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לקרן  מקרב לבברצוני להודות   .מילגותי במספר לא מבוטל של נעזרת זהמחקר בשנות עבודתי על 

, ש איגנץ בוביס"לקרן המילגות ע, לקרן יניב, לפדרציה הספרדית העולמית, הזיכרון לתרבות יהודית

  .ותלקרן בר אברהם ורולקרן גטניו 

ר רונית "קריאה בספר הזוהר בהנחיית ד קורסבתחילת לימודי לתואר הראשון התמזל מזלי ונקלעתי ל

, החל דיאלוג ,מזמןאשונה שמצאתי משהו שחיפשתי חשתי בפעם הרבהם  ,בשעורים אלה. מרוז

. והדיו מתגלגלים בין כל דפי העבודה הנוכחית, חי ומאתגר, מפתיע שמבחינתי היה ונשאר תמיד

 תעוזתה .תודתיאין מילים להקיף את רגשי  .יחידה במינה דרכהעל ה ר מרוז"ברצוני להודות לד

בלתי על הביקורת האני מודה לה . מהווים עבורי מקור השראה ולימודהיוו ו פורצי הדרךומחקריה 

ת הדברים אלבחון  הנכונותעל , תמידשהעניקה לי  הבונההמעודדת ו ,ועם זאת התומכת מתפשרת

גם , ללא לאות, כל על היחס החם והאישי שגילתה כלפי לאורך כל השניםומעל ל, מכל נקודות המבט

 . ברגעים המתישים ביותר

ותרמו לי , יעצוהקשיבו וש, ומחוצה לה באוניברסיטהחברי וחברותי  ,עמיתיתודות מעומק הלב ל

ר "דל, לאדוה פרנק. ומחוש ההומור שלהם מחכמתם, והאישימקצועי יונם המנס ובאהבה בנדיבות

, גלינה גרטמן מהספריה המרכזית' לגב, ר גד שגיב"דל, לארנה זכאי, אסף פדרמןר "ד, אדם אפטרמן

ר "ולד לענבל פינטו ,ר ניר איל"לד, נעה ישראליל, נילי קשמן מרכוסר "ד, ר יאיר ליפשיץ"לד, הדס גורל

      .רות קלדרון

המעודדת שאלות , על האוירה הפתוחה והנעימההתרבות העברית ורי בחוג ללימודי תודות למ

י מנחם לורברבוים שהקשיב בשלבים שונים להתלבטויות 'פפרותודה מיוחדת ל .ומחשבה עצמאית

   . צה ובמילה טובהותמיד סייע בעי

 .  רגבי רוזנברג ונעם הולדנגרב ,מחוץ לאקדמיה הנפלאיםתודה למורי 

בשלבים האחרונים והמתישים של ההגהות  עזרתישנחלצה ל, לרבקה משולח ות לבביותתוד

 .ותרמה מנסיונה המקצועי העשיר והתרגומים

לאורך  ,הנדיבהשלולא עזרתם ותמיכתם , סובול לאמי ולאבי עדנה ויהושעולבסוף תודה מעומק הלב 

 המסורה קריאתועל  תודה מיוחדת, יהלי, לאחי. כלל מתאפשרתעבודה זו לא היתה , כל השנים

 . של ההגהותוהמתישים בשלבים האחרונים המועילות  הערותיוו

שמקשיבים , היקרים לי מכל מאיה ויואבלו שתומך בי בכל דרך לאורך כל הדרך, האהוב בן זוגי, עדיל 

 . בעניין לסיפורים המוזרים שלי ועדיין מנסים להבין במה בעצם אני עובדת
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 בזוהר' חטיבת האדרות'ו 'אדרא' ילההמ .1

ה השונים של יקשבהן מתפרשים חל, ות על דרך הסודמגוון עצום של דרש תספרות הזוהר כולל

דרשות אלה משובצות במקרים רבים בתוך הקשרים . לרוב על דרך תורת הספירות, התורה

ראה כפי שכבר ה. שמעון בר יוחאי' שבהם מתוארת חבורה של חכמים שמנהיגה הוא ר, עלילתיים

בקשרים  אלה באלהחלקיו העלילתיים וחלקיו התיאורטיים של הזוהר כרוכים , יהודה ליבס

ים ובמקרים רבים אף מעניק , ים את משמעות הדרשותמחדדכשהחלקים הספרותיים ; מהותיים

 . רבדי משמעות נוספים להן

  1האדרות ילתניתן למנות את עלביותר בספרות הזוהר  המפותחים והמרתקים בין סיפורי העלילה

שבהם , הזוהרמסיפורי  ביםבהבדל מסיפורי המסע המצויים בר. 'אדרא זוטא'וה', אדרא רבא'ה -

כשהדרך מזמנת , להליכה משותפת ממקום למקום לרוב שניים או שלשה מבני החבורה חוברים

שני מתארות שתי האדרות , (הן ברובד המציאות והן במישור הדרשני) להם גילויים והרפתקאות

  .מבני החבורה כינוסים שאליהם התקבץ מניין נכבד

' כינוס'  2,בזוהר' אדרא'כפי שציין יהודה ליבס בדיונו הנרחב במשמעויותיה השונות של המילה 

, פירושה הכינוס הגדול' אדרא רבא'כאשר ה, מילה זומאפשרויות התרגום של  אחתאמנם הוא 

 לים בין שמות שתי האדרות הסביר ליבסאת ההבד 3.היא הכינוס הקטן' אדרא זוטא'ואילו ה

לכך  4.קטנה ממנה בהיקפה ז”אדהיא החיבור הגדול ואילו ה  ר”אדה -באורכם של שני החיבורים  

, מספר המשתתפים בכל אחת מהאדרותיחס בין ניתן להוסיף כי שמות החיבורים מתאימים גם ל

וזאת לאחר ששלשה , שבעהלאדרא זוטא הגיעו רק , שכן בעוד באדרא רבא נכחו עשרה חברים

  .האדרא רבא בסיומה של, מוות אקסטטיאו  הוציאו את נשמתם במעין מות נשיקהחברים 

                                                 
בכך אני . וזאת על אף שבארמית מילה זו היא לשון זכר, בלשון נקבה' אדרא'מכאן והלאה אתיחס למונח  1

' אדרא'וכן בהסתמך על הדמיון הצלילי של המילה , ת למעשה על פי הנוהג השגור בין החוקריםהולכ

 .  לשמות נקבה בעברית
, המשיח, ל"וראו גם הנ; 93-106' עמ, פרקים, ראו ליבס' אדרא'לדיון מקיף במובניה השונים של  המילה  2

 .7' הע 87-88' עמ
הקשור בשני מובנים , הוא תרגום מושאל' כינוס'אדרא ככפי שמציין יהודה ליבס תרגומה של המילה  3

באדרא זוטא אמנם מתאספים החברים בחדרו של .  או כגורן, כחדר' אדרא'מידיים יותר של המילה 

אך , י בצורת גורן או חצי גורן"ובאדרא רבא ניתן לראות רמזים לכך שהחברים נערכים סביב רשב, י"רשב

אינו הגורן או החדר כי אם הכינוס  ' אדרא'וונטי ביותר של המילה המובן הרל, נראה כי בשתי האדרות

 .  עצמו שמתרחש במרחבים אלה

 .7' הע 87, המשיח, ליבס 4
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-רוויים באוירה מיסטית , סבכפי שכבר הראה בהרחבה יהודה לי, סיפורי המסגרת של האדרות

דרא פתיחת הא. כמו גם את יחודם, שבשני הכינוסיםמדגישים את הדחיפות והאקוטיות משיחית ו

, כשפרט לחברים, י ערב מותו"זוטא מתארת את התכנסות החברים סביב מיטת חוליו של רשב

, בפתיחת האדרא רבא. כבוד אחרון ומצטופפות בחדר גם נשמות מהעולם הבא שבאות לחלוק ל

שיוצאים לקרב אחרון  סדר לוחמיםי את החברים כאביר המפקד על מ"מכנס רשב, לעומת זאת

שבסופן , רצף של פעולות טקסיות שמבצעים החבריםב אדרא זו נפתחת   5.ןובהול להצלת הארמו

הכניסה בשדה  תוארתהאופן שבו מ. שבין אילנותיו הם מתישבים, הם נכנסים למעין שדה

וכי המעמד שבו , שדה כי אם תחום עליון כלשהוסתם בפתיחת האדרא מרמז לכך שלפנינו לא 

   6 .סטטיהוא מעמד מיסטי אקבאדרא שרויה החבורה 

רא אדוה 7,(ר"להלן אד) היינו הכינוס הגדול, א רבאאדרה -פרט לשתי האדרות אותן הזכרנו לעיל 

הלא הוא , כוללת חטיבה זוהרית זו חיבור חשוב נוסף  8,(ז"להלן אד) היינו הכינוס הקטן, וטאז

חיבור  9.(ץ"להלן סד) מגילת הסתרים או הספר הנסתר ככל הנראה שפירושו ,ספרא דצניעותא

הוא כתוב בסגנון לקוני וחידתי ונחשב לאחת היחידות היותר , השלושאחרון זה הוא הקצר מבין ה

פירוט )ומרבה לאזכר אותו  ץ”סדמציגה את עצמה כפירוש ל ר”אדה 10.סתומות בספרות הזוהר

שבה , ומציגה את עצמה כעין אדרת המשך, ר”אדמתבססת בבירור על ה ז”אדואילו ה, ('בפרק ב

  11.ם סודות שלא נגלו באדרא הקודמתמתגלי

לצורך לימוד מיוחד של  י"כינוס של בחירי חבורתו של רשב ,אם כן, כל אחת מהאדרות מתארת

 . שטרם התגלו עד כה, סודות התורה

                                                 
המשיח , ההתיחסות המפורטת ביותר למעמד הפתיחה של האדרא רבא מצויה במאמרו של יהודה ליבס 5

 .  199-200'  עמ, מיסטיתהחוויה ה, אשד-הלנר; הפירוש התאורגי, כן ראו רובין. של הזוהר
המדגישים את אופיו ', אדרא'ואמנם לאחרונה הצביעה רונית מרוז על מקורות ביזנטיים אפשריים למונח  6

 .המת המתאבל, ל"יחידה לג וכן הנ, שם; 8.4.1' מבוא סע, יובלי זוהר, ל"ראו הנ, המיסטי
 .  א"קמה ע-ב"קכז ע, נשא, ג"ח, זוהר 7

 .ב"רצו ע-ב"רפז ע, האזינו, ג"ח, זוהר 8

, 386, 160' עמ, זרמים, לעניין תרגום שמו של חבור זה ראו שלום. א"קעט ע-ב"קעו ע, תרומה, ב"ח, זוהר 9

; 131–128' עמ, יצירה, ל"הנ; 79–78' עמ, ארוס, ל"הנ; 111' הע, 26' עמ, 53' הע, 15' עמ, כיצד, ליבס; 9' הע

 . פרק ג ,ארכיאולוגיה, מרוז; 588–587' עמ, זוהר, מאט
הצביע יהודה ליבס על מאמרים זוהריים נוספים אותם הגדיר כמשתייכים , ץ”פרט לשתי האדרות ולסד 10

' עמ, שם, 7' הע, 77-78' עמ, המשיח, ראו ליבס. או כגרסאות קודמות של שתי האדרות, לחטיבת האדרות

 .182' הע 131

 (.בדפוס)מבנהו הקדום , לעניין זה ראו גם מרוז 11
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ברוב מזו הרווחת ששונה , שתי האדרות מגלות בפנינו תפיסה יחודית של האלוהותבהתאם לכך 

דולים מספרות הזוהר עוסקים החברים באלוהות על דרך תורת בעוד שבחלקים ג. דפיו של הזוהר

במאמרי האדרות מתוארת האלוהות כמערכת של פרצופים עליונים שמקיימים ביניהם , הספירות

ההתאמה בין מערכת זו לבין מערכת  ר”אדב –( 5.6 ' להלן סע)כפי שנראה בהמשך . קשרים שונים

וכנגד זה ניתן כאן מעמד , בת ומעוררת שאלותהיא מורכ, הספירות המוכרת לנו משאר הזוהר

בחלקה השני של  –וליתר דיוק , לעומת זאת, ז”אדב .משמעותי  דווקא למערכת יג המידות

מצטמצם העיסוק ביג מידות האל וכנגד זה ניכרת כאן התאמה ברורה בין תורת , ז”אדה

  12.הפרצופים לתורת הספירות

 

 חקר האדרות במסגרת חקר הזוהר. 2

תורת האלוהות . חידתית וסבוכה במיוחד ידועה בקרב החוקרים כחטיבה, ככלל' האדרות'ת חטיב

וכן על רקע כתבי , על רקע רוב מאמרי הזוהר,  כאמור, שמציגה חטיבה זו בולטת ביחודה

את . םיבלים קפירושימגוון במהלך הדורות זכו האדרות ל  13.מקובלים מרכזיים בתקופתה

בספר הגבול , סמוך לזמן התהוותה המשוער, יד-ן למצוא כבר במאה הנית ר"אדהפירוש הראשון ל

עולה ומתבלטת בעיקר בפירושיהם של  אך חשיבותן של האדרות ,דוד בן יהודה החסיד' לר

    14.י ותלמידיו"וביחוד בקבלת האר, טז-מקובלי צפת במאה ה

במסגרת  ,שם שלוםגר. זכתה חטיבת האדרות להתייחסויות משמעותיות, גם בקרב חוקרי הקבלה

וביחוד באריך  ,ק גם בפרצופי האדרותת המיסטית של האלוהות עסדיונו בשעור קומה ובדמו

תורתה ופירושיה , מבניה, סקירה מבואית נרחבת של חטיבת האדרות 15.עיר אנפיןזאנפין וב

                                                 
ז ומשמעותה להבנת תולדות התהוותן של האדרות וכן לדיון נרחב ”בין שני חלקים באד להבחנה 12

 . 3.3'  סע', בחלקים אלה ראו פרק א

כפי שהראה , 1843משנת , על יחודה של חטיבת האדרות העיר כבר אדולף פרנק במחקרו על הקבלה 13

כן ניתן למצוא (. 36-37' עמ, רל המצאת הזוה"הנ: או) 267-269' עמ, כתבי יד קבליים, דניאל אברמס

בפרק העוסק (. 1921)התייחסויות ליחודה של תורת האדרות בחיבורו של דוד נימארק תולדות הפילוסופיה 

להערות ביקורת כלפי מחקרו ראו תשבי . בתורת הקבלה הקדיש נימארק מקום נכבד לדיון בתורת האדרות

 . 64' עמ, א"משנת הזוהר ח, ולחובר
; 101-118' עמ, המשיח, ליבס; 270-278' ביחוד עמ, זרמים, רות בדורות הבאים ראו שלוםלפירושי האד 14

היבטים מגוונים בפירושים הלוריאניים לאדרות . 144-153' עמ, זוהר, גילר; מרוז חיבורים לוריאניים

, 198' הע 231, 186' הע 230,  129' הע 221-220, 112-119' עמ: ראו למשל, מעגל, מובאים גם אצל וולפסון

 . ועוד
 . 179-186' עמ, פרקי יסוד, שלום 15



 5 

 גוטליבאפרים    16.שבו הוקדשו שני פרקים לחטיבה זו, על הזוהרפנחס גילר מצויה בספרו של 

ואילו לאחרונה עסקה  17כתב על הזיקות בין האדרות למאמרי המתניתין והתוספתא שבזוהר

התיחסו במחקריהם  משה אידל ויהודה ליבס 18.בהרחבה בדמות הנקבה באדרות שפרה אסולין

 –כגון שמות הפרצופים העליונים , למקורותיהם המוקדמים של מושגים ושמות בתורת האדרות

וכן למשמעותו של המבנה האנתרופומורפי שמציגה תורת האלוהות של  -ין עיר  אנפזאריך אנפין ו

על מקורותיהם של שמות הפרצופים , כל אחד מכיוונו, בהקשר זה הצביעו חוקרים אלה. האדרות

ים הבטבין תורת האדרות לת ותיאוריהם במדרשים הקדומים ובתלמוד הבבלי וכן על זיקו

  19.מסוימים בכתבים גנוסטיים קדומים

המשיח של 'במאמרו , ר”אדים המשיחיים והספרותיים של ההבטיהודה ליבס דן בהרחבה ב

שהשפיעה רבות על חקר הזוהר והיא , הבאותו מאמר העלה ליבס טענה מתודולוגית חשוב. 'הזוהר

 . טענת הקשר המהותי בין סיפורי המסגרת לבין הדרשות בספרות הזוהר

הוא שאלת זהות מחברו , שית דרכו בחטיבת האדרותשנקשר ברא, נושא מרכזי אחר בחקר הזוהר

וזו התגלגלה ', ספר הזוהר'של  אופן חיבורושאלה זו הפכה לימים לשאלת . 'ספר הזוהר'של 

 . מושג לו נידרש מיד, 'ספרות הזוהר'בשאלת דרכי התהוותה של 

ורות אם נסכם באופן תמציתי וכוללני את השינויים שחלו בתפיסת הזוהר בקרב החוקרים בד

ההנחה המקובלת  היתה  שהזוהר , הרי שבדורו של גרשם שלום וכן בקרב תלמידיו 20,האחרונים

: להלן)משה די לאון ' ר -יג -בן המאה ה קשטיליאניהמקובל ה, בידי מחבר אחד( ברובו)נכתב 

  21.(ל"רמד

                                                 
סקירות מצומצמות יותר של תורת האלוהות של האדרות מצויות גם . 89-124' עמ, זוהר, ראו גילר 16

 . 35' ראו להלן הע, במחקריהם של שלום ותשבי

 . 174-182' עמ, מחקרים, גוטליב 17
 .קומתה של השכינה, אסולין 18

זוהר , ל"הנ; 150-151' עמ, ל היבטים חדשים"הנ; המחשבה הרעה, אידל; המיתוס הקבלי, ראו ליבס 19

 .    418-425' עמ, בן, ל"הנ; 100-103' עמ, וארוס

, מבוא, יובלי זוהר, כן ראו מרוז. המצאת הזוהר, לסקירה מפורטת ונרחבת של נושא זה ראו אברמס 20

 .  112-124' עמ, מדרש הנעלם, אורון; דברפתח 
על גודל השפעתו . 105-108' ביחוד עמ, א"משנת הזוהר ח, תשבי ולחובר; הרצאה חמשית, זרמים, שלום 21

' ל"תאורית רמד'בשנים האחרונות קיבלה . 204' עמ, 8פרק , גרשם שלום, של שלום בהקשר זה ראו גם דן

ל חיבר את הזוהר "שהעלה את האפשרות כי רמד, ל"סיק זביטוי מכיוון חדש במחקריו של שרל מופ

וכי תופעה זו יש בה כדי להסביר את חוסר האחידות של הזוהר וכן את הפערים בינו , בהשראה נבואית

ל "הנ; תגובה, ל"הנ; הקדמת המהדיר, שקל הקודש, ראו מופסיק. ל"לבין חיבוריו העבריים של רמד

שבספרו החדש מעלה את , ן זה נוטה כך נראה גם עמוס גולדרייךבכיוו. 295-305' עמ, נתיבות הקבלה
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כרוך היה  מהלך זהו, תפיסה זו החלה להתערער בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת

בטענות שונות שנגעו לחטיבת האדרות והופיעו בהפרש של כשנה במחקריהם של  אליוט שיתו ברא

 . וולפסון  ויהודה ליבס

ניבע הסדק הראשון , ל"רמדחיבורו של , הרימון' במהדורתו של אליוט וולפסון לס, 1988בשנת 

כמו גם )הרימון ' כי בסטען וולפסון , במבוא למהדורתו. בהנחת שיוכו של רוב הזוהר למקובל זה

משקפים חוסר ש, למעט שני מקומות, אין כל זכר לתורת האדרות( ל"בכל כתביו העבריים של רמד

, עלה וולפסון באופן זהיר ועדיןהלאור ממצאים אלה . בין תורה זוהרימון ל' התאמה ברור בין ס

לו את ושלמעשה אין לייחס לא הכיר את האדרות ( הרימון' לפחות בס)ל "את ההשערה שרמד

  22.חיבורן

במאמרו פורץ הדרך , הופיע כשנה לאחר מכן, פיתוח משמעותי לכיוון שנרמז בדבריו של וולפסון

ספר 'במאמר זה העלה ליבס את ההצעה לקרוא את . 'כיצד נתחבר ספר הזוהר, 'של יהודה ליבס

היווה ל "שרמדחבורה )יד -ם ממפנה המאות יגקשטיליאניכחיבורה של חבורת מקובלים ' הזוהר

יחד בתורת הקבלה על סמך מסורת משותפת  ועסקחבריה שחבורה , (בה את הדמות המרכזית

  23.וטקסטים עתיקים

את טענתו זו ביסס ליבס בעיקר על דיון בכמה נושאים מרכזיים בתורת האדרא אותם בחן מול 

ף יוס' ר, יוסף הבא משושן הבירה' בהם ר, ם בולטים מתקופתהקשטיליאניכתבי מקובלים 

טענתו של ליבס היתה כי בכתביהם של מקובלים . ואחרים דוד בן יהודה החסיד' קטיליה ור’ג

ניתן לזהות ניסוחים מוקדמים ומקוריים יותר של התורה שמופיעה בעיבוד יחודי בחטיבת , אלה

  24.האדרות שבזוהר

, י והחבורה"על רשב המסגרת סיפוראפיין ליבס בהופעתו של , ר”אדאת יחודו של העיבוד שניכר ב

יסוד שהינה יחודית לאדרא וכן ב באוירת הגילוי המיסטי והמשמעות המשיחית או התיקונית

                                                                                                                                            
שם הכותב וכתיבה , 'ל"ראו הנ. ל חיבר את הזוהר בטכניקה של כתיבה אוטומטית"האפשרות שרמד

 . פרקים ראשון ושני', אוטומטית

 .51-55' עמ, מבוא, ספר הרימון, וולפסון 22
ת קיומה של חבורה ראלית שיצרה את הזוהר אפשרו, ל"כפי שציין ליבס במאמרו הנ. כיצד, ליבס 23

 269-270' עמ, כתבי יד קבליים, כן ראו אברמס.  7' עמ, כיצד, הועלתה בעבר גם על ידי ילינק ראו ליבס

 (. 38-39' עמ, המצאת הזוהר, ל"הנ:או)
ים ביחס לזו שניכרת במחקר, ר למקבילותיה”בכך מציג כאן ליבס תפיסה שונה של טיב היחסים בין האד 24

להלן )ק "תש, צוולינג, ('וראו להלן פרק ד)הגבול ' ס, כמו למשל גולדרייך, אחרים שעוסקים בשאלות אלה

, שערי אורה; 19' עמ, כתבי יד בקבלה, קטיליה כמו שלום'או המחקרים שנוגעים לחיבוריו של ג, ('פרק ג

 .30'  עמ, מבוא, בן שלמה' מהד
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זעיר אנפין עתיקא ו -שבא לידי ביטוי ביחסי שני הפרצופים העליונים שמתוארים בה  הדואליסטי

הזוהר במשך כל זמן כתיבת , עיבוד זה לא נתבצע בבת אחת'לדבריו של ליבס . (זעיר אנפיןלהלן )

 25'.נתעבד הטקסט המקורי עיבוד אחר עיבוד

שבו ניתן לזהות את עקבותיו של , כחיבור מרובד ר”אדל תיאר אם כן ליבס את ה"במאמרו הנ

, ת המקובלים שנזכרו לעילשלושבכתבי  ר”אדנוסח זה הוא שמשתקף גם במקבילות ל. נוסח קדום

ומכלול זה נתעבד שוב   26בגנוזיס הקדום עם טקסט שמקורו, על פי ליבס, ואילו באדרא הוא מּוַזג

 . עיבודים ספרותיים ורעיוניים, ושוב

זכתה כעבור כמה שנים , "ספר הזוהר"להתהוותו של , ל"התאוריה שהעלה ליבס במאמרו הנ

 .של רונית מרוז במחקריה, לפיתוחים משמעותיים ביותר

 מחקריה. ריית החבורהבתאו מרוז באופן משמעותי ביותר את טווח הדיון הרחיבהמחקריה ב

מושתתים על עיון במאות כתבי יד של הזוהר ומתפרסים הן על פני חטיבות זוהריות שונות והן על 

עסקה מרוז רבות בתהליכי , (שבדפוס)במאמריה ובספריה .  פני פרשות שונות בספרות הזוהר

רטות להבחנה בין מתודולוגיות מפו הגדירה ,בין היתרו, העיבוד והעריכה שניכרים בספרות הזוהר

 מתודולוגיה מרכזית שבה נקטה מרוז היא .ספרות זוהחטיבות והשכבות השונות שמרכיבות 

טקסטואלי -לבין ניתוח פילולוגי, הרזוהספרותי והיסטורי של ספרות , אייהצלבה בין ניתוח איד

לתה הע, פרט לכך חשפה מרוז בין היתר קטעי זוהר שטרם התגלו עד כה. היד-שמתבסס על כתבי

תיארוכים חדשניים לקטעים מסוימים בזוהר וכן הצביעה בכמה מקרים על מחבריהם של קטעי 

הזוהר נכתב על פני כי אחת הטענות המרכזיות של מרוז היא . מקרב מקובלי התקופה, זוהר שונים

בה נוספת היא וטענה חש. יד-יא ועד לשנות השלושים של המאה ה-החל מן המאה ה, דורות רבים

עד ובארגון  קשטיליהשפעלו ב, אלא מספר חבורות, חבורה אחת בלבד כתבה את הזוהרלא כי 

  27.יד-לשנות השלושים של המאה ה

נידונים במחקריהם של ותהליכי התגבשותה טיבה של ספרות הזוהר ים אחרים שנוגעים להבט

 . איש לפי דרכו וענינו, בועז הוס  ודניאל אברמס

                                                 
 .19' עמ, כיצד, ליבס 25
ואת פיתוחיה במאמריו הבאים  225-226' עמ, המשיח, טענה זו נידונה גם במאמרו. 19' כיצד עמ, ליבס 26

 . נראה מיד בהמשך
'; ואני לא הייתי שם, 'ל"הנ; מרכבת יחזקאל, ל"הנ; ל משיח עכשיו"הנ; סיפורים זוהריים, ראו מרוז 27

הדג , הפנינה, ל"הנ; טל'יוסף אנג' ר, ל"הנ; מקורות מזרח תיכוניים, ל"הנ; רקימתו של מיתוס, ל"הנ

 .ץ"יעקב ש, ל"הנ; ל יובלי זוהר"הנ; דממת הכוונה, ל"הנ; והמצה
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. היינו כיחידה אחת בעלת גבולות מוגדרים', ספר'א התקיים כבועז הוס טען כי הזוהר לעולם ל

האידאה של ספר , כפי שהראה הוס.  'אידאה של ספר הזוהר'לאור זאת העלה הוס את מושג ה

אך גבולותיו של ספר זה אינם ברורים , יד-מקובלים מראשית המאה הההזוהר ניכרת בכתבי 

ואלו היו  28בלבד' אסופות זוהריות'נמצאו , ותטו לפח-ולמעשה בידי המקובלים עד למאה ה, לאיש

על כך שאסופות אלה נערכו ממקורות  ,על פי הוס ,עובדה זו מלמדת. שונות זו מזו באופן ניכר

פרט לתהליכי  29.'טקסט מדומיין'טו בבחינת -עדיין היה בסוף המאה ה' ספר הזוהר'שונים ואילו 

בתולדות התקבלותו ובהבניית ערכו  גםוס מחקריו של ההתגבשותו של הקורפוס הזוהרי עוסקים 

. מנקודת מבט ומתודולוגיות של חקר התרבות, הסימבולי למן הופעתו בכתבי היד ועד היום

במחקריו מתאר הוס בין היתר את המציאות הטקסטואלית המורכבת של הזוהר בכתבי היד 

ביניהן גם , והרודן בדפוסי העתקתן והפצתן של חטיבות שונות בספרות הז, לעומת הדפוסים

  30.בכתבי מקובלים מרכזיים שפעלו סמוך לראשית הפצתה של ספרות זו, חטיבת האדרות

, אברמס דן במחקריו בהרחבה בשינויים בתפיסת הזוהר בקרב החוקרים בדורות השוניםדניאל 

בשונה מהוס . טז ועד לזמנים המודרניים-ב דרך המאה ה"והשתנותה מימה' ספר'וכן בתפיסת ה

לא נערך ואף לא , הזוהר לא נכתב'טען אברמס כי ', ספר הזוהר'ש את קיומו האידיאי של שהדגי

נחשב כספר על ידי המחברים השונים שיצרו את השכבות השונות שנודעו לאחר מכן תחת השם 

קרימונה )תפיסת הזוהר כספר נולדה על פי אברמס עם מהדורותיו הראשונות בדפוס  31.''זוהר'

כנגד זה דן אברמס בעריכות השונות של הספרות . צבוהו לראשונה ככזהשאף עי, (ומנטובה

יד -היד של הזוהר והן בפירושי המקובלים החל מסוף המאה ה-שמצויות הן בכתבי, הזוהרית

   32.ומבטאות תפיסות שונות של ספרות זו

ת חוקרים אלה קידמו אם כן איש בדרכו ואשה בדרכה את תפיסת הזוהר כספרות עשירה ומגוונ

ממקורות  ספרות זו ניזונה. שהתהוותה לאורך כמה עשורים לפחות 33,(אחד' ספר'עוד ולא )

                                                 
וראו . 350' עמ', הזוהר הקדוש'טבע אלקיים במאמרו ' אסופה הזוהרית'כפי שמציין הוס את מונח ה 28

 . 3' הע, 508' עמ, הופעתו, הוס
 .44' עמ, כזוהר הרקיע, הוס 29

 . ובעיקר פרקים שני ושלישי, כזוהר הרקיע, ל"הנ ';ספר הזוהר'הופעתו של , הוס 30

 . 202' עמ, ספר, זוהר, אברמס 31

 . ל המצאת הזוהר"הנ; 228-254' עמ, ל כתבי יד קבליים"הנ; ספר, זוהר, אברמס 32

', ספרות הזוהר'מגוונת ובלתי אחידה והשמוש במושג ' ספרות'יש לציין שההתיחסות אל הזוהר כאל  33

' עמ, גרשם שלום, וגם בספרו של יוסף דן, (17' עמ)למשנת הזוהר של תשבי ולחובר  מופיעים כבר בפתיחה

תאורים אלה של הזוהר לא מנעו מהחוקרים הללו לקבל ללא עוררין את דעתו של שלום , עם זאת. 205
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עיבודים שונים של טקסטים ומסורות סוד מתקופות שונות שהתנקזו לאזור  תוכולל, מגוונים

שכן בעוד , ניכר שינוי בשאלה המחקרית, אם כן, במחקרים אלה  34.יד-בין המאות יג קשטיליה

חוקרים אלה כבר דנים בשאלת האינטגרטיביות , אלת מחבריו של ספר הזוהרליבס התמקד בש

 . של ספרות הזוהר ומרכיביה השונים של ספרות זו

, תחילתו של כיוון מחקרי זה קשורה היתה בחטיבת האדרות בספרות הזוהר, כפי שטענו לעיל

וקוסמוס של ספרות מעין מיקר במובנים רביםחטיבה זו אכן מהווה , וכפי שנראה לאורך העבודה

במידת האקלקטיות שלה ובתהליכי העיבוד והעריכה וביחוד  – (לשיטתה של רונית מרוז) הזוהר

 .כשיורדים לפרטי סודותיה, שמתגלים בה

 

 עיקרי חידושיו של המחקר הנוכחי. 3

מתבססת על  קריאתנו. החידוש הבסיסי של מחקר זה הוא בסוג הקריאה שהוא מציע באדרות

תוך התיחסות מתמדת , ואלי שיטתי של פרטי מהלך התיקון שמתבצע באדרותניתוח טקסט

שניכרים בלימוד קרוב , עריכת התכנים ותהליכי העיבוד של הסודות, ים של מבנה הקטעיםהבטל

 . שלהם

שבה מונחים , ר”אדמיקדתי את הדיון בסופו של דבר בעיקר ב, בשל טיב החומר וסבכי פרטיו

 . ז”אדפותחים בהמשך ביסודות תורת הפרצופים שמ

היות שענין מרכזי של מחקר זה נוגע למבנה האדרא ומשמעויותיו להבנת תהליכי התהוותה 

היד -הוקדש זמן ניכר מהתהליך המחקרי לבדיקה פרטנית ומדוקדקת של מבחר מכתבי, וסודותיה

. ז”אדהו ר”אדמתוך בדיקה זו התגלו בפני שני כתבי יד שכללו עריכה יחודית של ה. ר”אדשל ה

רעיוני של הקטעים הרלוונטיים -עם ניתוח טקסטואלי, הצלבת המידע שעלה מכתבי יד אלה

ולטיב היחסים בין שתי  ז”אדהעלתה גילויים חדשים ומשמעותיים בנוגע למבנה ה, באדרות

                                                                                                                                            
הועלה גם ' ספר הזוהר'כחלופה ל' ספרות הזוהר'כמו כן ראוי לציין שהמושג . בעניין מחברו של הזוהר

 . 160' עמ, (1992)' כיוונים חדשים בחקר הקבלה, 'מר מאוחר יותר של ליבסבמא
היינו כאוסף של מאמרים מלוקטים , תיאור מעין זה של ספרות הזוהר, כפי שהראה משה אידל 34

ראו , הועלה בעבר גם על ידי משה גסטר, שמיצגים מסורות שונות ולעתים אף מנוגדות, ממקורות שונים

תרבותי להתפתחות המיוחדת של -דן אידל ברקע החברתי, במאמר אחר שלו. 117-122' עמ, גסטר, אידל

חלון 'תקופה אותה כינה אידל , ספרות הקבלה בתקופה המקבילה להתהוותה של ספרות הזוהר

לדברי אידל תקופה זו מתאפינת בדפוסים חדשים של העברת תורת הסוד .  'ההזדמנויות של הקבלה

שנחשפים למגמות פרשניות ולדפוסי , מוביליות רבה של המורים והתלמידיםוארגונה ובין היתר גם ב

 (. חלון ההזדמנויות, ל"הנ)מחשבה שונים אותם הם מנסים לישב בכתביהם 
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יש לציין שעצם ביסוסו של הדיון . אותם אני מפרטת בפרק הראשון של עבודה זו, האדרות

ועיון זה אף זימן חידושים משמעותיים , היד הוא חידוש כשלעצמו-רטני בכתביבאדרות על עיון פ

 . אותם אפרט בהמשך, נוספים

זמן )יד -הוקדש זמן רב לעיון בכתבים ממפנה המאות יג, פרט לעבודה עם כתבי היד של האדרא

כמו כן הורחב . ים מסוימים בתורה זוהבטשהשפעתם ניכרת ב, (התהוותן המשוער של האדרות

ם ממחצית קשטיליאניהדיון במקבילות לתורת האדרא שמצויות בכתביהם של המקובלים ה

על פי )אותם מקובלים שבכתביהם מצויים , יד-יג ועד לעשורים הראשונים של המאה ה-המאה ה

מתוך כך מעלה המחקר הנוכחי נקודות . שקיעים מוקדמים של תורת הפרצופים( התיזה של ליבס

וכן הבחנות חדשות בשאלת מקומה ומעמדה היחודי של , ורות השוניםהשוואה חדשות בין המק

 . בקרב התורות הרווחות בתקופתה ר”אדתורת האלוהות של ה

מן הראוי לפתוח תחילה בהצגה , אך בטרם נפנה להצגה מפורטת של מהלך מחקר זה וחידושיו

של נושאים אלה הצגה מבואית נרחבת , כאמור. מקדימה של חטיבת האדרות ונושאיה המרכזיים

הובאה כבר בספרו של פנחס גילר על הזוהר ותאורים כלליים שונים של תורת האלוהות של 

מצאתי טעם , עם זאת בשל מורכבותה של תורת האדרות  35.האדרות מצויים במחקרים נוספים

מה גם שבכמה נושאים אנו מעלים כאן דיונים , בהצגת עיקרי התורה מנקודת ראותו של מחקר זה

 . ים שטרם נידונו במחקר עד כהחדש

 

 מבנה האדרות.  4

  .סימני עריכה ואקלקטיות –והדרשות י המסגרת סיפור. 4.1

מתרכז שכשמו , כמו רבים מסיפורי הזוהר גם האדרות בנויות משילוב בין דרשות וסיפור מסגרת

רים י לחב"נשמעת קריאה דרמטית של רשב, ר”אדבפתיחת ה 36.בעיקר בפתיחת ובסיום החיבור

י אל "בדבריו מתיחס רשב. להתכנס ולעסוק בסודות התורה באופן שטרם נראה כמותו בתקופתם

אליהם הוא פונה כאל מסדר אבירים מובחר שמתכנס , הצורך הדחוף שבהתכנסות החברים

י לחברים בפתיחת האדרא "מדבריו של רשב, כפי שהראה יהודה ליבס. לקראת קרב גדול וגורלי

י מצטירת החבורה כיחידה נבחרת שעל "בדברי רשב. יחית של הכינוסניכרת משמעותו המש

                                                 
קומתה של , אסולין; קיא-קי' עמ, א"תשבי ולחובר משנת הזוהר ח; 179-186' עמ, פרקי יסוד, שלום 35

 .103-118' עמ, השכינה
 .ראו בנספח לעבודה, לפי הבנתינו, ל יחידות המשנה שמרכיבות את שתי האדרותלהצגה סכמטית ש 36



 11 

פרט  37.שאותותיו מתגלים במישורים שונים של ההוויה, כתפיה מוטל תיקונו של פגם קוסמי

מתעכב התיאור גם על מצבו הנפשי , י לחברים בפתיחת האדרא"לדרמטיות שבעצם דבריו של רשב

בכך . טקסית של החברים לקראת הלימוד הייחודיי וכן על פרטי היערכותם ה"הסוער של רשב

חוויתית וכן על מידת האקוטיות של -מעמידה אותנו פתיחת האדרא על משמעותה המיסטית

 . המעמד

המקרה האחד . ניתן למצוא גם במהלכה, ר”אדחוויתי ב-שני אזכורים נוספים למימד המיסטי

תיקונים אלה בולטים . (ראו נספח) שזור בתיקוני זקן עתיקא ומתרחש בתיקון השני והשלישי

נטייתה הן בתוכן והן בסגנון ובמובן זה הם משקפים את , בשונותם בין שאר תיקוני זקן עתיקא

במהלך שני תיקונים אלה מתחולל . אליה עוד נשוב ונתיחס בהמשך, של האדרא האקלקטית

סטי והמשיחי שמהדהד בעולמות העליונים ומשקף את המתח המי, דיאלוג דרמטי בין החברים

   38.שבמעמד האדרא

ובו אני דנה בפירוט בפרק השני של , סיפור המסגרת אל תוך האדרא" פורץ"המקרה השני שבו 

י מעמיד את "כשרשב, (ראו נספח) תקוני עתיקאל י"דברי הסיכום של רשבעולה ב, עבודה זו

ח האדרא ומכ; החברים ואותנו על גודל  המעמד בו אנו מצויים ועל כחו בהברחת העולמות

קטע זה אף . ומתוך כך מתאפשרת פעולת התחתונים בעליונים, חוברים עליונים ותחתונים כאחד

וכנגד זה ניכרת זיקתו לסגנונו של , הוא ניכר ביחודו הסגנוני והתוכני בין שאר מאמרי התיקונים

 .המסגרת סיפור

בו , ום שלההביטוי המשמעותי ביותר למעמדה האקסטטי של האדרא מתגלה במעמד הסי

כאן אנו  39.ה מהחברים מעצמת דבקותם בעולמות העליוניםשלושמתרחשת יציאת נשמתם של 

י למאורעות וכן לתגובת העליונים שלא מאחרת "מתוודעים שוב לתגובתו הדרמטית של רשב

ה כשיא של אקסטאזה שגוברת והולכת בקרב שלושתאר את מותם של ה, שלום רשוםג.   לבוא

                                                 
במישור . מידת האהבה והרעות לא שררה בין החכמים -כך למשל מראה ליבס כי במישור הקבוצתי   37

ואילו סודות הקבלה שנודעו לחכמים היו , י בלבד"תורת הקבלה היא נחלתו של רשב –האפיסטמולוגי 

הקשר בין , במבנה העולמות העליונים חסרה היתה מידת ההרמוניה –מישור האונטולוגי ב. ברמה נמוכה

העליונים לתחתונים לא היה רצוף ואינטימי ואפשרות דבקות הנפש המיסטית השלמה באלוהות לא 

, ראו ליבס. י היה בודד בעולם וכנראה חי גם בלא זיווג ראוי בנקבה"רשב –במישור  האישי . התקימה

 . 119' עמ, המשיח
 .רגע דרמטי, לדיון מפורט במעמד הדרמטי היחודי שבשני תיקונים אלה ראו מאמרי 38

.  4.2' כפי שאני מפרטת בסע', סופים'שלה שלושה , ר”ליתר דיוק זהו מעמד הסיום השלישי של האד 39

 . להלן
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שכן בעוד , ויש להתעכב עליהם, טעונים בירור, דומני, אך דבריו  40דראהחברים במהלך הא

ויוצר , כפי שציינו לעיל, משיחית של האדרא-המסגרת אכן בונה את משמעותה המיסטית סיפורש

הרי שכל המעמיק לחתור אל תוך דרשות האדרא , מתח ספרותי שהולך לקראת שיא אקסטטי

רופף לעתים והמתח האקסטטי מתפוגג בתוך עומס יגלה עד מהרה שהחוט הספרותי מת, עצמן

בהבדל בולט , על כל פנים. האקלקטיות והעדר הלכידות שמאפיינים את דרשות האדרא, הפרטים

בדרשות המשובצות בתוך האדרא לא ניכרת בניה עקבית ורציפה של מתח , מסיפור המסגרת

 . משיחי או אקסטטי

, לכאורה, שבתוכה ,ניכר במסגרת הטקסית ר”אדהנסיון לשמור על החוט הספרותי לאורך ה

אלא הם  , אינם מופיעים כרצף דרשות סתם, לרוב, כך תיקוני זקן עתיקא. מתנהלות הדרשות

י את הדורש הבא ובסיום דבריו נושא "מושמים בפי בני החבורה השונים כשבכל פעם ממנה רשב

נה ואיננו יודעים מיהו שבהם מתפוגג פתאם המב, ה מקריםשלושבלמעט , בכל פעם. לו ברכה

במקרים אלה דרשות . י בסיום הדרשה אינם מופיעים"או שדברי הברכה של רשב ,הדורש

יש לציין כי תופעה זו  41.כשהן מופיעות כרצף דרשות בעלמא, התיקונים כמו נחשפות במערומיהן

של  ובשני המקרים היא מערערת את המבנה האחדותי  זעיר אנפיןניכרת גם בתקוני הזקן של 

 . המסגרת והדרשות סיפור –וחושפת בפנינו את מעמדם העצמאי של שני מרכיביה , האדרא

את חוסר האחידות וההבדלים בין התיקונים , בין היתר, מחדדת, בחינת הדרשות כשלעצמן

חלקם מסוגננים , שחלקם ארוכים וחלקם קצרים, (זעיר אנפיןהן בזקן עתיקא והן בזקן )השונים 

להסביר את  לכאורהניתן . נראים כהתחלות בלבד או כראש פרק לדרשה ומוְבנים וחלקם

אך . היינו בכך שהם נערכים על ידי חברים שונים בחבורה, ההבדלים בין התיקונים בהגיון ספרותי

, הרי שחוסר העקביות שבהחלתו של סיפור המסגרת בהקשר של תקוני הזקן, אם נלך בכיוון כזה

 .   אפילו צורם יותר

                                                 
 .160' עמ, זרמים, שלום 40

י אינו ממנה עליו איש "בדרשה קצרה ורשב, לבדנזכר ב(( ר"אד)א "קלג ע, ג"ח)כך למשל התיקון הרביעי  41

את התיקון העשירי , (ב"קלג ע, שם)י לדורש "בסוף התיקון השישי חסרים דברי השבח של רשב. מהחברים

אך בסופו אין הוא זוכה לברכה ולעומת זאת האדרא ממשיכה בתיאור שאר , יהודה' נקרא לערוך ר

' ובסופם אין ר, כאן לא מצויין שם הדורש(. ב"ע-א "קלד ע, שם), (ועד בכלל)התיקונים עד לתיקון היג 

ליחודם של . במקרים אלה ניכרת אם כן התרופפותו של סיפור המסגרת של הדרשות. יהודה נושא ברכה

התיחס זה מכבר ', סוד יג מידות'קטיליה 'ר וכן בחיבורו של ג”עשר באד-עשר והשנים-התיקונים האחד

קטיליה חסר 'עורכי האדרא ולפני ג/ליבס טען כי במקור שעמד לפני מחברי. 22-24' עמ, כיצד, יהודה ליבס

שמסגירה את , וכל אחד מהכותבים השלים את החסר בדרך אחרת, עשרה-היה הדיון במידה האחת

 .  החסרון במקור
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המסגרת לבין דרשות האדרא העלה כבר למעשה  סיפורההבחנה בין את  ,תחלנו לראותכפי שה

למבניה  סותוהתיחבמסגרת  ,ר”אדהמסגרת של ה סיפוראיחורו של כשטען ל, יהודה ליבס

המסגרת  סיפורבהקשר זה העלה ליבס את ההשערה ש 42.ולריבוי עריכותיה ר”אדהמרובד של ה

בפרק , ויתר על כן עימובעניין זה אני מסכימה . ה הזוהרייםנוסף לאדרא בשלב מאוחר של עיבודי

המסגרת לבין  סיפורלהבחנה בין  טקסטואלי-פילולוגיהאישוש ה אני אף עומדת על, הראשון

 סיפורשבחלקם לא מופיעות היחידות שכוללות את , ר”אדכתבי היד של העל סמך דרשות האדרא 

   43.המסגרת

כשני רבדים , באדרא רבאלבין חלק הדרשות ספור המסגרת  יןעל אף הבחנתו של ליבס ב, עם זאת

  .טען ליבס לקשר הדוק בין שני מרכיבים אלה, שונים בחיבור זה

ספורי המסגרת להפריד בין , טענה זו העלה ליבס כנגד מגמות קודמות של מקובלים וחוקרים

 . ולהתמקד בדרשות בלבד או בסיפורי המסגרת בלבד, לדרשות הזוהר

התמקדו בסיפורי המסגרת מתוך המגמה להוכיח באמצעותם את חוסר ,  לדברי ליבס, םהחוקרי

שפירשו את דרשות האדרא , י הזוהר ואילו באשר למקובליםסיפורהאותנטיות ההיסטורית של 

  44.טען ליבס כי עקב כך לא עמדו הללו על היסוד המשיחי בדרשות אלו, בלבד

מסגרת הסיפורית לבין דרשות הזוהר התוותה טענתו של ליבס בדבר הקשר המהותי בין ה

שפיתוחיה ניכרים במחקרים מרכזיים של ספרות , מתודולוגיה מחקרית חשובה ופורה ביותר

   45.הזוהר ובודאי שאיני באה לכפור בה כאן

בעיקר על , בסופו של דבר, יש לציין שאת מאמרו על המשיחיות באדרא ביסס ליבס עצמו, עם זאת

ים הבטשבו אכן בולטים ביותר ה, וביחוד על מעמד הפתיחה שלה ר”אדה המסגרת של סיפור

 ים אלה שייכים אף הםהבט, עובדה זו למעשה אינה מתמיהה אם נזכור כי על פי ליבס. המשיחיים

    46.ר"לרובד המאוחר של האד( המסגרת שבו הם מצויים סיפורכמו )

, אם כן, איננו יכולים להתעלם ,ותהליכי התהוותה ר”אדבבואנו להתחקות אחר מבניה של ה

בהקשר זה נשוב . המסגרת ושל דרשות האדרא וממאפיניהן השונים סיפורממעמדם העצמאי של 

                                                 
 .56-58' עמ, 19' עמ, כיצד, ליבס 42

 . 3.3.8' רק א סעלהדגמת היחס המורכב בין סיפור המסגרת לדרשות האדרות ראו גם פ 43
 .  91' עמ, זוהר, ראו גם גילר. 103-118' עמ, המשיח, ליבס 44
, יובלי זוהר, מרוז; 1-28' עמ, מאמרי זוהר, וולפסון; בין לילה, פכטר; אורון אמנות הדרוש: ראו למשל 45

מנביא חכם עדיף , הוס; ונהר יוצא מעדן, אשד-הלנר; ל ואני לא הייתי שם"הנ, סיפורים זוהריים, ל"הנ

 . פרשנות הסוד, ישראלי; ל מקום קדוש"הנ, (פרק ראשון, כזוהר הרקיע)=
 . 19' עמ, כיצד, ליבס 46
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המסגרת של  סיפורהרוח המשיחית והמתח האקסטטי מצויים בעיקר ב, ונדגיש כי להבנתינו

אינן בונות  בעוד הדרשות אינן מתישרות על פי קו ספרותי או סגנוני אחיד וכשלעצמן, האדרא

דברים אלה אין  .כמתואר בדבריו של שלום לעיל, בהכרח או באופן מובהק מתח אקסטטי

אך רמזים משיחיים עדיין אינם בונים  47,משמעותם שדרשות האדרא נטולות רמזים משיחיים

דבר זה בולט ביותר בתיקוני זקנו של , וכפי שאני מראה בהרחבה בהמשך, מתח משיחי ואקסטטי

 –שכן מחד , המסגרת לבין דרשות האדרא הוא אם כן יחס מורכב סיפורהיחס בין .  ןזעיר אנפי

אנו ערים לשיכותן לשני רבדים , אך מאידך, ניתן אמנם למצוא יחסים וקשרים בין יחידות אלה

 .  שונים בהתהוות האדרות

, שלוםשונה באופן מהותי מתפיסתו של , תפיסה זו של האדרות כחיבורים מרובדים ואקלקטיים

 48.ביחס לכתיבה הזוהרית הסיסטמטיות החריגה של האדרות המושלם ואתמבנה שהדגיש את ה

, יהודה ליבס ופנחס גילר, כמו דוד נימארק, כנגד זה ניתן לראות את דבריהם של חוקרים אחרים

 .  ואת ריבודה ר”אדשציינו זה מכבר את סימני העריכה שניכרים ב

נכונים גם במקרה של , ר”אדהמסגרת לדרשות ה סיפורליחס בין לבסוף יש לציין שדברינו בנוגע 

מתארת  ז”אדה. וממשיך אותו ר”אדהמסגרת של ה סיפורהמסגרת שלה קשור ב סיפורש, ז”אדה

וכעין הד למותם , י"על מיטת חוליו של רשב, ר”אדאת התכנסות שבעת החברים שנותרו לאחר ה

וגם , י"מות הנשיקה של רשב ז”אדופה של המתואר בס, ר”אדהאקסטטי של החברים בסופה של ה

יהודה ליבס הראה במקרה זה את הקשר ההדוק בין סיפור . כאן מוות זה מהווה שיא אקסטטי

ובסיומה יוצאת נשמתו , שבה נבנה מתח ארוטי ואקסטטי, י"המסגרת לדרשתו האחרונה של רשב

ניתן  ז”אדגם ב, ה אחרונה זואך יש לציין כי מעבר לדרש 49.י מתוך זיווג ארוטי בשכינה"של רשב

 –המסגרת לגוף הדרשות ועל אף שאדרא זו או ליתר דיוק  סיפורלזהות פערים משמעותיים בין 

כפי שאני מראה בהרחבה בפרק , הרי שגם כאן, אכן מאורגן ומלוכד ז”אדחלקה השני של ה

דשות להבנת שמעלים שאלות ואפשרויות ח, ניתן לזהות סימני עריכה מענינים ביותר, הראשון

 . ר”אדמבניה של אדרא זו ויחסה ל

 

                                                 
, ל"ראו הנ, א"בתיקון היג בזקן עתיקא ובתקוני זקנו של ז, לרמזים כאלה התיחס אמנם פנחס גילר 47

 . 123-124' עמ, זוהר

 .160' עמ, זרמים, שלום 48
 .204-207' עמ, המשיח, ליבס 49
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 לאקלקטיות של האדרא נוסף סממן -  ה סיומים להשלוש ר”אדה. 4.2

המסגרת של האדרות לבין חלקי  סיפורלעיל עמדנו על הפערים בין היחידות שמרכיבות את 

הלב כעת ברצוני להפנות את תשומת . הדרשות ועל משמעותם כסימנים לעריכה וריבוד באדרות

שממנה ניתן ללמוד גם על הנטיה האקלקטית של , ר”אדאל הדרך המיוחדת שבה מסתיימת ה

כי אם , אחד יוםאנו מגלים שלמעשה אין לה ס ר”אדכשאנו בודקים את סיומה של ה .עורכיה

בחלק מכתבי היד ניתן אמנם , כפי שאנו רואים בפרק הראשון.  (ראו נספח) ה סיומים שוניםשלוש

  . או שניים מבין הסיומים הללו למצוא רק אחד

 האחדות שבריבוי –' סיום א

הסיום הראשון של האדרא שמובא לאחר השלמת תקונו של גוף הטומאה כולל משפטי סיום 

 : מובהקים

 ,דכל הני מלין קדישין דאתמרו ברוח קדישא עלאה( א אתון חברייא"נ)זכאין אינון צדיקייא 

  .מלין דעלאין ותתאין צייתין להו. אתגליין לכו ,רוח דכל קדישין עלאין אתכללן ביה

דמלין אלין תנדעון ותסתכלון בהו ותנדעון  ,חקלא מחצדיזכאין אתון מאריהון דמארין 

  .ובהני מלין תזכון לעלמא דאתי. אפין באפין עינא בעינאלמאריכון 

 .'יםההוא האל' - עתיק יומין -' 'יי'. (ד לט' דב) 'וגו 'וידעת היום והשבות אל לבבך' ד"הה

 50וכלא הוא חד בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמיא

מחצדי 'כינוי ה. קטע זה מסכם את מעלתם העליונה ומקורם העליון של הדברים שנגלו באדרא

י בפני "בפתיחת האדרא קובל רשב 51.הוא כינוי שכיח לחכמי הסוד בזוהר( קוצרי השדה)=' חקלא

ולפיכך כשהוא מעניק לחברים בסיום האדרא , ובעת הז' קוצרי השדה'החברים על מיעוטם של 

 מבחינה ספרותית יש כאן כמובן . מאשר את מעמדם הנעלה הוא כאילו', קוצרי השדה'את התואר 

 . כשהפתיחה מהדהדת בסיום, סגירת מעגלכעין 

, גם הידיעה פנים בפנים וההסתכלות עין בעין שמיוחסת כאן לחברי האדרא ביחס לאלוהות

 ,יחסי המבט בין הפרצופים העליוניםמנושאיה המרכזיים של האדרא והוא  מהדהדת את אחד

מתגלה , זעיר אנפיןהלא הוא , מתבונן בפרצוף התחתון, פרצוף עתיקא, הפרצוף העליוןשכן בזמן ש

מנוסחת במילות הפסוק של אחדות זו היא שתמציתה . בעולמות התחתונים האחדות העליונה

 .'(זעיר אנפין)=האלהים הוא ( עתיקא)=' כי יי' –לעיל 

                                                 
 . שכט§ ( ר”אד)א "ג קמג ע"ח 50

 .146-151' עמ, המשיח, ליבס 51
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בין שני , סיום זה מדגיש אם כן את האחדות העליונה שאותה מכוננת האדרא בסופו של דבר

וזאת באמצעות , (אלהים)= זעיר אנפיןו( 'יי)=עתיקא  –הפרצופים המרכזיים שמתוקנים בה 

 הדגשה זו אכן מתאימה ביותר. עליוניםההתאחדות שנוצרת במהלך האדרא בין החבורה ל

לסיומה של חטיבה שכל כולה הוקדשה לפירוט אנתרופומורפי של בחינת הריבוי באלוהות ונראה 

 . שהיא נועדה לרכך את המהלך יוצא הדופן של האדרא ולהצדיקו

, עם זאת. סיום זה מתקשר אם כן הן לסיפור המסגרת והן לגוף הדרשות ומבריחם יחדיו

. יומה של החבורה היא כאן מצומצמת וכלליתהיינו לק, ההתיחסות לרובד הסיפורי של האדרא

מיד לאחריו , על אף שמבחינת ניסוחו ותכניו נראה הקטע לעיל כנוסח סיום לכל דבר, כמו כן

 . ממשיכה האדרא

 

 מהותו ותפקידו של האדם –' סיום ב

שהוא תיקונו של , נושא האחרון של האדראמתקשרת ביחוד ללעיל ' היחידה שבאה לאחר סיום א

יחידה זו מורכבת מכמה ענינים שונים שמובאים ברצף (. 5.4' סע הלןראו ל)ומאה גוף הט

מוצג אמנם במשפט הפותח  הנושא המרכזי שלה. וברורים והקשרים ביניהם לא תמיד הדוקים

 : נראה כנוסח פתיחה לכל דבר ועשוי להעיד על מעמדה העצמאיש, אותה

דיוקנא דאדם דהוא תקוני  -לתתא  עלאין, ש חמינא עלאין לתתא ותתאין לעילא"אמר ר

  52...כללא דכלהו, עלאה

או השתקפותו של כל , עניינה של יחידה זו הוא אם כן האופן שבו משתקפים העליונים בתחתונים

 . הארצי, בדיוקן האדם התחתון, המבנה העליון שתוקן באדרא

ר והנקבה כי אם כולל בתוכו לא רק את הזכ, י בהמשך הדברים שם"כפי שמבהיר רשב, אדם זה

שבו מתחברים כל , במובן זה הוא כעין היסוד המבריח מן הקצה אל הקצה. גם את גוף הטומאה

מבחינה נושאית יחידה זו  ,כפי שאמרנו.  כאחד -הקדושה והטומאה , הזכר והנקבה –העולמות 

( 2.4.5' סע)כפי שאני מראה בפרק ב , ולמעשה, שקודם לסיום א גוף הטומאהמרחיבה את הדיון ב

וראו )יש לציין כי מבחינה מושגית עולים כאן מושגים חדשים  עם זאת. היא כוללת מעין עיבוד לו

 : נראה שוב כנוסח סיום לכל דבר, סיומה של יחידה זו(. שם, הרחבה בפרק ב

ודמות 'מהימנותא דכלא דקאים על כורסייא דכתיב  ובהאי תקונא דאדם אתחזי שלימותא

וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוא ועד 'וכתיב  (א כו' יח)' הכמראה אדם עליו מלמעל

  (ז יג' דנ) .'עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי

                                                 
 (.ר”אד)א "קמג ע, ג"ח 52
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 ,זכאה חולקיה דמאן דידע וישגח בהון ולא יטעי בהון. עד כאן סתימאן מלין וברירן טעמין

י ישרים כ'דכתיב . דעאלו ונפקו ומחצדי חקלאדמלין אלין לא אתיהיבו אלא למארי מארין 

     53.(יד י' הו)' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם' דרכי יי

בהתיחסות , עניין זה מהדהד גם בקטע הנוכחי. בסיום הקודם עמדנו על גדולתם של חברי האדרא

 תיקוןאך הנושא המרכזי הפעם אינו עוד החבורה אלא ', מחצדי חקלא דעאלו ונפקו'לאותם 

מוצג כאן ככללות הזכר אדם זה . האנתרופומורפי של האדרא בטהה –או במילים אחרות , האדם

 .עם תיקונו אל עתיק יומין, הקדושה והטומאה והוא שמתקרב עתה, והנקבה

שניכרת ' מסורת הדניאלית'ה בפסוק מדניאל שבאמצעותו מתואר תיקונו של האדם  מהדהדת

  54.באדרא בתאוריו של עתיקא

 

 ר”אדציאה מההמסגרת והי סיפורסגירת  –' סיום ג

נפתחת היחידה האחרונה ', תאנא'תחילתו בפתיח השגור באדרא ו, בא לאחר הסיום לעילבקטע ש

ה שלוששבה מתוארת יציאת נשמתם האקסטטית של , (גלהרחבה ראו פרק ) ר”אדשל ה

רק לאחר שארוע זה מתואר על כל השלכותיו הדרמטיות (. 4.2' סע)אותה הזכרנו לעיל , החבריםמ

 . י"בצרור דברי הלל לרשב -והפעם , נחתמת האדרא בפעם האחרונה, יו המיסטיותומשמעויות

. המסגרת ולמעמד הפתיחה של האדרא סיפורביחידה זו ניכר הקישור המובהק והמפותח ביותר ל

, שהודגש בפתיחתה, חוויתי של האדרא-המימד המיסטיכש, כאן אנו שבים אל הוואי החבורה

כאן הקשר לדרשות האדרא , בניגוד לסיום הראשון והשני, אתעם ז. מתגלה שוב במלוא הדרו

 . רופף

ואישוש למעמדם העצמאי של סיומים אלה ניתן ה סיומים שלוש ר”אדל, אם כן, כפי שראינו

. לראות גם בכתבי היד של האדרא שבאחדים מהם מופיע רק אחד או שניים מבין הסיומים לעיל

מפותח , כאמור, ובה', ה שנוספת לאדרא לאחר סיום אהוא אם כן סיומה של יחידה שלימ' סיום ב

קשור בבירור ' ואילו סיום ג, העיסוק בגוף הטומאה ובמשמעות האנתרופומורפית של האדרא

שכבות עריכה שונות של , תופעה זו .רובד שעל איחורו דנו לעיל, המסגרת של האדרא סיפורל

תשוב ותופיע גם , שונות לאותו עניין ולעתים אף מציגות גרסאות, שמופיעות זו בצד זו באדרא

בבחינה קרובה אנו מגלים שתורת , כפי שנראה לכל אורכה של עבודה זו. בדרשות האדרא

                                                 
 (.ר”אד)א "קמד ע, ג"ח 53

פק ב , מבואות, יובלי זוהר,  ל"ראו הנ, בספר הזוהר טבעה רונית מרוז' המסורת הדניאלית'את מושג   54

 .8.5.4' סע
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בנויה מאוסף עשיר של קטעי מדרשים ותורות , ר”אדהפרצופים של האדרות וביחוד זו המובאת ב

ט בפסי החיבור מי שמתקרב אליה יבחין מעט מע. שמתקבצים בה ונארגים לכדי תמונה אחת

כפי שנראה  .אדרא רבאובשכבות הצבע  ואלמנטים אלה הם חלק בלתי נפרד מהיצירה הקרויה 

 .אינה חפה מהם רא זוטאאדלמעשה גם ה, בפרק הראשון

 

  בין הגוף הקדוש וגוף הטומאה – תורת האלוהות של האדרות. 5

ניתן לראות  בתורת , זו ביטויים מגוונים לאקלקטיות של חטיבת האדרות ולריבודה של חטיבה

שבה , ר”אדלהלן נציג סקירה כללית של הדברים מתוך התמקדות בעיקר ב. האלוהות של האדרות

בהמשך נעמוד גם על . ומוסיפה את פיתוחיה ז”אדשעליו נבנית ה, מונח הבסיס לתורת הפרצופים

 . דהונושא זה יידון ביתר פירוט גם בגוף העבו, הבדלים מרכזיים בין שתי האדרות

אנו אף מעלים כאן השערה חדשה , מבואי של הסקירה דלהלן-הסיכומי הבטיש לציין שפרט ל

 . זעיר אנפיןבנוגע למקורות האפשריים לדמותו של 

 : בשני נושאים מרכזיים השזורים בה זה בזה ר”אדבאופן כללי עוסקת ה

 .תהליכי התגלמותה של האלוהות בדמות הפרצופים העליונים. א

 . פרצופים העליונים לפרטי אבריהםתאור ה. ב

והיא תיקון , בשני נושאים אלה כרוכה הפעולה המרכזית שמתבצעת באדרא על ידי החברים

 . הפרצופים העליונים

 

 פרצוף עתיקא ותיקוניו. 5.1

אריך 'אם כי בכמה מקרים הוא נקרא גם  ר”אדב' עתיקא'בעיקר קרוי באלוהות הפרצוף העליון 

פרצוף זה נידון גם בחלקה הראשון של  55.ארך אפים: הפנים או בתרגום אחר כלומר ארוך', אנפין

אך פרצוף זה אינו מתואר , שמעל לעתיקא, באדרא זו נרמז גם קיומו של פרצוף נוסף. ז”אדה

  56.הוא לא נזכר כלל ר”אדלפרטיו וב

אר אך ראש זה מתו, ואינו מתגלה אלא בבחינת ראשו בלבד, פרצוף עתיקא הוא נסתר וסתום

נשענים , כמו גם שמו, ראשו של עתיקא לבן כולו ותאורו. החיצוניים והפנימיים –לפרטי פרטיו 
                                                 

 . 182-183, 109' עמ, פרקי יסוד, ראו שלום 55

ר שבו מופיע ניסוח תמוה ביחס למניין הפרצופים העליונים ”ניתן אולי לראות במקום אחד באד רמז לו 56

 . ב.4.1.1' סע' לעניין זה ראו פרק ב. ושמותיהם
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מקורות פרט לכך העלה יהודה ליבס  57.'בבירור על תאוריו של עתיק יומין מספר דניאל פרק ז

על ', המיתוס הקבלי שבפי אורפאוס'במאמרו  ,כשהצביעקדומים נוספים לדמותו של עתיקא 

שהוא אחד משמותיו ', אריך אנפין'לבין , במיתוס האורפי' אריקאפיוס'ן שמו של האל הזיקה בי

ים תכניים הבטכמו כן העלה ליבס מספר דוגמאות ל. באדרא, פרצוף עתיקא, של הפרצוף העליון

בהן , דומים בין תאורי האלוהות העליונה במיתוסים האורפיים לבין תאוריו של עתיקא באדרא

שמשני , הדומה מאד לתאורו של אריך אנפין באדרא', נותן חיים'יקאפיוס כלמשל תאורו של אר

לזיקה בין  שהעלה ליבס דוגמא נוספת. ולמשיח זעיר אנפיןנקבי חוטמו יוצאת רוח  החיים ל

', זמן ללא גיל'כ אלההאדרות למיתוסים האורפיים היא תאורה של האלוהות העליונה במיתוסים 

לפי , המיתוסים האורפיים 58.'עתיק יומין'פרצוף העליון באדרא שמזכיר את כינויו של התאור 

     59.ים מרכזיים בתורת הפרצופיםהבטמעידים אם כן על עתיקותם של , ליבס

שאינו מופרע או מוכתם בכל , פרצוף עתיקא באדרא מתואר אם כן כפרצוף שכולו לובן צח וטהור

ה שבא לידי ביטוי גם באפיונו כרחמים מ, הבלתי מושגת, פרצוף זה הינו האחדות השלמה. גוון

במסגרת התמונה האנתרופומורפית  60.ללא שמאל, וכימין בלבד כל תערובת דין שאין בהם

התפלגות  כך למשל מתוארת. שפעי רחמיו של עתיקא מתפרטים המדוקדקת שמצירת האדרא

 יםתאור. השפע הסתום שהינו בחינת מוחומאגר ולהבדיל מתואר , שפעי הרחמים בשערות ראשו

פלגי הרחמים שנוהרים מעינו האחת את , התנוצצות הרחמים במצחואת  ים מפרטיםאחר

 . מנקבי חוטמואו את שפיעתה של רוח הרחמים  והיחידה

, מקדישה האדרא מקום נרחב לתיקוני זקנו של עתיקא, המפורטים הללו גלגולתפרט לתיקוני ה

הם הערוצים המרכזיים דרכם שופעים הרחמים גם הם לבנים וצחים כשלג ו –יג במספר  –שפלגיו 

  61.כדי להכריע את מידות הדין שבפרצוף זה זעיר אנפיןהעליונים מעתיקא אל פרצוף 

                                                 
, מבוא, ל יובלי זוהר"הנ; מבוא, ארכיאולוגיה, באדרא ראו מרוז' המסורת הדניאלית'להשתקפותה של  57

עומדת מרוז , חייא הגרסא הקדומה' חניכתו של ר, יחידה כט, ספרהביחידה אחרת ב. 8.5.4, 3.6.1§ , פרק ב

, בפרשת שמות שבזוהר' רובדי הביניים'על הופעתה של המסורת הדניאלית בקטע השייך למה שהיא מכנה 

באותו הקשר גורסת מרוז כי חדירתם של המושגים האנתרופומורפיים . בהם אין סימנים לתורת הספירות

 . והר קודמת להתפתחות תפיסת הספירות בפרובאנסמהמסורת הדניאלית לז
 .418' עמ, בן, וראו גם אידל. ואילך  435' עמ, המיתוס הקבלי, ליבס 58

 .432-434' עמ, המיתוס הקבלי, ליבס 59

של ציור עתיקא כימין בלבד כפי שהיא עולה מפירושי המקובלים ( והזכרית)על משמעותו המגדרית  60

 . 179-189' עמ, ארוס, שוןל, ראו וולפסון, טז-במאה ה

לדיונו . לטענת וולפסון תאורי הגלגולת ויג תקוני הזקן של עתיקא באדרא נושאים אופי פאלי מובהק 61

, 196-197' עמ, מעגל, ל"ולהיבטים סקסואליים נוספים בתאורי הפרצופים של האדרא ראו הנ, בנושא זה

 .ת האדרא וראו שםלטענת וולפסון היבטים אלה ניכרים גם במקבילו.  6' הע
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אלא , ץ”סדמסתמך על תאורם ב, ר”אדהתאור האנתרופומורפי של יג פלגי הזקן העליונים שב

תרופומורפי בסיס כאן מהווה התיאור האנ. שבאדרא נוסף לתיאור האנתרופומורפי מימד חדש

הם קושרים בין פרטי  בהן, םונקודת מוצא לתהליך התיקון שמבצעים החברים בדרשותיה

כפי שהן מופיעות , לבין יג מידות הרחמים של האל, התמונה האנתרופומורפית של הזקן העליון

 . כ-במיכה ז יח

האדרא מדרכו של  קישור זה הוא יחודי לאדרא ובכך משנה, של העבודה' כפי שאני מראה בפרק ב

וכן היא נוקטת בדרך שונה מדרכם של מקובלים אחרים , שמרמז ליג המידות משמות לד ץ”סד

 . שפירושיהם ליג המידות מתבססים על פסוקים אלה, בתקופה

סוד יג מידות הנובעות מן 'החיבור היחיד שמגלה דמיון בולט לאדרא הוא , מבין פירושי יג המידות

נסמך על  ,הוא אף, חיבור זה(.  מאה יג)קטיליה ’יוסף ג' לר, 'ני הישועהמעי' הכתר עליון ונקר

הן  –מעבר לעצם הסתמכותם של שני החיבורים . כ-מידות הרחמים של האל שנזכרות במיכה ז יח

ניכרות זיקות רבות גם בתכני , על יג המידות ממיכה ז, קטיליה’האדרא והן פירושו של ג

עם  62.קטיליה’גלחיבורו של ה מכבר גרשם שלום במהדורתו אליהן התיחס ז, הפירושים עצמם

שכן , השונות במגמותיהם ניכרהבדל בולט בין שני החיבורים ,  ליבסיהודה כפי שהעיר כבר , זאת

טוי גם ודבר זה בא לידי בי)קטיליה יג המידות הן אורות או מבועים עליונים ’בעוד בפירושו של ג

 .בלות פירוש אנתרופומורפי כיג פלגי זקן עליוניםבאדרא יג המידות מק, (בשם החיבור

הלא היא קישורם ביג המידות )א באדרא על אף המסגרת הפרשנית האחידה של תקוני זקן עתיק

כך למשל בולטים התיקון . הבדלים מעוררי שאלות בין התיקונים השוניםניכרים ( ממיכה ז

ואינן מפותחות ביחס לשאר , ביותר שבהם הדרשות קצרות, העשירי והאחד עשר, התשיעי, הרביעי

כנגד זה בולטים התיקונים השני והשלישי שבהם מפותחת ביותר המסגרת . באדרא התיקונים

התיקונים החמישי והשישי בזקן עתיקא  63.הסיפורית וסגנונם בולט בשונותו משאר תקוני הזקן

תקוני זקן עתיקא  בעוד שרוב; קטיליה’בולטים בעמדתם היחודית ביחס לסוד יג המידות של ג

התיקון החמישי אינו , קטיליה'מגלים זיקות משמעותיות לתאורי המעיינות המקבילים אצל ג

                                                 
בליווי הערותיו של שלום שבהן התיחסויות , 219-225' עמ, כתבי יד בקבלה, החיבור נדפס בתוך שלום 62

לזיקות בין חיבורים . ר”וביחוד האד, קטיליה לבין האדרות'רבות לנקודות זיקה שונות בין חיבורו של ג

 . 'וד' בפרקים ג, בהתאם לענין, אלה אני מתיחסת באופן נקודתי

' בפרק א סע, כן אני עוסקת בהיבטים מסויימים בהם להלן. רגע דרמטי, לתיקונים אלה מוקדש מאמרי 63

 .3.3' סע' ובפרק ד, 3.1, .2.3
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והתיקון השישי כולל דמיון חלקי  64,(למעט המידה עצמה)דומה כלל למקבילתו בסוד יג מידות 

 .ובמקרה אחד אף נראה מנוגד למקבילתו בסוד יג מידות, ביותר

אישוש למעמדם העצמאי של חלק מתיקוני זקן עתיקא ניתן , להלן 'כפי שאני מראה בפרק א

בחלקם מופיעים , שבחלקם מופיע נוסח חלקי של התיקונים, ר”אדלראות בכתבי היד של ה

 . בלבד תקונים מסוימים בנפרד מכלל תקוני הזקן ולעתים אף מופיע תיקון בודד

המסגרת הטקסית של  לרוביכרת והזקן של עתיקא נ גלגולתבתקוני ה, כפי שכבר ציינו לעיל

תיקונים אלה שזורים . י בכל פעם את הדובר ובסוף דבריו נושא לו ברכה"שבה ְמַמֶנה רשב, האדרא

שלפחות במבט ראשון יוצרת את הרושם , הן ספרותית והן פרשנית, אם כן בתוך מסגרת מאגדת

והן בתיקוני  גלגולתני ההן בתיקו –עם זאת במבט נוסף מתגלים בתיקונים . שלפנינו טקסט אחיד

ההקשבה לסימנים אלה . סימני עריכה משמעותיים החושפים רבדים טקסטואליים שונים -הזקן 

היא מעניניו , וההבחנה בין השכבות והיחידות הטקסטואליות השונות שמרכיבות את התיקונים

 . כפי שנראה בהרחבה בהמשך, המרכזיים של המחקר הנוכחי

 

 ויחסו לעתיקא ןזעיר אנפיפרצוף . 5.2

 65היינו קטן הפנים, (א"להלן ז) עיר אנפיןז ףפרצומתהווה בהמשך האדרא , תוך פרצוף עתיקאמ

א הוא ניגודו של עתיקא ועובדה זו ניכרת בתחומים "מבחינת תכונותיו פרצוף ז  66.או קצר אפים

  67.שונים

שערו של , של עתיקא כנגד שערו הלבן. בין שני הפרצופים ניכר בצבעיהםהבדל בולט , כך למשל

, בין היתר, את הניגוד בין צבעי השערות של שני הפרצופים מעגנת האדרא. א הוא שחור כולו"ז

זקנו של עתיקא הוא האש ; במסורת המדרשית על התורה שנכתבה באש שחורה על גבי אש לבנה

א "ל זזקנו ש. החללים שבין האותיות, ואש זו מסמלת את הבחינה הנסתרת של התורה, הלבנה

 68.האותיות הכתובות בדיו שחור על גבי לבן -בחינתה המתגלה של התורה , הוא האש השחורה

                                                 
 . 4.1.1' סע' בתיקון זה אני עוסקת בפרק ד 64

 . 182' הע 130' עמ,  משיח, להבחנה בין ארוך הפנים וקטן הפנים ראו ליבס 65

 .270' עמ, זרמים, ראו שלום, וקצר אפיםלהבחנה בין ארך אפים  66

בן -אידל מדגיש את יחסי האב. 418-425' עמ, בן, לדיון משווה נוסף בשני הפרצופים באדרא ראו אידל 67

 .94' ר ראו להלן הע”להסתיגותי בהקשר זה בנוגע לאד. א"שבין עתיקא לז
בו , יסתו של זקן עתיקא כמהותה הנעלמת של התורה ניתן לראות במקום אחר באדראביטוי נוסף לתפ 68

' לענין זה ראו פרק א סע((. ר”אד)ב "ע-א"ג קלב ע"ח)מופיעה הקביעה שזקן עתיקא אינו נזכר בתורה כלל 
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א הוא הפרצוף המתגלה ופועל  בעולמות "בעוד ז, עתיקא נסתר במעמקיו ואינו נודע, בהתאם לכך

, כשהתגלותו ופעולתו בהם הן שמגלות או מכסות את שפע הרחמים העליונים, התחתונים

 . הנסתרים

עינו של ; רט לצבעי שערותיהם ניכרים גווניהם השונים של שני הפרצופים העליונים גם בעיניהםפ

 .  שחור וירוק, א בוהקות באדום"בעוד שתי עיניו של ז, עתיקא היא יחידה ולבנה

כנגד הלובן הטהור של עתיקא קשור בהבדל המהותי ביותר בין שני , א"ריבוי גווניו של ז

לאחדות ולנצחיות שהן , א"ל שבין השניות והשינוי שמאפינות את פרצוף זוהוא ההבד, הפרצופים

 . נחלתו של עתיקא לבדו

א הוא מהות דינמית "ז, שהינו האחדות הבלתי מושפעת והבלתי תלויה בדבר, בהבדל מעתיקא

לעתיקא ובהתאם בהתאם למצבו ביחס ותלויה בכוחות שמחוצה לה ופעולתו ועמדתו משתנות 

 . ניםלפעולות התחתו

א הוא פרצוף שכלול ממידות הדין והרחמים ולמעשה נראה שמידת הדין היא מידתו "ז

שהוא כולו , בעוד מידת הרחמים מופיעה בו מכוח השפע שנשפע עליו מעתיקא, הדומיננטית

שפעו של הפרצוף העליון ממלא אותו ואז , א פונה אל עתיקא"כשז. רחמים ללא כל תערובת דין

אך כאשר הקשר בין שני הפרצופים העליונים . ידת הרחמים העליונים בעולםמתגָלה באמצעותו מ

א בעולמות במידת הדין שבו ואז מידת הרחמים העליונים  מתכסה ואינה "פועל ז, מתערער

 . מתגלה בעולמות

מזכירה את הדינמיקה שמתוארת  -א "עתיקא וז –הדינמיקה הזו ביחסי שני הפרצופים העליונים 

אך כפי שהתחלנו לראות לעיל ונוסיף ונראה , כות ותפארת במסגרת תורת הספירותבין ספירות מל

הרי , בעוד שיחסי המלכות והתפארת הם במובהק יחסי זכר ונקבה, ביתר פירוט בהמשך הדברים

 . א מאופיינים באדרא כשני פרצופים זכריים בעיקרם"שעתיקא וז

: שני שלבים מרכזייםתם נערכים גם הם בוכמו, א בנויים בהקבלה לתיקוניו של עתיקא"תקוני ז

ם ההרמנויטיים מתבלטים ההבדליזו מבנית על רקע הקבלה . ותיקוני הזקן גלגולתתקוני ה

 .הדבר בולט ביותר בתקוני הזקן של שני הפרצופיםו והסגנוניים שבין שתי יחידות התיקונים

 

                                                                                                                                            
, על מוטיב התורה הכתובה באש שחורה על גבי אש לבנה וגלגוליו אצל מקובלי קשטיליה ראו אידל. 3.1

 .  3.3.5.1' למשמעות נוספת של התורה העליונה באדרא ראו פרק ב סע.  45-58' עמ,שלמויות בולעות
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 ר”אדא כביטוי נוסף לאקלקטיות של ה"של ז תקוני הזקן. 5.2.1

הרי ביחס למספרם של תקוני זקן , ר באופן חד משמעי יג תיקונים"ד שבזקן עתיקא מונה האדבעו

 .א ניכר באדרא ריבוי גרסאות מבלבל"ז

 69.כנגד תקוני זקן עתיקא, יג תיקוניםא יש "בשני מקרים ניתן לראות רמזים לכך שבזקנו של ז

כוהן הבהקבלה לזקן , א"בזקן ז שמונה תיקונים בקטע אחד באדרא  נרמזים, לעומת זאת

ומניין , תשעה תיקוניםא בסופו של דבר "כנגד שתי הגרסאות הללו מתוקנים בזקנו של ז 70.גדולה

למעמדן   71.א תשעה תיקונים בלבד"שבו אכן נמנים בזקן ז, ץ”סדזה הוא שהולך לשיטתו של 

תן למצוא א ני"העצמאי של הגרסאות השונות שמופיעות באדרא ביחס למספר תקוני זקנו של ז

 . כפי שנראה בפרק הראשון להלן, עדות גם בחלק מכתבי היד של האדרא

באופן עקבי ביג המידות ממיכה ,  כאמור, תקוני זקן עתיקא נקשרים, מבחינת המסגרת הפרשנית

במסגרת התיקון . א אינם נקשרים באופן עקבי במערכת אחת של מידות"תקוני זקנו של זבעוד ', ז

ובכך הולך תיקון זה , (ט-ה)בפסוקי תהילים קמח  נקשר מכלול תקוני הזקן, א"הראשון בזקן ז

לא ( למעט התיקון השני) ר”אדא ב"ברב התיקונים הבאים של זקן ז, עם זאת. ץ”לשיטתו של סד

חלק מהתיקונים מקושרים לפסוקי המידות בשמות לד ואחרים . ניכר המשך למסגרת פרשנית זו

נעלם כל זכר לפסוקי מידות , למעשה מהתיקון החמישי ואילך. אינם נקשרים במידות האל כלל

 .  א נקשרים  בפסוקים שמלמדים על פעולותיו או על מצביו המשתנים"האל ותיקוני זקנו של ז

וזאת בהבדל , א חוסר סדר והעדר עקביות"ניכרים בתיקוני זקן ז, גם מבחינת המסגרת הטקסית

, אלעזר' התיקון הראשון מתבצע על ידי ר, ך לדוגמאכ.  כפי שראינו לעיל, מתיקוני זקן עתיקא

אבא אך גבולותיו של תיקון ' את התיקון השני נקרא לתקן ר. ובסיומו מקבל הבן את ברכת אביו

י לו "ברכתו של רשב, אבא נקרא לדרוש בתיקון השני בלבד' למרות שר. זה כבר אינם ברורים

אינו מובחן באופן ברור מהתיקון השני אלא התיקון השלישי . מופיעה רק בסוף התיקון הרביעי

שבו כאמור , אך עד לסופו, ואילו התיקון הרביעי מובחן אמנם בכותר בפני עצמו 72כרוך ומובלע בו

, היעדרה של המסגרת הטקסית של התיקונים. לא ברור מי הוא הדובר, אבא' י את ר"מברך רשב

                                                 
ג "ח. )'ואינון לתתא' לקביל דא אל רחום וחנון וגו. . . תליסר מכילן דרחמי מעתיקא קדישא': כך למשל 69

זמנא דתליסר אלין  עד תליסר וכל? ותניא עד כמה זהירין אלין תקוני דדקנא': או((. ר”אד)ב "קלא ע

 ((ר”אד)ב "קלא ע-א"ג קלב ע"ח. )'משתכחין זהירין אלין דלתתא וכלא בחושבנא דאלין תליסר וגו

 . 3.1' סע' קטע זה מובא ונידון בפירוט בפרק א, (ר”אד)ב "ג קלב ע"ח 70

 .ב"ע-א"קמ ע, שם; (ר”אד)ב "ע-א"ג קלט ע"ח 71
ימי של התיקון השלישי מעורר תהיות ונראים בו מעבר להבלעתו בתוך התיקון השני גם מבנהו הפנ 72

 . סימני עריכה
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גם הם מובאים באופן אנונימי , יעישלמעט התיקון השב, א"ניכר גם בתיקונים הבאים בזקן ז

, מבנה התיקונים כאן נראה אם כן רופף ביחס לתקוני זקן עתיקא. י"וללא כל התיחסות מצד רשב

 . הם המבנה הוא לרוב  מהודק יותרשב

חלקיות בלבד הקבלות מתגלות , זקנו של עתיקא יא לתקונ"היחס בין תקוני הזקן של זמבחינת 

כאן  .הזקן הראשון בשני הפרצופים תיקוןבהמובהקת ביותר ניכרת ההקבלה . היחידותבין שתי 

ועניין זה אף בולט ביותר לאור העובדה שבשני , ניכרת הקבלה מבנית ונושאית בין שני התיקונים

. בצורה שאינה תמיד מוסברת או מובנת מאליההמקרים עובר התיקון הראשון מנושא לנושא 

לפחות במקרה של זקן )מכלול תקוני הזקן ולכאורה בשני המקרים מתיחסים תקונים אלה אל 

התיקונים  יםנקשרכמו כן בשני המקרים . מציגים את המסגרת הפרשנית של התיקונים( א"ז

בשני . וקישור זה מתבסס על אותו פסוק בכתובים, הראשונים במוחותיהם של שני הפרצופים

ה זה ניכר אם כן שתיקון הזקן במקר. התיקונים נעשית השוואה בין שערות הזקן ושערות הראש

חוזרת גם בתיקונים החמישי תופעה זו . א נבנה על התיקון המקביל לו בזקן עתיקא"של ז

  .א"אך בהחלט אינה מאפיינת את שאר תיקוני זקן ז, והשביעי

שמאגדת את רב תקוני זקן )א המסגרת הטקסית "ככלל ניתן לסכם ולומר כי בתקוני זקנו של ז

א מצומצמות "ני הזקן של זתיקוב הדרשות. וכך גם המסגרת הפרשנית, יותרחלקית ב( עתיקא

שבהם  גם ניכרת הקבלה ברורה לתיקוני זקן  –החמישי והשביעי  ,תיקונים הראשוןלמעט ב, ברובן

  73.עתיקא

כשיורדים , כי על אף ההקבלה הכללית בין תקוני שני הפרצופים, אם כן, מדברים אלה עולה

והן בינם , א כשלעצמם"הן בתוך תיקוני ז, גלים ביניהם הבדלים משמעותייםלפרטי התיקונים מת

                                                 
ב "קלב ע-ב"ג קלא ע"לעומת ח, א"תיקון הזקן הראשון של ז -( ר”אד)ב "קמ ע-ב"קלט ע, ג"ראו ח 73

ג קלג "א לעומת ח"תיקון הזקן החמישי של ז –א "ג קמא ע"ח; תיקון הזקן הראשון של עתיקא -( ר”אד)

במקרה זה מדובר בתיקון הלחיים של שני . יקון הזקן השביעי של עתיקאת –( ר”אד)א "קלד ע-ב"ע

א מהדהד אמנם במובנים "בתיקון ז. החמישי -א  "אצל עתיקא זהו התיקון השביעי ואצל ז, הפרצופים

אך בעוד בעתיקא מקושר התיקון השביעי מפורשות במידה השביעית , רבים התיקון המקביל לו בעתיקא

הפסוק . א אין כל קישור ברור במידה ממידות האל"הרי בז', ישוב ירחמנו' –יט  ממידות האל במיכה ז

הלקוח ', פניו אליך ויחנך' יאר יי'הוא ( ומופיע בין היתר גם בתיקון המקביל בעתיקא)שמקושר בתיקון זה 

' עמ, צדכי, ליבס' וראו על כך י)זיקתה של פרשה זו לאדרא מעוררת עניין כשלעצמה . ו כה' במ, נזיר' מפר

( ר”אד)א "ג קמא ע"כן ראו ח. אך על פניו אין זה פסוק שמתקשר בפסוקי המידות שנזכרים באדרא, (47-50

פרט למקבילות . תיקון הזקן היב של עתיקא –( ר”אד)א "קלד ע, ג"לעומת ח, א"תיקון הזקן השביעי של ז–

. גם לתיקון השביעי בזקן עתיקאא הקבלה מסוימת "כולל התיקון השביעי של זקן ז, התכניות לתיקון זה

תקוני , בכל המקרים שנזכרו לעיל(. 3.3.6' סע' לפירוט בדבר גלגוליו של תיקון זה בכתבי היד ראו פרק א

 .א"עתיקא מפותחים וארוכים יותר מתקוני ז
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ניכר פער סגנוני וספרותי בין פיתוחם של תקוני זקן עתיקא לפיתוח , כשכאמור, לבין תקוני עתיקא

ההבדלים בין התיקונים השונים מחזקים את הרושם שדרשות אלה לא נוצרו . א"תקוני זקן ז

מענין שבעריכת הדרשות . או התהוו בשלבים שונים מקורות שוניםאלא נאספו מ, במהלך אחד

 סיפורמה שמעלה שוב את נושא הפער שבין , עצמן ניכרת התערבות מינימלית של העורכים

אכן מקנה מסגרת , כשמו כן הוא, המסגרת סיפור. לבין גוף הדרשות,  המסגרת של האדרא

, להוציא מקרה אחד, חזרנו ואמרנואך כפי ש, מאחדת לכל האדרא והופך אותה למה שהיא

 . שבהן האחידות והלכידות ניכרות במידה פחותה בהרבה, מסגרת זו אינה חודרת את גוף הדרשות

 

למקורותיה של  –הכרוב קטן הפנים ודמות יעקב החקוקה בכסא הכבוד , א"ז. 5.2.2

 חטיבת האדרות

שאלת . ידי חוקרים קודמיםשנידונו על , לעיל הזכרנו מקורות אפשריים לדמותו של עתיקא

הדורשת מחקר בפני עצמו , מקורותיה הקדומים של תורת האדרא היא שאלה רחבה ומורכבת

בשל  74.היא אף זכתה להתיחסויות שונות במחקרים קודמים, ( 1' סע)וכפי שהתחלנו לראות לעיל 

ם בני הגבלנו עצמינו במחקר זה לבחינת האדרא לאור כתבי, מגבלות הזמן ואילוצי החומר

ואילו שאלת מקורותיה הקדומים של חטיבה זו נותרה  מחוץ , או הקודמים לה במעט, תקופתה

כיוון ( בבחינת טעון עיון)עם זאת פטור בלא כלום אי אפשר ולפיכך נעלה כאן . לגדרי עבודתנו

 . שככל הידוע לי טרם נידון עד כה, א"בנוגע לדמותו של זחדש השפעה אפשרי 

שני כינויי לבין , באדרא עיר אנפיןזאריך אנפין והשמות זיקות בין ל ההצביע עמשה אידל 

כפי  75.היינו פנים גדולים ופנים קטנים', אפי זוטרא'ו' אפי רברבי', בתלמוד הבבליהכרובים 

כשהפנים , מתוארים הכרובים גם כזכר ונקבה 76במאמרים מסוימים בבבלי, שהראה אידל

  77.קטנים הם פני הנקבההגדולים הם פני הזכר ואילו הפנים ה

                                                 
 ביחס למקורותיו של פרצוף עתיקא יש לציין גם את דיונו, פרט למחקריהם של אידל וליבס שצויינו לעיל 74

-228' עמ, תולדות הפילוסופיה בישראל, ל"ראו הנ, א ובין הלוגוס אצל פילו"על הזיקות בין ז, של נוימארק

231 . 
 . 421-423' עמ, בן, ל"לדיון נוסף בנושא זה ראו הנ; 144-151' עמ, היבטים, אידל. א"סוכה ה ע 75
 . א"בבא בתרא צט ע, א"יומא נד ע 76
, 56-59' למשל עמ, זוהר וארוס, ל"ראו גם הנ, פיסות של הכרובים כזוגלת. 144-151' עמ, היבטים, אידל 77

65 ,99-100. 
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ליבס את האפשרות שבניסוח קדום כלשהו של תורת הפרצופים של יהודה העלה משך לכך בה

, ק"תש' א מצא ליבס בס"עדות לתפיסה כזו של פרצוף ז 78.א כנקבי"נתפס פרצוף ז, האדרא

שתורת הפרצופים שמוצגת בו מגלה , (14ראשית מאה )יוסף הבא משושן הבירה ' חיבורו של ר

 . זיקות רבות ומשמעותיות לתורת הפרצופים של האדרא, כאמור

ק "תש' ק תוצאה של שינויים שהכניס בעל ס"תש' שראה בהבדלים בין האדרא לס, כנגד שלום

' א כפרצוף נקבי בס"העלה ליבס את ההשערה שתאוריו של ז, בתורת הפרצופים של האדרא

משה גם  העלה בעברטענה דומה  79.יםק מבטאים שלב קדום יחסית בהתהוות תורת הפרצופ"תש

פרצופין -מות של הדוודקק כהמשך טבעי לתפיסות ה"תש' כשתאר את תורת הפרצופים בסאידל 

א "את ז תפיסתהבניגוד לתורת הפרצופים של האדרא ש, כזכר ונקבה הקשורות בתאורי הכרובים

חר יותר הציע אידל במחקר מאו 80.ביחס לתפיסת הכרובים כפרצוף זכרי כבר מהווה פיתוח נוסף

סתו החדשה כאן כרוכה בתפיכהתפתחות שא כפרצוף זכרי באדרות "את תפיסתו של זלראות 

, כמו גם תיאור הפרצופים במבנה של משפחה ככלל, א כבן"תפיסתו של ז, להבנתי, עם זאת. 'בן'כ

 81.א"איני רואה מאפיין זה בדמותו של ז ר”אדבעוד ב, והיא יחודית לה ז”אדמתפתחת רק ב

זיקות בין פרצוף ב שקשור, א באדרא"אפשרי נוסף לאפיונו הזכרי של ז הסברבדברי הבאים אציע 

   82.אלעזר מוורמס' כפי שהתגלגלה בכתבי ר ,דמות יעקב החקוקה בכסא הכבודזה לבין 

הרעיון של דמות יעקב החקוקה בכסא  83,לנושא זה שיוחדוכפי שהראה אליוט וולפסון במאמריו 

ולאחר מכן ניתן לראותו גם במדרשים הקדומים ובתלמוד , בתרגומי המקרא הכבוד  מופיע

כן . דמות יעקב החקוקה בכסא היא כוח אלהי או מלאכי, על פי וולפסון, במדרשים אלה. הבבלי

מזכיר וולפסון דעות חוקרים שהראו שדמות יעקב העליונה ממלאת במדרשים אלה את מקומו של 

 . אדם הראשון

                                                 
 .29-30' עמ, כיצד, ליבס  78

 .29-30' עמ, כיצד, ראו ליבס 79
 .150-151' עמ, היבטים, אידל 80
 . 420-425' עמ, בן, אידל 81
שהשפעותיה על מקובלי , 'חסידות אשכנז'אלעזר הוא מהדמויות המרכזיות בתנועה אותה נהוג לכנות ' ר 82

; תורת הסוד, דן' י:  ראו לדוגמא, יג נידונו במחקרים רבים ולא אוכל למנות כאן את כולם-ספרד במאה ה

; פרק חמישי, אספקלריה, ל"הנ; דמות יעקב, וולפסון; 94-95' עמ, למקורות, גינת-פרבר; ל עיונים"הנ

; 194-275' עמ, בן, אידל; תפיסת הכבוד, ל"הנ; מגרמניה לספרד, אברמס; מטטרון ושעור קומה, ל"הנ

לזיקה בין תורת הפרצופים של האדרא לתאורי הפנים העליונים בכתבי חסידות . 31-36' עמ, פנים, ל"הנ

 . 280-294' ביחוד עמ, צפיה בראש, ל"אלעזר מוורמס ראו הנ' אשכנז וביחוד בכתביו של ר
הגרסה האנגלית של המאמר כוללת הרחבות (. אנגלית) דמות יעקב, ל"הנ, (עברית)דמות יעקב , וולפסון 83

 (. אלא אם יצויין אחרת)ביחס לגרסה העברית וההפניות להלן הן אל גרסה זו 
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את ההתפתחויות שחלו בתאּוֶריַה של דמות יעקב בהרחבה ובפירוט ולפסון במאמריו סוקר ו

, להלן אקשור. אלעזר מוורמס' העליונה בגלגוליה בכתבי חסידי אשכנז וביחוד בכתביו של ר

א באדרא "לבין תאורי דמותו של ז, בין תיאורים מסוימים בטקסטים שמביא וולפסון ,לראשונה

לבין , יקות מעוררות עניין בין דמות יעקב החקוקה בכסא הכבודצביע על כמה זומתוך כך א, רבא

 . זיקות שטרם נידונו במחקר עד כה, באדרא א"זדמותו של 

שהם פלגי , א דרך כמה ערוצים"שפעו של עתיקא יורד ומגיע אל ז ר”אדעל פי ה, כך למשל

רא על השפעת עינו בהקשר אחרון זה מתעכבת האד. יג פלגי זקנו ופתחי  פניו של עתיקא, שערותיו

מבטו של עתיקא שופע ; א ועל יחסי המבט בין שני הפרצופים"האחת של עתיקא בשתי עיניו של ז

שכשלעצמן משקפות את , אלו. א"הלובן והרחמים הבלתי מוגבלים זורם וממלא את עיניו של ז

  84.הופכות לשופעות רחמים בעקבות השפעתו של עתיקא בהן, שניות מידות הדין והרחמים

ניתן למצוא בכמה קטעים  ,(שטרם צוינו עד כה) הקבלות מענינות ביותר לתיאורים אלה באדרא

, בקטע זה 85.אלעזר מוורמס וביחוד בקטע מפירושו לסידור התפילה' שמביא וולפסון מכתבי ר

כמעוררת את יג מידות , מתפרשת תקיעת השופר בראש השנה, בהתבסס על המדרשים הקדומים

תקיעת השופר  86(.פא ד' תה)' תקעו בחדש שופר וגו'שהן כנגד יג מילות הפסוק , הרחמים של האל

ומהתבוננותו בו הופך האל , מסבה את מבטו של האל כלפי דמות יעקב החקוקה בכסא הכבוד

עם , לפנינו אם כן קטע שקושר את המבט בין שתי הישויות העליונות  87.להתגלמות הרחמים

, או הכבוד העליון, האל)אלעזר נראה אמנם שהישות העליונה ' אצל ר. התעוררות מידת הרחמים

היא שמתמלאת ברחמים בעקבות התבוננותה בישות ( על פי קטעים אחרים שמביא וולפסון שם

במובן זה , מתהפך היחס ר”אדואילו ב, היינו בדמות יעקב החקוקה בכסא הכבוד, התחתונה

עם זאת . כשהם מתבוננים זה בזה, אהוא שמתמלא ברחמיו של עתיק, הפרצוף התחתון, א"שז

האחת  –היינו משמעותו של המבט בין שתי ישויות זכריות בתוך האלוהות , הרעיון הבסיסי נשמר

 . כמהפך דין לרחמים –כמעורר את הרחמים העליונים וליתר דיוק , עליונה והשניה תחתונה

' ביא וולפסון מכתבי רתיאור מעניין ביותר של המידות העליונות ניתן לראות בקטע אחר שמ

כעין פירוט והרחבה של . בו מתוארות יג המידות כמקבילות ליב השבטים ודמות יעקב, אלעזר

                                                 
 .321-324' עמ, ונהר יוצא מעדן, אשד-לעניין זה ראו תיאורה הפואטי של הלנר 84
 .52-54' עמ, (אנגלית)דמות יעקב , ראו וולפסון 85

 337' והע 52-53' עמ, (אנגלית)דמות יעקב , ים בהם מופיע רעיון זה ראו וולפסוןלפירוט המדרשים הקדומ 86

 .208' הע 177' עמ( עברית. )שם
( אנגלית), דמות יעקב, על מקורות הקישור בין דמות יעקב למידת הרחמים בפיוט הקדום ראו וולפסון 87

 .177-178' עמ( עברית. )53' עמ
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בו מתוארת התגלות יג המידות העליונות באמצעות , זו ניתן לראות בהמשך אותו קטע" משוואה"

  88.לשנים עשר השבטים, דמות יעקב

, שבה יג המידות העליונות שמקורן בעתיקא, ראבתאור זה ניתן לראות שוב הקבלה לתאורי האד

ניתן לזהות זיקות בין התפקיד , במקרה זה אם כן. א"מתגלות בתחתונים באמצעות השפעתן בז

לתפקיד שממלאת דמות יעקב העליונה בקישור בין , א בקישור בין עתיקא לתחתונים"שממלא ז

 .האל לשבטים

לסיום ברצוני להתיחס . א"בין דמות יעקב לבין זים פונקציונאליים דומים הבטעד כה התיחסנו ל

נקודת דמיון משמעותית בין שתי ', אפי זוטרא'ות אלה לכרוב המכונה לזיקתן של שתי דמוי

  .הדמויות שאף היא טרם צויינה

קישורה של דמות יעקב בכבוד התחתון ובכרוב  ,על פי וולפסון ,בולט, אלעזר מוורמס' בכתבי ר

   89.א באדרא עמדנו לעיל"שעל זיקתו לז ',אפי זוטרא'המכונה 

זה הודגש  הבטו, ואר בספרות התלמודית כבחינה הנשית בכרוביםמת ,שראינו לעילכפי , כרוב זה

אלעזר מקבלת דמות יעקב החקוקה ' שטען כי ברובד האזוטרי של כתבי ר, על ידי אליוט וולפסון

 .  בכסא הכבוד משמעות נקבית בעיקרה

אלעזר ' שכן היא מפנה את תשומת לבנו לכך שבכתביו של ר, ענייננון חשובה לטענה זו של וולפסו

שהיא , דמות יעקב החקוקה בכסאב', אפי זוטרתי'הקרויה , וביםהבחינה הנשית בכר מקושרת

בכתבי , וולפסון הדגיש אמנם את הפיכתו של יעקב לנקבי כתוצאה מכך. דמות זכרית כשעלצמה

היינו הפיכתו של הכרוב , גולם כאן גם מהלך פוטנצאלי הפוךאך באותה מידה מ  90,אלעזר' ר

 . בעקבות חיבורו עם דמות יעקב החקוקה בכסא הכבוד, לזכרי' אפי זוטרתי'הנקבי 

                                                 
יש לציין שבהקשר  זה מתוארים יב השבטים שסובבים את הכבוד . 39-40' עמ, דמות יעקב, וולפסון 88

שבה נרמז לפחות פעמיים שישיבת החברים סביב , וצורה זו גם היא משמעותית ביותר באדרא, כטבעת

פתיחת )ב "קכז ע, ג"ראו ח. עזקא –י היא בצורת מעגל ובמקרה אחד אף נזכר המונח הארמי לטבעת "רשב

על אופן ישיבת החברים באדרא ומשמעות המעגל בהקשר זה ראו גם להלן (.  ר”אד)ב "קלב ע, שם, (ר”האד

 .  3.2' סע' פרק ד
 .36-35' עמ, פנים, אלעזר ראו אידל' על ההקבלה בין הכבוד והפנים בכתבי ר 89

בדמותה הנקבית של השכינה ראו דיוניה של , לביטויים נוספים לגילגולי דמותו העליונה של יעקב בזוהר 90

יחידה ו , וכן שם 8.5.3' פרק ב סע, מבוא, 3.6' פרק א סע, מבוא, בספרה יובלי זוהר', חיה ישראל'ה מרוז על

הראש 'ל עומדת מרוז גם על הקישור בין החיה ישראל לבין "יש לציין שביחידה כט בספרה הנ. ישראל סבא

 . ת הזוהרבין שכבותיה של ספרו( 'החיה ישראל')ועל גלגוליו השונים של מוטיב זה ', הלבן
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שתפיסתו של ניתן לשער , א"פרצוף זבין לזיקות בין דמות זו ל, ים שהעלינו לעילהבטלאור כל ה

, 'אפי זוטרא'יזוג בין דמות זו לדמות הכרוב א כפרצוף זכרי באדרא קשורה בדמות יעקב או במ"ז

 .  זכריותו של יעקב את נקביותו של הכרוב" ִהכריעה"אלא שכאן 

א באדרא ניכר שילוב בין זכריות "למעשה אם נדייק בדברינו הרי שבדמותו של ז, עם זאת

יו ביחסו לעתיקא ובתפקיד, א מתואר מחד כבעל זקן וכאיש מלחמה אך מאידך"שכן ז, לנקביות

גם . הוא מתפקד באופנים שמזכירים מאד את הבחינה הנקבית באלוהות, כלפי התחתונים

ותלותו בשפע , א קווים נקביים מובהקים כמו נטיתו למידת הדין והכעס"מבחינת אופיו ניכרים בז

א "לאור זאת ניתן אם כן לומר כי ז. שנשפע עליו מעתיקא לביסומו ולהנהגתו במידת הרחמים

שבשלבים הראשונים של האדרא היא , מיניות זו-דו. מיני במהותו-מעשה פרצוף דובאדרא הוא ל

מקבלת ביטוי ממשי בשלביה האחרונים , א"מובלעת ורמזים לה ניתן למצוא רק בתכונותיו של ז

כשזו האחרונה , א"שבהם מתבחנות ומתגלמות בהדרגה בחינות הזכר והנקבה שבז, של האדרא

אם כי זאת רק כדי לשוב ולהתחבר בגוף , (יש לה ראש משלה)צמו הופכת למעשה לפרצוף בפני ע

  91.א"הזכר של ז

 

 א"פרצוף הנוקבא ויחסה לז. 5.3

משני גופים למעשה  שמורכב, א עוברת האדרא ְלתיקון גופו"זקנו של ז עם השלמת תקוני

הנקבה  ,א בלבד"בחינת גופו של ז מגלם את' זכר'בעוד האך . הזכר והנקבה –המחוברים זה בזה 

( ראש וגוף)שכן יש לה ראש ופנים משלה והיא נתקנת על קומתה המלאה , מהווה פרצוף בפני עצמו

 . במקביל לתיקון הזכר ובאחוריו

וביחוד , תקוני הזכר והנקבה, בפירוט לרובשתיקוניהם נדרשים , א"וזפרצופי עתיקא בהבדל מ

  92.כללי ומעורפל ביותר ובאופן בקיצור רב ר”אדב יםמתואר, תקוניה של זו האחרונה

פלג זה מתפקד כעין מכחול ובתנועתו הוא . א"את הזכר והנקבה יוצר הפלג התשיעי בזקנו  של ז

מצטיירת , א"כך במקביל לאברי גופו הזכריים של ז. כמו מצייר ומתווה את איברי הזכר והנקבה

                                                 
הרי , על אף שבעיקרו מדגיש וולפסון במאמרו את נקביותה של דמות יעקב שבכסא, אם הבנתי נכונה 91

במובן זה . בתחילת דבריו ניתן למצוא התיחסות גם לתפיסה של דמות זו ככלולה משני הכרובים ביחודם

 .  3' עמ, שם, או וולפסוןר. מינית של דמות יעקב העליונה-אולי ניתן לראות גם כאן רמזים לתפיסה דו

קומתה , ל"ראו הנ. דיון נרחב ומקיף בדמותה של הנקבה בשתי האדרות ערכה לאחרונה שפרה אסולין 92

 . של השכינה
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גוף שכלול מזכר  א לבחינת"עד שבסופו של מהלך חידתי זה זוכה ז, גם קומת הנקבה באחוריו

 . ונקבה שמחוברים אחור באחור

, א"על אף שאנו נרמזים על כך שקומת הנקבה נשלמת לפרטיה במקביל להשלמת גוף הזכר של ז

אין האדרא עוסקת בתיאור פרטי ראשה וגופה של הנקבה ולמעשה כמעט איננו יודעים דבר על 

 . מלבד ששערה בוהק בגווני אודם, צורתה ומראיה

נראה כי : א או במילים אחרות"הנקבה היא הגוף אליו מתנקזים דיניו של ז, כונותיהמבחינת ת

שאותם הוא מעביר , א מהדינים שגלומים בו"הוא שחרור ז ר”אדתכלית הוויתה של הנקבה ב

א עצמו תלוי לביסומו בפרצוף "כשם שז, מכאן והלאה הופכת הנקבה לתלויה בו לביסומה. אליה

עם זאת היות , א"ביסומה של הנקבה הוא בזיווגה פנים בפנים עם בחינת הזכר שבז. עתיקא

זיווג השניים פנים בפנים יש להפרידם ם שלושהרי , שבראשית הוויתה היא נוצרת באחוריו

הוא שלב משמעותי , שבו נפרדים הזכר והנקבה לקראת הצגתם פנים בפנים, שלב זה 93.תחילה

 .ון בהרחבה בפרק השני של עבודה זווהוא ניד ר”אדביותר ב

 

 גוף הטומאה. 5.4

ר וזיווגם שכוללים כאמור גם את הפרדתם מחיבורם אחור באחו, עם השלמת תקוני הזכר והנקבה

גוף זה הוא .  'הגוף הקדוש'או ', גוף הקדושה'הקרוי , נשלם תיקונו של הגוף העליון, פנים בפנים

א שהוא בחינת הראש "את ז, שכוללת את עתיקא בבחינת הראש הנעלם, למעשה מערכת

תחילה אחור באחור ולבסוף פנים ) המחוברת בו, א ואת הנקבה"את גוף הזכר של ז, המתגלה

לתיקונו של גוף , נפנית האדרא בחלקה האחרון, עליון זה" גוף"לאחר השלמת תיקוניו של  .(בפנים

 .בו אני דנה בפירוט בפרק השני של העבודה, הטומאה

ה פנים ואבריו מחוברים ואחוזים שלוששלו , גוף זה מתהווה בתהומות ובניגוד בולט לגוף הקדושה

בחיפוש מתמיד , רדים ונודדים בתהומותיהםגוף הטומאה הוא נטול ראש ואיבריו מפו, זה בזה

תיקונו של גוף הטומאה שונה באופיו ובסגנונו מכל שאר תיקוני האדרא ולמיטב .  אחר אחיזה

 . ידיעתי טרם נידון במחקר עד כה
                                                 

-175' עמ, פרק רביעי, ארוס, לשון, לתאורי בריאת הנקבה ולזיווג הזכר והנקבה באדרות ראו וולפסון 93

, למצב של היתכללות בזכר שממנו יצאה, בזיווג, הנקבה וולפסון מדגיש בהקשר זה את שיבתה של. 176

נושא זה נידון . )כפי שהוא מדגיש הוא זכרי בעיקרו, האנדרוגנוס. ואת משניותה של הנקבה ביחס לזכר

כנגד זה (. 339' ל אספקלריה עמ"כן ראו הנ. שכינהערך  ,ראו לפי האינדקס, במקומות רבים גם בספרו מעגל

לדיון מפורט . הכלול מגוף ומראש לעצמו, של הנקבה כאן כפרצוף שלם אפשר להדגיש את תאורה

 .קומתה של השכינה, במורכבותם של תאורי הנקבה באדרות ראו אסולין



 31 

 

 בתיאורי הפרצופים העליונים ז”אדוה ר”אדהבדלים בין ה. 5.5

א "ז, שהוא אמנם ראש בלבד, עתיקא –ה פרצופים עליונים שלושמעמידה אם כן בעיקרה  ר”אדה

מודל משולש זה הוא המודל . שגם היא  כלולה מראש וגוףוהנוקבא ( גוף הזכר)שהוא ראש וגוף 

 . ז”אדהעיקרי גם בחלקה הראשון של ה

מתגלים שני פרצופים חדשים שיוצאים מעתיקא וכרוכים  ז”אדבחלקה השני של ה, כנגד זה

פרצופים אלה . ר”אדאף לא ב, ז”אדים בחלקה הראשון של השני פרצופים שלא נזכר, בתיקוניו

מזיווגם של שני אלה נולדים (.  בהתאמה)' בינה'ו' חכמה'והם מזוהים עם ' אמא'ו' אבא'קרויים 

שבה לא , ר”אדואינו מופיע ב, ז”אדאך אפיונם כבן ובת יחודי ל, א והנוקבא"שהם ז, הבן והבת

  94.ככלל, ניכר מבנה המשפחה העליונה

 ר”אדנעוץ בכך שב ז”אדל ר”אדההבדל המרכזי בין ה, כפי שכבר ציינה שפרה אסולין ,הקשר זהב

חושפת את קיומו של עקרון  ז”אדואילו ה, א בלבד"בחינות הזכר והנקבה בגופו של ז נקשרות

 ז”אדהרי ב, א הוא כללות הזכר והנקבה"ז, ר”אדבעוד ב, כמו כן. הזכר והנקבה גם בעתיקא

. ואילו הנקבה הופכת כאן לישות עצמאית ומפותחת, פן חד משמעי עם הזכרא באו"מזוהה ז

  95.תואר אף הוא בהרחבה על ידי שפרה אסולין ר”אדביחס ל ז”אדמהלך זה של ה

 ר”אדמציגה את עצמה כמפרטת ומפרשת את תורת הפרצופים של ה ז”אדה ,כפי שכבר הזכרנו

פעמים  – ר”אדענינים שנידונו זה מכבר בחזרות על  ז”אדבואמנם במקומות רבים ניתן לראות 

מכל מקום . שחלקן ידונו בפירוט בפרק הראשון, בתוספות קלות ופעמים בתוספות משמעותיות

ורק , א"עתיקא וז –עוסקת בעיקרה ביחסים שבין שני הפרצופים הזכריים באלוהות  ר”אדבעוד ה

, לפחות בחלקה השני, ז”אדהרי שה, לקראת סופה היא נפנית לעסוק ביחסי הזכר והנקבה

. מדגישה את יחסי הזכר והנקבה כיחסים שמתקימים בכל רובדי האלוהות והופכת אותם עיקר

הוא הקישור בין הפרצופים העליונים  ז”אדעניין משמעותי נוסף שמתפתח בחלקה השני של ה

 ועל כך, ופרטיהם לתורת הספירות כפי שאנו מכירים אותה מחלקים אחרים של ספרות הזוהר

 . נפרט בסעיף הבא

 

                                                 
אך , ז בלבד”יש להחיל על האד', בן'א כ"במובן זה דומני כי את טענתו של אידל בנוגע לתפיסתו של ז 94

 .67' או לעיל הער. ר איני רואה לה סימנים ברורים מספיק”באד

 .קומתה של השכינה, אסולין 95
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 .בירור חדש של  היחס בין שתי המערכות באדרות –פרצופים וספירות . 5.6

 בכך. ממלאות יג מידות האל תפקיד מרכזי, ר”אדובפרט של ה, תורת הפרצופים של האדרותב

שברובה מתארת את האלוהות במונחי תורת , ביחודה בתוך ספרות הזוהרהאדרא בולטת 

שעמלו בחיבוריהם על , היא בולטת ביחודה בין כתבי מקובלי התקופה כן נראה כי. הספירות

  96.סוגיית היחס בין הספירות למידות וישובן של שתי מערכות אלו ללא קשר לפרצופים

זיהוי כמעט מיידי או מובן מאליו בין פרצופי האדרות למערכת אמנם במשך השנים התקבע 

את פרצופי אבא ואמא עם , קא עם ספירת הכתרבדרך כלל נהוג לזהות את פרצוף עתי. הספירות

א  עם ספירת תפארת ואת הנוקבא עם ספירת "את פרצוף ז, (בהתאמה)ספירות חכמה ובינה 

 . אך אם נדייק בדברים הרי שהתמונה שמתקבלת באדרות היא מורכבת יותר 97 .מלכות

וליתר דיוק הם , ז”דאאלא רק ב, כלל ר”אדפרצופי אבא ואמא אינם מופיעים ב כפי שציינוראשית 

בחלק זה בלבד ניכר גם הזיהוי הברור והשיטתי בין . ז”אדבחלקה השני של המופיעים רק 

תוך שימוש בסמלים מובהקים שנפוצים במאמרי זוהר אחרים , הפרצופים לבין הספירות

כאן מופיע לראשונה זיהויים של האב והאם עם ספירות . הטבועים בחותמה של תורת הספירות

וכן זיהויים , וכן עם מערכות סמבוליות של אותיות ושמות שנקשרים בספירות אלה, ובינהחכמה 

שהם מסמליהן הנפוצים של ספירות תפארת ', משפט'ו' צדק'א והנוקבא עם הבן והבת ועם "של ז

מודל  בחלקה השני ז”אדמציגה אם כן ה, ר”אדת הפרצופים שמציבה השלושכנגד מודל .  ומלכות

 -בן ובת , אם, אב –הכלול משני זוגות של זכר ונקבה עליונים , ופים העליוניםמרובע של הפרצ

תופעה זו היא מחידושיה , כאמור, אך. ומודל זה הוא שמעוגן באופן ברור בתורת הספירות

 .ר”אדביחס ל ז”אדהברורים של ה

                                                 
 .144-145' עמ, עיון, ורמן; 100-102' עמ, מבוא לקבלה, חלמיש; 206-208' מושגי יסוד עמ, ראו אורון 96
הוא ניכר . ז”האדזיהוי הפרצופים עם סמלי הספירות עולה כפי שכבר הזכרנו לעיל בחלקה השני של  97

ותופעה זו ממשיכה בפירושי מקובלי צפת ( מאה יד)הגבול ' ר בס”דוד בן יהודה החסיד לאד' בפירושו של ר

, א"תשבי משנת הזוהר ח; 179-186'  עמ, פרקי יסוד, ראו למשל שלום. ואומצה על ידי החוקרים השונים

שמופיע בחטיבת ' דק לסימול האלוהותניתוח האנטומי המדוק'תשבי מזכיר בדבריו את ה. קנז-קנו' עמ

ביטוי שעשוי להעיד על , (קנו' עמ)' אין כאן המקום להיכנס בבירור הסמלים הללו'האדרות אך הוא מוסיף 

עם זאת בדף הבא הוא כבר פורס את . מודעותו למורכבות ההתאמה בין סמלי הספירות לפרצופים באדרות

וזאת למרות שבאותו הקשר אף מציין , מה עד מלכותהספירות שמחכ=א”וז, כתר=פירושו לפיו עתיקא

בפירוש זה מדגיש (. קנז, שם)' דמות בפני עצמה'כלומר היא , תשבי שמלכות היא למעשה כנגד הנוקבא

שכן עתיקא אינו דמות שלמה אלא ראש , א"שמגולמת בז, תשבי את יחידותה של דמות האדם העליונה

, ליבס, ופים עם הספירות ניתן לראות גם במחקריהם של אידלביטויים נוספים לזיהויים של הפרצ. בלבד

 .  ווולפסון
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ין אך הקישור בינם לב, נזכרים אמנם מושגים וסמלים שמוכרים לנו מתורת הספירות ר”אדב

שהתיחס , פנחס גילר. ז”אדהפרצופים העליונים הוא מורכב ושונה באופן מהותי מדרכה של ה

היא  ר”אדטען שההתאמה בין הפרצופים לספירות ב, לנושא זה בסקירתו את תורת האדרות

היינו תורת , מעורפלת ועומדת בסימן שאלה  ולאור זאת העלה את האפשרות ששתי המערכות

, אפשרות זו נראית סבירה ביותר  98.התקיימו במקביל -תורת הספירות ו ר”אדהפרצופים של ה

, ר”אדאך כדי לנסות ולפזר ולו במקצת את הערפל בשאלת היחס בין הפרצופים לספירות ב

היינו את הזיהוי )להעמיד את המינוח הנהוג בהקשר זה על דיוקו להגדיר את השאלות ו

של  , שטרם נעשתה עד כה, להלן סקירה מפורטת נציג, (לספירות ר”אדהאוטומאטי בין פרצופי ה

 .  ר”אדשמות הספירות וסמליהן  המרכזיים כפי שהם נוהגים ב

 

 ר”אדסמלים ושמות מרכזיים של הספירות כפי שהם מופיעים ב. 5.6.1

משמעויות אנתרופומורפיות  ר”אדמקבלים ב 99,השמות אותם אנו רגילים לזהות עם הספירות

בכך שונה . ינות מסוימות בפרצופים העליוניםבאברים מסוימים או בבח כשהם נקשרים, פרטניות

בשונה , כך למשל. ההתאמות הן בין הספירות לפרצופים בכללותםשבה  ז”אדמהר "האד, כאמור

, מתקופתה ר”אדוכן במקבילות ל ז”אדשמקורו ב, כתר מהזיהוי הרווח בין עתיקא לספירת

כשם כללי לאברים או לחלקים ', כתרין' –בד מופיע המונח כתר בצורת הרבים בל ר”אדב

  100.שמרכיבים את הפרצופים העליונים

 ר”אדב, ז”אדבשונה מזיהויין עם פרצופי אבא ואמא בחלקה השני של ה - בינהו חכמהבאשר ל

 ר”אדבו 101,סתום והאחד של עתיקאחכמה היא בחינת מחו ה ז”אדוגם בחלקה הראשון של ה

כשבשני מחותיו האחרים , א"ת מחותיו של זשלושון בין החכמה היא גם בחינת המוח העלי

   102.דעתו בינהנרמזות 

                                                 
 .107' עמ, זוהר, גילר 98
למעשה אין לדעת אם השמות שמופיעים באדרא ומוכרים לנו מתורת , (שם)כפי שציין כבר פנחס גילר  99

 . אכן מתיחסים באדרא לספירות או למהויות אחרות, הספירות
 . ב"קלט ע, שם, ב"שם קל ע,  (ר”אד)ב "ג קכט ע"ח: ראו למשל 100

 (.ז”אד)ב "רפח ע, ג"ח;(ר”אד)ב "קכח ע, ג"ח 101
אך מופיעה , א"יש לציין אינו עולה מפורשות בתאורי המוח של ז' בינה'המושג (. ר”אד)א "קלו ע, ג"ח 102

 כמו כן מבחינת מיקומו של מוח זה ביחס. וחמישים שנות היובל, כאן הסמבוליקה של חמישים שערים

הוא נראה אקוויוולנטי למיקומה של ספירת בינה ביחס לספירות אלה במערכת , למוחות חכמה ודעת

, ג"ח)הסמבוליקה של חמישים השערים עם קישור מפורש בבינה מופיעה פעם נוספת באדרא .  הספירות
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מתאימה , פנימיות וקשורות זו בזו, בחינות עליונות שלושכ בינה ודעת, חכמההצגתן של 

אך בעוד שבמקומות אחרים בזוהר אפיונים אלה ניטענים . לאפיוניהן המוכרים של ספירות אלה

חכמה בינה ודעת , הרי באדרא, בהתאם להקשר ולצורך הפרשני במשמעויות סמבוליות מגוונות

לאור זאת ניתן לתהות האם האדרא .  ה מוחותשלוש –הם מושגים אנתרופומורפיים קונקרטיים 

כשהיא מארגנת אותה במסגרת תורת , משתמשת כאן בתורת הספירות כפי שהיא מוכרת לנו

, הבינה והדעת באדרא, ם מושגי החכמהאו שמא בהקשר האנתרופומורפי שבו נטועי, הפרצופים

כשלוש בחינות , או אחד המקורות לאפיוניהן המופשטים של ספירות אלה, ניתן לראות מקור

  103.פנימיות ועליונות

בבחינות שונות ובמדרגות שונות  ר”אדנקשרת ב, א"שאותה מקובל לזהות עם פרצוף ז תפארתה

א "עם פרצוף ז ר”אדה מזוהה בשום מקום באך אינ, וביניהן גם בפרצוף עתיקא, של ההתגלות

 104.תפארת הוא אחד משבעה האורות שיוצאים מבטישת לובני העין של עתיקא, כך למשל. ככלל

 -( האור השביעי לא נזכר בשם)ותפארת , חסד, נצח, חדווה, הדר, הוד -שמותיהם של אורות אלה 

ם בסדר שונה ביחס לסדר הנהוג וערוכי, מזכירים רק באופן חלקי את שמות שבע ספירות הבניין

', תפארת'לא ברור מהי בדיוק מהותה של ה, בבחינתה כאור מאורות עין עתיקא.  בספירות אלה

 . אך עניין זה הולך ומתברר בגלגוליה הבאים

כוח וגבורה 'שממזג בתוכו , הוא שמו של התיקון התשיעי' תפארת'א "בתקוני הזקן של ז

ככללות של ניגודי המידות מופיע גם בתאור זרועות הזכר ' ארתתפ'אפיון דומה של ה 105.'ורחמים

                                                                                                                                            
ושם אמנם ניכרת מבוכה בין פירוש האדרא לבין המשמעות המוכרת של הבינה בתורת ( א"קמב ע

ב "קל ע, ג"באדרא מופיע בח' בינה'עוד אזכור מפורש של . אך הענין נעזב ולא מפותח בהמשך, פירותהס

בינה היא אחת . א"בהקשר של רוחות החוטם שיוצאות מחוטמו של עתיקא ומעוררות את הרוחות שבז

. ''עת ויראת יירוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח ד' רוח יי': שנמנות על פי ישעיהו יא ב, הרוחות הללו

שלושת )שש , ('רוח'לפי מספר הופעותיה של המילה )התבניות המספריות שנקשרות ברוחות אלה הן ארבע 

השילוב בין התבניות המספריות לשמות הרוחות , אך שוב, ('רוח יי+שלושת הצמדים)ושבע ( צמדי הרוחות

 . ה אינה ברורהוההתאמ, אינו מתיישב עם התיאורים המוכרים לנו של מערכת הספירות
ידות הראשונות ץ היו בין היח”ר וסד”מעניין להצליב אפשרות זו עם טענתו של גרשם שלום לפיה האד 103

כמו גם את רוב , שלום כמובן ייחס יחידות אלה .(185, 181' עמ, זרמים, שלום) שנכתבו בספר הזוהר

ר כניסוחים ”ץ ובאד”סדאך יחד עם זאת תפס ככל הנראה את התורות המובאות ב, ל"לרמד, הזוהר

להתיחסות .  ביחס לתורות המובעות בחלקים אחרים של הזוהר, ראשוניים או קדומים של תורת האלוהות

' עמ, תולדות הפילוסופיה בישראל, מפורשת לקדמותה של תורת הפרצופים של האדרא ראו גם נימארק

225 . 

 (.ר”אד)ב "קכט ע, ג"ח 104

ראו שם , א"פארת כתיקון התשיעי נזכר כבר בתיקון הרביעי בזקן זשמה של הת, (ר”אד)א "ג קמא ע"ח 105

 .א"קמא ע-ב"קמ ע
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בתיאורים . שלובות -ימין ושמאל  –הוא המצב בו שתי זרועות הזכר ' תפארת'כאן  106.באדרא

, הימין והשמאל, אלה ניכר אם כן רמז לאפיונה הרווח של ספירת תפארת ככללות שני ניגודים

 . רחמיםוהגבורה שבמקרה זה מזוהים עם ה

הוא שם משמותיה של ספירת  רחמים, ש לציין שבמסגרת הסימבוליקה הרווחת של הספירותי

לאור זאת עולה השאלה . חסדוה גבורהה -שמציין את כללותה משתי הספירות שמעליה , תפארת

או  שמא הם נובעים מכך , האם הבדלי המינוח הם מקריים או תלויי הקשר ולכן אין לדקדק בהם

תפארת ככללות )כשהעקרונות מצויים , וחים ראשוניים של תורת הספירותשבאדרא מצויים ניס

כשתי ' רחמים'ו' חסד'כמו ההבחנה בין " )שיטתיים"אך המושגים עדיין אינם ( ניגודי המידות

, ז”אדיש לציין שבחלקה השני של ה(. ספירות שונות והגדרת ספירת הרחמים ככללות חסד וגבורה

וכאן אכן ניתן למצוא את המינוח , ר בבחינתו ככללות שני צדדיםהיא שמו של גוף הזכ' תפארת'

  107.לשני צדדים אלה' גבורה'ו' חסד'

נושא ', תפארת'הקרוי גם , א"הפלג התשיעי בזקן ז, פרט להיותו כללות של מידות הדין והרחמים

, העם התהוות הנקב. שנוצרים מכוחו ומתכסים בו, כפי שראינו את שניות הזכר והנקבה, בחובו

וזה האחרון נותר עם בחינות , את בחינות הדין שהיו טמונות עד כה בזכר' תפארת'שותל בה ה

בין הזכר ומידות החסד , כאן ניכר שוב אחד הזיהויים הנפוצים בתורת הספירות.  בלבד הרחמים

לאור זאת שבה ועולה השאלה האם האדרא משתמשת . או הרחמים ובין הנקבה ומידת הדין

או  שמא שימושו הקונקרטי של מושג , ת במסגרת המיתוס האנתרופומורפי שלהבתורת הספירו

בתורת הפרצופים הוא  אחד המקורות לשימושיו הסימבוליים של מושג זה בתורת ' תפארת'ה

 . הספירות

 -ניכרים גם בשמות האחרים שנזכרים באדרא , "ספירות"הגילומים האנתרופומורפיים של ה

 .  דהנצח וההו, הגבורה, החסד

שכפי שראינו מגלמת את )כמו התפארת , ובהתאם לכך, השפע העליון באדראבחינת הוא  חסדה

בהתאם למדרגות , גם הוא דינמי ומתגלם בצורות שונות, (עקרון שילוב הניגודים בצורות שונות

הוא עוד אחד משבעה האורות שיוצאים ( כמו התפארת)במדרגתו העליונה החסד . התגלותו

כשכאן , התגלות אחרת של החסד היא באחד מתקוני זקן עתיקא. העין של עתיקא מבטישת לובני

בעוד החסד . כשכאן מדובר על חסד חיצוני, א"והתגלות נוספת שלו היא בז, מדובר על חסד פנימי

                                                 
 (.ר”אד)ב "ג קמא ע"ח 106
 (.ז”אד)א "רצו ע, ג"ח 107
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החסד ', חסדים ראשונים'חסדים שנקראים ( 375)ה "הפנימי שמגולם בזקן עתיקא  כלול משע

 .  'חסד עולם'א א נקר"החיצוני שמתגלה בז

בבחינת , היינו בפתחו של איבר הברית', פי האמה'גילויו וגלגולו האחרון של החסד באדרא הוא ב

מה  108,עם החסד, היינו איבר הברית, עצמה" אמה"מזוהה גם ה, יש לציין, בהקשר זה. זרע הזכר

שה אמנם זיהוי כזה נע. שאינו מתאים לזיהוי הסמבולי הרווח של איבר זה עם ספירת יסוד

 . כלל, יסודלהיינו , לא מצאתי אזכורים לספירה זו ר”אדאך ב 109,ז”אדב

, כנגד הגבורה שכלולה בחמש גבורות, בבחינתו כזרע הזכר מתואר החסד ככלול מחמשה חסדים

החסד כמידתו של הזכר נזכר באופן יותר מפורש גם בהקשר של . שהן בחינות הערווה של הנקבה

מקרבו ובמקומה ניטעים ' לב האבן'שהוצאתה מתוכו היא כהוצאת  ,בריאת הנקבה מתוך הזכר

  110.'רחמים וחסד'בזכר 

יתכן . כלל' חסד'לא נזכר ה, ובהקשר של שמאל וימין, ר”אדיש לציין שכשמדובר בזרועות הזכר ב

כי בכך ניתן לראות עדות נוספת לכך שהתפיסה הסמבולית של הספירות עדיין אינה מגובשת 

אכן , כפי שראינו עד כה, שבה, ז”אדיש לציין שב. ו שהיא פשוט לא רלוונטיתא, ושיטתית כאן

ניכרת התאמה ברורה בין הפרצופים למערכת הספירות כפי שאנו מכירים אותה מחלקים אחרים 

 .  ניתן למצוא את הזיהוי המצופה בין זרועות הזכר וספירות החסד והגבורה, של ספרות הזוהר

מתקשרת באדרא  דיןאו ה גבורהכך ה, של השפע שמקורו בעתיקא החסד הוא שמו ר”אדכשם שב

נראה   111.א שגם לה גלגולים וגילויים שונים"הגבורה  היא רוחו של ז. א"ים שונים של זהבטזו ב

שכן עם התהוות גוף הנקבה מושלכות , א"כי בין היתר מזוהה הגבורה עם הבחינה הנקבית שבז

  112.בו הגבורות שעד כה היו כלולות אליה חמש

הנצח . הם  עוד שניים משבעה האורות שיוצאים מבטישת לובני העין של עתיקא  הנצח וההוד

פרט לקישורו , הודואילו ה 113.א ומתפשטת בגופו"מתקשר גם בבחינת הדין שמתגלה במצח ז

במקרה זה . א שנתקנות בתיקון הרביעי"נקשר גם בפאות זקן הלחיים של ז ,באורות עין עתיקא

לבין אפיוניהם , התאמה בין אפיוניהם האנתרופומורפיים של נצח והוד באדראקשה לראות 

                                                 
 (.ר”אד)א "ג קמב ע"ח 108
 (.ז"אד)א "רצו ע, ג"ח 109

 (.ר”אד)ב "ג קמב ע"ח 110

שפעת הרוח העליונה א עם ה"הגבורה היא אחת מרוחות החוטם שמתעוררות בז, (ר”אד)ב "ג קל ע"בח 111

 . א"מתוארות חמש גבורות שמתרבות ומתפשטות באברי ז, ב"שם קלז ע; בו
 (. ר”אד)א "ג קמב ע"ח 112

 .שהוא צד החסד, בתורת הספירות מקובל  דווקא קישורו של הנצח בצד ימין 113
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. בה נהוג לזהותם עם רגלי הזכר או בחינות אברי מינו, האנתרופומורפיים בתורת הספירות

  114.ביחס לשתי הספירות הנזכרות ז”אדאפיונים אלה מופיעים אמנם בחלקה השני של ה

בדרך כלל  ר”אדמופיע ב, רית בסמבוליקה הקבליתשמזוהה עם הספירה העשי, שכינהמושג ה

או על , כשם כללי לכוח האלוהי השורה בעולם הזה' שכינה'היינו , ל"בשימושו הרווח בספרות חז

   115 .פרטים מסוימים בו

מופיע אף הוא בשני מקומות  -' שדה התפוחים הקדושים' –סמל נפוץ אחר של הספירה העשירית 

וניתן לפרשו בשתי צורות , מושג זה הוא כאן רב משמעי, בפרק השניאך כפי שאני מראה , באדרא

 116.שבה כבר מזוהה סמל זה באופן ברור יותר עם הנקבה, ז”אדזאת בניגוד ל. לפחות

כשכאן שוב , את המקבילה האדראית לספירה העשירית מתבקש אמנם לזהות בפרצוף הנוקבא

רת של מאפיין מרכזי של הספירה ברור כי לפנינו התגלמות אנתרופומורפית מיתית מפוא

שבדרך כלל , תכונות נקביות, עם זאת כפי שכבר צויין לעיל. הלא הוא נקביותה, העשירית

ומכאן , הזכרי ברב האדרא, א"גם את פרצוף ז ר”אדמאפיינות ב, מיוחסות לספירה העשירית

   .שונה במהותו מארגונו בתורת הספירות ר”אדשארגונו של עקרון הזכר והנקבה ב

אין נסיון להתאמה שיטתית וכוללת בין , ז”אדבשונה מה ר”אדמסקירה קצרה זו עולה אם כן כי ב

 ר”אדמושגים שמוכרים לנו מתורת הספירות נקשרים ב. מערכת הפרצופים למערכת הספירות

לעתים ניכרים בהם אמנם מאפיינים בסיסיים ביותר . בפרטי איבריהם של הפרצופים העליונים

אך אין כאן נסיון לזיהוי ולהתאמה בין הפרצופים בשלמותם לבין , השונותשל הספירות 

בחלק מהמקרים אין התאמה בין המובנים האנתרופומורפיים שניתנים , כפי שראינו. הספירות

לעומת זאת . לבין אלה שמוכרים לנו מחלקים אחרים בספרות הזוהר, לשמות הספירות ר”אדב

כאן נמצא פיתוח ופירוט של תורת הפרצופים .  בר שונההמצב כ, וביחוד בחלקה השני ז”אדב

וכן  ניכרת כאן מגמה שיטתית של שילוב והתאמה בין תורת הפרצופים  ,ר”אדהעליונים שמוצגת ב

 . ותורת הספירות כפי שהאי מוכרת לנו מחלקים אחרים של ספרות הזוהר

 

                                                 
 (.ז”אד)א "ג רצו ע"ח 114
 . א"שם קלח ע, (ר”אד)א "ג קלד ע"ח 115

 .   4.1.2' סע, 2.4.4.1'  סע' בשתי האדרות ראו פרק ב לדיון מפורט בשדה התפוחים 116
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 ראשית התהוותם של הפרצופים העליונים –מיתוס  מות המלכים . 5.7

עוסקות שתי האדרות גם בתהליכי , מלבד התיאור הפרטני של הפרצופים העליונים כשלעצמם

 . מהלך של משבר ותיקונו, בכל פעם מחדש, שבהם כרוך, התהוותם של פרצופים אלה

 קורותיומעוגנים במיתוס שמ, תאורי המשברים שבהם כרוכה התהוותם של הפרצופים העליונים

שנבראו וחרבו , רשי אגדה שמספרים על עולמות או דורות קדומיםבמד, בספרות הרבנית הקדומה

נעוצה על פי חלק , הסיבה לחורבנם של עולמות או בריאות קדומות אלה. בטרם נברא העולם הזה

בכתבי המקובלים פותחו רמזי המיתוס  117.מהמדרשים במידת הרוע שהיתה מגולמת בהם

  118.נידונו רבות במחקרופיתוחים אלה , הקדומים בצורות שונות ומגוונות

סיפורי חורבנם של העולמות הקדומים הופכים לסיפור חורבנן של בחינות קדומות בתוך , ר”אדב

שמספר על תהליכי חורבן הקשורים בהתהוותו  –המיתוס הקוסמי : או במילים אחרות, האלוהות

תהוותם של הופך כאן למיתוס תאוסופי על תהליכי חורבן קדומים שקשורים בה, של העולם הזה

 . הפרצופים העליונים

החורבן מקושר ברצף מסוים של פסוקים מספר  סיפורכש, פרט לכך מתבצע כאן מהלך פרשני חדש

בהם נמנית רשימה של מלכים שמלכו בארץ אדום ומתו לפני מלוך מלך ( לט-לו לא)בראשית 

הוג לכנות את ומכאן אף נ, מלכים אלה מסמלים באדרא את העולמות הקדומים שחרבו. לישראל

 . 'מיתוס מות המלכים'המיתוס שנקשר בהם באדרא 

סוד תולדותיהן של ישויות שהחלו  ,על פי האדרא ,בפסוקי מלכי אדום בבראשית מגולם אם כן

ישויות אלה אינן . להתרקם בהוויה העליונה לפני התהוות הפרצופים אך לא הגיעו לכלל קיום

ינוי משמעותי ביותר שמכניסה האדרא במיתוס הקדום עוד ש –חרבות על פי האדרא אלא נגנזות 

 . ועליו נרחיב את הדיבור בפרק השני של מחקרנו

בכל שלב אכן מתהווה . ללבוש צורהבכל פעם מחדש הישויות הגנוזות שבות ומתגלגלות ומנסות 

 אך בד בד , מהן בסופו של דבר בריאה כלשהי ובריאה זו היא הפרצוף העליון שמתגלה באותו שלב

 .  מתרחש גם מהלך נוסף של חורבן וגניזה

קודם לתיקוני  השלב הראשון :ר”אדב' מות המלכים'ה שלבים של שלושעד כה תוארו במחקר 

פרצוף  תיקוןקודם ל והשלב השלישיא "קודם לתקונו של פרצוף ז השלב השני, פרצוף עתיקא

 (.ראו נספח) הנקבה

                                                 
 . 219-221' נספח ג עמ, משיח, לדיון במקורות אלה ראו ליבס. ר יב טו'ר'ב; ג ז' ר'ראו למשל בר 117
 .  37' הע 2' להפניות ראו פרק ב סע 118
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שבו אני עוסקת בכל שלביו של מיתוס מות  ,כפי שאני מראה בהרחבה בפרק השני של מחקר זה

שלב , שלב נוסף של מות המלכים פרצוף הנקבה מתקיים באדרא תיקוןלאחר  , ר”אדהמלכים ב

כל אותן ', מלכים המתים'בשלב זה נאספים למעשה כל ה.  שטרם נידון במחקר עד כה, רביעי

והויות אלה , ם העליוניםהוויות גנוזות שלא הצליחו להתגלגל וללבוש צורה במסגרת הפרצופי

שלב זה הוא אם כן . ובכך נפרדות מגוף הקדושה ונגנזות בתהומות, תגבשות לכדי גוף הטומאהמ

סיומו של התהליך שמתואר בפנינו בשלושת שלביו המוכרים של מות המלכים באדרא ורק 

, קוןזהו השלב האחרון של השבר והתי. לאחריו מתבצע לבסוף גם תקונו של האדם עלי אדמות

 . הוק-לפחות סיום אד, שבו מגיע גלגולם של הכוחות הגנוזים לסיומו

אך יש , נקודת המוצא לתיקוני הפרצופים העליונים היא אם כן תמיד בשבר שקודם להתהוותם

מות 'קטעי , יתר על כן. לציין כי הקשר בין השבר לתיקון בדמות הפרצופים אינו  מובן מאליו

בהם מתוארים תהליכי המשבר שקדמו לתיקוני הפרצופים  היינו אותם קטעים', המלכים

. מובחנים באופן ברור מקטעי התיקונים כשלכל קטע התחלה וסוף ברורים למדי,  העליונים

, זוכה לאישוש גם בחלק מכתבי היד של האדרא, ר”אדמעמדם הספרותי הנפרד של קטעים אלה ב

 . כפי שאני מראה בפרק הראשון של עבודה זו

פרט ליחידה הספרותית וליחידות תיקוני )ם כן מעין תת יחידה נוספת בתוך האדרא לפנינו א

וכן מהלך והתפתחות , טרמינולוגיה מסוימת, נושא מובחן שלה 119,(הפרצופים אותן סקרנו לעיל

  . משלה

 

 מהלך המחקר הנוכחי . 6

יקריים של וכן את קוויה הע, בפרט ר”אדלאחר שהצגנו את מבנה חטיבת האדרות ומבניה של ה

נפנה כעת להצגה מקדימה של מהלך המחקר , תורת האלוהות של האדרות ומושגיה המרכזיים

בשני הפרקים הראשונים של העבודה נידונים פרטי תורת , כפי שנראה. הנוכחי וסקירת פרקיו

בזיקה הדוקה לשאלות של מבנה הקטעים וסימני העריכה והעיבוד , האלוהות של האדרות

ואילו בשני הפרקים האחרונים הדגש הוא על בחינת פרטי התורה ביחס  , שניכרים בהם

ומתוך עניין לעמוד על מעמדה היחודי של תורת , למקבילותיה בכתביהם של מקובלי התקופה

כל פרק מציג נקודת מבט שונה והקשרים . בזמנה, בפרט ר”אדהאלוהות של האדרות ושל ה

                                                 
 .למבנה הסכמטי של יחידות האדרא ראו בנספח לעבודה 119
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האדרות ומתוך כך משתנות גם שיטות המחקר  טקסטואליים שונים לבחינת תורת האלוהות של

 .  כפי שנפרט מיד

 

מבחינה  120.ר”אדהיד של ה-של העבודה מציג לראשונה דיון במבחר מכתבי הפרק הראשון

באמצעות מתודה  ,מתודית מתבסס הדיון בפרק זה על הצלבה בין המידע שעולה מכתבי היד

בחלקו  121.טניים של סודות האדרותלבין ניתוחים טקסטואליים פר, טקסטואלית–פילולוגית 

-ניתוח מפורט של כמה כתבי -הראשון של הפרק מובא תאור כל כתבי היד שבדקתי ובחלקו השני 

 . בהם התגלו ממצאים בעלי ענין מיוחד, יד

 ר”אדהתגלה שילוב יחודי בין ה( השייכים בבירור לאותה משפחה)יד -בשני כתבי, כך למשל

 . ז”אדל

; ז”אדבין שני חלקים ב, אלה העלה הבחנה חדשה שטרם נידונה במחקריד -ניתוחם של כתבי

בעוד , העוסקים בעתיקא ר”אדבין מאמרי ה, היד ללא הבחנה-חלקה הראשון משולב בשני כתבי

 . היד ובנפרד מחלק האדרות-חלקה השני מובא במקום אחר בכתבי

אכן העלה מספר ( 3.3 'סע' שמפורט בפרק א)ז "של האדניתוח טקסטואלי של שני חלקים אלה 

 : הבדלים משמעותיים ביניהם

במסגרת  ר”אדשבה מצויים פיתוחיה של תורת הפרצופים של ה, ז”אדהתורה המיוחדת ל .א

בעוד החלק הראשון  קרוב בתכניו , ז”אדבחלקה השני של הרק מצויה , המשפחה העליונה

 . שבתוכה הוא משולב בכתבי יד אלה, ר”אדובמושגיו ל

בין תורת הפרצופים לתורת הספירות כפי שהיא מוכרת לנו , ז”אדת לההתאמה המיוחד .ב

בעוד החלק , ז”אדמצויה אף היא רק בחלקה השני של ה, מחלקים אחרים של הזוהר

 .ר”אדהראשון נוהג בהקשר זה בדומה ל

 ז”אדובהן הטענה כי ה, נמצאות התיחסויות לאדרא קודמת ז”אדרק בחלקה השני של ה .ג

 .הסודות שלא נתגלו באדרא שקדמה להמכילה גילוי יתר של 

                                                 
שהעמידה לרשותי בנדיבותה את כל תצלומי כתבי היד עליהם , מרוז אני אסירת תודה למורתי רונית 120

כן נתונות לה תודותי על . ששייכים לפרוייקט הזוהר אותו היא מנהלת מזה למעלה מעשור, עבדתי

בו נעזרתי רבות , שהעמידה לרשותי את מאגר הנתונים הממוחשב האדיר של כתבי היד של הפרוייקט

 . בעבודתי

לניסוחה ופירוטה . ותחה במחקריה הרבים של רונית מרוז בכתבי היד של ספרות הזוהרמתודולוגיה זו פ 121

 .פרק ו, מבוא, יובלי זוהר, ל"בהקשר של חטיבת שמות שבזוהר ראו הנ
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העריכה של חלקה הראשון של אדרא זו בין מאמרי עתיקא , ז”אדפרט להבחנה בין שני חלקים ב

ומעלה , מאירה באור חדש סודות מרכזיים הקשורים בתקוני עתיקא בשתי האדרות, ר”אדמה

 . תובנות חדשות בנוגע לשלבי התהוותם של סודות אלה באדרות

' לבין קטעים ממאמר תפוחי המלך מס ר”אדסף מצאתי שילוב יחודי בין קטעי בכתב יד נו

אך ניכרת בכתב היד הבחנה בין הקטעים ', זוהר'יד זה כ-כל הקטעים מוצגים בכתב 122.ק"תש

שכן לאלה האחרונים קודם תמיד , ק"תש' לבין הקטעים המוכרים לנו מס ר”אדהמוכרים לנו מה

, כמציגים נוסח אחר ביחס לקטעי האדרא, אם כן, ים אלה נתפסוקטע. ( נוסח אחר)=' א"נ'הכותר 

כך למשל . ים נוסח אחר ביחס לפרטים בתורת הפרצופיםגובשני מקרים לפחות הם אכן מצי

מקרה . ק מעבר למידה שמציגה האדרא"תש' מפליג נוסח ס, במקרה של מידת החוטם של עתיקא

במקרה . ותפקידן ,שערות שמכסות על העורףק נוסח שונה מהאדרא נוגע ל"תש' אחר שבו מציג ס

יד זה -ניתוח כתב. משקפים שני הנוסחים ויכוח או עמדות מנוגדות, כפי שאני מראה בהרחבה, זה

ק ומעמיד בסימן שאלה את גבולותיהם "תש' לס ר”אדשופך אור חדש על שאלת היחס בין ה

 . המקוריים של שני חיבורים אלה

' חיבורו של ר', ספר הגבול'פרק זה הוא מכתבי היד החשובים של יד נוסף שנידון בפירוט ב-כתב

בחיבור זה מופיע (. שטרם יצא במהדורת דפוס)יד -דוד בן יהודה החסיד מראשית המאה ה

ובשל חשיבותו הרבה לחקר האדרא אנו דנים  ר”אדהתרגום והפירוש הראשון לקטעים רבים מה

' מתמקד דיוננו בתופעת עריכה יחודית שניכרת בס' בפרק א. של עבודה זו' בו בפירוט גם בפרק ד

 תיקוןקטע זה משולב באדרא בסוף ה. ר”אדהגבול ביחס לקטע מסוים מתקוני זקן עתיקא ב

אישוש למעמדו החריג של . א וזקנו"הראשון בזקן עתיקא והוא כולל תאור יחודי ויוצא דופן של ז

, מופיע בנפרד משאר תקוני זקן עתיקא שם הוא אכן, הגבול' הקטע ניתן לראות מאופן הבאתו בס

 . ועומד כקטע לעצמו, ואף בנפרד מתיקון הזקן הראשון

. ז”אדושל ה ר”אדעריכות יחודיות של ה, אם כן, היד שמתוארים לעיל מזמנים בפנינו-כתבי

בחינתם של . שלבים מוקדמים בהתגבשות תורת הפרצופים, לטענתינו, עריכות אלה משקפות

בפנינו מהלכים אפשריים בהתהוות סודות הפרצופים של האדרות ומעלה שלבים אלה מגלה 

לחיבורים  ר”אדכמו גם בשאלת היחסים בין ה, ים חדשים בשאלת היחס בין שתי האדרותהבט

 .  מקבילים מתקופתה

                                                 
, ק אך הוא זוהה על ידי שרל מופסיק בכתבי יד"תש' מאמר זה לא מופיע במהדורת צוולינג לס 122

שבו , ק ואף הצביע על המקום המדויק בחיבור"תש' על שיוכו לסובנימוקים משכנעים ביותר עמד מופסיק 

 .169-178' עמ, קטע לא ידוע, ל"ראו הנ. ניכר חסרונו של מאמר זה
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אותו חיבור קצר וסתום השייך , ץ”סדשל מחקרנו עוסק ביחס בין שתי האדרות לבין  הפרק השני

 ז”אדבעוד ב, ר”אדפעמים רבות ב,  כאמור, חיבור זה מוזכר. האדרות הזוהריתאף הוא לחטיבת 

 .  הוא נזכר פעמיים בלבד

תוך עמידה על , ץ”סדאחד מחידושיו של פרק זה הוא בחידוד ההבדלים ביחסן של שתי האדרות ל

היות ומרבית . דרכי הפירוש ועל המגמות השונות שמאפיינות כל אחת מהאדרות בהקשר זה

 ץ”סדפרק זה מוקדש בעיקרו לאופן שבו נבנית אדרא זו על , ר”אדמצויות ב ץ”סדיחסויות לההתי

 . מהווים עניין משני ז”אדומפרשת אותו ואילו פירושי ה

תיקוני , מיתוס מות המלכים –ה הקשרים מרכזיים והם שלושנבחנים ב ץ”סדפירושי האדרות ל

בכל אחד מנושאים אלה אנו מראים באילו . ותיקוני הזקן של שני הפרצופים העליונים גלגולתה

ובאילו דרכים היא מרחיבה את התיאורים הלקוניים שמאפיינים  ץ”סדעל  ר”אדמובנים נבנית ה

 . חיבור זה

מתוך כך אנו עומדים . נידונים בפירוט לכל שלביהם ץ”סדלמיתוס מות המלכים מ ר”אדפירושי ה

על ההתפתחות העלילתית שנבנית , וות באדראבין היתר גם על המשמעות היחודית של  מושג המ

 . מושגי שנבנה משלב לשלב-ועל המהלך הפרשני, ר”אדבין השלבים השונים של מות המלכים ב

כשמשלב לשלב , במונחים יחודיים לו ר”אדכל שלב של מות המלכים מתואר ב –כפי שאנו מראים 

המשמעות הסקסואלית   הולכת ונחשפת מהותם הדינית של המלכים ועמה מתגבשת ומתבררת

בשלב זה . ר”אדדוגמא מובהקת לכך ניתן לראות בשלב השני של מות המלכים ב. של התיקון

שבה נזכרים בכל פעם שם , (לט-לא)מקבלת התבנית שחוזרת בפסוקי מות המלכים בבראשית לו 

ו גם כמ, ושמותיהן, הערים מסמלות את בנות זוגם של המלכים. פירוש סמבולי, המלך ושם עירו

שבו אני דנה בפירוט בפרק )בשלב זה . שמות המלכים מעידים על מהותם הדינית של שני בני הזוג

חשיבותו . אין לו עמידה, מתפרש מות המלכים כזיווג בין כוחות הדין וזיווג זה אין לו קיום( השני

 . שגם עליו אנו עומדים באותו הקשר, ז”אדשל פירוש סמבולי זה ניכרת מפיתוחו ב

חידושנו המרכזי בנושא זה הוא , ר”אדת שלבי מיתוס מות המלכים בשלושלניתוח פרטני של  פרט

שלב זה קשור בשלב נוסף של התיקון שמתבצע . שטרם נידון עד כה, בהצבעה על שלב רביעי

השלב הרביעי .  והוא תיקונו של גוף הטומאה( שגם הוא טרם נידון ככזה למיטב ידיעתי) ר”אדב

הוא  אך מבחינת תכניו, אלא על סיפור קין והבלפסוקי מלכי אדום מבראשית  כבר לא נסמך על

ובד בבד גם מגלה זיקות , נקשר בבירור לשלבים הקודמים של מיתוס מות המלכים באדרא

 .עליהן אנו עומדים בפירוט, משמעותיות לכתבי חוג המקובלים הגנוסטיקאים
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ים נוספים בדרכה הבטאנו מתוודעים ל, ץ”סדלתיקוני הפרצופים מ ר”אדבדיונינו בפירושי ה

כאן אנו מצביעים על המקורות המגוונים שעליהם מתבססת האדרא . ר”אדהאקלקטית של ה

בהקשר זה . פירושים שונים לאותו ענייןבאדרא וכן על מקרים שבהם מופיעים , ץ”סדבפירושיה ל

לתוך מסגרת תיקוני בשילובם , אנו עומדים גם על דרכי העריכה המגוונות של פירושים אלה

 . האדרא

הוא , ולמעשה מתקשר כבר לשני הפרקים האחרונים של עבודה זו, נושא משני שנידון בפרק זה

בהקשר זה אנו מצביעים על . יחודה של תורת הפרצופים של האדרא בקרב מקובלי תקופתה

 ז”דאלבין ה, שמציגה תורה יחודית ושנויה במחלוקת, ר”אדהבדלי המגמה שניכרים בין ה

 .   שנראית כנוטה לפשר בין הקטבים ולהציג גרסה מרוככת ומאוזנת יותר של תורת הפרצופים

 

על רקע כתבים מחוגים  ר”אדשל המחקר מוקדשים לבחינת ה הפרק השלישי והפרק הרביעי

חוג המקובלים ,  אשר בן דוד' ר, כמו חוג העיון, ואישים מרכזיים בקבלה הקשטיליאנית

יש לציין .  דוד בן יהודה החסיד' יוסף הבא משושן הבירה ור' ר, קטיליה’יוסף ג' ר, הגנוסטיקאים

כבר הועלו על , לבין מקבילותיהם בחלק מהכתבים הנזכרים ר”אדכי השוואות בין ענינים שונים ב

השוואה ובמקרים ל חדשות נקודותכאן אנו נוסיף . ידי חוקרים שונים וביחוד על ידי יהודה ליבס

 .ים חדשים בנושאים שנידונו זה מכברהבט מסוימים נאיר

יוסף הבא משושן ' המקבילות הרחבות והמפותחות ביותר לתורת האדרא מצויות בכתביהם של ר

בחינת יחסם של חיבורים אלה לתורת האדרא היא אם כן הציר . דוד בן יהודה החסיד' הבירה ור

נים את כתביהם של המקובלים המרכזי סביבו מאורגן הדיון בשני פרקים אלה ולאורו אנו בוח

 . האחרים

יוסף הבא ' חיבורו של ר, ק"תש' של העבודה עומדת שאלת היחס בין ס הפרק השלישיבמרכז 

 .לתורת האדרא בכלל ולאדרא דבי משכנא בפרט, (ראשית מאה יד)משושן הבירה 

בעבר היא זוהתה . בבחינת אדרא קודמת שבה השתתפו החברים ר”אדאדרא אחרונה זו נזכרת ב

אנו מתעכבים  דחייתםועל זיהוִיים אלה והנימוקים ל,  בטעות עם שני קטעים זוהריים שונים

 . זה  בהרחבה בפרק

בהערת , ק"תש' ציין אליוט וולפסון זה מכבר את הזיקה בין האדרא דמשכנא לבין ס, מצד שני

ו ולפיכך הותיר ככל הידוע לי וולפסון לא פירט או ביסס את הערתו ז 123.שוליים באחד ממחקריו

                                                 
 .17' הע 212' עמ, חוויה אקסטטית, וולפסון  123
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הפרק השלישי של מחקרנו מהווה אם כן את פיתוחה וביסוסה של . עוד כר נרחב להתגדר בו

 . ק לאדרא דבי משכנא"תש' הערתו של וולפסון בדבר הזיקה בין ס

על סמך , לצורך כך אנו מתבססים על שורת המאפיינים שקבע יהודה ליבס לאדרא דבי משכנא

הראשון של הפרק מוקדש לביסוס אחד המאפיינים שתאר ליבס חלקו . ר”אדניתוח אזכוריה ב

 ר”אדעל סמך  ניתוח משווה של נושא יג המידות  ב. א"והוא התמקדותה של אדרא זו בפרצוף ז

ים מרכזיים שטרם נידונו הבטוכן על סמך ניתוח של , נושא שטרם נידון במחקר, ק"תש' ובס

ק אינו עוסק "תש' אל המסקנה החדשה שס אנו מגיעים, ר”אדק וב"תש' בתורת הפרצופים בס

 –ה והמטרוניתא "הקב –וכי שני הפרצופים שמתוארים בחיבור זה , למעשה בפרצוף עתיקא

 . א והנוקבא באדרא"מקבילים בעיקרם לפרצופי ז

מתוך כך אנו ניגשים לבחינה מחודשת של שאר המאפיינים שהציע ליבס לאדרא דבי משכנא 

 . ק"שת' ועומדים על התאמתם לס

פילולוגי -היינו ניתוח טקסטואלי, פרק זה מתבסס על המתודות ששימשו אותנו בפרקים הקודמים

שמשמש בעיקר בפרק )היסטורי –וניתוח טקסטואלי, (שמשמש בעיקר בפרק הראשון)של האדרות 

 . ק"תש' אך פרט לכך הוא כולל גם ניתוח ספרותי של האדרא ושל קטעים בס, (השני

 

דוד בן יהודה החסיד ' ת כתביו הגדולים של רשלושאחרון של העבודה מתמקד בוה הפרק הרביעי

 . ר”אדויחסם לתורת הפרצופים של ה -וספר אור זרוע , מראות הצובאות, ספר הגבול -

. ר”אדיד כולל את הפירוש והתרגום הראשון לחלקים גדולים מה-מראשית המאה ה, הגבול' ס

בהן אנו דנים , דוד' מעשיות של ר-ים לנטיותיו המיסטיותפרט לכך ניתן לזהות בו סימנים ורמז

דוד לבין קטעים ' בהקשר זה אנו אף עומדים על זיקות משמעותיות בין רמזיו של ר. בפירוט

 . אלעזר מוורמס' מפירושי המרכבה לר

' בפירושיו של ר, אך כפי שאנו מראים בפרק זה, ר”אדהגבול כולל קטעים נרחבים מה' ס, כאמור

בין ) מגמת השניות שמאפינת את תורת הפרצופים של האדראמטושטשת , אדרא בחיבור זהדוד ל

 . (דוד' ובין אם מבחירה של ר, כפי שטען ליבס, אם מחמת שלא התחדדה עדיין בנוסח שעמד לפניו

של  אך ברור מהלך הדרגתיב כבר ניתן להבחין, מראות הצובאות ואור זרוע –בשני כתביו הבאים 

היחס הדואלי בין שני הפרצופים נוסף של מהלך זה כולל טישטוש . רת האדראהתרחקות מתו

התרחקות מהפירוש האנתרופומורפי של האדרא בנוסף ניכרת כאן גם ו, א"עתיקא וז –העליונים 

דוד לתפיסותיהם של מקובלים ' זה אנו עומדים על התקרבותו של ר הקשרב.  ליג מידות האל

 . קטיליה’יוסף ג' טודרוס אבולעפיה ור' ר, דוד אשר בן' כמו ר, אחרים בתקופה
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דוד אל תורת הפרצופים של האדרא כרוך בתורה ' יחסו של ר, כפי שאנו מראים לקראת סוף הפרק

שענינה במדרגות הפנימיות והגבוהות ביותר , תורת הצחצחות, חשובה אחרת שעולה בכתביו

מכבר בהרחבה במאמריו של משה אידל  דוד נידונו זה' ביטוייה של תורה זו בכתבי ר. באלוהות

' קריאה חדשה באחד הקטעים שעוסק בתורה זו בס, בין היתר, ובדיוננו בנושא זה אנו מציעים

דוד ביחס לתורת ' אנו עומדים כאן לראשונה על קשר בין המהלך שמבצע ר, פרט לכך. הגבול

כפי . ת כתביו הנזכריםשלושלבין הדרך שבה הוא עוסק בתורת הצחצחות ב, הפרצופים של האדרא

העיסוק בצחצחות נפרד , שבו תורת הפרצופים היא המפותחת ביותר, הגבול' בס ,שאנו רואים

לעומת זאת . מהעיסוק בפרצופים והקשר בין שתי התורות אינו עולה אלא ברמז לכל היותר

רפיים יה האנתרופומוהבטכש, שבו תורת הפרצופים מופיעה באופן מתון וצנוע, במראות הצובאות

נעשה חיבור ברור בין , לא כל שכן השניות בין שני הפרצופים העליונים, אינם מפותחים עוד

וכאן אין עוד , אור זרוע שתי התורות עולות ברמזים דקים בלבד' ואילו בס, הפרצופים לצחצחות

 .חיבור ביניהן

רושי מקובלים העדפתו הברורה לפיו, דוד מתורת הפרצופים של האדרא' של רפרישתו ההדרגתית 

יחודה  ל, מחזקת את טענתינו לאורך כל עבודה זו, ר"אחרים בענינים שונים שנידונים גם באד

  .ר”אדתעוזתה של תורת האלוהות של האדרות ובפרט של הלו

 

כל המובאות מן הזוהר מתבססות על נוסח המהדורה הממוחשבת , אלא אם צויין אחרת :הערה

לפי הצורך וכדי  -במקרים מסוימים  .ושתתת על דפוס וילנאוזו מצידה מ הארכיון התורנישל 

על פי חלוקת , מספוריהן של הפסקאותבמובאות הזוהר את  ציינתי -להקל על ההתמצאות 

  .הסולם, הטקסט הנוהגת בזוהר
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 מבוא. 1

, ת ומגוונים ביותר וכפי שכבר תיארה בהרחבה רונית מרוזשל הזוהר רבים הם למאו היד-כתבי

, יד אלו נבדלים זה מזה בהיקפם-כתבי 1.תמונת הזוהר שעולה מהם היא כאוטית ובלתי אחידה

-כתביבין אף אחד מ. יד ואילך-במבניהם ולעתים אף בגרסאותיהם והם נוצרו כולם למן המאה ה

ההבדלים הבולטים  -להיפך ". הזוהר"קדום של  אב-אינו מציג בפנינו טקסט המוכרים כיום היד

ובלת כיום כי טקסט כזה למעשה לא מאששים את התפיסה המקהשונים  היד-כתביוהמרובים בין 

בדברנו בזוהר איננו מדברים בספר אחד כי אם בקורפוס ספרותי  ,תקיים מעולם וכי במובן זהה

לאורך כמה , עורכים ומעתיקים, על ידי מחברים, שנוצר בתהליכים מורכבים ומגוונים, שלם

  2.מאות שנים

גם במקרה זה . ביותר גם בהקשר של חטיבת האדרותשל הזוהר ניכר  היד-כתביהאחידות בהעדר 

כחטיבה , את תאור החטיבה אותו פרסנו במבוא היד-כתבילת ממתקבש תואמת התמונה

 .ואינה מקשה אחת, שמשקפת תהליכי עריכה ועיבוד

סיפור המסגרת : בהן, ר”אדפירוט את היחידות הנושאיות שמרכיבות את הבפרק המבוא תארנו ב

של  גלגולתתקוני ה; מיתוס מות המלכים על ארבעת שלביו; של האדרא על חלקיו השונים

תקוני הזכר ; א”זתקוני הזקן של ; א”זשל  גלגולתתקוני ה; תקוני הזקן של עתיקא; עתיקא

   3 .האדם הארציתיקונו של ו נגד גוף הקדושהכ והנקבה ולבסוף תקוניהם של גוף הטומאה

-כתבישל חלק מיחידות אלה ניכר גם ב עצמאיאישוש למעמדן ה, כפי שכבר התחלנו להעיר במבוא

-כתביבחלק מ ר”אדכך למשל ניתן לראות את העדרו של סיפור המסגרת של ה.  של האדרא היד

תקוני הזקן של שני  גם. מלכיםניכרת גם ביחס לקטעי מות ה שנסקור מיד  ותופעה דומה היד

ובחלקם מופיעים רק תקוני זקן , של האדרא היד-כתביהפרצופים העליונים חסרים ככלל בחלק מ

ניכר גם בחלק , כפי שנראה מיד, יחודם של תקונים אלה. א”זעתיקא או רק תקוני הזקן של  

לסיבות . הדף בהם מועתק החלק העוסק בתקוני הזקן בשולי, המלאים של האדרא היד-כתבימ

יחידה נוספת .  'אפשריות למעמדם המיוחד של תיקונים אלה נתיחס הן בפרק זה והן בפרק ג

של האדרא היא זו המופיעה בחלקה האחרון וכוללת  היד-כתבימעמדה העצמאי ניכר בחלק מש

לחריגותה של . ם ותקונו של גוף הטומאההשלב הרביעי של מות המלכי, תיקוני הזכר והנקבהאת 

                                                 
 (. בדפוס)מבוא פרק ו , יובלי זוהר, מרוז 1
 .  2' סע, להרחבה בנושא זה והפניות למחקרים בתחום ראו במבוא לעבודה 2
 . לפירוט היחידות הפנימיות שמרכיבות את שתי האדרות ראו בנספח 3
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היד של -בכתבימעמדה העצמאי ניכר ו  4,התיחס זה מכבר עמוס גולדרייךידה זו באדרא יח

 . כפי שנראה מיד אותה וחלקם כוללים רק אותהשחלקם אינם כוללים , האדרא

 כחיבור שבו ניכרות, ר”אדטיבה של ה עמדנו במבוא על, לחלוקת האדרא ליחידות נושאיות פרט

. מגוונות ולעיתים אף מנוגדות, קסטואליות ומסורות שונותפעולות עיבוד ועריכה של יחידות ט

מבניים וסגנוניים של קטעים  ,בפרק הנוכחי נפרט ונפתח הבחנות אלה באמצעות ניתוחים תכניים

. ר”אדשל ה היד-כתבימבחר מפרטנית של יקה סרוהצלבתם עם המידע שעולה מ, אדרותמשתי ה

שתי בין  ,סודות מסוימים בתורת הפרצופים מתוך כך אף נצביע על שלבים אפשריים בהתהוות

המתודולוגיה עליה  ,(2' סע)לעבודה זו כפי שכבר הזכרנו במבוא . ז”אדוה ר”אדה –האדרות 

נוסחה ומיושמת בהרחבה במחקריה של רונית מרוז בספרות הזוהר ובפרט , מתבסס פרק זה

 . במחקרה רחב ההיקף בפרשת שמות שבזוהר

של  היד-כתביבחלקו הראשון נציג סקירה מפורטת של : ן לשני חלקיםהפרק  הנוכחי יחולק אם כ

, אלה חולקו לשלוש קטגוריות בסיסיות יד-כתבי. שנבדקו במסגרת המחקר הנוכחי ר”אדה

בחלק זה . יוצגו בפירוט להלן קטגוריות אלהו, בהתאם להיקף קטעי האדרא שמובאים בהם

ובא בהם ומבניהם ונעמוד על משמעותם מצאי קטעי האדרות שמ, היד-כתבינסקור את פרטי 

 . ר”אדלהבנת שלבים ומהלכים בהתפתחותה של ה

בהם נמצאו התופעות , היד שנבדקו-מבין כתבי השלושחלקו השני של הפרק יתרכז ב

כפי , חיבור זה. הגבול' של ס יד-כתבאלה הוא  יד-כתביאחד מ.  המשמעותיות והמענינות ביותר

בתרגום , מבחר הגדול ביותר של קטעי אדרא מסמוך לתקופתהכולל את ה, שכבר פורט במבוא

גם שאלת יחסו של חיבור זה לאדרא נידונה זה . דוד בן יהודה החסיד' עברי ובלווי פירושיו של ר

בהקשר הנוכחי נעמוד על משמעותה של עריכת האדרא בחיבור זה ומתוך כך נציג . מכבר במחקר

טענה אותה , הגבול' ל נוסח האדרא שמובא בסים חדשים המחזקים את טענת קדמותו שהבט

 .  העלה זה מכבר יהודה ליבס

' לקטעים מס ר”אדכולל שילוב יחודי בין קטעי , נוסף שבו נתמקד בחלקו השני של הפרק יד-כתב

, כולל הקבלות משמעותיות ורחבות לתורת האדרא חיבור זה. יוסף הבא משושן הבירה 'ק לר"תש

ים חדשים בשאלת הבטבפרק זה נציג . מכבר את תשומת לב החוקריםמשך זה  ר”אדוטיב יחסו ל

אגב . והאופן שבו נתפס היחס בין שני חיבורים אלה סמוך לתקופתם ר”אדק ל"תש' היחס בין ס

כך נעלה גילויים חדשים בנוגע לאופן טיפולם השונה של שני החיבורים בסודות הפרצופים ונעמוד 

ה נראה למשל את ההפלגה היתירה באורכו של החוטם בהקשר ז. על סימני מחלוקת ביניהם

                                                 
 .15' עמ, הגבול' ס, גולדרייך 4
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וכן את התפיסות המנוגדות שניכרות בשני החיבורים , ר”אדק ביחס ל"תש' העליון שניכרת בס

ששייכים בבירור לאותה  ידה-כתבישני אחד מלבסוף נעסוק ב. ביחס למהותו של העורף העליון

, ר”אדאלה חושפים עריכה שונה של ה יד-כתבי. ז”אדל ר”אדוכוללים שילוב יחודי בין ה, משפחה

מתוך כך הם מאירים . שטרם נידונה במחקר, ז”אדכמו גם חלוקה פנימית משמעותית של ה

 .  ים חדשים ביחסי שתי האדרות והתהוות סודותיהןהבט

מבנה (. א: העלתה אם כן ממצאים בארבעה תחומים מרכזיים והם ר”אדשל ה היד-כתביבדיקת 

. ז”אדמבניה של ה(. ג. ז”אדוה ר”אדהיחסים בין ה(. ב.  הוות של סודותיההאדרא ותהליכי ההת

 . לכתבי מקובלים אחרים מהתקופה ר”אדהיחסים בין ה(. ד

 .נושאים אלה הם שיעסיקו אותנו בשני חלקיו של פרק זה

 

 ר”אדשל ה היד-כתבי.  2

שהועמדה , רוזבתכנת פרוייקט הזוהר של רונית מ. ר”אדהכוללים את ה היד-כתבירבים הם 

ים  שלושכ. כאלה יד-כתביכשישים , (פרט לדפוסים השונים)רשומים , לרשותי בנדיבותה הרבה

אלה ויתרתי  יד-כתביעל בדיקתם של . היינו לאחר הדפסת הזוהר, 17-19מהם הועתקו במאות 

 היה חורג ממגבלות הזמן החלות על, שכן בירור מידת תלותם בדפוסים הקיימים, מראש בשלב זה

חלקם ; נוספים נדחתה לפי שעה משיקולים שונים יד-כתביבדיקתם של כעשרה . המחקר הנוכחי

קופת הרוכלין או , לבנת הספיר' כמו ס)הם מקורות שניוניים שאינם מכילים אדרא בהיקף גדול 

שהוא עצום , ותחום זה( 16-מהמאה ה)חלקם כוללים פירושים מאוחרים של האדרא , (בדי הארון

אחד כולל אזכור  יד-כתב, אינם קריאים יד-כתבישני . חורג מגבולות המחקר הנוכחי, בפני עצמו

. אחרים כוללים פירוש אנונימי בהיקף מצומצם ביותר של האדרא יד-כתביושני , בלבד של האדרא

שעל בדיקתם , 14-16מן המאות ,  ר”אדשל ה יד-כתביכך נשארנו בסופו של דבר עם כעשרים 

 .  ק הנוכחיהפרטנית מתבסס הפר

שכוללים נוסח מלא או כמעט מלא של  יד-כתבי(. א: אלה התבחנו שלוש קבוצות יד-כתביבבדיקת 

שכוללים נוסח  יד-כתבי(. ג.  ר”אדשכוללים קטע אחד או שניים מתוך ה יד-כתבי(. ב. ר”אדה

 . חלקי של האדרא

, שונה של קטעים מתוכהחשפו מגוון עריכות שונות של האדרא ומצאי ' וג' בקבוצות ב היד-כתבי

כשמקובלים שונים מחזיקים , בחלקים חלקים, מדנו על דרך הפצתה של האדראעשוי ללודבר זה 

בקבוצות אלה יוקדש עיקר הדיון  היד-כתביל. בידיהם גרסאות שונות וקטעים שונים של התורה
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יגש לדיון בטרם נ. בהם נמצא עניין מיוחד, ’מקבוצה ג יד-כתביה שלושבפרק הנוכחי ובפרט ל

 .לקבוצותיהם, שנבדקו היד-כתבינציג סקירה תמציתית של כל , אלה יד-כתביב

 

 . ר”אדשכוללים נוסח מלא או כמעט מלא של ה יד-כתבי –' קבוצה א.2.1

אלא , או בשאלות של בירור נוסח, היות שבמחקר הנוכחי לא עסקתי בקביעת נוסח  של האדרא

 .אלא במקרים קיצוניים, היד-כתבייב הנוסח בלא אעיר כאן לגבי ט, במקרים מסוימים

. נכתב בכתיבה ביזאנטית, 14-15י מן המאות "כ 6(.70561 5'ס), 5-515פרידברג  ,טורונטוי "כ(. 1

בשם בוחר בנגידא דאקרי ': קודם כאן הכותר ר”אדלהעתקה מה. ץ"י זה כולל גם העתקה מסד"כ

 7.'דא קדישא אדראאכתוב [ ?משה: ל"צ]מקשה

. נכתב בכתיבה איטלקית, 14-15י מן המאות "כ(. 17809' ס), Plut.II 48נצה לורנציאנה פיר (.2

 .ללא כותר האדרא מופיעה בו

: מקום העתקה. נכתב בכתיבה מערבית, 15-י מן המאה ה"כ(. 10463 'ס), G-1-15אסקוריאל  (. 3

דוד בן ' בהם הוא רהאחרון ש)י זה כולל ציוני בעלים "כ. האדרא מופיעה בו ללא כותר. תלמסאן

שכן הוא כולל הרבה , י בקבוצה הנוכחית"זה מציג את הנוסח הפחות טוב מכל כה יד-כתב(. זמרא

 .שיבושי מילים ושיבושי נוסח, דילוגים מהדומה לדומה

נכתב בכתיבה איטלקית  ,(1508)י משנת רסח "כ(. 17663' ס),  Plut. II 18, פירנצה לורנציאנה(. 4

מובאות  ר”אדוה ז”אדה. ר”אדץ ו"סד, ז”אדכולל ליקוטים בקבלה ובתוכם  היד-כתב. וספרדית

כך לגבי חלק  .מועתקים בשוליים ר”אדחלקים נרחבים מה. ץ"מובאת בסמוך לסד ר”אדה. בנפרד

וקטע , (קעז-קעג§ )קטע מהשלב השני של מות המלכים , (קנח-קט§ )ניכר מתיקוני זקן עתיקא 

השלב השלישי של מות המלכים ותחלת , תקוני הזכר והנקבה ,א”זארוך שכולל את תקוני זקן 

    8(.שכא-רעו§ )הדיון בזרועות הזכר 

                                                 
יד אשר בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי -סרט במכון לתצלומי כתבי' מס= ' ס: ולהבאכאן  5

 . בירושליים

, יובלי זוהר, מרוז; הזוהר הקדוש, ראו אלקיים. י זה היה בתקופה מסוימת בבעלותו של שבתי צבי"כ 6

 .31-32' עמ, המצאת הזוהר, אברמס; 4.2' ו סע' מבוא פר
 .ב263' עמ, 5-015טורונטו פרידברג  7
י זה מופיע "בכ. 'שבקבוצה ג. Add. 643האוניברסיטה ' י קיימבריג"יחודם של קטעים אלה ניכר גם בכ 8

כן חסרים תקוני הזקן של שני . רק השלב השני של מות המלכים ואילו קטעי מות המלכים האחרים חסרים
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. האדרא מופיעה ללא כותר. נכתב בכתיבה ספרדית. 15-י מן המאה ה"כ(. 251' ס) ,199ותיקן (. 5

שכן מהשלב השלישי של מות המלכים , ר”אדי זה ניכר מעמדם המיוחד של קטעי הסיום של ה"בכ

ת סיומי שלושגוף הטומאה ו תיקון, תיקוני הזכר והנקבה)עד סוף האדרא מופיעים כל הקטעים ו

פירושו של דבר הוא שקטעים אלה  הועתקו   9(. שסד-שטו§ )בשוליים , בקולמוס אחר( האדרא

דבר המעיד על מעמדם העצמאי ועל כך שהופצו בנפרד משאר , י מעתיק אחר"ע, בזמן אחר

כפי , להלן' ת לנפרדותו של החלק שלישי של האדרא מצויה בקבוצה בעדות נוספ 10.האדרא

, (של האדרא' ג-ו' שסד שכוללים את סיומים ב-שמב§ )ל "קטע אחד מהרצף הנ.  שנראה מיד

, (א"קכז ע)נשא ' בהמשך לדיני הנזיר שבפר, היד-כתבבמקום אחר ב, מופיע שוב בגוף הטקסט

, 782 פריזי "וסף שבו  מופיע קטע זה בלבד הוא כי נ"כ  11.'פרשת נזיר'שלהם קודם הכותר 

, אם כן, י ותיקן משקף"כ. 199י ותיקן "וגם כאן הוא מועתק  באותו הקשר כמו בכ, ’מקבוצה ב

 .ואת תפוצתו הנפרדת של החלק האחרון של האדרא ר”אדאת המורכבות המבנית של ה

כולל את . בכתיבה ספרדית כתבנ, 15-י מן המאה ה"כ(. 5454' ס), Add.26929ב "לונדון מ(. 6

  12.'אדראבשמך אלהא תקיפא ואדירא אתחיל לכתוב ספר ה'(: א143' עמ)הכותר 

. נכתב בכתיבה איטלקית, 16-י מן המאה ה"כ(. 17800' ס) ,Plut. II 38לורנציאנה , פירנצה(. 7

 .'נשלם ספר הזוהר המעט אשר מצאתי': מופיעה ההערה היד-כתבבסוף 

                                                                                                                                            
מעט מקבילים בהיקפם לקטעים כלומר הקטעים כ, שיט-רעז; קנו-קי§ )הפרצופים ותקוני הזכר והנקבה 

 . 14פריט  2.3' סע,  ’י זה ראו להלן קבוצה ג"לפרטי כ(. י פירנצה לעיל"שמועתקים בשוליים בכ
 . א172-א165' עמ, 199ותיקן  9

או על התהוות נפרדת של קטעים שונים /בהמשך נראה מקרים נוספים שעשויים להצביע על הפצה ו 10

. אדרא תהליך שכפי שכבר הראו קודמי אפייני לספרות הזוהר בכללבמובן זה משקפת ה. בתורת האדרא

, סיפורים זוהריים, ל"הנ;  מבנהו הקדום, מרוז; 31-38' עמ, א"משנת הזוהר ח, תשבי ולחובר: ראו למשל

אברמס מדגיש את . 27-33' עמ, המצאת הזוהר, אברמס; 1' ו סע' פר, מבוא, יובלי זוהר, ל"הנ, 3-16' עמ

שנועדה לדבריו ליצור את , ת והמכוונת ביצירה ובהפצה המקוטעת והמפוזרת של הזוהרהפעולה המודע

, כזוהר הרקיע, הוס; 75' עמ, לעניין זה ראו עוד שם. הרושם שמדובר בספרות קדומה ששייריה הם ששרדו

 . 84-139, 2-3' עמ

 .ב269-ב267, 199ותיקן  11

. 15-גם הוא מן המאה ה(. 11301' ס. )Ms.2203 (Acc.2322)ל "י ניו יורק ביהמ"כותר זה מצוי גם בכ 12

נשא קורח וחקת , תרומה, משפטים' דוד בן יהודה החסיד וקטעים מפר' י זה כולל את אור זרוע לר"כ

י "יד זה לנוסח כ-ניכר דמיון רב בין נוסח כתב, מלבד הכותר הזהה. ר”מובאת האד -156' מעמ. מהזוהר

  . תו ענףונראה כי שניהם מאו, לונדון דלעיל
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נכללת כאן  ר”אדה. נכתב בכתיבה ספרדית, 16-17-י מן המאות ה"כ( 1853' ס) ,4254ברלין (. 8

גם ) ר”אדשקודמים ל, ב"קכז ע-א"ג קכו ע"כותר זה קודם לקטעים מח. 'פרשת נזיר'תחת הכותר 

 (. בדפוסים

-כתבימצויים כבר ב ר”אדעל סמך הנתונים לעיל ניתן אם כן לסכם ולומר שנוסחים מלאים של ה

נוסחים אלה מופצים בעיקר בספרד , אם לשפוט על פי סוגי הכתיבות. ם של הזוהרהמוקדמי היד

( ביזנטית ומערבית)הכתובים בכתיבות אחרות , בקבוצה זו יד-כתביאך לפחות שני   13ואיטליה

הגיעו גם לאזורים מרוחקים יותר כמו ארצות   ר”אדיכולים להעיד על כך שנוסחים מלאים של ה

-כתבילחטיבה זו נדיר יחסית ומצוי רק בשני ' אדרא'הכותר , עם זאת. בהבלקן או כרתים והמגר

מופיעה ' בקבוצה א היד-כתביבמרבית . האחד בכתיבה ספרדית והאחד בכתיבה ביזאנטית, יד

 . ללא כותר ר”אדה

 אך 14,ר”אדנוסח שלם של ה, כאמור, אלה מביאים יד-כתבי, למעט פסקאות בודדות פה ושם

קטעים אלה ברובם . בשולייםמצויים קטעים מסוימים , שמצויין לעיל כפי, בשניים מביניהם

זה שעוסק בעיקרו בתיקוני הזכר והנקבה וגוף הטומאה ועל , שייכים לחלקה האחרון של האדרא

במקרה אחד מועתק . יחודו באדרא עמדנו במבוא לעיל וביתר פירוט במבוא הכללי לעבודה זו

הדים נוספים למעמדם המיוחד של . של שני הפרצופיםבשוליים גם נתח עיקרי מתקוני הזקן 

 . 'וג' בקבוצות ב, קטעים אלה נראה בהמשך

 

 ר”אדשכוללים קטע או שניים מה יד-כתבי – ’קבוצה ב. 2.2

נכתב , 15-16י מן המאות "כ(. 12563' ס) ,(ancients fonds 113) Heb. 782ל "ס,פריז(. 9

, קטע זה. כמעט בשלמותו, שסד-שמב§ מסוף האדרא י זה מצוי קטע בודד "בכ. בכתיבה ספרדית

ובו ' פרשת נזיר'משולב בסוף חלק שכותרתו   15,שכולל את הסיומים השני  והשלישי לאדרא

ובהכשרת , קטעים אלה הם דרשות שונות שנקשרות בנדר הנזיר.  א"קכז ע-א"ג קכו ע"קטעים מח

המוות בבחינתו כיום הדין הפרטי של חלק מן הדרשות עוסקות ביום . הגוף להיות משכן לאלוהות

                                                 
כן ראו . 16-17' עמ, רקנאטי, באיטליה ראו אידל 14-על המרכז הקבלי המתהווה בראשית המאה ה 13

 . 27-28' על תפקידו של רקנאטי בהפצת ספר הזוהר באיטליה עמ, בהמשך שם

קטז הכוללת את כותר התיקון השני מתקוני זקן עתיקא ונוסחה § היד לעיל ניכר חסרונה של -בכל כתבי 14

ג "ח' תקונא תניינא מתתקן שערא מרישא דפומא עד רישא אחרא דפומא בתקונא שקיל': א כדלקמןהו

 .התיקון עצמו נמצא(. ר"אד)ב "קלב ע

 . כן ראו בנספח לעבודה זו. 4.2' על הסיומים השונים לאדרא ראו מבוא סע 15
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 את העיסוק בכוחות הדין. וכן במלאכים ובכוחות הדין המזומנים בפני האדם ביום זה, האדם

באיסור  קטע זה עוסק. שנא-שמב§ וביחוד ב, בקטע האדרא שבא אחרי קטע זה גםניתן למצוא 

עם זאת בהמשך  .האדםני האלהים ובנות בב תו משכנה של הרוח הקדושה וכןהלנת המת בשל היו

שאינה מופיעה בקטעים הקודמים בפרשת , הדברים ניכרת ביתר בירור הטרמינולוגיה של האדרא

קטע האדרא נערך לפיכך סביר ש.  ה כאן תלוש מהקשרהמסגרת של האדרא שנרא סיפורוכן , נזיר

צמאית מה שעשוי להעיד על מעמדו כיחידה ע, (אולי הדמיון הנושאי)לכאן משיקולים שונים 

כמו גם העתקתו , מיקום זהה לקטע זה, מכל מקום. ופחות סביר שזהו הקשרו המקורי, באדרא

י "וגם בכ, יש לציין כי בדפוסים  16(.'קבוצה א) 199י ותיקן "בנפרד משאר האדרא ראינו לעיל בכ

אולם במקרים אלה היא , מופיעה כל האדרא בסוף פרשת נזיר( קבוצה א לעיל) 4204ברלין 

מופיע הקטע הבודד  199ובותיקן  782 פריזואילו ב, (נזיר' פר)קלד § , ב"ג קכז ע"ה אחרי חמופיע

 (.  נזיר' פר)קכח § , א"ג קכז ע"מסוף האדרא אחרי ח

חלקם ברמת . 199י ותיקן "למקבילתו בכ פריזי "ניכרים הבדלים בין הקטע בכ, מבחינת הנוסח

   18.יםחלקם בניסוח של משפטים או חלקי משפט 17,המילה

נכתב בכתיבה , 15-16י מן המאות "כ (.11162' ס) Ms. 2064 (Acc. 156)ל "ביה, ניו יורק(. 10

 תיקוןה(. א: בהקשרים שונים, שמובאים בנפרד ר”אדה קטעים מהשלושי זה כולל "כ. ספרדית

רצף של קטעים (. ג(. קפ-קעג§ )חלק מהשלב השני של מות המלכים (. ב. השמיני של זקן עתיקא

תקוני הזכר ', וייצר'סוד : שיח ובהן-ש§ . )שעוסקים בזכר ובנקבה, ר”אדחלקה האחרון של המ

י פירנצה לורנציאנה "חלק מקטע זה מצוי בשוליים בכ(. והשלב השלישי של מות המלכים, והנקבה

plut. II 18 (לעיל קבוצה א   .) 

 . נכתב בכתיבה ספרדית, 15-י מן המאה ה"כ 23נאופיטי , ותיקן(. 11

וסיומי , גוף הטומאה, תקוני הזכר והנקבה: ובו( שסד-שיח§ )י זה כולל רצף מסוף האדרא "כ

 . י ניו יורק לעיל"יש לשים לב שהרצף שמובא כאן מתחיל היכן שמסתיים הרצף בכ. האדרא

 

                                                 
על כך ראו הרחבה . Plutt. II 53י פירנצה לורנציאנה "מועתק בנפרד גם בכ( שסד-שנג§ )חלק מהקטע  16

 .13פריט ' קבוצה ג, 2.3' להלן סע
: שם 782או פריז . 'דאיתקרי אדם': ב99 782דאיתדן לעומת פריז : ב267,  199י ותיקן "כ: לדוגמא 17

 . ליתא – 199ותיקן . 'ואסיר למיבת'
ויולדו להם ' כתתאנא ויראו בני האלהים את בנות האדם האדם הידוע ו': ב267, 199י ותיקן "כ: לדוגמא 18

ותאנא ויראו בני האלהים את בנות האדם אינון דאתטמרו ונפלו : א100, 782פריז ' ...בנים המה הגבורים 

 .'...ויולדו להם בנים המה הגבורים' בנוקבא דתהומא רבה את בנות האדם דאשתמודע וכתי
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, כאמור, שעוסק, ר”אדבקבוצה זו מביאים אם כן קטעים מחלקה האחרון של ה היד-כתביכל 

מות  ,תקוני הזכר והנקבה, IIIמות המלכים )הקשורים בתקוני הזכר והנקבה  בענינים שונים

פרט להבאתם  .אדראובסיומי ה 19,(בני האלהים ובנות האדם, גוף הטומאה ,VIהמלכים 

ניכר מעמדם העצמאי של קטעים אלה גם מאופן  ’שבקבוצה ב היד-כתבית שלושהיחידנית ב

ולהלן נראה עדויות נוספות ליחודו , ראינו לעילכפי ש, שבקבוצה א היד-כתביהעתקתם בחלק מ

הופעתו העצמאית של החלק האחרון של האדרא . 'של החלק האחרון של האדרא גם בקבוצה ג

תואמת את ההבדלים התכניים והסגנוניים שבינו לבין שני חלקיה הראשונים של  היד-כתביב

 .  זה מכבר גם עמוס גולדרייך, כאמור, אליהם התיחס, ר”אדה

 

 ר”אדשכוללים נוסחים חלקיים של ה יד-כתבי – ’קבוצה ג. 2.3

 :השייכים בבירור לאותו ענף ובהם נדון בפירוט בחלקו השני של הפרק הם יד-כתבישני 

 . נכתב בכתיבה איטלקית, 14-י מן המאה ה"כ(. 14468' ס), 839ל "ס פריז(. 12

 . נכתב בכתיבה איטלקית, 14-15המאות י מן "כ(. 17813' ס), Plut II 53פירנצה לורנציאנה  (.13

, ז”אדוה ר”אדבשניהם ניכר שילוב יחודי של ה. אלה כמעט זהים במבנה ובנוסח יד-כתבישני 

כמו כן ניכרת כאן הבחנה . שמאיר באור חדש את שאלת התהוות שתי האדרות והיחסים ביניהן

 .3.3' או להלן סעאלה ר יד-כתבילדיון מפורט ב. ז”אדמאירת עיניים בין שני חלקים ב

נכתב בכתיבה , 15-י מן המאה ה"כ(. 16866' ס), Add.643 האוניברסיטה' קימבריג (.14

אחד שהשאילו אלי היהודים ' זה מצאתי בס': מופיע המשפט ר”אדלפני העתקת ה.  איטלקית

 . אך פרט לכך אין כאן כותר לאדרא. 'מונציא

 ר”אדהמסגרת של ה סיפורי זה כולל את "כ, ’בקבוצה ג היד-כתביבשונה מהרוב הגדול של 

עם זאת בכמה מקומות ניכרים כאן קיטועים (. י בסוף תקוני עתיקא והסיום"דברי רשב, הפתיחה)

וכן מות  ידה-שני כתבילמרות שפתיחתו מצויה ב, Iכך חסר כאן מות המלכים. פתאומיים

אם כי בשני ) א”זן כן חסרות רוב הדרשות שמפרטות את תקוני זקן עתיקא וזק. IIIהמלכים

ותקוני הזכר ( המקרים מופיע התאור הכללי של התיקונים וכן מצויה תחילתו של התיקון הראשון

וכן , P 47 SUP.19 אמברוזיאנה מילאנוי "גם בכ, כפי שנראה מיד, קטעים אלה חסרים.  והנקבה

 .שבקבוצה א Plut. II 18, פירנצה לורנציאנהי "בכ( בשולי הדף)ציינו את העתקתם הנפרדת 

                                                 
 .ר ראו נספח”ליחידות אלה ומקומן באד 19
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נכתב בכתיבה , 15-16י מן המאות "כ(. 31083' ס), P 47 SUP.19 מילאנו אמברוזיאנה(. 15

כשכאן בולט ריבוי , ר”אדזה כולל העתקה מקוטעת מאד של חלקים מה יד-כתב. איטלקית

כן בולט חסרון תיקוני הזקן . לעומת מיעוט הקטעים שעוסקים בעתיקא, א”זהקטעים שעוסקים ב

 . ר”אדכמו גם כל החלק האחרון של ה, פרצופים ותקוני הזכר והנקבהשל שני ה

י זה  בכך שבין "מתייחד כ, מעבר למצאי קטעי האדרא שהוא משקף ולסגנון ההעתקה היחודי לו

משולבים קטעים שאינם מוכרים לנו מן האדרות הזוהריות , ר”אדתאורי שעור הקומה שמקורם ב

היד כנוסח אחר של קטעי -שמוצגים בכתב, קטעים אלה(. נוסח אחר)=' א"נ'ולהם קודם הציון 

קטע לא ידוע 'אותו הוא זיהה כ, אחרים יד-כתבימופסיק ב שרלזהים לטקסט שמצא ,  האדרא

יד שמשלב בין קטעי אדרא לבין -לפנינו אם כן כתב. יוסף הבא משושן הבירה' לר', ק"תש' מס

אלא נמצאו ויוחסו לו , ולינג לחיבור זהרמי צו'שלא נדפסו במהדורתו של ג, ק"תש' קטעים מס

' להלן סע)נדון בהרחבה בחלקו השני של הפרק  י זה"בכ. על ידי שרל מופסיק, בזמן מאוחר יותר

3.2)  . 

נכתב  .1505שנת , 16-י מן המאה ה"כ(. 11167' ס) ,(Acc. 76670) Ms. 2069ל "ביה, ניו יורק(. 16

  (.יריה'אלג)בכתיבה ספרדית בקונסטנטינה 

אך בשל היקפם הנרחב של קטעים אלה וכן בשל העובדה שניכר , ר"י זה כולל שני קטעים מהאד"כ

 . ’ולא בקבוצה ב ’כללתי אותו בקבוצה ג, י מקוטע ואין לדעת מה היה היקפו המקורי"שכה

 ר”אדוקודמים ל' פרשת נזיר'מופיע כהמשך ישיר לקטעים שכותרתם ( 44-51' עמ)הקטע הראשון 

הזקן  תיקוןקטע זה כולל רצף מפתיחת האדרא עד (. קבוצה א) 4204י ברלין "ם ובכגם בדפוסי

אך הוא , לפי שומר הדף נראה שאמור להיות המשך(. קיב§ סוף , ועד בכלל)הראשון של עתיקא 

 .  אינו מצוי בעותק הנוכחי

ג עד סוף שמ§ ), ר”אדקטע זה כולל רצף מסוף ה. וקודם לו דף ריק, 60' הקטע השני מתחיל בעמ

כמו . קריא אך העותק שהיה מצוי בפנינו פגום למדי ומוכתם בחלקים ניכרים היד-כתבי(.  האדרא

ועל כן קשה ללמוד  היד-כתבבשל מצבו של הצילום קשה לדעת מה היה היקפו המקורי של , כן

 .ר”אדממנו ביחס למבניה או עריכתה של ה

 . ספרדית בינוניתנכתב בכתיבה , 16-י מן המאה ה"כ.  853677ל "ירושלים ביהס(. 17

תקוני , השלב השני של מות המלכים, החוטם של עתיקא ותקוני זקנו תיקוןי זה כולל את "כ

על פי . נקטע לקראת סופו א”זתיקון הזקן השביעי של . וחלק מתיקוני זקנו א”זשל  גלגולתה

וכן , א”זוני הזקן של אך בנוסח שלפנינו חסרים כל שאר תק, שומר הדף ניכר שהיה המשך כלשהו
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, שסד-שיט§ )תקוני הזכר והנקבה והשלב השלישי של מות המלכים ורק סוף האדרא מצוי כאן 

 (. גוף הטומאה וסיומי האדרא, שבהן תקוני הזכר והנקבה

. 'עד כאן מצאתי': מציין המעתיק( קצח§ )שערות ראשו  תיקוןלאחר , א”זשל  גלגולתבתקוני ה

נראה אם כן כי לפני . ם שמובאים לאחר מכן מועתקים מממקור אחרמהערה זו מתבקש שהקטעי

השלב השני של מות , האחד כלל כנראה את תיקוני עתיקא: המעתיק עמדו שני מקורות לפחות

ואילו המקור השני כלל את החלק הארי של תקוני  א”זשל  גלגולתהמלכים וחלק קטן מתיקוני ה

 א”זהאפשרות שתקוני עתיקא ותקוני .  סיומי האדראו, גוף הטומאה, תקוני הזכר והנקבה, א”ז

 12-13פריטים ) Plut II   53  ופירנצה לורנציאנה   839 פריז יד-כתביעולה גם ב, הופצו בנפרד

 . בהם אני דנה בהרחבה בהמשך(. לעיל

שגם אותם ניתן  ר”אדשבהם מקורות שניוניים מרכזיים וחשובים של ה יד-כתבילסיום נזכיר שני 

 :’עם קבוצה ג למנות

י זה הוא קובץ "כ(. יליבי'חיים בכור הלוי ג –ה "אוסף חב) 853921ל "ירושלים ביהס(. 18

ועד  16-ממחצית המאה ה, שהועתקו בתקופות שונות( רובם בקבלה)שכולל קונטרסים , מאיטליה

 ,ר הגבולשל ספשמעניין אותנו הוא העתקה  החלק. נכתב בכתיבה איטלקית רבנית. 17-למאה ה

 . היד-בכתב 26-60'  שמצויה בעמ ,דוד בן יהודה החסיד' לר

על פי רב בתרגום לעברית בנוסח פרפראסטי , ר”אדספר הגבול כולל בתוכו חלקים נרחבים של ה

 20של עמוס גולדרייך. א.הוקדשה עבודת המ ר”אדלחיבור זה ויחסו ל.  דוד' ובצירוף פירושיו של ר

 גלגולתתקוני (: על פי סידרו)הגבול מופיעים ' בס. הנוכחית בעבודה 'פרק דוכן מוקדש לנושא זה 

קטעים , (אזניים וחוטם, עיניים, מצח, שערות, מוחות) א”זשל  גלגולתחלקים מתקוני ה, עתיקא

תקוני הזכר והנקבה ותחלת , א”זקטעים מתקוני זקן , !(ג-למעט תקונים ב)מתקוני זקן עתיקא 

א בזקן עתיקא  תיקוןסוף , זרועות הזכר, א”זחוטם  וןתיקחלק מ, א”זעיני , IIIמות המלכים

 21.בזקן עתיקא' וג' ותקונים ב( יצחק על זקן הכוהן הגדול' דרשת ר)=

כן ו, הגבול' בס ר”אדעמוס גולדרייך דן בעבודתו בפירוט רב בהיעדר הסדר ובמבנה המרוסק של ה

 מתוך כך טען 22.זוהרבדפוסי ה בנה זה למבנה הסימטרי והמפואר של האדראניגוד שבין מב

נוסח אחר שדומה במבנהו 'היה ', כה ברור ומשוכלל'גולדרייך כי אין זה סביר שליצירה שמבניה 

                                                 
י ירושלים הוא "כ. 8-14' עמ, שם, ל"הנוספים של חיבור זה ראו הנ היד-לכתבי. הגבול' ס, גולדרייך 20

 . היד ממנו מצטט גולדרייך בעבודתו-כתבי

 .ר ראו נספח”ליחידות אלה ומיקומן בתוך האד 21
 . 15-37' עמ, הגבול' ס, ראו גולדרייך 22
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דיבר על נוסחים קדומים של האדרא ועל , לעומת זאת, יהודה ליבס 23.'הגבול' לערבוביה שבס

כפי שהיא הגבול לאדרא ' ובמסגרת זו העלה את האפשרות שההבדלים בין ס, ריבוי גרסאותיה

  24.דוד בחבורה ובנוסח אדרא מסוים שעמד לפניו' קשורים במעמדו של ר ,מוכרת לנו היום

לא תמיד היה כה ברור מבניה של האדרא אכן ניתן לראות שעיון בכתבי היד של האדרא רבא ב

כתבי ', אך גם בכתבי היד שבקבוצה א, 'גו ’ב שבקבוצות היד-כתביבביחוד ניכר דבר זה . ומאורגן

שיכולה להעיד על כך , ציינו את תופעת ההעתקות בשולי הדפים, יד המלאים של האדראה

י "אמנם טרם מצאתי כ. שקטעים אלה נוספו בשלב מאוחר יותר ואולי הועתקו ממקור נפרד

של האדרא שלא עלה בידי  יד-כתביהגבול אך כאמור נותרו עוד ' שמשקף את מבנה האדרא שבס

מבנה , המגלות השמטות מרובות, עריכות שונות של האדרא ,מקוםמכל .  לבדוק בשלב הנוכחי

 יד-כתביקימות אף קימות ב, (כפי שנראה בהמשך)ולעתים אף הבדלי תוכן משמעותיים , שונה

 .  שנוצרים בקרבת זמן יחסית להתהוותה של האדרא

ן להבחין ברצוני לציין שבמבט נוסף נית, הגבול' אשר לטענתו של גולדרייך ביחס למבנהו של ס

בעוד האדרא דנה בתיקוני ; גם אם הוא שונה מסדר האדרא, בכל זאת בסדר כלשהו גם בחיבור זה

הגבול  נדונים תקוני ' בס, א”זוהזקן של  גלגולתוהזקן של עתיקא ולאחר מכן בתקוני ה גלגולתה

שונה  העקרון המארגן של הדיון.  של שני הפרצופים ולאחר מכן תקוני הזקן של שניהם גלגולתה

 . יש לו הגיון משלו -אך כפי שניתן לראות , הגבול ביחס לאדרא' אם כן בס

 . וגם בכך נשמר למעשה סדר האדרא, דוד לתקוני הזכר והנקבה' עובר ר, לאחר תקונים אלה

שם , הגבול' העדר סדר וארגון בהבאת קטעי האדרא ניכרים באופן ברור רק לקראת סוף ס

ג -קטע שדן בזרועות הזכר ותיקונים ב, א”זעיניים והחוטם של מובאים שוב קטעים מתקוני ה

 . מזקן עתיקא

מה שיוצר , קטעים אלה אכן נראים כמו ליקוטים של ענינים שונים מחלקים שונים של האדרא

לאור הנוסחים החלקיים . הגבול' את הרושם שהם הועתקו לכאן בבחינת השלמות או תוספות לס

דוד עמד נוסח חלקי של ' ניתן לשער שגם בפני ר, היד לעיל-תביוהחסרים של האדרא שראינו בכ

רק בשלב מתקדם , וכי קטעים אלה נמצאו לו ממקור נפרד, בו היו חסרים הקטעים לעיל, האדרא

 . הגבול ולפיכך הביא אותם בסוף סיפרו' של עבודתו על ס

של האדרא  היד-כתבילהבאתו הנפרדת של תיקון זרועות הזכר ניתן למצוא דוגמאות נוספות בין 

הגבול היא אמנם ' הבאתם הנפרדת בס –בזקן עתיקא ' ג-לגבי תיקונים ב ו. כפי שראינו לעיל

                                                 
 .23' שם עמ, גולדרייך 23
 .55-65' עמ, כיצד, ליבס 24
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אך יש לזכור כי סקירתינו עדיין חלקית ולא מן הנמנע , שסקרנו עד כה היד-כתביבין  יחידאית

ניתוח ש הזאת ביחוד לאור העובד. שבעתיד ימצא מקרה או מקרים נוספים שתומכים בעריכה זו

בהחלט מאשש את  יחודם   25,אותו ערכתי בהרחבה במקום אחר, טקסטואלי של תיקונים אלה

וכן מבחינת הפיתוח , מבחינת תכנם וסגנונם של שני תיקונים אלה ,בין תיקוני זקן עתיקא באדרא

במקרה זה אם כן הבאתם הנפרדת של תיקונים . הספרותי והמהלך הדרמטי היחודי שניכרים בהם

הטקסטואלי הספרותי והגבול מתישבת יפה עם תכונותיהם כפי שהן עולות מהניתוח ' בס' ג-ו' ב

' בחלקו השני של הפרק נעמוד על קטע נוסף שכרוך בשני תיקונים אלה בס.   של קטעים אלה

כפי שנראה . שמובא לפניהם, הראשון של זקן עתיקא תיקוןוטרם נידון עד כה והוא סוף ה, הגבול

יעמידנו על יחודו במסגרת תקוני זקן עתיקא באדרא , ניתוח טקסטואלי של הקטע גם במקרה זה

 . הגבול' ומתוך כך יאשש ויבהיר את משמעות עריכתו הנפרדת בס

שכבר תואר על ידי , י זה"כ. נכתב בכתיבה ספרדית, 15-מן המאה ה( 255' ס) , 186יקן תו(. 19

דוד בן יהודה ' מתורגמים לעברית בידי רכולל חלקים מזוהר על ספר בראשית   26,משה אידל

 .  ר”אדביניהם ה, וכן חלקים אחרים של הזוהר בארמית החסיד

הוא כולל את כל האדרא למעט . המקיף ביותר היד-כתבזהו , ר”אדהחלקיים של ה היד-כתבימבין 

חלק מהשלב : שנא שבהן-שטז§ )ורב החלק האחרון של האדרא , סוד וייצר, א”זתקוני זקן 

 (. ושני הסיומים הראשונים לאדרא, גוף הטומאה, תיקוני הזכר והנקבה, ישי של מות המלכיםהשל

כמעט שאין חפיפה ודמיון בינו לבין , ומצאי הקטעים שבו היד-כתבייש לציין שמבחינת מבנה 

 . דוד בן יהודה החסיד' הגבול לר' האדרא כפי שהיא מופיעה בס

משקפים מצאי מגוון של קטעי אדרא ועריכות  ’צה גבקבו היד-כתבימן הנתונים לעיל ניכר ש

בסעיפים . ומציגים תמונה מורכבת מאד שקשה לסכמה במשפטים בודדים ר”אדשונות של ה

בהם עולות לעניות דעתי התופעות , שבקבוצה זו היד-כתביה מבין שלושהבאים נתמקד ב

של קטעים שונים משתי האדרות סגנוני ומבני , דיונינו ינועו בין ניתוח תכני. המשמעותיות ביותר

ים הבטנציג , מתוך הצלבת שני סוגי המידע הללו. היד-כתבילבין ניתוח פרטני של אופן הופעתם ב

נעלה גילויים חדשים בנוגע למבניהן של שתי , חדשים בנוגע לתהליכי התהוות סודות האדרות

שתיים ממקבילותיה ל ר”אדוכן נעסוק בשאלת היחס בין ה, ז”אדהאדרות ובפרט למבניה של ה

 .  יוסף הבא משושן הבירה' ק לר"תש' דוד בן יהודה החסיד וס' הגבול לר' ס –המשמעותיות ביותר 

 

                                                 
 . 3.3' הלן פרק ד סערגע דרמטי וכן ראו ל, סובול 25
 . 68' עמ, תרגום, ראו אידל 26
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ההצלבה בין דיון פילולוגי לדיון תכני וסגנוני בקטעי האדרות על פי . 3

 'מקבוצה ג יד-כתבי

 הגבול והתיקון הראשון בזקן עתיקא' ס – 853921ל "ירושלים ביהס. 3.1

, וזקנו א”זעיף זה נדון בקטע מסוף התיקון הראשון בזקן עתיקא ונעמוד על התאור החריג של בס

כן נראה כי מעמדו היחודי של תאור זה בתוך תקוני זקן עתיקא משתקף גם .  שקטע זה מציג

 . שבו הוא מובא בנפרד משאר תקוני הזקן, הגבול' מאופן הבאתו בס

ונראה כבנוי ממספר קטעים  ר”אדכל תיקוני זקן עתיקא בתיקון הזקן הראשון הוא הארוך מבין 

מעורר תמיהה שכן התאור שהוא מציג ( קיד-קיג§ )הקטע האחרון בתיקון זה  27.בעלי עניין שונה

הגבול מובא קטע זה בנפרד משאר תיקוני ' בס, כפי שציינו לעיל. נראה חריג ביחס לשאר האדרא

 :לקראת סופו של החיבור, הזקן

ל "י ירושלים ביהס"כ, הגבול' ס, דוד' ר (קיד-קיג §)ב "ע-א"ג קלב ע"ח ר”אד, זוהר

 א57-ב56' עמ, 803921

יקירא וטמירא [ זקן עתיקא]ובגין דאיהו ... 

 . מכלא לא אדכר באורייתא ולא אתגלייא

. דיקנא דכהנא רבא עלאה? ומה דיקנא אתגלייא

 . ומהאי דקנא נחית לדיקנא דכהנא רבא דלתתא

 

 

 

 

דכהנא רבא בתמניא תקונין אתתקן דיקנא 

כד משחא , ובגין כך תמניא תקונין לכהנא רבא

כשמן הטוב על הראש 'ד "הה, נחית על דקניה

 . 'וגו' יורד על הזקן

 -' גם'. 'שבת אחים גם יחד'דכתיב ? ל"ומנ

דכל זמנא דכהנא רבא . לרבות כהן גדול דלתתא

מלך העתיק הוא הכבוד מן הכל : בוא וראה

 . ולא נזכר בשום מקום מן התורה

ממדת הזקן יורד השמן הטוב לכהן גדול 

היורד מסתימות הזקן ' כשמן הטוב'א "כד

 א”זשל ' יורד השמן לע, אריך אנפיןשל 

דא  -' כשמן על הראש יורד על הזקן'א "כד

עילת  -' עליון)!( והוא כהן לעל'א "כד, כהן

 . העילות

אריך ל הזקן של כהן הגדול של "ואתה צ

' תיקונים נתקן ובשביל כך ח' בח  אנפין

' פי' כשמן הטוב'ד "הה.. . . ג"תיקונים לכ

דכתיב ? ומנלאן. ג"מלבושים שיש לכ' כגון ח

שיר המעלות מה טוב ומה נעים שבת אחים '

שהוא . ג של מטה"לרבות כ -' גם'. 'גם יחד

                                                 
 .4.1.1' סע' פרק ד, 3.2.1' סע' לדיון בחלקים אחרים של תיקון זה ראו להלן פרק ג 27
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ל "י ירושלים ביהס"כ, הגבול' ס, דוד' ר (קיד-קיג §)ב "ע-א"ג קלב ע"ח ר”אד, זוהר

 א57-ב56' עמ, 803921

דלתתא משמש בכהונא רבא כביכול כהן גדול 

 .משמש בכהונא רבאדלעילא 

ג של מעלה "כביכול כ, בכהונה גדולהמשמש 

 .משמש בכהונה גדולה של זה התיקון

  

בקטע האדרא נעשית הבחנה בין זקן עתיקא לזקנו של כוהן גדול עליון שניצב כנגד הכוהן הגדול 

זקנו של הכוהן הגדול נתקן , בעוד שזקן עתיקא אינו מתגלה ואינו נזכר בתורה כלל. של מטה

 .  בשמונה תקונים

זה שזקן עתיקא אינו מתגלה ולכן גם אין לו כל אזכור מפורש בתורה נראית כהרחבה של ההכר

בגין דהיא יקירותא , דיקנא מהימנותא לא אדכר' -על נסתרותו של הזקן העליון  ץ"דברי סד

ירוט של תיקוני זקן שבו ניתן לראות פ, ץ"יש לציין כי אמירה זו נראית תמוהה  כבר בסד 28'.דכלא

הכרזה זו נראית עוד יותר מוזרה .  הבסיס לתקוני הזקן העליון באדרא שמהווים את, עליון זה

אותם מגלים החברים ביג המידות , שם היא נאמרת במהלך תיקוני זקן עתיקא, בהקשרה באדרא

ניתן אולי ליישב תמיהה זו אם נניח שהכוונה כאן היא שזקן עתיקא אינו נזכר . כ-ממיכה ז יח

כשמן '(: קלג ב)שנזכר בפסוק מתהילים , ת בהבדל מזקנו של הכוהן הגדולוזא, מפורשות בתורה

שמדבר בזקן הכוהן , פסוק זה.  'יומידותהטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרון שירד על פי 

וזקן זה בבירור , זקנו של כוהן גדול של מעלה, מרמז על פי האדרא לזקן מקביל בעליונים, הגדול

  29.הוא נעלם ואין לו כל רמז בתורהש, אינו זקנו של עתיקא

על סמך מערכת הפרצופים שמתוארת באדרא והיחסים שמתוארים כאן בין כוהן גדול של מעלה 

אך זיהוי זה הוא יחידאי , א”זמתבקש זיהויו של הכוהן הגדול של מעלה עם , לבין עתיק יומין

יל מתואר זקנו של הכוהן בקטע לע, יתר על כן. באדרא ואינו זוכה להדים נוספים בשאר חלקיה

במקומות  א”זותיאור זה אינו מתאים לתיאורי זקנו של , הגדול של מעלה ככלול משמונה תיקונים

בעיקר ככלול  א”זמתואר זקנו של , כפי שאני מראה במבוא לעבודה זו, בהם, אחרים באדרא

פרשניים שם והקשריו ה, ץ"בסד א”זמקורו בתאורי זקן , מניין זה האחרון. מתשעה תיקונים

                                                 
 . ץ"א סד"קעז ע, ב"ח 28
. פירוש יג מידות, ק ראו מרוז"תש' בס, על פירושו של פסוק זה בהקשר של יג המידות העליונות דווקא 29

 . 2.2.3' סע' וראו להלן פרק ג
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, לכאורה הנוסח העמום של האדרא בקטע לעיל 30.שונים לגמרי מההקשר הכוהני שמוצג כאן

אך פירוש זה אינו תואם , מאפשר לקשור כאן את שמונת התיקונים בזקן כוהן גדול של מטה בלבד

את התפיסה הסמבולית שניכרת כאן ביחסי ההקבלה וההשפעה ההדדית שבין כוהן גדול של מטה 

 . או צורני מושתתים על פי רב  גם על דמיון מבני, כידוע, יחסים אלה. ן גדול של מעלהלכוה

הן בקישור שמונת התיקונים בכוהן הגדול של מעלה , כנגד העמימות שניכרת בקטע לעיל באדרא

הגבול ניכר זיהוי מפורש של הכוהן הגדול ' בס, והן בזיהוי הכוהנים עם הפרצופים העליונים ככלל

שנקשר באדרא בזקן כוהן גדול של ', כשמן על הראש יורד על הזקן'את הפסוק .  א”זה עם של מעל

דוד על ירידת השפע ' מפרש ר, גדול של מטההכוהן המעלה ומתאר את ירידת השפע מזקן זה אל 

ככוהן גדול  א”זאת תאורו של . אריך אנפיןשהוא כוהנו של , א”זלעטרה של  אריך אנפיןמזקן 

והוא כהן לאל '-( יד יח)דוד בין היתר על תאורו של מלכיצדק מלך שלם מבראשית ' רסומך , עליון

עילת 'שהוא ' כוהן לעל עליון'כ א”זדוד את  ' מתאר ר, בכעין משחק מילים על ניסוח זה. 'עליון

. הכוהן הגדול של מעלה והוא שעומד כנגד הכוהן הגדול של מטה, אם כן, הוא כאן א”ז. 'העילות

נתקן בשמונה , אריך אנפיןשהוא הכוהן הגדול של , א”זדוד כי זקנו של ' מבאר ר בהמשך לכך

 . תיקונים וכנגד זה ניתקן הכוהן הגדול של מטה בשמונה מלבושים

ץ ויתכן כי בכך "אינו מתאים למניין הרווח באדרא ובסד א”זמניין זה של תיקונים בזקן , כאמור

, עם זאת. 'כוהן גדול של מעלה'ר למשמעותו של נעוצה העמימות שנשמרת בקטע זה באדרא באש

מה שעשוי , הוא בכל זאת משולב במסגרת האדרא, עובדה היא כי על אף חריגותו של קטע זה

 .מאידך ר”אדאו על האקלקטיות של ה/ו, להעיד על חשיבותו מחד

 גם ,כאמור, אישוש למעמדו המיוחד של קטע זה ניתן לראות, מעבר לדיון התכני שהצגנו לעיל

, כקטע לעצמו, לקראת סוף החיבורהדיון בזקן הכוהן הגדול מופיע כאן . הגבול' באופן הבאתו בס

יש לציין שגם מיקומה של פסקה זו . במנותק מתיקון הזקן הראשון ומרוב תקוני זקן עתיקא

יכול להעיד על נפרדותה מתיקון זה  –בסוף תיקון הזקן הראשון של עתיקא  –באדרא עצמה 

ולא היתה , ומעלה את האפשרות שפיסקה זו נוספה לתיקון הראשון בפעולת עריכה, המלכתחיל

הגבול משקף גלגול קודם של ' שס במצב ענינים זה ניתן לשער. נו מלכתחילהחלק אורגאני ממ

אפשרות אחרת היא . ר”אדשבו טרם ניתן לו מעמד ברור וטרם נמצא מקומו בנבכי ה, קטע זה

הצעה זו באם . תו של קטע זה ולפיכך ערך אותו בנפרד מתיקוני הזקןהגבול חש בחריגו' שבעל ס

                                                 
ניתן ( ץ"סד)א "קעז ע, ב"כך למשל בח, ץ ניתן לראות כמה חלוקות שנקשרות בתבנית של התשע"בסד 30

הד לכך ניתן . לראות את ההבחנה בין ארבעה פלגים עליונים נסתרים ותשעה פלגים שמשקים את הגוף

שך הדברים שם מתוארים ואילו בהמ. א”בתאור תשעה הפלגים שנמסרים לזקן ז, ב"קעז ע, לראות גם שם

 . שהוא כמניין האותיות, א כמשלימים את יג התיקונים העליונים למניין של כב”תשעת התיקונים שבזקן ז
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ועשויה אם כן לתמוך בהשערה , דוד ביחס לחמרי האדרא' מעידה על החופש שחש ר, נקבל אותה

או )בדבר חברותו של חכם זה בחבורה שיצרה את ספרות האדרות , שהעלה זה מכבר יהודה ליבס

 (.   לפחות ערכה אותה

 

 . ק"תש' וס ר”אדה - P 47 SUP.19לאנו אמברוזיאנה  י מי"כ. 3.2

, ר"יד מילאנו בין קטעים מתקוני עתיקא באד-בסעיף זה נעמוד על השילוב היחודי שמצוי בכתב

יד -כל הקטעים מוצגים בכתב, כפי שנראה. יוסף הבא משושן הבירה' ק לר"תש' קטעים מסבין ל

ק "תש' הקטעים מסמקטעי האדרא בכך שלכל ק נבדלים "תש' הקטעים מסאך ', זוהר'זה כקטעי 

להלן  .ר"מהאדי זה "לענינים שמובאים בכביחס  'נוסח אחר'מוצגים כהיינו הם , א"קודם הציון נ

' ר לקטעים מס"נעמוד בפירוט על שני מקרים שבהם היחסים הטקסטואליים בין קטעי האד

י "ן נדון בעמדה שמשקף כק וכ"תש' ר לס"ים חדשים בשאלת היחס בין האדהבטמעלים  , ק"תש

 . מילאנו ביחס לשני החיבורים

 

 . מבנה ותכנים – P 47 SUP.19 י מילאנו אמברוזיאנה "כ. 3.2.1

חותם את רובם '' וגו'כשהקיצור , זה מובאים סודות האדרא באופן חלקי ומקוטע מאד יד-כתבב

דות על הכתב י זה משקף העתקה חלקית או העלאה של הסו"נראה כי כ. הגדול של הקטעים

 . ואת טיבו, ולפיכך אין בידינו להגדיר את היקף החומר שעמד בבסיסו, בראשי פרקים

 ,כל קטעי מות המלכים: עם זאת ניתן להבחין כאן יחידות טקסט שהעדרן עקבי ובולט והן

ורובו הגדול של החלק  סוד וייצר, א”זזקן תקוני  31ובכללם השלב הרביעי של מות המלכים

גוף תיקון , (למעט קטע קטן מזרועות הזכר) כר והנקבהתיקון הזשבו  אדראהאחרון של ה

העדרם המוחלט של קטעים אלה מעלה את האפשרות שלא היו בפני . הטומאה וסיומי האדרא

 . המעתיק

'', וגו'היינו אלה שבמקומם מופיע הציון , בבדיקת הקטעים שעליהם מדלג המעתיק באופן מוצהר

רב ההשמטות הן של הקטעים המקשרים בין פרטי הפרצופים : ףעולה בבירור מכנה משות

י מילאנו מדלג אם כן על רוב הקישורים הדרשניים ועל פי רב "מעתיק כ. לפסוקים מן התורה

נוהג זה ניכר גם ביחס . מידות -מבנה ובעיקר , מראה -מתמקד בתאורי הפרצופים כשלעצמם 

                                                 
 . 2' סע' ר ראו פרק ב"לדיון מפורט בשלבים השונים של מות המלכים באד 31
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ק אותו "תש' לקטע מסי האדרא ומתאימים ם בין ובצד קטעשמובאי', הנוסח האחר'לקטעים מ

 (. מאמר התפוחים: להלן)מופסיק  שרלזיהה 

ניכרת כבר מכותרת , זה יד-כתבהעובדה שהפרטים האנתרופומורפיים הם מרכז עניינו של מעתיק 

שֵאָלה היא .  'וכלם העתקתי מדברי הזוהר: הקומה ית' כל זה עניינים פירושים מהו': היד-כתב

. 'מהוד הקומה'אפשרות אחת שעולה על הדעת היא .  'הקומה' מהו'את הקיצור  איך יש להשלים

' עניינים ופירושים'אוסף של  –הכותרת אכן מעידה על התוכן כמו גם על הסגנון , מכל מקום

בטרם נתיחס להצהרה ! מדברי הזוהר -שעניינם שעור הקומה של הפרצופים העליונים וכולם 

י מילאנו הצמצום בתאורי "ן כי במסגרת תאורי הקומה בולט בכיש להקדים ולציי, אחרונה זו

אכן יתמקד  היד-כתב, כלומר. כפי שנתאר מיד בפירוט, א”זעתיקא ולעומתו ההרחבה בתאורי 

הוא , ר”אדשתיאוריה כידוע מפותחים ב', הקומה העליונה'אך את , בענינים שונים מעניני הקומה

ק כפי שאני מראה בפרק המוקדש "תש' אופיינית לס דרך זו.  ישאיר כמעט לגמרי מחוץ לדיון

 .ר”אדלחיבור זה ויחסו ל

', דברי הזוהר'כ -ובכללם הפרגמנטים ממאמר התפוחים  -הגדרתם של כל הקטעים המועתקים 

בהתבסס על , בליווי מבוא והערות מאמר התפוחיםמופסיק הדפיס את . היא משמעותית ביותר

ככל שניתן , אלה יד-כתביב. ו אמברוזיאנה אינו נכלל ביניהםמילאנ יד-כתבאך , יד-כתביה שלוש

    32.'דברי הזוהר'אינו מופיע בסמיכות לאדרא ולא מוצג כמאמר התפוחים , ללמוד מדברי חוקריהם

ש ומדרש רות "ק אחרי זוהר חדש שה”תש ’שראה מופסיק מופיע מאמר התפוחים מס היד-כתביב

, זה יד-כתבכמנהגו של מעתיק . ר”אדמשולב בין מאמרי שלפנינו הוא  היד-כתבואילו ב, הזוהרי

עם זאת לעניננו . גם מאמר התפוחים מובא באופן חלקי ומקוטע ביחס לנוסח שפרסם מופסיק

 .  חשובות ההבאות ביותר משום אופן שילובן עם האדרא

 ציון זה. היד-כתבב( נוסח אחר)=' א"נ'לקטעים ממאמר התפוחים קודם תמיד הכותר , כאמור

מעיד על מודעות המעתיק להבדל בין קטעים אלה לבין קטעי האדרא ואולי אף יכול ללמדנו כי 

בהם ראה שני נוסחים שונים לאותם סודות ועל כן שילב , בפני המעתיק עמדו שני מקורות שונים

                                                 
י מוסאיוף "וכ 150י מהלמן "כ, 797י הספריה הלאומית בפריז "כ: היד עליהם התבסס מופסיק הם-כתבי 32

-כפי שמציין מופסיק שני כתבי(. 169-178' עמ, קטע לא ידוע, י ראו מופסיק"לתיאור מפורט של כה. )134

במאמרו של . י מהלמן"כ)האחד על ידי משה אידל , נידונו לפניו, היד הנוספים שעליהם התבסס במהדורותו

י "כ)והשני נזכר על ידי אליוט וולפסון ( סיקכמצויין אצל מופ, 150ולא , 50י זה כמהלמן "אידל מצויין כ

אידל . יוסף הבא משושן הבירה' לר,  י אלה"שני החוקרים יחסו את הקטע האנונימי שמופיע בכ(. מוסאיוף

עם זאת שני החוקרים לא עמדו על . ק"תש' ק וולפסון דן בו בהקשר של ס"תש' הצביע על זיקות בינו לבין ס

, וולפסון; 53-54' עמ, שרידים נוספים, ראו אידל. )וד מחיבור זה עצמוכך שהקטע הינו למעשה חלק אב

 (. 157' הע 227' עמ; 156' הע, 227-226' עמ' עמ; 33' הע, 202-203' עמ, מעגל
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נראה כי מבחינת המעתיק הקטעים אותם זיהה , היד-כתבילפחות על פי כותר , עם זאת. ביניהם

של החיבור אותו אנו מזהים ' נוסח אחר'ואינם אלא ' דברי הזוהר'גם הם , ק"תש' עם סמופסיק 

 . 'ר”אד'כ

ויש , להלן 'גשנידונה בהרחבה בפרק , ק לאדרא"תש' נקודה זו משמעותית לשאלת היחסים בין ס

בהתהוות קדום שלב למעשה ק משקף "תש' לכך שס, בה כדי לתמוך בטענה שהעלה יהודה ליבס

אכן ( או קטע הכתוב ברוחו)כאן לפנינו אם כן עדות לכך שקטעים מחיבור זה  33.רותתורת האד

נתפסו בזמן כלשהו כחלק מתורת האדרות ומהזוהר ולהלן נעמוד על טיב היחסים בין הקטעים 

 . מילאנו אמברוזיאנה יד-כתבק לקטעי האדרא ב"תש' מס

 

 ק"תש' י מילאנו לס"זיקות בין כ –תקוני עתיקא . 3.2.2

וכן לשילוב בין מקטעי האדרא למאמר , זה יד-כתבב ר”אדוגמא מובהקת לאופן ההבאה מהד

. המצח של עתיקא תיקוןבקטע שפותח ב, היד-כתבק ניתן לראות מיד בפתיחת "תש' התפוחים מס

הם במקור ' וגו'וכל ציוני , בהשוואה לנוסח אותו מצא שרל מופסיק, בשלמותו להלןהקטע מובא 

לא ראיתי במקרה זה טעם בהבאת , ביחס לאדרא היד-כתביהיקף הדילוגים בבשל .  היד-כתבב

ציינתי בפתיחת כל , ר”אדכדי להעמיד על מידת הקיטוע שנוהג המעתיק ביחס ל. טקסט האדרא

 .על פי מהדורת הסולם ר”אדקטע אדרא בסוגריים עגולים את סימוני הפסקאות ב

 .201' עמ, לא ידוע קטע, מופסיק שרל א167, י מילאנו אמברוזיאנה"כ

האי מצחא אתפשיט  באריך אנפין( לח)

במאתן ושבעין אלפין נהירין דבוסינין מעדן 

 . עילאה

אורכא דחוטמא תלת מאה ושבעין : תנא( עא)

 .וחמש עלמין אתמליין

 

 

 

 

 

א תנינא ברזא דא אורכוי דהנהו חוטמין "נ

קדישין יתיר ממאה אלף שנין ובגין כך 

  .אריך אנפיןמתקרי 

 

תנינא ברזא דא אורכוי דאינון חוטמין קדישין '

כ מתקריי אורך "שנין ובג[ ין]יתיר ממאה אלפ

ותהלתי אחטום לך לבלתי 'אנפין וכתיב 

' תה)ארך אפים ' ה'וכתיב ( מח ט' יש)' הכריתך

                                                 
 . 26-30' עמ, כיצד, ליבס 33
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 .201' עמ, לא ידוע קטע, מופסיק שרל א167, י מילאנו אמברוזיאנה"כ

הנהו חוטמין קדישין מנהרן למאה אנפין 

 . עלמין

שערין , ברישייהו, ותליין בהנהו חוטמין

קדישין דאתו מדקנא קדישא ועיילי בחוטמוי 

קדישין ובכל שערא תליין ארבעה אלפין 

 ' עלמין וגו

קדישא ]![ ואינהו קדישין נהורין נפקי ממוחה

אתי מכתר עליון דאיהו נשמתא קדישא 

 .ה"לרשוי דקבלגופא קדישא ו

' כ הנהו חוטמין קדישין מנהרן לק"ובג( קג ח

אלף עלמין ותליין בהנהו חוטמין ברישייהו 

ערין קדישין דאתו מדיקנא קדישא ועיילי ש

' בחוטמוי קדישין ובכל שערא ושערא תליין ד

אלפין עלמין וכולהו מתנהרין מההוא שערא 

מהנהו חוטמין קדישין נפקין נהורין . קדישא

סגיאין דמתנהרין כל גופא קדישא ואינהו נהורין 

קדישין דנפקי ממוחא קדישא אתו מכתר עליון 

לגופא קדישא ולרשוי  דאיהו נשמתא קדישא

 .'ה"דקב

 . 'תקונא תליסר אלין אשתכחן בדקנא וגו

תליסר מכילן אתאחדין הכא וכולהו : תנא

נפקין מתליסר מבועין דמשך רבות דתיקוני 

 'דקנא קדישא עתיקא דעתיקין וגו

ומהאי דקנא אשתמודע כל מה דהוי ( קב)

מרישא דאלף עלמין דחתימין בעיזקאה דכיא 

ושרותא דתיקונא ( קד)' ין וגודכליל כל עיזק

ותלת מאה ' קדמאה תלתין וחד קוצי וגו

' ותשעין נימין אשתכחו בכל קוצא וקוצא וגו

ובכל קוצא וקוצא מתפרשין תלתין וחד ( קה)

וכל עלמא ועלמא מתפרש ' עלמין תקיפין וגו

לאלף עלמין דכסיפין לעדונא דכיא וכולא 

 .'סתים בדקנא דרישא וגו

 '...ןענייני זעיר אפי

 

 

לרצף שבאדרא  היד-כתבשמבהירים את הפער שבין הרצף ב, גם בלי לראות את סימוני הפסקאות

, התיאור עובר ביעף מתיקון המצח. ניתן לחוש את סגנונו הקופצני של הקטע לעיל, הנדפסת
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נושאים שלמים נרמזים ונסתמים . א”זלתיקון החוטם ולתקוני הזקן ומשם במעבר חד לענייני 

כך למשל במקרה של תקוני המצח והחוטם . שהקשר ביניהם לא תמיד ברור, ם בודדיםבמשפטי

בשני הנושאים הללו הצטמצם המעתיק למשפט בודד שעניינו שעורי . ר”אדשל אריך אנפין מה

כמו , במקרים שרצף המשפטים מפותח יותר. והשמיט את כל שאר הדיון שבאדרא, האברים

 שרלניכרים שיבושי הנוסח ביחס לקטע אותו הדפיס , ק"תש' בפסקה ממאמר התפוחים מס

 . מעורר עניין ובעל משמעות, עם זאת השילוב בין מקטעי האדרא למאמר התפוחים. מופסיק

ואכן מציג נוסח אחר למידת ', א"נ'ק משולב בין קטעי האדרא כ"תש' מאמר התפוחים מס

ובכך הוא גם מסביר , דראנוסח זה מפליג באורך החוטם הרבה מעבר למה שמצינת הא. החוטם

 . אריך אנפין –את מקור שמו של הפרצוף העליון 

וכן בקשר שבין , המח העליון שהוא כתר עליון –המשך הקטע עוסק בהארת החוטם ובמקורה 

י מילאנו משובש למדי אך התמונה מתבהרת מהשוואתו "כאן הנוסח בכ. החוטם לשערות הזקן

זה נראה שהארת החוטם של אריך אנפין מקורה בשערות על פי קטע . מופסיק שרללקטע שפרסם 

אל , (שמזוהה עם כתר עליון)תפקידן של שערות אלה הוא הולכת השפע מהמוח העליון . הזקן

, (כתר עליון)= ההבחנה בין המוח העליון  34(.שמזוהה כאן עם אריך אנפין)ה "ראשו וגופו של הקב

אכן אפיינית ', הגוף הקדוש והראש'א בחינת שהו, ה"לבין הקב', הנשמה הקדושה'שהוא בחינת 

 . כפי שאנו מראים בפירוט בפרק הרביעי, ק"תש' לס

אך כאן שוב ניכר הנוסח החלקי , ר”אדהמשך התיאור שמתמקד בזקן העליון כולל קטעים מה

שבה העיסוק ביג תקוני , אך בשונה מהאדרא, הזקן העליון מקושר אמנם ביג המידות. והמקוטע

. י מילאנו הקישור נותר עמום ולא מפורט"בכ, רם ליג מידות הוא חלק חשוב ומפותחהזקן וקישו

ים ומקוטעים ביותר מהתיקון הראשון של זקן עתיקא סיפורהמעתיק אינו מביא אלא משפטים 

כל הפיתוח הדרשני שנקשר . עוסק בשעורים ובמספרים שקשורים בתיקון זה, באדרא וכדרכו

ן כליל ומשמעותן האנתרופומורפית של יג המידות עולה כאן ברמז במספרים אלה באדרא נעדר כא

שבשני , יוסף הבא משושן הבירה' ניכרת שוב ההתאמה לדרכו של ר, בעניין זה האחרון. דק בלבד

אין יג המידות ( תולדות אדם' ק וס"תש' ס)כתביו שמגלים זיקות משמעותיות לתורת האדרא 

 35.מפורש או מפותח וככלל העיסוק בהן מצומצם ומועטלפחות לא באופן , נקשרות בזקן עליון

ק אכן ניתן לזהות כמה נקודות זיקה "תש' ה בס"מצד שני יש לציין כי בתאורו של זקן הקב

                                                 
שמעביר את , הוא שמו של הזקן' עתיקא דעתיקין'יש לשים לב שהשם , בתוך שלל השמות שעולים כאן 34

 . העליון מההעלם אל הגילויהשפע 
 .2.2.3' סע' ק ראו להלן פרק ג"תש' תולדות אדם ובס' להרחבה בנושא יג המידות בס 35
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כגון העיסוק בהארת נימי הזקן העליון בעולמות , לתיקון הזקן הראשון של עתיקא באדרא

ת הזקן והקישור בין מידת הדין ההשוואה בין שערות הראש לשערו, העליונים שסובבים אותו

 . לעיל היד-כתבלא מופיעים ב ללוהקטעים העם זאת . והזקן

י מילאנו בפירוט ניכר יחסית "שמתואר בכ, א”זמכאן והלאה עובר הדיון במעבר חד אל פרצוף 

' אופיינית גם היא לס א”זההתמקדות בדמותו של .  אריך אנפיןלתאור הלקוני והמקוטע של 

שני הפרצופים שמתוארים בו מקבילים , (2-3' סע) להלן' בפרק ג בפירוט אני מראהשכפי ש, ק"תש

 . מבחינת תכונותיהם ומאפייניהם בעיקר לפרצוף זה באדרא

אך ניתן , חוזרת ומופיעה כמעט בכל פסקה'' וגו'גם בהקשר זה ההעתקה מקוטעת ביותר והמילה 

החוטם , העיניים, המצח, ערות הראשש, ת מחותיושלוש, א”זשל  גלגולתלמצוא פה את תאור ה

, ר”אדהאזניים ב תיקוןשבאים לאחר , א”זעל רקע זה בולט העדרם של תקוני הזקן של . והאזניים

לתאור זה אין מקבילה . א”זי מילאנו תאור עורפו של "במקומם מובא בכ. ואילו כאן אין להם זכר

 . ק"תש' במאמר התפוחים מס, שוב, אך הוא מצוי, באדרא

 

 ק"תש' י מילאנו לס"זיקות בין כ – א”זתקוני . 3.2.3

, גם כאן מודע המעתיק להבדל בין תאור העורף לבין קטעי האדרא, כמו במקרה שראינו לעיל

יש לציין (. עד כאן)=' כ"ע'במקרה זה גם מסומן סופו של הקטע בקיצור . 'א"נ'ומציינו בכותר 

אלא הוא , מציג נוסח אחר ביחס לאדרא ק אינו"תש' הפעם הקטע מס, שבהבדל מהמקרה הקודם

ק "תש' קטעי האדרא ומאמר התפוחים מס. א”זשל  גלגולתמהווה המשך של הדיון בפרטי ה

שמצוי )לתאור עורפו ( ר"שמצוי באד)  א”זמתאור האוזן של  -נשזרים כאן אם כן על רצף תיאורי 

 (. ק"תש' במאמר התפוחים מס

מדרש סמבולי על מופעיו הכפולים של שם האל  א”זן של האוז תיקוןנקשר ב, (ב"קלח ע) ר”אדב

הוא עניין השמיעה שנזכר , כשנראה שהבסיס לקישור בין שני הנושאים הרחוקים לכאורה, בתורה

' שמעתי שמעך יראתי יי' יי': 'יי'שבו מופיע פעמיים שם , בפסוק אותו דורשת האדרא בהקשר זה

פי האדרא מרמזת  על , שבפסוק' הכפולה על שם יי החזרה(.  ג ב' חב)' פעלך בקרב שנים חייהו

וניתן להוסיף כי בו )שבו נקשרת היראה  ,א”זהראשון מרמז ל' שם יי. לשני הפרצופים העליונים

, שפועלו, השני מרמז לעתיקא' שם ייואילו  ,(לבדו גם  נקשרת השמיעה שכן רק בו מתוקנת אוזן
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על סמך פסוק זה קובעת  36.א"זה מסמל כאן את ז כשמושג, 'שנים'הוא שמחייה את ה, היינו שפעו

נרמז קיומם הדואלי או ( 'יי' כגון יי)האדרא כי בכל מקום שבו יש הופעה כפולה של שם הקודש 

התעוזה של פירוש זה ניכרת מהניסוח האפולוגטי שמובא מיד )הנפרד של שני הפרצופים העליונים 

נרמז ' אלהים' יי'בכל מקום שבו נזכרים השמות כנגד זה (. 'אף על פי שהכל אחד וגו' –לאחריו 

, שהוא השם הפורה', אלהים' יי' –מצב היחוד מסומל בשם המלא . יחודם של שני פרצופים אלה

   37.מנביע הנטיעות, משפיע הרחמים

ובשל , י מילאנו מובא כאמור רק חלק מתיקון האוזן מהאדרא וחלק מהמדרש על שמות האל"בכ

יש לציין שהפרדה .  האוזן אינו ברור כאן תיקוןבין סוד השמות ל הקשר, ההבאה המקוטעת

 Plut IIי פירנצה לורנציאנה "ובכ 839 פריזי "האוזן ניתן לראות בכ תיקוןברורה בין סוד השמות ל

ואילו סוד שמות האל מופיע ( האוזן תיקוןובכללם ) א”זשל  גלגולתתקוני ה כלבהם חסרים  53,38

שגם בו , מובא כאן תיקון העורף זהלאחר תיקון , שלנו היד-כתבחזור לאם ל, מכל מקום  39.לבדו

 : היד-מתגלים יחסים מענינים בין שני הנוסחים שמובאים בכתב

 203' עמ, קטע לא ידוע, מופסיק שרל א 170-ב169, י מילאנו אמברוזיאנה"כ

ה "א באוחרוי בצוארא דאיקרי עורפלא דקב"נ

א שערא איכא שערין קדישין ואורכיה דההו

ה הוי יתיר ממאה שנין "דתליין בערפלא דקב

ומתנהיר בכל הנהו עלמין קדישין דיתבין 

דלא יכילו [ א170/]ומתמן ינקי מה . לאחורוי

אורכא דההוא . לאחזאה אפי מלאכין קדישין

ערפלא קדישא הוי יתיר מתלת מאה אלפי שנין 

באחורוי בצוארא קדישא דאקרי עורפלא 

ין קדישין ואורכא דהנהו ה איכא שער"דקב

ה הוי "שערין קדישין דתליין בעורפלא דקב

יתיר ממאה שנין ומתנהיר בכל הנהו עלמין 

קדישין דיתבין לאחורוי ומתמן ינקי מה דלא 

יכילו לאחזאה אנפי מלאכין קדישין ואורכא 

דההוא ערפלא קדישא הוי יתיר מתלת מאה 

                                                 
א ”בעוד ז, כשעתיקא מתואר כימי הקדם, א במושגי זמן”במקומות נוספים באדרא מתוארים עתיקא וז 36

 .  נראה לי כי באופן דומה מפרשת כאן האדרא את מושג השנים. הוא ימי עולם

ץ "לדיון בפירושו של סד. ץ"את מקורו של רעיון זה באדרא ניתן למצוא בפרקים השני והשלישי בסד 37

' למקורו של תאור השם הכפול יי. 8.ב' סע, ארכיאולוגיה, ראו מרוז', אלהים גן בעדן וכו' ויטע יי'לפסוק 

, שם, מרוז) 100' ר יב ה עמ"כשם מלא מפנה מרוז לבר', אלהים גן בעדן מקדם' ויטע יי'שבפסוק , אלהים

 (. 131' הע

 .3.3' יד אלה שייכים לאותה משפחה כפי שראינו לעיל וראו גם להלן סע-שני כתבי 38

במסגרת תיקון שערות עתיקא משולב גם כן . יד אלה גם בתיקוני עתיקא-תופעה דומה ניכרת בכתבי 39

ואילו כל הדיון בשערות , זה לבדויד אלה מופיע קטע -ובשני כתבי, קטע שעוסק במשמעות שמות האל

 . עתיקא חסר
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 203' עמ, קטע לא ידוע, מופסיק שרל א 170-ב169, י מילאנו אמברוזיאנה"כ

 אלפין שנין ' וגו

 

 

 

 

 

 

 

( ש ז ה"שה)' ל השןצואריך כמגד'כתיב ' ולפי

ן "ה הוי יתיר מק"ועביו דההוא ערפלא דקב

אלפין שנין וכמה עלמין קדישין דלית לון 

חשבנא נהרי וינקי מההוא צוארא קדישא 

ה זכאה חולקהון דצדיקייא דזכן לפרשא "דקב

ל כמה גוונין "כ ארז"בההוא רזא קדישא ובג

 .קדישין איכא בההוא ערפלא קדישא

א אתמשך חוטא חדא ובההוא ערפלא קדיש

ה דאשקי גופא "מההוא מוחא קדישא דקב

 . קדישא ואתקרי חוטא דשדרא

ה ובין "ובההוא חללא דאיכא בין רישוי דקב

דרועין קדישין יתמלא ההוא נשמתא קדישא 

בריך הוא דמתמן אתון עשר ספירות דאיהו 

ה ובגיני כך אמרו חכמים "יחוד אלהנא דקב

כל חללי קדמאין ברזא דא דנשמתא מתמלא 

 . כ"דגופא קדישא ע

ובההוא ערפלא קדישא אתמשך חוטא חדא 

ה דאשקי לכל "מההוא מוחא קדישא דקב

 . גופא קדישא ואתקרי חוט השדרא

ה וביני "ובההוא חללוי דאיכא בין רישוי דקב

דרעין קדישין יתמלי ההיא נשמתא קדישא 

דאיהו ייחוד ' ספי' ה דמתמן אתין י"דקב

רו חכימין קדמאין כ אמ"ה ובג"אלהנא קב

ברזא דא דנשמתא מתמלאת כל חללוי דגופא 

 . . .קדישא 

 

, תאור השפע הניבע משערות העורף ואף תאורי חוט השדרה שמקשר בין העורף למוח הקדוש

השופע דרך , שמוחו הוא מקור השפע העליון, נראים לכאורה מתאימים יותר לתקוני עתיקא

נוסח 'ה שב"קב'מה שמצביע על  כך שה, א”זאן בתוך תקוני עם זאת תאור העורף מצוי כ. שערותיו

אנו דנים בפירוט בפרק שבה זיהוי זה תומך בטענה . האדראי א”זמזוהה מן הסתם עם  ,'האחר

 א”זלפרצוף  בעיקרמקביל , על אף דמיונו החלקי לעתיקא, ק"של ספר תש' ה"קב'לפיה ה, השלישי

 . באדרא

, אך כאמור, האזניים לתאור העורף הוא מעבר מתבקש המעבר מתאור, מבחינת סדר האיברים

, מופיעים באדרא תקוני זקנו א”זאזני  תיקוןאחרי , תחת זאת. של העורף תיקוןלא מצוי  ר”אדב

 . י מילאנו"שאינם מצויים כלל בכ
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י "בעוד שבכ; אך המונח הארמי שמציין אותו שם שונה, ר”אדאיבר זה נזכר אמנם ב –אשר לעורף 

באדרא מצויין איבר זה במונח ', ערפלא'ק מכונה העורף "תש' מאמר התפוחים מסמילאנו וב

שער הראש של עתיקא והן  תיקוןר הן במסגרת "העורף נזכר באד 40(.בכתיב מלא וחסר)' קודלא'

ר מודגש דווקא "באד, ק"תש' אך בהבדל מתיאורו המפורט בס, א”זהשמיני של זקן  תיקוןב

ק מתוארות שערות העורף ואף העורף עצמו כמקור "תש' וחים מסבמאמר התפ. חביונו של העורף

ר תפקידן של השערות שמכסות על העורף והצואר הוא "ואילו באד, הארה ויניקה לצדיקים

הבדלים אלה יכולים  41.בעוד גילוי הצואר והעורף נקשרים במצב של גילוי הדין, הסתרתם דווקא

אלת מהותו של העורף וכן בשאלת תפקידן ק בש"תש' ללמד על מחלוקת בין האדרא לבין ס

 42.ומהותן של השערות העליונות בהקשר זה

ר ולאור זאת ניתן לתהות האם מצב זה הוא ביטויה "י מילאנו אין זכר לקטעי העורף מהאד"בכ

או שסודות העורף מהאדרא פשוט לא עמדו לנגד , של נקיטת עמדה במחלוקת אותה ציינו לעיל

 . י זה"עיניו של מעתיק כ

                                                 
הן בארמית הבבלית והן , י"על פי מילוני סוקולוף לארמית היהודית בבלית ולארמית היהודית הא 40

אלא בערפל בלבד ואילו המונח הארמי לעורף הוא , י המונח ערפילא אינו מתקשר בעורף"בארמית הא

יאסטרוב )גם בתרגומי המקרא ' עורף'משמש כתרגומו של , 'קודלא'המושג , על פי מילון יאסטרוב. קדלא

אך ' עורף'היא על פי יאסטרוב הקטנה של ' עורפילא'הצורה (. מציין את תרגום אונקלוס ותרגום השבעים

שהוא ', עורף'של ' ארמיזציה'יתכן כי מושג זה נוצר כאן כ. ק"תש' בס' עורפלא'נראה שאין זה המובן של 

ק הוא "תש' בכל מקרה המינוח של ס. ו האחורי של הצואר במקרא ובתלמודהמונח שמציין את חלק

 .   המיוחד והבלתי צפוי לכאורה בהקשר זה
קוצין דשערי תליין בתקוני נקיי כעמר נקא עד '( : תקוני עתיקא, ר"אד)א "קכט ע, ג"ח: ראו למשל 41

כי פנו אלי עורף ולא 'תיב דלא אתחזי קודלא משום דכ. אלא עד רישי דכתפי ?ד"עד כתפוי ס. כתפוי

תקונא תמינאה דנחתין שערי בתחות דיקנא מחפיין '(: א”תקוני הזקן של ז, ר"אד)א "ג קמא ע"ח'; ...'פנים

משום  ,אתחזי ,קרבי( א דנצח"ס)ובזמנא דאגח  .אין למעלה לא ערף ולא עפוי :דתניא. קדלא דלא אתחזי

ן לעורף ולצואר ניתן למצוא בתיקון הזקן הראשון של רמז נוסף לקישור בין כוחות הדי'; לאחזאה גבורתא

ונחית וסליק לשבעה . שלט ונפיק. עלמא תניינא דנפיק מהאי תקונא':( ר"אד)א "ג קלב ע"ח, עתיקא

 . '(א בחיזרא"ס)ומתאחדן מניה לאכפייא בקודלא בחיורא . וחמשין אלף דרגין מארי דיבבא
יוסף הבא משושן ' ת הזוהריות לאדרא וכן בכתביו של רעל תפיסות אחרות של השיער העליון במקבילו 42

בהקשר זה מציג ליבס תפיסות הרואות דווקא בגילוח השער את מקור . 46-54' עמ, כיצד, הבירה ראו ליבס

אמנם כפי שמציין ליבס . כנגד האדרא שרואה בשיער העליון מהות של קדושה עליונה, ההיטהרות והתיקון

ביטוי לגילגולן של . ון לתיקון אך תיקונו כרוך בהאדרתו ולא בהעלמתוגם באדרא זקוק השיער העלי

יוסף ' מראה ליבס  בקטע מפירוש עשר ספירות לר, תפיסות בנוגע לשיער העליון שהינן מנוגדות לאדרא

ולפיכך , שבו מתואר השער העליון כאצילות שהתפשטותה עלולה להחריב את העולם, הבא משושן הבירה

, שלפי ליבס נדחתה מן האדרות, קטע זה מעוגן בתורת השמיטות. די אלף שניםמי' מסתפרת'היא 

להרחבה על . במסגרת מיתוס מות המלכים, ובמקומה פותח כאן הפירוש היחודי לתורת חורבן העולמות

 .  2' סע' ר ראו פרק ב”מיתוס זה באד
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ק והאדרא ביחס לסודות הראויים לגילוי ניתן לראות "תש' מעין עדות נוספת לפולמוס בין ס

נושא זה נידון בהרחבה בפרק השלישי וכאן נזכיר את עיקרי . בתחומי העיסוק של שני החיבורים

ובכך הוא , ק עוסק בשניות שבין זכר לנקבה באלוהות"תש' ס, כפי שטען יהודה ליבס: הדברים

בתוך . שהשניות המרכזית בה היא בין שני פרצופים זכריים, ביחס לאדרא רוככתגמה ממשקף מ

אריך אנפין אינו 'ק כשכתב כי  "תש' ובס ר”אדכך עמד ליבס על ההבדל בין שמות הפרצופים ב

 – א”זאו שהוא מקיף את ראשה ובאשר ל, אלא בחינת מוחה של הדמות האלהית הזכרית היחידה

שהסביר , בשונה מגרשם שלום 43.'שמש דווקא כינוי לשכינה ומינו הוא נקבהיוסף הוא מ' בכתבי ר

הביא יהודה ליבס ראיות , יוסף בקבלת האדרא' את השוני בין שני החיבורים כשינוי שהכניס ר

יוסף משקף דווקא נוסח מקורי או שלב קדום יותר בהתגבשות תורת הפרצופים ' שונות לכך שר

ק והאדרא בהקשר זה "תש' ההבדלים בין ס, הרחבה בפרק השלישיכפי שאנו רואים ב. של האדרא

אלא למעשה כרוכים גם בשינוי הרובד האלוהי , אינם מתמצים בהאחדת דמות הזכר באלוהות

בעוד ', עתיקא'או ' אריך אנפין'זה המכונה , כך האדרא עוסקת בפירוט בפרצוף העליון. שמתואר

 א”זה ו"הקב –צופים שהוא מתאר בהרחבה ממעט לעסוק בבחינה זו ושני הפר, ק"תש' ס

אנו , בכך אם כן. ר”אדוהנוקבא ב א”זמקבילים בעיקרם לפרצופי , (שמזוהה כאן עם המטרוניתא)

אלא גם בשאלת המדרגות , ק והאדרא אינו רק בשאלת הדואליזם"תש' בין סטוענים כי הפולמוס 

 . העליונות שראוי לעסוק בהן

, 15-16מן המאות , כאמור, שהוא, י זה"בכ: ילאנו מגמה מענינתי מ"במסגרת פולמוס זה מגלה כ

ובתוך כך , כשני פרצופים זכריים א”זבאה לידי ביטוי ההבחנה הנהוגה באדרא בין אריך אנפין ו

, עם זאת. ק"תש' שמו של פרצוף הזכר בס, ה"עם הקב א”זאף ראינו את זיהויו המפורש של 

מצטמצם לעמוד , באריך אנפין ועמו גם ביג המידות העיסוק, ק"תש' בדומה למגמה שניכרת בס

בכך ניכר כאן הדמיון . א”זומכאן והלאה מוקדשים כל שאר הדפים לענייני , היד-כתבהראשון של 

י זה בין "המיזוג בכ. באדרא א”זשעיקרו מוקדש לעיסוק בבחינות המקבילות לפרצוף , ק"תש' לס

אלא מתרחש גם ברמה , ברמת הטקסט בלבד אינו מתמצה אם כן', נוסח האחר'נוסח האדרא ל

 . הרעיונית

 

                                                 
 .29' עמ, כיצד, ליבס 43
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 ק "תש' וס ר”אדהזיקות בין ה -ומסקנות סיכום . 3.2.4

' מופסיק כחלק מס שרלי מילאנו כורך בשילוב יחודי קטעי אדרא וקטעים מטקסט אותו זיהה "כ

ולא  ר”אדשל ה, ולמעשה', דברי זוהר'רואה המעתיק שני נוסחים שונים של  בקטעים אלה. ק"תש

 תיקון)במקרה אחד מציגים שני הנוסחים גרסאות שונות לאותו עניין . שני חיבורים שונים

ק לאדרא "תש' ובמקרה אחר הם יוצרים רצף המשכי שבו נחשפת מחלוקת בין ס, (החוטם

 (. סודות העורף)בשאלת הסודות הראויים לגילוי 

, נוסחים של אותה התורה ק וקטעי האדרא כשני"תש' הצגתם של הקטעים מס, מכל מקום

ק לספר הזוהר מלמדת על כך שבשלב כלשהו אכן לא "תש' ויחוסם של הקטעים המוכרים לנו מס

בדו על ידי מקובלים ושככל הנראה ע)וסודות הפרצופים , היתה הבחנה חותכת בין החיבורים

שהעלה זה תמונה זו יכולה לתמוך בהשערה . התגלגלו בנוסחים שונים במפוזר ובמקוטע( שונים

וכי ההבדלים בינו לבין , ק משוקע רובד קדום של תורת הפרצופים"תש' שבס, מכבר יהודה ליבס

אלא הם , אינם נובעים בהכרח מכך שחיבור זה האחרון הוא עיבוד מאוחר של האדרא ר”אדה

, במחלוקת זו. יכולים לשקף מחלוקות בסיסיות שהתקימו סביב תורת הפרצופים בשלבי גיבושה

מחד מוצגת כאן שניות  –ק "תש' י מילאנו מעין עמדת ביניים בין האדרא וס"משקף כ, אהכך נר

' כדרכו של ס, א”זעיקר הדיון מתמקד בפרצוף  –ומאידך , ר"דוגמת האד, של פרצופים זכריים

שבו נמסרים סודות שני הנוסחים באופן , היד-כתבכמו גם מבנהו המקוטע של , מאפיין זה. ק"תש

דות יכולים ללמדנו על מגמה של הסתרת סודות האדרא וביחוד אותם סו, מקוטע ומרומז

ביטויה , כפי שאני מראה בהרחבה בפרקים אחרים של מחקר זה .שעוסקים בפרצוף העליון ובזקן

 .  דוד בן יהודה החסיד' ק וכן בכתביו של ר"תש' של מגמה זו אכן ניכר בס

מוקדם יחסית בהתפתחות תורת אפשרות אחרת היא שבפני המעתיק עמד טקסט משלב 

 .הדרשני עדיין אינו מפותח הבטאך ה, בשלב זה דומיננטי העניין בשעור הקומה. הפרצופים

 

 . ז”אדוה ר”אדה – Plut II 53י פירנצה לורנציאנה "וכ 839 פריזי "כ. 3.3

  פריז יד-כתבשמגלים מבנה יחודי ומשמעותי הם  ’נוספים של האדרא מקבוצה ג יד-כתבישני 

Heb. 10/839  (פריזי "להלן כ )פירנצה לורנציאנה יד-כתבו  Plut II 53 (י פירנצה"להלן כ .) שני

. טו-ידי פירנצה הוא מאות "וזמנו של כ יד-הוא מן המאה ה  פריזי "כ, מוקדמים יחסית היד-כתבי

כולל גם טקסטים  פריזי "כ. ם ליקוטים של טקסטים שוניםשניהם בכתיבה איטלקית וכוללי

חיבורי מוסר וטקסטים ליטורגיים דוגמת תפילת , לוסופיים דוגמת ספר התפוח לאריסטופי
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ספר , פרושו מאת אבולעפיה, ספר יצירהי  פירנצה מלוקטים טקסטים קבליים כמו "בכ.  ן"הרמב

משייר מאריאו : חותמת בעליםגם יש  פריזי "בכ). קטיליה ועוד'ספר הנקוד לג, ספר הבהיר, היחוד

 (. אנוסייווייריי

מתגלה עריכה יחודית שבה משולב ללא הבחנה , ששיכים בבירור לאותו ענף, אלה יד-כתביבשני 

 . מופיע בנפרד ז”אדבעוד חלק אחר של ה, ר”אדבתוך ה ז”אדחלק מה

מנחם ' מתבקשת השוואתם לכתביו של ר, היד-כתביבשל זמנם וסביבתם האיטלקית של שני 

משה אידל לימדנו כי . מופיעים ציטוטי אדרא רבים, קודמיכפי שכבר לימדו , שגם בהם, רקאנטי

שבו , הפירוש לטעמי המצוות, מופיעות כבר בחיבורו המוקדם של רקנאטי ר”אדמובאות מה

 -חוזרות גם בכתביו המאוחרים  ר”אדמובאות נוספות מה 44.'הזוהר הגדול'בשם  ר”אדמכונה ה

אך , ז”אדכבר מופיעות גם הבאות מהבחיבורים אלה . ופירוש התפילות 45הפירוש על התורה

, וכפי שהראה בועז הוס' מועט ביותר'בכתביו  ז”אדהשימוש שעשה רקנאטי ב, כדברי אידל

החיבור היחיד משל רקנאטי בו , לאור זאת 46.ז"בפירוש התפילות ישנו ציטוט אחד בלבד מהאד

הוא הפירוש , שלנו ידה-כתביהיינו יכולים לצפות למצוא משהו מעין השילוב בין שתי האדרות שב

וגם מספר לא מבוטל של הבאות , ר”אדבחיבור זה אכן ניתן למצוא הבאות רבות מה. על התורה

ולעיתים אף מובאים הציטוטים בסמיכות זה לזה  אך הציטוטים מקוטעים , ז”אדמה

יתר על . שלנו היד-כתביולא מצאתי משהו כדוגמת המיזוג בין שתי האדרות שבשני , ומצומצמים

הנוסח , שלפנינו היד-כתביואילו בשני , ז”אדאצל הרקנאטי ניכר מיעוטן היחסי של ההבאות מ, ןכ

 . ז”אדהיותר שלם הוא דווקא זה של ה

                                                 
שמביא רקאנטי תחת כותר זה לומד אידל כי בתחלת על סמך המובאות . 104-105' עמ, רקנאטי, אידל 44

כיוון שהאדרא . 'הזוהר הגדול'ר תחת הכותר ”יד שהכיל רק אד-פעילותו כמחבר היה בידי רקנאטי כתב

כינוי זה נעלם . הארמי' רבא'אינה חיבור גדול בהיקפו שיער אידל כי מקור השם הוא בתרגום של המונח 

והאדרא , למובאות הזוהריות כולן, סתם' זוהר'מו מופיע הכותר בכתביו המאוחרים של רקנאטי ובמקו

' הזוהר הגדול'לטענת הוס ביטול ההבחנה בין . 89-90' עמ, כזוהר הרקיע, עוד לעניין זה ראו הוס. בכללן

הכותר למובאות מפרשיות אחרות )' הזוהר המופלא'ו( 'פירוש לטעמי המצוות'ר ב”ככינויה של האד)

בדומה . בכתביו המאוחרים של הרקנאטי מלמד על דרך גיבוש האסופה הזוהרית שלו( מהזוהר בחיבור זה

ר הגיעה לידי רקנאטי כחטיבה נפרדת משאר פרשיות הזוהר שהכיר והוא מיזג ”לאידל טוען הוס כי  האד

על המובאות הזוהריות אמל רקנאטי ראו גם .  אותה עם האסופה הזוהרית שלו רק בשלב מאוחר יותר

 .36' עמ, א"משנת הזוהר ח, ברתשבי ולחו

 .  מובאות, למובאות הזוהריות בפירוש התורה של הרקנאטי ראו רובין 45

בדבר העדר כל ציטוט , לעניננו חשובה גם הערתו של הוס. שם 14' והע 88-89' עמ, כזוהר הרקיע, הוס 46

 (.שם)ץ בכתבי רקנאטי "מסד
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 פירנצה  יד-כתבו  פריז  יד-כתבההבדל בין . 3.3.1

והוא שליקוטי הזוהר  היד-כתביניכר הבדל אחד בין שני , בצד מבנם הזהה והדמיון הרב בנוסח

קטע זה אינו מופיע   פריזי  "בעוד בכ 47,ר”אדשל ההשלישי ירנצה נפתחים בקטע הסיום י  פ"בכ

מתואר המעמד הדרמטי , י פירנצה"שמובא ללא כותר בכ, בקטע. לא בהתחלה ולא בסוף, כלל

תאור מובא בה ש, לת הקטעיתח. ה חברים מוציאים את נשמתםשלושו שב, ר”אדשחותם את ה

י "וההעתקה שמצויה בידינו מתחילה מתגובתו של רשב היד-כתבחסרה ב, מותם של החברים

 : למאורע

לאתענשא > א<ו גזירא אתגזר עלינ"שמא ח' שמעון ואמ' צווח ר. שמעון ואשתככו' זה אמר ר

' ויהי שם עם יי' 'דאתגלי על ידנא מה דלא אתגלי מיומא דקאים משה בטורא דסיני דכתי

  48...נשומה אנן הכא אי בגין דא איתע( לד כח' שמ)

מים את משמעותה יי מביעים את ההפתעה והזעזוע העמוק שלו מהמאורע ומעצ"דבריו של רשב

דבריו חושפים את שבריריות המעמד ואת המימד של החרדה . המיסטית והדרמטית של האדרא

י מכך שהוא וחבריו נטלו לעצמם חירות יתירה ביחס לסודות "חרדתו של רשב, הגלום בו

, י בבת קול שמרגיעה אותו"נענה רשב, י פירנצה"שמובא אף הוא בכ, הקטע בהמשך.  העליונים

י כי מותם של החברים "בת הקול מבהירה לרשב. ומאשרת את סודות האדרא ואת המעמד כולו

, חברים אלה נכנסו ולא יצאו בארוע קודם. והיא אף מעמידה אותנו על סיבתו, היה מות נשיקה

משמעות דבריה של וכן על , על אדרא זו. ר”אדל אדרא שקדמהכשכאן נרמז לנו קיומה של מעין 

של  השלישי ים חדשים בשאלה זו נידונים גם בפרקהבטו 49,בת הקול דן בהרחבה יהודה ליבס

י "סופו של הקטע מוקדש לתיאורים שונים שמאדירים את דמותו של רשב (.4' סע) מחקר זה

 . ומעמדו בעולמות העליונים והתחתונים

עשויה להעיד על כך , פירנצה במנותק מהקשרו באדרא יד-כתבב ר”אדסיום של ההבאת קטע ה

 ר”אדמיקומו של קטע הסיום של ה 50.שקטע זה מצוי היה בנפרד מקטעי האדרא האחרים

מעיד על כך שהמעתיק , זה יד-כתבי  פירנצה ובנפרד משאר קטעי האדרא שב"בתחילתו של כ

משום שלא היו בידו , ככל הנראה, וזאת, בפניוהיסס לקשרו עם קטעי האדרא האחרים שהיו 

 . המסגרת של האדרא סיפורחלקיו האחרים של 
                                                 

 .4.2' סע, ראו נספח וכן מבוא 47

 (בשינויי נוסח קלים( ר"אד)ב "ע-א"קמד ע, ג"ח. )=א1, פירנצה 48
 .159, 151-157' עמ, 7' הע, 87-88' עמ, המשיח, ליבס 49
י ירושלים "דוגמא מפורשת למצב שבו מעתיק מצרף בין קטעי אדרא שמצא במקורות שונים ראינו בכ 50

 .  17פריט ' קבוצה ג. 2.3' לעיל סע, 803677ל "ביהס
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זה ביאור מעשה מרכבה ': ב קטע קצר שכותרתו1' י  פירנצה בעמ"לאחר קטע זה מובא בכ, ואמנם

בשם ': כאן כבר מצוי כותר לדברים. ר”אדורק בעמוד הבא מתחילה ההעתקה מה' דרך קצרה

יכול ללמדנו שהקטע מסוף  היד-כתבמיקומו של כותר זה ב. 'תי מספר הזוהרהשם אמן זה מצא

ולבטח לא כחלק , לא זוהה כחלק מהזוהר, (ללא כותר) היד-כתבשמובא בתחילת , האדרא

הרי , פריזי  "אינו מצוי בכ, י  פירנצה"על אף שהכותר שקודם להעתקת האדרא בכ. מהאדרא

 .היד-כתבינוסח האדרא מכאן והלאה זהה בשני 

 

  היד-כתבינוסח הפתיחה של . 3.3.2

אם כי , שאכן נראות כנוסח פתיחה לכל דבר' תנא רזין דרזין'שתי ההעתקות פותחות במילים  

עמידתו . כפי שאנו מכירים אותה מדפוסי הזוהר ר”אדאינו תואם את פתיחת ה, כידוע, נוסח זה

וכי הפתיחה , תחה האדרא כךמאששת את האפשרות שבשלב כלשהו אכן נפ, כאן כנוסח פתיחה

מהווה רובד בפני עצמו ( השלמים של האדרא היד-כתביב, כפי שראינו, שמצויה)המוכרת לנו 

 סיפורמאששים אם כן את נפרדותו של  היד-כתבישני . בהתגבשותן הספרותית של האדרות

אר שמובא בנפרד מש)ובסיום ( היד-כתבישחסרה בשני )שעיקרו בפתיחה , ר”אדהמסגרת של ה

 ר”אדמבחינה סגנונית ותכנית ניכר אמנם שהפתיחה והסיום של ה(. י  פירנצה בלבד"האדרא ובכ

הדרמטי  הבטשניהם מעצימים את ה; שייכים לאותו רובד ביצירה שכן הם כתובים ברוח דומה

באדרא מתוך הדגשת האופי האקסטטי והחוויתי של המעמד ושניהם נותנים את המסגרת 

מספקות תאור  ר”אדהפתיחה והסיום של ה, כפי שכבר הראו קודמי. שותשל ההתרח" ריאלית"ה

היחודי ביחס לבני זמנם המשיחי וושל מעמדם , ספרותי עז של יחסי החברים בינם לבין עצמם

 יד-כתביאינו יחודי לשני  ר”אדיש לציין שהעדרה של המסגרת הספרותית של ה 51.וביחס לאלוהות

 (. 186למעט ותיקן )' וג' וצות במקב היד-כתביאלא ניכר בכל , אלה

 

 היד-כתביהיחידות שמרכיבות את . 3.3.3

שהוא הקריא והטוב מבין השניים מבחינת מיעוט שיבושי , פריזי  "הדיון להלן יתבסס על נוסח כ

עם זאת כל הערותינו באשר למבנה . י  פירנצה"הצורך יובאו חלופי נוסח מכ מידתב. הנוסח שבו

הוא מורכב ומגלה עריכה  היד-כתביכאמור מבנה שני . י  פירנצה"תקפות גם לכנכונות ו  פריזי  "כ

                                                 
 .356-357, 198-200' עמ, הר יוצא מעדןונ, אשד-הלנר; המשיח, ליבס 51
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באופן   פריז  יד-כתבציינו את היחידות השונות ב, כדי להקל על הדיון. יחודית של שתי האדרות

 : הבא

 (.א154-א152' עמ, פריזי "כ) ר”אדהיחידה הכוללת את תקוני עתיקא מה= א  1פריז.  א

 (.א157-א154' עמ, פריזי "כ) ז”אדהכוללת את תקוני עתיקא מה היחידה=  2פריז.  ב

-א157' עמ, פריזי "כ) ר”אדותקוני הזכר והנקבה מה א”זהיחידה הכוללת את תקוני = ב  1פריז.  ג

 (.ב163

 (. ב187-א177, פריז)  ז”אדוהנוקבא מה א”ז, היחידה הכוללת את תקוני עתיקא=  3פריז.  ד

 .הכוונה היא לנוסח הנדפס של החיבורים, סתם' ז”אד'ו א' ר”אד'בכל מקום שנכתב 

' חטיבה א: באדרות שתי חטיבות מרכזיותהיד פריז ופירנצה ניכרת אם כן הבחנה בין -בכתבי

כוללת את  , היד-כתבישמובאת בנפרד ב', ואילו חטיבה ב, ב 1פריז+ 2פריז+ א 1פריזכוללת את  

 ז”אדוכן שיוך של חלקה הראשון של ה, ז”אדם בעריכה זו משקפת הבחנה בין שני חלקי. 3פריז

 . ר”אדלמסגרת התיקונים שמוכרת לנו כ

בהמשך לכך נפרט את . היד-כתבבשל מורכבות הדברים נפתח בהצגה סכמטית מפורטת של מבנה 

ולבסוף על רקע זה נפנה לניתוח פרטני , ים המבניים והתוכניים שמשתמעים מהסכימה הזוהבטה

-כתבים החדשים שמעלה העריכה היחודית בהבטמתוך כך נדון ב. י פריז"כשל קטעים מרכזיים ב

כן נעמוד . וכן בנוגע ליחסי שתי האדרות, ביחס להתהוות תורת האדרות וספרות האדרות  זה  יד

 .   פריזי  "כפי שהם ערוכים בכ, ז”אדעל משמעות ההבחנה בין שני חלקיה של ה

 

 הצגה סכמטית ודיון בסכמה –  פריזי  "שילוב שתי האדרות בכ. 3.3.4

 ' חטיבה א

שלוש הצגתם ב. כרצף המשכי אחד  פריזי "ב  מובאים בכ1פריז,  2פריז,  א 1פריזכאמור הקטעים  

בהתאם להבחנה המוכרת לנו מן , שונים של אותו רצףטבלאות נועדה להבחין בין מרכיביו ה

 .הדפוסים בין שתי האדרות
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  52א 1פריז  -1טבלה 

  פריזי  "כ   פריזי  "נושא בכ א  ונושא בדפוסיםפסק ר”אד
 + + Iיג       מות המלכים-י

----  לג    שערות עתיקא-כד
 א”זשמות עתיקא ו

 לא-כד ----
 לב  
 לג----

----  א”זלט    מצח עתיקא ו-לד
 סוד העדנים

 לז-לד ----
 לט-לח

 מב-מ + א”זנח      עיני עתיקא ו-מ
 מח-מג ----
 נז-מט
 נח---

 סד-סב + עא    החטם-סב
 סח-סה----
 עא-סט

קע   תקוני הזקן של -עב
 עתיקא

 ----
 הלחיים תיקון

 
 

 קמא-עב----
 קמד-קמב
 קמה----
 קמו
 קע-קמז----

 רמג---- + א”זרמו  שמות עתיקא ו-רמג
 רמה-רמד
 רמו----

 
  2פריז  - 2טבלה 

 יזי פר"כ נושא פסקא בסולם ז”אד
 + 'וקתואני לדודי ועלי תש' לא    

 + שם הקודש ותשעה האורות  לד-לב
 לה--- מח עתיקא והשערות מב-לה

 מב-לו
 מח-מג מצח עתיקא שנקרא רצון מט -מג

 מט---
 + עין עתיקא נב-נ

 + השם הנגלה והשם הנסתר נד-נג
 + 'והאות ה א”זחוטם עתיקא ו נז-נה
 + המזלא שהוא הזקן סא-נח
 + ת הראשים שלושמערכת  סט-סב

 
 ב  1פריז  - 3בלה ט

 יזי פר"כ נושא פסקא בסולם ר”אד
 רעח-רנז א”זתקוני זקן  רצט-רנז

 פ-רעט---
 רצט-רפא

אלהים את ' וייצר ה'סוד  שג-ש
 . 'האדם

+ 

 + יצירת הנקבה והשלמת הזכר שי-שד
תיקוני הערוות של הזכר  שיג-שיא

 . והנקבה
+ 

 + IIIמות המלכים שיז-שיד
 + זרועות הזכר שכב-שיח

                                                 
לפיכך ציינתי את נושא . היד ההבאה החלקית של הקטעים נושאת משמעות תוכנית-בחלק זה של כתב 52

להצגה כוללת של יחידות המשנה . )היד-את הנושא שמתקבל בכתב ובעמודה נפרדת, ר”היחידה באד

 (ראו נספח, על פי נושאיהן, באדרות



 78 

 יזי פר"כ נושא פסקא בסולם ר”אד
 + לבריאת הנוקבא  IIנוסח  שכה-שכג
מות )=קין והבל  סיפור שכח-שכו

 (IVהמלכים 
 שכו
 שכז---

 שכח
 + .ר"לאד' סיום א שכט

תיקון , האדם הוא כללות הכל שנא-של
 .'סיום ב. עליון

 שלב-של
 שלג---

 שלד
 שנא-שלה---

 
 ' חטיבה ב

  3פריז  - 4טבלה 
 פריזי "כ נושא בסולם§  ז”אד
סוד העדנים וסוד החכמה  מט -מג

 העליונה
 מז-מג---
 מט-מח

 נא-נ--- עין עתיקא  נב-נ
 (הקשר בין העין למוח)נב 

 + אב=אתה=עדן תחתון עג-ע
אב , חכמה ובינה כזכר ונקבה עז-עד

 .ואם שמולידים בן ובת
+ 

האותיות והשמות ומודל שני  פז-עח
 הזוגות

+ 

סמלי הספירות בהקשר של  צ-פח
, בינה, חכמה. )ןהאב האם והב

 (חסד גבורה, דעת

+ 

הצבת המודל : מסגרת סיפור צה-צא
כגילוי יתר ביחס , החדש

שבה לא נתגלו , ר"לאד
 .הדברים

+ 

סמלי הספירות בהקשר של  קז-צו
 (צדק ומשפט. )הבן והבת

+ 

 + א”זי לתיקוני "פתיחת רשב קי-קח
 + מות המלכים קטז-קיא
 + א”זגלגולת  קכג-קיז

 + א”זערות הראש של ש קל-קכד
 + א”זמצח  קלד-קלא
 קלט-קלה א”זעיני  קמו-קלה

 קמו-קמ---
 קמט-קמז-- א”זחטם  קנא-קמז

 קנא-קנ
 קנה-קנב א”זאזן  קסא-קנב

 קנט-קנו---
 קסא-קס

 + א”זפני  קסד-קסב
 + בריאת הנקבה מהזכר קפד-קפג
 + זיווג הנקבה בזכר קפח-קפה
פירות הס -השלמת גוף הזכר   קצא-קפט

 כאברי הזכר
+ 

 + זיווג הזכר בנקבה קצה-קצב
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סודות אלה . מלוקטים סודות שונים משתי האדרות  פריזי  "כפי שניכר מהטבלאות לעיל בכ

שבו נקשרים הסודות בהוואי , פור המסגרת שמוכר לנו משתי האדרותימובאים כאן ללא ס

 :כמה ענינים בולטיםפרט לכך מהעיון בטבלאות ניתן לציין . המיסטי של החבורה

כוללת קטעים , (א 1פריז ) היד-כתביהיחידה שפותחת את  - א 1פריזב רצף ענינים שונה. (א

כפי שניתן לראות כבר .  אך ההקבלה היא חלקית בלבד, ר”אדשמקבילים לתקוני עתיקא מה

ות הפסקא  -המצח של עתיקא  תיקוןהשערות וב תיקוןב -בשני מקרים , לעיל 1טבלהמהכותרים ב

-כתבכך ב. מתמקדות בנושאים מסוימים שמשולבים בתיקונים אלה באדרא היד-כתבשמובאות ב

אך נושאים אלה עולים כאן  –ובסוד העדנים  א”זמופיעים דיונים בשמות עתיקא ו  פריז  יד

שלהם , היינו במנותק מתיקון השערות ומתיקון המצח של עתיקא, במנותק מהקשריהם באדרא

שכפי שנראה , כתוצאה מכך נוצר כאן למעשה רצף ענייני אחר. היד-כתבישל אין זכר בחלק זה 

 .  בהמשך  יש לו הגיון משלו

וגם הוא , הלחיים תיקון, השביעי תיקוןרק ה א 1פריזמובא ב -תקוני זקן עתיקא  -במקרה נוסף 

 .על מקרה זה נרחיב בהמשך. מובא כאן ללא כל קשר לתיקוני הזקן

לעיל הוא הופעת הנושא של שמות  1טבלהנתון נוסף שבולט ב - 2פריז-ל  א1פריזהקשר בין   (.ב

. 'סגורה'מה שעשוי להעיד על כך שלפנינו יחידה טקסטואלית , א 1פריז הפרצופים בתחלת ובסוף 

ועובדה הדוק למדי, שבאה אחריה 2פריז ביןהקישור בין יחידה זו ל, כפי שנראה בהמשך, עם זאת

עמדו בשלב כלשהו כרצף , או לפחות חלקם, סטים משתי האדרותמעלה את האפשרות שהטקזו 

 . אחד

שבו  א1פריזבהבדל מ. ללא הבחנה וללא כל ציון מיוחד א1פריז מובא כהמשכו הישיר של  2פריז 

למעט , ז”אדכולל רצף מלא מחלקה הראשון של ה 2פריז,  בדילוגים משמעותיים ר”אדמובאת ה

 .השמטות קלות פה ושם

מבחינת הנושאים שעולים כאן . רצף זה עוסק גם הוא בעיקרו בתקוני עתיקא א1פריזבדומה ל

הוא כולל א 1פריזאך חשוב להדגיש כי ביחס ל, ר”אדמקביל רצף זה לתקוני עתיקא שב, וסדרם

 שבהם ניכרת חזרתיות בין  (תיקון העין ותיקון החוטם) מקריםפרט לשני . תוספות משמעותיות

מרחיב את מסגרת הדיון  2פריזבכל שאר המקרים , ברמת התוכןוהקבלה גם א 1פריזו 2פריז

 .א 1פריזבתקוני עתיקא שב

, בניסוח אחר נאמר שבין המהדורות הנדפסות של שתי האדרות ניכרת הקבלה בתקוני עתיקא

כשבמסגרת זו כל אחת מהאדרות מפתחת את התיקונים באופן , מבחינת היקף הנושאים וסדרם

ואחרים מקבילים לחלק  ר”אדחלק מתקוני עתיקא מקבילים ל, ת זאתלעומ, פריזי  "בכ. שונה
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כך שהסודות משתי האדרות משלימים זה את זה ומצירופם נוצרת תמונת , ז”אדהראשון של ה

 . הפרצוף השלם

או שמצבו משקף היכרות חלקית , י זה משקף שלב קודם בהתהוות האדרות"האם נוכל לומר שכ

כשננתח , בשאלות אלה נעסוק בהרחבה בהמשך? טיבית שלהןושמא עריכה אלטרנ, עם האדרות

 . והיחסים ביניהם  פריזי  "בפירוט את הקטעים השונים שמרכיבים את  כ

.  קטוע וניכרים בו סימני עריכה מובהקים 2פריז סיומה של היחידה  - ב 1פריזו 2פריז  (.ג

וכאן עובר , (ב1פריז) ר”אדמובא חלקה השני של ה, ושוב ללא כל הבחנה, בהמשכה של יחידה זו

 . ולתקוני הזכר והנקבה א”זהדיון לתקוני 

פתיחתו היא . למעט כמה השמטות בודדות פה ושם, גם הוא רציף למדי ב 1פריז , 2פריזבדומה ל

 ומבחינה זו יש כאן מעין המשך הגיוני לתאור זקן עתיקא שמובא לקראת סוף , א”זבתקוני זקן 

, ר”אדשפותחים את החלק המקביל ב, א”זשל  גלגולתשתקוני העם זאת חשוב לציין . 2פריז

קטע נוסף שאינו נכלל (. 3פריז יובאו ב, כפי שנראה מיד, תיקונים אלה) ב 1פריז חסרים כולם ב

  .נוספים של האדרא יד-כתביאינו מופיע גם בש, IIהוא מות המלכים ב 1פריזב

והקטע הבא , שכן לאחריו נותר דף ריק, נראה כסיום חטיבה מבחינת המעתיק ב 1פריז סיומו של 

 .  כבר אינו מחטיבת האדרות אלא מפרשת ואתחנן שבזוהר היד-כתביב

דפים שבהם מובאים  13-לאחר כ - היד-כתבילעומת החטיבה הראשונה של האדרות ב 3פריז  (.ד

באת יחידה שמקבילה לחלקה השני של ומ, פרשת ואתחנן ומפרשת פנחס שבזוהרקטעים מ

ומאידך , יחידה זו מובאת ללא כל כותר או סימן שמבחין בינה לבין הפרשות שקדמו לה .ז”אדה

, מבחינת אורכה.  היד-כתבללא כל ציון זיקה בינה לבין חטיבת האדרות שבחלקו הראשון של 

(. ב1פריז+ 2פריז+ א 1פריז)שקולה יחידה זו לחטיבה הראשונה שמורכבת משילוב שתי האדרות 

 שכן חלקה הראשון של , לחטיבה זו בכללותה 3פריזם שעולים בה מקבילה  גם מבחינת הנושאי

, כפי שנראה מיד בפירוט 53.א”זעוסק בתקוני עתיקא ואילו חלקה השני מוקדש לתקוני  3פריז

ביחס לחטיבה הראשונה , החלק שעוסק בתקוני עתיקא מציג מבנה חדשני של הפרצופים העליונים

                                                 
בולטים תאורי המשפחה העליונה והקשר בינם לבין פרצוף עתיקא מתגלה כאן  3ריזבחלק הראשון של  פ53

מלי דא בדא ומתפרשן מלין דסתימין  כ  אחידן"ע': כשבסוף תאורי המשפחה העליונה נאמר, רק בדיעבד

א אינון דלא ”מכאן ולהלאה מלין דז .בעתיקא קדישא סתימא דכל סתימין והיך אחידן אלין באלין

משפט זה מגלה בפנינו כי ארבעת הפרצופים הם ((. ז"אד)א "ג רצב ע"ח= א 181, 3פריז)' .ראאתגליין באד

עם זאת ההקבלה בין פרצופים . 2א  ופריז1לתקוני עתיקא אותם ראינו בפריז 3למעשה המקבילה של  פריז

והיא  ,אינה מובנת מאליה, ז”ר וגם בחלקה הראשון של האד”אלה לתיקוני עתיקא כפי שהם מוצגים באד

 . דורשת פרשנות בפני עצמה
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מקביל מבחינת הנושאים וסדרם  א”זאילו החלק שעוסק בתקוני ו( 2פריז+ א 1פריז) היד-כתביב

מובאים תקוני  ב 1פריזבעוד ב; הוא נראה כמשלים, ב 1פריז אך ביחס ל, ר”אדלחלקה השני של ה

כולם  גלגולתמובאים תקוני ה 3פריזב, חסרים כולם גלגולתבלבד ואילו תקוני ה א”זזקנו של 

 . ריםהם שחס א”זולעומת זאת  תקוני הזקן של 

הבחנה משמעותית   פריזי  "מבחינת מבנהו משקף כ -  פריז  יד-כתבב ז”אדשני חלקיה של ה (.ה

 ר”אדערוך כאן כחלק מהיחידה המוכרת לנו כ( 2פריז)חלקה הראשון . ז”אדבין שני חלקים של ה

עומד בפני עצמו ובנפרד ( 3פריז) ז”אדלעומת זאת חלקה השני של ה(. ב1פריז+ א 1פריז)

, כאמור, בהיקפו ובנושאיו חלק זה מקביל(. ב1פריז+ 2פריז+ א 1פריז)בה הראשונה מהחטי

+ א 1פריז מבחינה תכנית הוא כולל עיבוד ופיתוח בכיוון חדש של . ליחידה הראשונה בכללותה

לאור זאת נראה אם כן כי הצבתו לעצמו כאן איננה מקרית . ב1פריזוכן השלמה ופיתוח של , 2פריז

 .  שלב בהתגבשות ספרות האדרות, קף לנו שובוהיא עשויה לש

מתגלים מספר ( פריזי  "על סמך חלוקתם בכ) ז”אדואמנם כשבוחנים את תכניהם של שני חלקי ה

 : שככל הידוע לי טרם נידונו במחקר עד כה, הבדלים משמעותיים בין שני החלקים

שתופסים מקום מרכזי , בתלבן ול, לאם, אין זכר לאב, (2פריז )= ז”אדבחלקה הראשון של ה(. א

מעוגן , ז”אדהמודל הכפול של הזכר והנקבה שמוצג בחלקה השני של ה(. 3פריז )=בחלקה השני 

בדומה , ז”אדכנגד זה בחלקה הראשון של ה 54.האותיות והספירות, בסמבוליקה של השמות

חסי בלבד והמודל המרכזי הוא י א”זהעיסוק בשמות הקודש מתקשר בפרצופי עתיקא ו, ר”אדל

היא ממוקדת בעיקר ביחסי , ז”אדכאשר מתוארת שניות בחלקה הראשון של ה. השילוש דווקא

שעומדים במרכזו של החלק השני של , ולא ביחסי הזכר והנקבה, ר”אדבדומה ל א”זעתיקא ו

 . ז”אדה

, לא מפותח קישורם של הפרצופים בסמבוליקה של הספירות ז”אדבחלקה הראשון של ה(. ב

הן דומות ברוחן , במידה ויש התייחסויות כאלה. השני נטיות של נושא זה בחלקומת הדומינלע

 . ר”אדלהתייחסויות ב

. לחכמה העליונה ז”אדהשני של ה שניתנת בחלק כך ניתן לראות למשל את המשמעות החדשה

בעוד בחלקה הראשון של : אך כאן נציין כמה עניינים מרכזיים, נושא זה ידון בהרחבה בהמשך

בחלק השני של , חכמה היא מוחו של עתיקא וככזו היא מקושרת בעדן ובתורה הגנוזהה ז”אדה

ולעומת זאת מתפתחים כאן , מנוטרלת המשמעות האנתרופומורפית של החכמה כמוח ז”אדה

, במערכת הכינויים' אתה, 'במערכת הפרצופים' אב'כך החכמה היא ה. הקשרים סמבוליים חדשים

                                                 
 . 137, 131-133' עמ, זוהר, ז ותורת האותיות שנקשרת בהם ראו גילר”על פרצופי אבא ואמא באד 54
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מרכזי הקשר בין החכמה  ז”אדבעוד בחלק הראשון של ה, מו כןכ. האות יוד בשם הקודש ועוד

במוקד תשומת הלב עומדים כאן  55.בחלק השני קשר זה הופך משני ואזכוריו מועטים, לעתיקא

 . ועם הבן והבת, שהיא האם, עם הבינה, יחסי החכמה בבחינתה כאב

נן עוד רק בחינות שאי, גם השיח על הבינה והדעת ז”אדבמסגרת זו משתנה בחלקה השני של ה

כן ניתן לראות כאן את יצוגי הבן והבת . אלא גם יצוגים סמליים של האם והבן, א”זמחו של 

כנגד זה בחלקה   56.שהם סמלים שכיחים לספירות מלכות ותפארת', משפט'ו' צדק'באמצעות 

 . לשמות הספירות עולים באופן ספוראדי ולא שיטתי או כול, ר”אדבדומה ל, ז”אדהראשון של ה

בנויה ככניסה הדרגתית במדרגותיו  ז”אדמבחינה עלילתית ה, כפי שכבר תאר יהודה ליבס(. ג

ת י א"בו מוציא רשב, ששיאה מתרחש בסופה של אדרא זו, הנעלות והפנימיות של סוד האלוהות

נדייק ונאמר כי התהליך ,  ז”אדבמסגרת הבחנתינו בין שני חלקים ב 57.שכינהנשמתו מתוך זיווג ב

מתוך הצגת הגילוי היתר , והוא נבנה בין היתר ז”אדמתאר ליבס ניכר רק בחלקה השני של ה אותו

ועד השתא הוו ': או 58',ש באדרא לא גלינא כלא"אר': בביטויים כמו ר”אדשבאדרא זו ביחס ל

לביטויים מעין אלה אין זכר בחלקה   59.'מתכסיין אלין מלין דדחילנא לגלאה והשתא אתגליין

תר ככלל ניתן למצוא כאן אזכור בודד לאדרא קודמת וכפי שנראה בהמשך בי.  ז”דאהראשון של ה

 . 2פריזאזכור זה אינו מופיע ב, פירוט

כמו גם שילובו של החלק ,   פריזי  "בכ ז”אדנראה שההבחנה בין שני חלקי ה, לאור כל זאת

תכניים של ים הבטעריכה זו מתישבת עם . אינם שרירותיים או מקריים, ר”אדהראשון עם ה

בנוגע למבנה . האדרות ועשויה לשקף שלב שבו טרם התגבשו שתי האדרות במבנה המוכר לנו כיום

ב  עמדו בשלב 1פריז+ 2פריז+ א 1פריז(  א: ניתן לדמיין מספר אפשרויות, האדרות בשלב קדום זה

פנינו הוא כל הקטעים לעיל הופצו בנפרד וחיבורם במבנה של( ב.  3פריזבנפרד מ, מסוים כרצף אחד

ב 1פריזא ו1פריזבין קטעי  2פריזאך שילובו של  , היו נפרדים 3פריזו 2פריז(  ג.  תוצר של עריכה

                                                 
 . 125-127' עמ, זוהר, לסקירה תמציתית של החכמה באדרות ראו גילר 55
כמי ' צדק' כך למשל תיאורה של. גם אפיוניהם של הבן והבת מתאימים מאד לאפיוני ספירות אלה 56

ביחסי ' מ'ס'כך גם השמוש בשרש ב. 'משפט'וכמי ששמה משתנה בעקבות יחסיה עם ' משפט'שניזונה מ

 ((. ז"אד)א "רצב ע, ב"ג רצא ע"ח)משפט וצדק ולבסוף אפיונם המפורש כזכר ונקבה 
 .204-207' עמ, המשיח, ליבס 57
 (.ז"אד)א "רצא ע, ג"ח 58

כל תקונין דדקנא דא אוקימנא '(: 3קטע שאינו מופיע ב פריז), א”זכן ראו במסגרת תקוני זקן . שם, שם 59

בצד אזכורים אלה ((.  ז"אד)א "ג רצה ע"ח)' והכא בעינא לגלאה מה דלא אתגלי תמן וגו...באדרא קדישא

והא אוקימנא מלי '(: ב181 3פריז( )=ז"אד)א "ג רצב ע"כמו ח, ר”גם אזכורים סתם לאד 3מופיעים בפריז

 . א"רצד ע, (א181 3פריז)=א "רצב ע, ראו שם וכן. ' באדרא



 83 

 1פריזבתוך  2פריזכמו גם שילובו של   3פריזו 2פריזההפרדה בין  ( ד. הוא תוצר של פעולת עריכה

ולת פירוק של שכן היא מניחה פע, אפשרות זו נראית הפחות סבירה מכולן. הם תוצר של עריכה

בביטויים ספציפיים של האפשרויות האחרות נעסוק . שתי האדרות והנחה זו אינה סבירה

 . בהרחבה בסעיפים הבאים

 

 .שלבים בהתהוותו של סוד באדרות –החכמה והעדן . 3.3.5

תורת יו במסגרת הסמבוליקה המוכרת לנו מהקישור בין עדן לחכמה הוא לכאורה מובן מאל

כאן ניכר שסוד העדן  אך, ר”אדקישור זה נרמז אמנם גם ב. ברוב חלקי הזוהרהספירות שנהוגה 

 .  וסוד החכמה נידונים בשני הקשרים אנתרופומורפיים שונים

, חושף בפנינו בהקשר זה עריכה יחודית של שני הסודות פריזי "כ, כפי שנראה בסעיפים הבאים

 (ז"חלקה הראשון של האד)= 2פריזוב 1פריזב. שמעמידה אותנו על שלבים אפשריים בהתהוותם

, ר”אדב  .אינם ברוריםוהקשריהם האנתרופומורפיים  ,מופיעים סוד החכמה וסוד העדנים בנפרד

וכן נרמז הקישור ביניהם , מופיעים שני הסודות בהקשרים אנתרופומורפיים ברורים, כאמור

ל משמעויותיהם ע, שני הסודות כבר נערכים יחד( ז”אדחלקה השני של ה)= 3פריזבואילו 

להלן נסקור בהרחבה את פרטי העריכה היחודית   .ר”אדהמוכרות לנו מה, האנתרופומורפיות

ונעמוד בפירוט על שלבי התהוותם והתרקמותם יחד של סוד , ר"בהשוואה לאד, פריז יד-כתבל

 .היד-כתביהעדנים וסוד החכמה בשתי האדרות וב

  ר”אדא  בהשוואה ל1פריזלב ב§מיקומה של . 3.3.5.1

כפי שאנו  ר”אדמהרצף שמצוי בפתיחת ה, כפי שנאמר כבר, שונה א 1פריז הרצף שפותח את 

א חסר 1פריזעל אף שבהשוואה לאדרא הנדפסת נראה הרצף ב. מכירים אותה ממהדורות הדפוס

בשלב הראשון נעמוד על . מיד שרצף זה אינו מקרי וניתן לזהות בו הגיון פנימי משלו גלהנ, וקטוע

לב בתוך רצף זה ובהמשך נעמוד §וביחוד על מעמדה של , הנדפסת ר”אדבות ברצף שמופיע הבעיתי

כפי שנראה רצף זה מבליט . י ועל הסוד שהוא טומן בחובו"על ההגיון שברצף השונה שמובא בכה

לבסוף נצביע על האפשרות . הינו מובלע ומטושטש ר”אדשב, את סוד העדנים והחכמה העליונה

 . היד משקף שלב קדום יחסית בהתהוות האדרות-שרצף הקטעים בכתב

שכפי שניתן לראות , ר”אדב תאימיםולמולו את הקטעים המ היד-כתבלהלן נציג את הרצף ב

 . רציפיםתמיד אינם  –בטבלה 
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 דפוס  ר”אד
 פסקא  ונושא מרכזי 

 פריזי  "נושא בכ  פריזי  "כ

 + + Iיג       מות המלכים-י

 לא-כד ---- לג    שערות עתיקא-כד
 לב  
 לג----

 -----
 א”זשמות עתיקא ו

 -----
 לז-לד ---- לט    מצח עתיקא -לד

 לט-לח
 -----

 סוד העדנים
 

שמות , Iמות המלכים: ר"ה סודות מהאדשלושא שלובים 1פריזברצף הנושאים שעולה בפתיחת 

; ם שוניםסודות אלה מובאים בנפרד כשהם משולבים בהקשרי ר”אדב. וסוד העדנים א”זעתיקא ו

הסוד של שמות עתיקא ; וקודם לכל תקוני עתיקא ר”אדפותח את חלק הדרשות ב Iמות המלכים

וסוד העדנים משולב (  א1פריזשאינו מצוי בנוסח  תיקון)משולב  בתוך תיקון שערות עתיקא  א”זו

 (. היד-כתבאף הוא אינו מצוי בש)בתוך תיקון המצח של עתיקא 

 . למול הרצף שמופיע באדרא הנדפסת, היד-כתבלב ב§נתונה  להלן נבחן את רצף הטקסט שבו

 

 (ר"אד)א "קכט ע, ג"ח ב-א152,  פריזי  "כ

[ דעתיקא דעתיקין]סליק ברעותא : ותנא( יג)

 . ואפקה' למברי אוריית

מאן דבעי לאתקנא ולמעבד : מיד אמרה קמיה

 .יתקן בקדמיתא תיקונוי

 . טמירא תרי אלפין שנין

 

יז ' שמ)' בקרבינו אם אין' ש יהי' 'הא דכת( לב)

ואתענשו משום . ובין אריך אנפין א”זבין  –( ז

ועל ' 'דלא עבדו בחביבותא אלא בנסיונא דכת

 .'אם אין' היש י' נסותם את י

עדן עילאה לא גליא .  אית עדן דנהיר לעדן( לח)

. 'והוא סתים ולא אתפרש לאורחין כדקאמ

והאי עדן דלתתא מתפרש בשבילוי לתלתין 

ג דמתפרש האי עדן "ואע( לט)ותרין עיבר שבילי 

בשבילוי לית דידע ליה ולא שבילוי בר הוא 

ג נימין דשערין קימי מהאי סטרא "י (לא)

ובאינון . א לקביל אנפויגלגולתומהאי סטרא ד

לית שמאלא בהאי . שריין שערי לאתפלגא

אתחזי ולא . עתיקא סתימאה כלא ימינא

ש "והאי בתקוניה כ. סתים ולא סתים. אתחזי

 .ביה

, ועל האי תאיבו בני ישראל לצרפא בלבהון( לב)

בין ( יז ז' שמ)' יןבקרבנו אם א' היש יי'דכתיב 

אמאי . ובין אריך אנפין דאקרי אין א”ז

משום דלא עבדו בחביבותא אלא ? אתענשו

היש 'לאמור ' ועל נסותם את יי'דכתיב . בנסיונא

 . 'בקרבנו אם אין' יי

בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא דנהיר ( לג)

 א”זלמאתן ושבעין עלמין ומניה נהיר אורחא ד

ד "למא דאתי ההדנהירין ביה צדיקייא לע
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 (ר"אד)א "קכט ע, ג"ח ב-א152,  פריזי  "כ

הבין דרכה והוא 'ד "הה 60אנפין[ ב152/]אריך 

דא עדן  -' הבין דרכה' אלהי'. 'ידע את מקומה

דא  -' והוא ידע את מקומה'. א”זדלתתא דידע 

עתיק יומין סתימא  61דידע' עדן דלעילא דינ

 . דכלא

ואורח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון '

ומן ההוא ארחא אתפרשא לשית מאה ' היום

ותליסר אורחין דאורייתא דפליג בזעיר אפין 

 . 'חסד ואמת וגו' דכתיב ביה כל ארחות יי

 

לב קוטעת למעשה רצף נושאי אחד § בקריאה קרובה של הרצף באדרא הנדפסת מתגלה ש

 .לג§ א והמשכו בל§ שתחילתו ב

מתואר  לג§ ב ואילו עתיקא ליג נימים משני עברי פניו התפלגות שערות מתוארת ר”אדלא ב§ ב

ל א, ל העולמות העליוניםאוממנו שופעת ההארה העליונה  יערהשביל שעובר במקום התפלגות הש

   62.בעולם הבאאל הצדיקים ו א”ז

ובו , לב§ לא והמשכו ב§ ים האחרונים בשתחילתו במשפט, בין שתי פסקאות אלה מצוי קטע קטן

 . שהקשר בינו לבין הנושא שציינו אינו ברור, עולה עניין אחר

אתחזי ולא אתחזי סתים ולא ' –התגלותו המתעתעת או החמקמקה של עתיקא  עניין זה הוא

ועל האי תאיבו בני ישראל לצרפא בליבהון '  :ותגובתם של בני ישראל( לא §סוף )'' סתים וכו

 ( לב §). 'ובין אריך אנפין דאקרי אין א”זבין ' בקרבנו אם אין' היש יי' 'תידכ

שני על באופן סמבולי  ותמתפרש -' בקרבנו אם אין' היש יי' - הפסוק משמותבקטע זה מילות 

במסגרת פירוש זה נדרש . א”זשמו של ' הוא שמו של אריך אנפין ויי', אין'הפרצופים העליונים  כש

, שאיפת העם לאיחוד בין שני הפרצופים העליוניםכמבטא את ' בקרבנו אם אין 'היש יי'הפסוק 

   63.אריך אנפיןו א”זהלא הם 

נעוצה  , נראה שהסיבה לשאיפתו של העם לצרף בין הפרצופים העליונים, ר”אדברצף שנוצר ב

סתים , אתחזי ולא אתחזי': לא §שמתוארת במשפט האחרון ב, בחמקמקותו של הפרצוף העליון

                                                 
 .דפוס זעיר אפין. ל"א כנ2'  עמ, פירנצה לורנציאנה[ אריך אנפין 60
 .א דידע2' עמ, פירנצה לורנציאנה[ דידע' דינ 61
ואין שם בראש צורה העליונה בלורית ': ק"תש' תאור דומה של התפלגות השער העליון ניתן למצוא בס 62

 (.ב26' עמ,שם)' ש בפנים מכאן ומכאןאלא מחלק השער הקדו
במקום אחר באדרא (. ר"אד)א "ג קל ע"ח, א ראו למשל”מסמל את ז' למקומות נוספים בהם שם יי 63

בקרבנו ' היש יי'פירוש שונה לפסוק (( . ר"אד)ב "ג קכט ע"ח)יכול לסמל גם את אריך אנפין ' ראינו כי שם יי

כאן הסמלים הרלוונטיים מגולמים , ק"תש' העליון בסניתן למצוא בהמשך לתאור השיער ', אם אין

 . והפסוק מתפרש על היחס בין שתי ספירות אלה( ב26' עמ, שם)כתר עליון =חכמה ואין=במילים יש 
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בפרצוף התחתון מבטיחה אם כן  הפרצוף העליוןחיבורו של .  'ש ביה"ולא סתים והאי בתקוניה כ

, עם זאת הקשר בין נושא זה לבין הנושא שקודם לו. באמצעות זה האחרון, את התגלותו בעולמות

 . או מובן מאליו אינו ברורהלא הוא התפלגות שערו של עתיקא 

היא לקשור בינה , לא§ ה לאור הניתוח לעיל ניתן להציע שכל תכליתו של המשפט האחרון בלמעש

שעוסקות , לג-שאחרת נראית חריגה בתוך הרצף הענייני שניכר בין פסקאות לא ו, לב§ לבין 

 . שתיהן בהתפלגות שיערו של עתיקא

בהם היא אכן , שלנו היד-כתביזוכה לאישוש בשני , ר”אדלב להקשרה המיידי ב§ אי התאמתה של 

בהקשר זה ניכר רצף הגיוני ואורגני יותר מהרצף , כפי שננסה להראות. מופיעה בהקשר אחר

 . ובלתי מפותחים, תרים מעורפליםומתוכו מתבהרים עניינים שבנוסח הנדפס נו, הנדפס

שבו שמספרות על השלב הראשון של מות המלכים , יג-י§ לב אחרי  §מובאת   פריזבנוסח  , כאמור

לאחר נסיון זה מניח עתיקא לתקוניו  64.נעשה נסיונו הכושל של עתיקא לגלף את תקוניו במסך

שבו מיעצת התורה , יג §שב, ומצניע אותם לעת אחרת ובשלב זה עולה הדיאלוג בין עתיקא לתורה

לא תקוניו לפני שהוא מנסה לתקן תיקונים שהם ככל הנראה , להיתקן תחילה בתקוניולעתיקא 

  .שלו

ניתן לשמוע כאן את תאורי  ;התורה הקדומהכמה מסורות קדומות אודות בדיאלוג זה מהדהדות 

בחינת קדומות של התורה כתפיסות מהדהדות כאן ובעיקר , בבריאת העולםהתורה הקדומה ככלי 

נותר דיאלוג  ר”אדבעם זאת  65.שעמה הוא משתעשע ,עין בת זוג של האלכ שהיא, החכמה העליונה

 הדיאלוג בין עתיקא לתורה, כאמור. שלמעשה אין לה המשך, אפיזודה סתומה, ז בלבדרמזה בגדר 

כזכור )תיקוני עתיקא אמנם לאחריו מובאים . ר בשלב הראשון של מות המלכים"מופיע באד

משמעותה של אותה תורה עליונה אך , (התורה היא זו שמעודדת את עתיקא להיתקן בתיקוניו

המצב , לעומת זאת  פריזבנוסח  .  נותר עמום, כמו גם למלכים שמתו ,תיקוניםבין הל בינההקשר ו

בקרבנו ' היש יי' תהייההוא שמוליד את ה, (יג§)של היעלמות התורה והיעדר תיקוניו של עתיקא 

 : הוא אם כן כדלקמןא  1פריזהסיפור ב 66(.לב§ )' אם אין

                                                 
 .2.1' סע' לדיון מפורט בקטע זה ראו פרק ב 64
, פרק יב, ב ,תולדות, דן: ראו למשל. נכתב רבות מכיוונים שונים, על תפיסות קדומות אלה של התורה 65

חכמה , אברמס; 271-302' עמ, דימוי נשי, ל"הנ; 1-28' עמ, 1פרק , מעגל, וולפסון; 424-428' עמ

, ל שרשראות קסומות"הנ; 375-376, 119-128'  עמ, שלמויות בולעות, אידל; 30-33' ביחוד עמ, היפוסטטית

 .122-164' עמ
כ "באדרא הנדפסת התורה נגנזת ואח. ר”באדא  שונה מסדרם 1יג ב פריז§ יש לציין שסדר הדברים ב 66

מיד . ותאנא כד סליק ברעותא למברי אורייתא טמירא תרי אלפי שנין ואפקה' -יוצאת ואומרת את דברה  
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 .קדמיתא תיקונוימאן דבעי לאתקנא ולמעבד יתקן ב: קמיה[ התורה]מיד אמרה ( יג)

ובין   א”זבין  –( יז ז' שמ)' בקרבינו אם אין' יהיש י' 'הא דכת( לב) -טמירא תרי אלפין שנין 

 .אריך אנפין

התורה מציעה לעתיקא להיתקן בתיקוניו ובאמרה זאת היא נעלמת לאלפיים שנה ומסתתרת בין 

 .'בקרבנו אם אין' היש יי'ועל זה נאמר , ובין אריך אנפין  א”ז

מהפירוש בנוסח הנדפס של  ש לשים לב שבהקשר הנוכחי מתפרש הפסוק באופן קצת שונהי

אך נושא הצירוף בין שני , ואריך אנפין א”זאת ' אין'ו'' יי'מסמלים  היד-תבבנוסח כגם . האדרא

יתכן כמובן שמקור ההבדל הוא בכך שנוסח  . אינו עולה כאן, בנוסח הנדפסשעולה , הפרצופים

קימת גם אפשרות לקראו כנוסח שלם , אך מאידך, וחלקי ביחס לנוסח הנדפס הוא חסר  פריז

 . שעומד בפני עצמו

שנעלמה בין , מתפרש כחיפוש אחר התורה העליונה, 'בקרבנו אם אין' היש יי'הפסוק  , בנוסח זה

פרצופים אלה הם תיקוניו של עתיקא אך בשלב . א”זאריך אנפין ו, שני הפרצופים העליונים

שניהם עוד לא מצויים במצב של , שמתאר את ראשית תיקונה של האלוהות העליונה ,הנוכחי

 . שמזוהה עימם, וכך גם התורה העליונה, אלא הם נסתרים ומגולמים עדיין בעתיקא, תיקון

ניתן לראות כתשובה , וכוללות את סוד העדנים, א 1פריזשבאות מיד בהמשך ב, לט-לח§ את 

 :ונביאן שנית' איןבקרבנו אם ' היש יי'לתהייה 

. 'עדן עילאה לא גליא והוא סתים ולא אתפרש לאורחין כדקאמ.  אית עדן דנהיר לעדן( לח)

ג דמתפרש האי עדן "ואע( לט)והאי עדן דלתתא מתפרש בשבילוי לתלתין ותרין עיבר שבילי 

ידע  הבין דרכה והוא'ד "הה 67אנפין[ ב152/]בשבילוי לית דידע ליה ולא שבילוי בר הוא אריך 

דא עדן  -' והוא ידע את מקומה'. א”זדא עדן דלתתא דידע  -' הבין דרכה' אלהי'. 'את מקומה

 69.עתיק יומין סתימא דכלא 68דידע' דלעילא דינ

עדן זה  עם זאת. שאין כל שביל שמוביל אליו או ממנו, סוד זה מתאר עדן עליון נעלם ולא נודע

כשכאן כמובן מהדהדות ברקע , ב שבילים"ם לשממנו נפרדי, תחתוןמאיר באופן מסתורי לעדן 

                                                                                                                                            
היד התורה אומרת את דברה לעתיקא ולאחר מכן -ואילו בכתבי((. ר"אד)א "קכח ע, ג"ח)' אמרה קמיה וכו

 .נגנזת לאלפיים שנה

 .דפוס זעיר אפין. ל"א כנ2' עמ, נצה לורנציאנהפיר[ אריך אנפין 67
 .שם דידע, שם[ דידע' דינ 68
גם , לב§ בדומה ל, בנוסח הדפוס פסקאות אלה באות בתוך תיקון המצח של עתיקא וכפי שניתן לראות 69

 P 47 SUP.19י מילאנו אמברוזיאנה "ואמנם בכ. פסקאות אלה למעשה אינן קשורות כלשעצמן במצח

 . 3.2.2' ראו לעיל סע. מצח ללא פסקאות אלהמופיע תיקון ה
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העדן העליון אינו נודע אלא לעתיקא ואילו   70.ב נתיבות החכמה מהפרק הראשון של ספר יצירה"ל

התורה הגנוזה בין שני מבחינה זו מזכירים שני העדנים את . א"העדן התחתון אינו נודע אלא לז

ועימה נרמז לנו , מזת בין התורה לעדניםכך נוצרת כאן אם כן הקבלה מרוו עליוניםהפרצופים ה

היחס . א”זשגנוזה עם , ותורה תחתונה, שגנוזה עם עתיקא, תורה עליונה –קיומן של שתי תורות 

' אלהים הבין דרכה' -שחלקו הראשון , בין העדנים הגנוזים לשני הפרצופים מגולם בפסוק מאיוב

מסמל את היחס ' והוא ידע את מקומה' -בעוד חלקו השני , לעדן התחתון א”זמסמל את היחס בין 

  71.בין עתיקא לעדן העליון

הקשר בין שוב ובכך נרמז לנו כאן , הפסוק מאיוב מדבר במקורו בחכמה העליונה הסתומה

 היד-כתבבמסגרת הרצף ב. (אותו ראינו לעיל) בנוסף לקישורם בתורה העליונה, מההעדנים לחכ

אם כי , לשני העדנים ולחכמה העליונה הסתומה, יונהנוצר אם כן קישור סמבולי בין התורה העל

    72.הקישור האחרון הוא מרומז בלבד בשלב הנוכחי

יוצרים הסמכה בין מוטיבים שבנוסח , פריזי "המצאי והעריכה השונים של קטעי האדרא שבכ

. ים העשיריםהאדרא המוכר לנו מובאים בנפרד ומשוקעים בתוך התיאורים האנתרופומורפי

והוא סוד העדנים , הנדפסת ר”אדסוד שהינו מובלע או מטושטש ב יוחדת זו מבליטהעריכה מ

 היד-כתבילבדיקה פרטנית של סוד זה ושלבי התהוותו בשתי האדרות וב. והחכמה העליונה

דיוננו יצליב בין ניתוחים טקסטואליים של הקטעים כפי שהם מובאים . שלפנינו ניגש כעת

 פריזי "שעולים מהשוואת האדרא שבכ, בין נתוני עריכה ומבנהל, פריזי "באדרות הנדפסות ובכ

 .   לאדרא המוכרת לנו מהדפוסים

 א 1פריזוב ר”אדסוד החכמה ב .3.3.5.2

המצח של עתיקא  תיקוןכחלק מ( שכוללות את סוד העדנים)לט -לח§, כאמור, מופיעות ר”אדב

 :והקישור בין שני הענינים נעשה באופן הבא

                                                 
 .31-34' עמ, יצירה, יצירה ראו ליבס' למשמעותה של החכמה בס. 140' עמ, יצירה, גרינוולד 70

דהא תנינא דלית דידע ': מובא פירוש הפוך לפסוק זה, ר”א באד”יש לציין שבתיקון הראשון של זקן ז 71

 .'בזעיר אפין אתמר 'והוא ידע את מקומה' .'קים הבין דרכהאל'מוחיה דעתיק יומין בר איהו והאי דכתיב 

והוא 'ואילו , מקושר לעתיקא דווקא' אלהים הבין דרכה'כאן אם כן חלק הפסוק ((. ר"אד)ב "קמ ע, ג"ח)

 . א”מקושר בז' ידע את מקומה

-קעב' עמ, קטיליה'ג, ראו ויילר, קטיליה'לפירוש סוד העדנים במסגרת תורת הספירות בשערי אורה לג 72

קטיליה מתפרש העדן 'כן מציין ויילר שם כי בגינת אגוז לג. כאן מתפרש העדן העליון על ספירת חכמה. קעג

 . העליון על הנפש בעוד העדן התחתון הוא הגוף
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מעדן ( א דנהרין"ס)חא אתפשט במאתן ושבעין אלפין נהירין דבוצינין האי מצ :תאנא( לח)

עדן עלאה לא אתגלייא והוא סתים בסתימא ולא . אית עדן דנהיר לעדןדתניא . עלאה

 שבילין( עיבר)והאי עדן דלתתא מתפרש בשבילוי לתלתין ותרין . דקאמרןכמתפרשא לארחין 

 73'וגו

נראית , יש לשים לב, ואמירה זו, פשטת במצח עתיקאהארת העדן העליון מת, על פי הקטע לעיל

. לפיה עדן זה אינו מתגלה והוא סתום ולא נפרד לשבילים, כסותרת את הקביעה שלאחריה

אך כפי , ניסוחים פרדוכסליים אפיינים אמנם לתאורי האלוהות ובעיקר בשכבותיה הנעלמות

אן בין סוד העדנים לבין תיקון במקרה הנוכחי הסתירה נובעת מהקישור שנעשה כ, שנראה בהמשך

  74.המצח

. 'כדקאמרן'וזאת באמצעות המילה , םבנוגע לסתימותו של העדן העליון נרמז בקטע לעיל דיון קוד

אכן ניתן למצוא פסקא בתקוני מוח  ר”אדאך ב, תמיד יתכן כמובן כי ההפניה היא לדיון שבעל פה

 :עדניםשנראית קשורה לסוד ה, (המצח תיקוןשקודמים ל)עתיקא 

והאי לא שכיח ולא . א קרומא דאוירא דחכמתא עלאה סתימה דלא פסקגלגולתבחללא ד

והאי קרומא אתחפייא על מוחא דאיהו חכמתא סתימאה ובגיני כך אתכסיא האי . אתפתח

והאי מוחא דאיהו האי חכמתא סתימאה שקיט . חכמתא בההוא קרומא דלא אתפתחא

והאי קרומא אתפסק מזעיר אפין ובגיני כך . .  . ואשתכיך באתריה כחמר טב על דורדייה

משום דקרומא ? ט"מ. 'ונהר יוצא מעדן'ד "הה, מוחיה אתפשט ונפיק לתלתין ותרין שבילין

  75'אתפסק דלא מחפייא על מוחא וגו

היינו נסתרותו של העדן העליון כנגד התגלותו , המצח תיקוןאותם אפיונים שיוחסו לשני העדנים ב

כך . א”זהמוח העליון של עתיקא ומחו של  –מיוחסים בקטע זה לשני המחות  ,של העדן התחתון

 ר”אדהמצח ב תיקוןב', ונהר יוצא מעדן'הקישור המרומז לחכמה אותו ראינו באמצעות הפסוק 

, שאת תאורו ראינו לעיל, ממש כמו העדן העליון. הרחבה והקשר אנתרופומורפי, מקבל כאן תוקף

בצד . אינה נפתחת ואינה מתפשטת, שוקטת על מקומה, כסתומה מתוארת כאן החכמה העליונה

בתיאורה כמוח  מוקף בקרום שסוגר עליו , האנתרופומורפי של החכמה העליונה הבטמפורט ה זה

והבחנה זו אכן תתפרט ) א”זקרום זה אינו מופיע במוחו של ".  זליגתו"מכל צדדיו ומונע את 

                                                 
 (.ר"אד)ב "ג קכט ע"ח 73
מופיעה פסקה לח בנפרד מתיקון המצח ובתוך רצף , היד פריז ופירנצה-יש לציין כי פרט לכתבי 74

 .  3.2.2' ראו לעיל סע. י מילאנו אמברוזיאנה"טואלי אחר גם בכטקס
 (.ר"אד)ב "קכח ע, ג"ח 75
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וכתוצאה מכך  76,(שאינו אטום כקרומו של עתיקא שם יתואר קרום דקיק, א”זבתיקון מחו של 

זה האחרון אף נקשר כאן . ממש כתאור העדן התחתון, ב שבילים"לל א”זמתפשט מוחו של  

 . 'ונהר יוצא מעדן'באמצעות הפסוק מבראשית , במפורש

ושני אלה מעוגנים , סוד העדנים בסוד החכמה ר”אדנקשר אם כן ב', כדקאמרן'באמצעות הרמז 

בתיקון המח העליון מזוהה העדן עם החכמה והמוח  -ם אנתרופומורפיים מובהקים בהקשרי

 .  המצח מתוארת התפשטות המוח והעדן והארתם במצח תיקוןוב

שמובאים שניהם , מובא סוד העדנים במנותק מתקוני המוח והמצח של עתיקא, כאמור, א 1פריזב

מופיע גם כאן בסוד העדנים ' כדקאמרן'עם זאת המונח  (. ז”אדחלקה הראשון של ה)= 2פריזרק ב

 . ונשאלת השאלה איך להבין מונח זה בהקשר הנוכחי

. כתוצאה של אובדן קטעים, הוא נוסח חלקי וחסר  א1פריזב ר”אדתמיד יתכן כמובן שנוסח ה

אך אפשרות זו אינה סבירה שכן תקוני המוח , אפשרות נוספת היא שקטעים אלה הוצאו בעריכה

 ר”אדכנגד זה ניתן לטעון כי תקוני המוח והמצח מה. 2פריזב היד-כתבהמשך והמצח מובאים ב

אך , (2פריזשמובאים ב ז”אדביחס לקטעי המוח והמצח מה)הושמטו כאן כדי למנוע חזרתיות 

כמו , בהקשרים אחרים  פריז  יד-כתבאפשרות זו שוב אינה סבירה מה גם שחזרתיות ניכרת ב

 . וכוללים הקבלות וחזרות 2פריזוהן ב א 1פריזב בתקוני העין והחוטם שמופיעים הן

מעידה על שלב קודם בהתהוות   פריזי "אפשרות אחרת היא שהעריכה השונה של סוד העדנים בכ

שהרי כפי שראינו החכמה , בשלב זה הקישור בין סוד העדנים וסוד החכמה ידוע. ספרות האדרות

סוד   פריזי  "וכך בכ. ר”אדכעריכתו באבל טרם נערך , א 1פריזנרמזת בסוד העדנים שמובא ב

ואילו סוד , א 1פריזהעדנים וסוד החכמה העליונה ערוכים בנפרד כשסוד העדנים מצוי בעיקרו ב

כאן הקישור , ר”אדבשונה מה, .(3.3.5.4' סע)כפי שנראה בהמשך . 2פריזהחכמה העליונה מפורט ב

בתורה  א1פריזמקושר בוד העדנים סוכנגד זה  , הוא רופף( העדנים והחכמה)בין שני הסודות 

 . הגנוזה

 2פריזוב ר”אדסוד החכמה ב. 3.3.5.3

 77המוח של עתיקא תיקוןב – ר”אדסודות החכמה העליונה מרוכזים בשני קטעים קומפקטיים ב

מחו של . תאורי המוחות הם חד משמעיים וכך גם ההבחנה ביניהם 78.א”זהמוח של  תיקוןוב

ם שאינו נודע ואינו מושג על שום הקרום האופף אותו ומכסה שקט וסתו, עתיקא הוא מוח אחד

                                                 
 . י פריז ופירנצה"ר אינם מצויים בכ"א מהאד”של ז גלגולתכל תאורי ה(. ר"אד)א "קלו ע, ג"ח 76

 .כג-כא§ , (ר"אד)ב "קכח ע, ג"ח 77

 .קצב-קפט§ , (ר"אד)א "ג קלו ע"ח 78
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שמאפשר את , שעליהם מכסה קרום דק, א”זת חללי מחו של שלושכנגד זה מתוארים . עליו

 79,כשמות שלוש הספירות העליונות', דעת'ו' בינה', 'חכמה'מחות אלה קרויים כאן . התפשטותם

התפשטות זו מתוארת  באמצעות  80.יקאבהבדל ממחו הסתום של עת', גוף'והם שמתפשטים ב

ביטוי לקשר בין סוד החכמה שוב ניתן לראות  כאןו', ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן'הפסוק  

 .לסוד העדנים

ניתן למצוא תאורים ( ז”אדחלקה הראשון של ה)= 2פריזב, כנגד עריכה הדוקה זו של הסוד

אך , עתיקא גלגולת לבים בין תקוניתאורים אלה משת. מפורטים וארוכים של החכמה העליונה

כאן העניין הוא , ר”אדבכמח האנתרופומורפי שבולט בתאורי החכמה העליונה  הבטבהבדל מה

תאורי המוח או המוחות העליונים . והקשר בין התאורים השונים לא תמיד ברור, רלרוב אח

ה בכמה הקשרים נושא זה שב ועול. כרוכים בדיון במספר הראשים העליונים ומבניהם 2פריזב

 : ומופיע בניסוחים שונים ולהלן נציג זה מול זה שניים מהבולטים שבהם

ב "ע-א"ג רפח ע"ח=ב -א154 2פריז'  ניסוח א

 (ז"אד)

 (ז"אד)ב "ג רפח ע"ח=ב 154 2פריז'  ניסוח ב

תלת רישין אתגלפן דא לגו מן דא ודא לעילא מן 

  :דא[ ב154/]

לאו רישא חדא חכמתא סתימאה דאתכסייא ו

סתימאה רישא לכל  ,מפתחא וחכמתא דא

  .רישיה דשאר חכמות

עתיקא קדישא סתימא דכל  ,רישא עלאה

תידע יע ולא יולא ידלכל רישין רישא  ,סתימין

דלא אתדבק בחכמתא  ,דהוי ברישא דא אימ

ברח לך אל 'ולא בסוכלתנו ועל האי אקרי 

קא עמובגין כך . 'והחיות רצוא ושוב' ',מקומך

 . דביה תלייא אין אין ]![אקר

האי עתיקא אשתכח בתלת רישין וכלילן בחד 

ובגין . הוא רישא עלאה לעילא לעילאהרישא ו

דעתיקא קדישא אתרשים בתלת כל שאר 

עוד עתיקא אתרשים . בוצינין דנהרין בתלת

הוא כתרא עלאה  :כללא דעתיקא בתרין. בתרין

וההוא דהוי לעילא  ,דכל עלאין רישא דכל רישי

כך כל שאר בוצינין סתימין . לא אתידעד ,מן דא

עוד עתיקא קדישא אתרשים ואסתים . בתרין

בחד והוא חד וכלא הוא כל שאר בוצינין 

 .וכלא הוא מתקשרין ומתהדרין בחד ואינון חד

 

                                                 
 . 5.6' ות לפרצופים ראו הרחבה במבוא סעלעניין הקשר בין הספיר 79

שכן הארת מחו של עתיקא ניכרת , ר הוא פרדוכסלי”בנקודה זו ניסוחה של האד, כפי שציינו לעיל 80

 .במצחו
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ה שלוששניהם מדברים על . שני הניסוחים לעיל עוסקים במניין הראשים העליונים והמבנה שלהם

ה והם החכמה הסתומה  שלושנראה שמתוארים רק שניים מבין ה' וח אאך בניס, ראשים עליונים

. שבו היא כלולה, הלא נודע, החכמה היא הראש הפנימי ועתיקא הוא הראש העליון. ועתיקא

 . אינו מתגלה כאן, יש לשים לב, הראש השלישי

ה שלושכו מובאים הדברים באופן מעומעם עוד יותר וכאן לא ברור אם עתיקא כולל בתו' בניסוח ב

, האפשרות הראשונה. ה ראשים שכלולים בראש עליון אחרשלושראשים או שעתיקא הוא אחד מ

כבעל מוח אחד  ר”אדסותרת את תיאורו של עתיקא ב, ה ראשיםשלושהיינו שעתיקא כולל בתוכו 

האפשרות . א”זת מחותיו של שלוששיחידותו היא כנגד , !(א1פריזקטע שחסר אמנם ב) בלבד

מתישבת עם ( ה ראשים שכלולים בראש עליון אחרשלושנו שעתיקא הוא אחד מהיי)השניה 

האחד הוא ; בהם נזכרים שני ראשים עליונים, 2פריזואף מתאימה יותר להמשך הדברים ב ר”אדה

 .שלא נודע, והשני הוא ההוא שלמעלה ממנו וא כתר עליון וראש כל הראשיםשה, עתיקא

ת הראשים העליונים ככולל את מח שלוששלים את מניין ניתן איפה לה, בין שני התאורים לעיל

שניכר שהעיסוק בו , את עתיקא ואת ההוא שלמעלה ממנו ולא נודע, החכמה הסתום בעתיקא

ובדרך זו הלכו גם , לעיל' באופן מעין זה פירש זה מכבר גרשם שלום את ניסוח ב. קשה ומרתיע

  16.81-פרשני האדרא מן המאה ה

בו ניכרים מצד אחד חזרתיות ומצד שני , (טבלה לעיל) 2פריזסירת הדברים בלעניננו חשוב אופן מ

צורת מסירה זו  מעוררת את הרושם שלפנינו ניסוח ראשוני ולא מגובש . קיטוע ולשון רמז וחידה

 . של סוד הפרצופים וכן ניכרים הקושי וההתלבטות בהעלאת סוד זה על הכתב

שאינו , ההוא שמעל לעתיקא) 2פריזלוש שנרמזת ביש לציין כי המדרגה העליונה של סוד השי

, עתיקא: גילויים אלה הם. שמתמקדת בגילוייו השונים של השילוש, ר”אדב אינה נזכרת, (נודע

הזכר והנקבה ולבסוף ניתן אף לדבר על גוף , א”ז; א”זשלושת מחותיו של ; והנוקבא א”ז

ימים למודל השילוש שמותווה כל הגילויים הללו מתא. גוף הטומאה והאדם הארצי, הקדושה

יתר על כן ברובה עוסקת . אין כמעט התיחסות מפורשת אל המודל כמודל ר”אדאך ב, 2פריזב

ולבסוף גם , לקראת סופה עולים היחסים בין הזכר והנקבה, א”זביחסים שבין עתיקא ל ר”אדה

                                                 
לפירוט הפירושים המאוחרים . קיא' עמ, א"תשבי ולחובר משנת הזוהר ח; 183' עמ, פרקי יסוד, שלום 81

י לשילוש הראשים העליונים "מביא בעמודים אלה גם את פירוש הארגילר . 108-110' עמ, זוהר, ראו גילר

 .  ברקע פירושו של שלום, מן הסתם, שעומד, ז”מהאד
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או  ,י זוגותכך שהמודל המרכזי כאן הוא למעשה יחס.  היחסים בין גוף הקדושה לגוף הטומאה

  82.ואילו המודל המשולש מטושטש שניות 

היינו כהופעתו , בלבד 2פריזמופיע אם כן סוד החכמה העליונה ב  פריזי  "בכ, אם נשוב לעניננו

בחלק זה מופיע סוד החכמה בתוך דיון שבעיקרו עוסק בדגם השילוש . ז”אדבחלקה הראשון של ה

כמו כן בהקשר זה אין כל קשר . ינו מפותח כאןכשההקשר האנתרופומורפי של החכמה א, העליון

 . בין סוד החכמה לסוד העדנים

כמו , כאן.  א”זרק בהקשר של מחותיו של  2פריזקישור מרומז בין החכמה לסוד העדנים עולה ב

וכן נזכרות לב ' ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן'בפסוק  א”זמקושרת התפשטות מחו של , ר”אדב

, א1פריזב, כפי שראינו, סוד העדנים עצמו מצוי 83.א”זג המוח התחתון של הנתיבות שאליהן מתפל

ומעבר לכך אין כל נסיון לקשור בין שני , אך שם הקישור בין סוד זה לחכמה הוא מרומז בלבד

והקשריהם , דסוד העדנים וסוד החכמה מופיעים אם כן בנפר  2פריזו א1פריזבחלקים . הסודות

 .יםאינם ברורהאנתרופומורפיים 

 תיקוןכשהוא מופיע ב, מקבל סוד החכמה משמעות אנתרופומורפית ר”אדב, כנגד זה כפי שראינו

סוד העדנים . וכאן הוא גם נקשר לראשונה באופן מרומז בסוד העדנים, א”זו אהמוח של עתיק

בנוסף לכך ראינו כאן גם את . המצח של עתיקא תיקוןזוכה אף הוא להקשר אנתרופומורפי ברור ב

 .המצח לדיון קודם בסוד העדנים תיקוןבאמצעות ההפניה שב, ר בין שני הסודותהקישו

משקפת עריכה הדוקה ומאורגנת יותר של שני  ר”אדה, פריזי "עד כה נראה אם כן שביחס לכ

 . כמו גם עיבוד מפותח יותר של סודות אלה במסגרת תורת הפרצופים העליונים, הסודות

                                                 
( ז חלק ראשון”אד)= 2הדגש על היחסים הדואליים מתישב אמנם יפה עם אחד מביטויו של המודל בפריז 82

וכד . הכי כלא בתלת רישין ,ביהכמה דעתיקא קדישא תלת רישין מתעטרין ': שבא לידי ביטוי בקטע הבא

 . תרין מתרין סטרין וחד דכליל לון - תליין כלהו דא בדא בתלת רישין ,אתנהרן

ולא אשתמודע ולא אתרשים והוא כליל  לעילא לעילא אית דלא אתידע :ח"ת ?עתיקא קדישא :ואי תימא

נא ולא בכלל ולא בחושבן וההוא לאו במניי .ןנתתקמהכי אחרא כלא ותרין רישין ביה כלילן וכדין כלא 

, ג"ח= ב 156 2פריז. )''אשמרה אפי מחסום וגו אשמרה דרכי מחטא בלשוני'על דא אתמר ו .רעותא דלבאד

יחסים דואליים בין שניים שהם זה  –לשתי רמות , כאן אם כן מתפרט מודל השילוש ((. ז"אד)ב "רפט ע

ז הוא לא עתיקא אלא ההוא שלמעלה ”ה האדכפי שמבהיר, אחד זה. ואחד שכוללם, לשני צדדים, כנגד זה

נראה אם כן שביחס למודל זה מתמקדת האדרא אמנם ביחסי השנים . שלא נודע ואין בו כל סימן, למעלה

 .אינו נזכר כאן כלל, ואילו ההוא שאינו נודע. א”עתיקא וז –שהם זה כנגד זה 

 ((. ז"אד)ב "רפט ע, ג"ח)=ב -א156 2פריז 83
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 3פריזל 2פריזבין   –והחכמה  הקישור בין סוד העדנים. 3.3.5.4

קישור מפורש וקומפקטי בין סוד העדנים לסוד החכמה והמחות ניתן למצוא בקטע שמובא 

בסגריים עגולים סימנתי את שתי הפסקאות המרכזיות . ז”אדחלקה השני של ה)= 3פריז בתחילת 

 (: לנוחות הדיון בהמשך

והיא חכמה עלאה  אתקונ כללא דכל ,תקונא דעתיקא קדישא אתתקן בתקונא חד( 1)

והאי  .והוא מוחא דעתיקאדכל סתימין  עדן עלאה סתימאוהאי אקרי  סתימאה דכל שאר

  .ייןומהאי עדן אתגל עדן אחראלמניה אתפשט  .מוחא אתפשט לכל עיבר

 דהוא כד פשיט חד טורנא  ,רישא סתימא דברישא עתיקא דלא אתידע[ א"רפט ע/] וההוא( 2)

א דא נוחא ואתגלף ואתנהיר בכמה נהירין ואפיק וארשים כבוסיבטש בהאי מ ,לאתנהרא

והאי אתפשט לתתא בדיקנא עד ההוא  חד נהורא דאקרי רצוןבהאי מצחא ואתרשים ביה 

מסתכלין מארי דדינא  ,ובהאי רצון כד אתגלייא חסד עלאהאתר דמתישבא בדיקנא ואקרי 

  84.ומתכפיין

ך מקיף של האיברים העליונים שבהם מתפשטת בקטע זה ניתן לראות נסיון לתיאור תמציתי א

וממשיך  (1) נראה שהקטע נפתח בתיאור על דרך הכלל. מתפשטים בהםאורות שההארה וכן של ה

חכמה . שהיא תקונו האחד, על דרך הכלל מתוארת החכמה הסתומה שבעתיקא. (2) על דרך הפרט

היא מתפשטת לכל עבר , תהעל אף סתימו. זו היא מחו של עתיקא וקרויה גם עדן עליון סתום

 .  שבו מתחילה ההתגלות, א”זהיינו מחו של ', עדן האחר'וממנה מתפשטת ההארה ל

המוח העליון של עתיקא כאן מתוארת התפשטות .  הוא מורכב יותר (2) התאור על דרך הפרט

כתוצאה ממכה זו מתפשט אור המוח הסתום שבראש   85.('טורנא') כאשר מכה בו שר עליון כלשהו

ואור זה מתפשט למטה בזקן עד ' רצון'שנקרא , ם של אורושאל מצח עתיקא ומותיר בו רי, עתיקא

בתוך כך אנו מתוודעים גם אל תהליכי ההשתנות של . 'חסד עליון'שמתישב במקום אחד ונקרא 

נקודה חידתית בקטע זה היא . כשבכל פעם הם מקבלים שם אחר, האורות ממדרגה למדרגה

, היינו הראש הסתום שבראש עתיקא', סתימא דברישא עתיקא דלא אתידע רישא'משמעותו של 

שבה מכה , כשהשאלה היא אם ראש זה מרמז לחכמה הסתומה בתוך ראש עתיקא, שלא נודע

                                                 
 ((.  ז"אד)ב "רפח עג "ח)=א 177 3פריז 84
משמעות זו . מפרש נגיד ושר' נצוצי אורות'ואילו , מלשון עטרה ותכשיט' טורנא'מפרש את ' דרך אמת'ה 85

, ומשמעות דומה מובאת גם במילון יאסטרוב(. דף פו)טורנא ,ערך טרן, היא שמובאת גם בערוך השלם

 (. 527' עמ, שם. )'קצין'שמתרגם טורנא כ
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, (שרמזים לו ראינו בקטעים הקודמים)או שהוא מציין את הראש העליון שמעל לעתיקא ' טורנא'ה

   86.ה הסתום בעתיקאאל מוח החכמ ת ההארהכמקור שממנו מתפשט

מכל מקום ניתן לראות כאן כעין ניסוח מסכם של התחנות המרכזיות שבהן עובר השפע העליון 

אלא ניתן לראות כאן גם , פרצוף עתיקא ולמעשה לא זו בלבד שהעדן והחכמה נקשרים כאןתוך ב

גלה אם קטע זה מ. מפותחים כל אחד בנפרד ר”אדשב, את קישורם של תיקון המוח ותיקון המצח

ולהלן , כן את העיבוד המתקדם ביותר לסוד החכמה והעדנים בהקשריהם האנתרופומורפיים

 .'העיבוד המתקדם'נקרא לו 

מובא  ז”אדב: היד ניכרת כאן תופעה ראויה לציון-בכתב' העיבוד המתקדם'מבחינת מיקומו של 

י הענינים היד שלפנינו שנ-בכתב, לעומת זאת. קטע זה בהמשך לתיקון המצח של עתיקא

תקונא ': אך הקטע לעיל חסר ורק תחילתו מצוינת במילים  2פריזתיקון המצח מצוי ב: מופרדים

אך מסיבה כלשהי , מודע המעתיק לכך שאמור להיות כאן המשך, אם כן, לכאורה 87.'וכודעתיקא 

הפיסקה . שבו ניתן למצוא אותו היד-כתביהמשך זה אינו מובא ואין כל הפניה למקום אחר ב

וגם במקום זה  3פריזבתחלת , כפי שראינו, מתגלה, שלנו' העיבוד המתקדם'הלא היא , חסרהה

צורת עריכה זו מעוררת . 2פריזאין עדות לכך שהמעתיק מודע לקשר בינה לבין תיקון המצח שב

 . שאלות

. קשור גם הוא בסוד העדנים וסוד החכמה  פריזי  "המקרה הנוסף שבו ניכרת עריכה מעין זו בכ

מופיע קטע שעוסק בהתהוות מחותיו של , 2פריזהמצח של עתיקא ב תיקוןני עמודים אחרי כש

כד אתגלייא האי ': בסופו נכתב. ובהארת המוח העליון בתחתון, מהחכמה העליונה הסתומה א”ז

גם כאן אין  88.''וכו האי עדן אתמשיך. עמקא רעוא דרעוין כלא נהיר וכלא אשתכח בחדו שלמתא

קטע אך  גם במקרה זה ה, שכו של הקטעבו ניתן למצוא את המ היד-כתבאחר ב כל הפניה למקום

 : מעט אחרי הקטע שהובא לעיל, 3פריזנמצא ב

בעתיקא לא . האי עדן אתמשיך מעדן עילאה סתימא דכל סתימין ומהאי עדן איקרי שירותא

בגין אקרי ולא הוי שירותא וסיומא ובגין דלא הוה ביה שירותא וסיומא לא אתקרי אתה 

 89...דאתכסיא ולא אתגלייא

                                                 
מצחא דאתגלי בעתיקא קדישא רצון אקרי דהא רישא ': 2ח כפי שמובא ב פריזהשוו גם תיקון המצ 86

 (.א155, 2פריז) ' אתידע פשיט חד טורנא בסימא יאה דאתכליל במצחא]![ עילאה סתים סתים לעילא דא

 .במקור -'' וכו'המילה . א155, 2פריז  87

 .במקור -'' וכו'המילה . א157, 2פריז  88
 .ב-א177, 3פריז 89
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אם כי בהקשר אחר מזה שראינו , לאחר פסקה שבה נזכר המוח העליון 3פריזמובאת ב פסקה זו

, במקרה זה לא נוצר קשר ברור בין העדן והמוח וסוד העדנים נותר כאן כשלעצמו  2.90פריזלעיל ב

בדומה , ם וסוד החכמהלפנינו אם כן מקרה נוסף של הפרדה בין סוד העדני 91.ללא הקשר ברור

 . 2פריזוב א1פריזאותה ראינו ב, להופעתם הנפרדת של סודות אלה

ניתן לראות   פריזי  "וכ ז”אדה, ר”אדהרי שבין ה, אם נסכם את גלגוליהם של הסודות בהם עסקנו

 .  שלוש עריכות שונות לסוד העדנים וסוד החכמה העליונה

(. תיקון המצחב) ר”אדופומורפי  שניתן לו במופיע סוד העדנים ללא ההקשר האנתר א1פריזב

ואילו הקישור הדומיננטי כאן הוא בין העדנים , הקשר בין העדנים לחכמה עליונה נרמז בלבד

פעם נוספת מופיע סוד זה כשלעצמו בתוך רצף קטן .   הגנוזה בין שני הפרצופים, לתורה העליונה

חלק , ז"אד=) 3פריזם מובאים בפתיחת שהקשר ביניהם אינו ברור וה, ה קטעים קצריםשלוששל כ

 (.שני

להבדיל מסודות , כפי שראינו לעיל(. חלק ראשון, ז"אד)= 2פריזסודות החכמה העליונה מופיעים ב

וגם במקרה זה ההקשר האנתרופומורפי , עריכתם כאן אינה הדוקה ומאורגנת, ר”אדהחכמה ב

 . ר”אדאינו מפותח יחסית ל

המוח )ים האנתרופומורפיים שנקשרים  בחכמה העליונה הבטלוב המיזוגם של שני הסודות תוך שי

 . 3פריזמופיע רק ב, (והמצח

, נעשית אינטגרציה בין סוד העדנים וסוד החכמה 3פריזב מן האמור לעיל ניכר אם כן כי 

אף נארגים בהמשך לתוך הדיון החדש , יש לציין, ואלה, 2פריזוב א 1פריז שמובאים בנפרד ב

 . הבן והבת, האם, ופי האבשעולה כאן בפרצ

במקרה זה מאשש אם כן הניתוח הטקסטואלי של סודות החכמה והעדנים ומופעיהם בחלקים 

במובן , 2פריזו  א1פריזל 3פריזבין   היד-כתבאת ההבחנה שניכרת במבנה , פריזי "השונים של כ

זה מצטרף  הבט. 2פריזו א1פריזמשקף שלב מתקדם יותר של עיבוד הסודות ביחס ל 3פריזזה ש

, י"ים אחרים שמבחינים בין חלק זה לבין החטיבה הראשונה של האדרות שמובאת בכההבטל

                                                 
מוחא אקרי נביעא דברכתא נביעא דכל ברכאן מיניה (: נב§  )ז"אד)א "ג רפט ע"ח)=א 177 ,3פריז 90

ובגין דהאי מוחא להיט בתלת חיורין דעינא אקרי טוב עין הוא יבורך תלי ביה ברכתא דהא . אשתכחו

 .'במוחא אתגליי חיורין דעינא
והן מקבילות למקומות , רורמתחיל ברצף של שלוש פסקאות שהקשר ביניהן לא ב 3יש לציין שפריז 91

שבהן נקשרו סוד העדנים וסוד החכמה במסגרת התאור של מהלך , מט-מח§ כך ראינו את . ז”שונים באד

 . ע§ נב לעיל ולאחריה תאור שני העדנים שמצוי ב§ לאחריהן מובאת , השפע בעתיקא
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וכן הביטויים , והיקף הנושאים שעולים בו 3פראורכו של  :והם, ים אותם ציינו לעילהבט

 .ניכרים בו וקישורם בתורת הספירותהיחודיים של תורת הפרצופים ש

 סיכום ומסקנות. 3.3.5.5

רבדים שונים של התפתחות סוד העדנים וסוד החכמה  מעלה ומבליט  פריזי "די של כיחוהמבנה ה

 ר”אדב. מיטשטשות השכבות השונות של הסוד ונעלמות, ז”אדוב ר”אדכנגד זה ב. העליונה

 –הם עדיין מופיעים בנפרד . נארגים שני הסודות לתוך המסגרת האנתרופומורפית של התיקונים

אך הם  -וסוד החכמה נקשר בתיקוני המוח , המצח של עתיקא תיקוןך סוד העדנים מופיע בתו

 .  ('דקאמרן') נקשרים ביניהם באמצעות הפניה פנימית

 עם . לו סוד החכמה מופיע באופן מפותחסוד העדנים הוא מצומצם ואי ז”אדבחלקה הראשון של ה

כמו גם הופעתו של , זועובדה . ר”אדעריכתו כאן אינה הדוקה ומובנית כמו ב, כפי שראינו, זאת

 המוביל, הסוד כאן בתוך דיון שענינו הנחת המודל הבסיסי לתורת שילוש הפרצופים העליונים

נשתמרו למעשה שלבים מוקדמים של התפתחות , ז”אדאותנו להשערה שבחלקה הראשון של ה

 . סוד החכמה בהקשר של תורת הפרצופים

סוד החכמה , ד המתקדם ביותר של סוד העדניםניכר העיבו, ז”אדבחלקה השני של ה, יחד עם זאת

מחד  – לכאורה שתי מגמות שונות ז”אדכך אם כן אנו מגלים ב. והתיקונים האנתרופומורפיים

נשמרים כאן שלבים מוקדמים של התפתחות הסודות ומאידך מתגלים כאן שלבים מתקדמים של 

 . פיתוחם

, ז”אדאת ההבחנה בין שני חלקים בשמבנהו מאשש , פריזי  "הסבר אפשרי למצב זה עולה מכ

 . ומעלה את האפשרות שחלקים אלה התהוו בנפרד או הופצו בנפרד בשלב מסוים

ניתן לומר   פריזי  "אם ננסה לארגן את תמונת התהוות סוד העדנים וסוד החכמה על פי כ, ולסיום

כך , הבא השלב. משקפים את השלב הראשון בהתהוות סוד החכמה והעדנים 2פריז+ א1פריזכי 

ולבסוף מיזוגם כפי שהוא מופיע , ר”אדהוא מיזוגם של שני הסודות כפי שהוא מופיע ב, נראה

לפי הנחה זו כוללות שתי האדרות הן רבדים מוקדמים והן . (3פריז)= ז”אדבחלקה השני של ה

, והיא מערערת על התיאור המקובל של יחסי שתי האדרות,  רבדים מתקדמים בהתפתחות הסוד

 . ר”אדבכללה מציגה חומר מפותח יותר ביחס ל ז”אדהלפיו 

 



 98 

 ? עריכה אלטרנטיבית או נוסח קדום –הלחיים  תיקון .3.3.6

תיקון זה מופיע . תיקון הלחיים הפנויות משיער, זה נדון בתיקון השביעי בזקן עתיקאבסעיף 

כות לתקוני ובסמי, שאינם מופיעים כאן, במנותק מכל שאר תקוני הזקן, פריזיד -לעצמו בכתב

כמו כן נראה . נעמוד בהרחבה בסעיפים הבאים, על המשמעות של עריכתו זו. של עתיקא גלגולתה

כי הדים למעמדו העצמאי של התיקון השביעי בין שאר תקוני זקן עתיקא ניתן למצוא גם בניתוח 

קון מתוך הצלבת הניתוח הטקסטואלי של התי. ר"מבני ותוכני של התיקון כפי שהוא מופיע באד

 נוסח קדוםמשקף בהקשר זה  פריזי "היד נעלה את האפשרות שכ-עם ניתוח נתוני כתב, ר"באד

עם ניתוח הטקסט  היד-כתביכמו כן נראה כי הצלבת נתוני . יחסית של תקוני זקן עתיקא באדרא

או הפצתם של תקוני זקן עתיקא /ר יכולה ללמדנו על תהליכי התהוותם ו"כפי שהוא מופיע באד

  .ככלל

. החוטם והלחיים, עיני עתיקא: ה אבריםשלושמתוארים  א 1פריזעתיקא ב גלגולתבמסגרת תקוני 

ישנו כאן לכאורה רצף הגיוני שתואם   -שעובר מהעינים לחוטם וללחיים , מבחינת מהלך התיאור

 ר”אדב(  לעיל 1כפי שניתן לראות בטבלה)עם זאת . מבט שמשוטט על הפנים ויורד ממעלה למטה

ובמסגרת תיקונים , הלא היא תקוני זקן עתיקא, לחיים הוא חלק מיחידה רחבה יותרה תיקון

 .  אלה מופיע תיקון הלחיים כשביעי במניין

: במילים אחרות. 3פריזובמקום אחד גם ב 2פריזאלא רק ב א 1פריזזקן עתיקא ככלל אינו נזכר ב

כל זכר לתקוני   פריזי  "אין בכ, א1פריזשבינו לבין זקן עליון אין כל קשר ב, למעט התיקון השביעי

 . בלבד ז”אדוכל תאורי הזקן שמופיעים בו מתאימים לתאוריו ב ר”אדזקן עתיקא מה

ת שלושעל שום היותו מזיל חיים לכל ואיבר שבו מתפשטים ', מזלא'נקרא הזקן העליון  ז”אדב

שתשעה , וניםביג שפעים עלי' מזלא'של הכן נזכרת התפשטותו   92.הראשים העליונים ומתגלים

בקטע . 2פריזתאורים אלה של הזקן העליון מובאים ב. א”זיוצאים ומשפיעים בזקן , מתוכם

עם זאת בכל קטעי הזקן בשני חלקיה של  93.החסד מידתמזוהה הזקן גם עם  3פריזשמובא ב

                                                 
הוא שמו של התיקון ' מזלא, 'ץ"ר וגם בסד”באד(. א157-א156 2פריז( )=  ז"אד)ב "ע-א"ג רפט ע"ח 92

, שני תיקונים אלה(. ב"שם קלד ע)יג -וכן הוא נקשר בתיקון ה(( ר"אד)א "ג קלד ע"ח)השמיני בזקן עתיקא 

במובן זה ניתן לראות קשר בין השימוש במונח זה . מתוארים ככוללים את שאר התיקונים שבסביבתם

ץ ולסוד יג "באדרות בהשוואה לסד' מזל'הלדיון במושג . ר”לבין שימושו באד, ז כשם לזקן בכללותו”באד

 . 128-131' עמ, זוהר, ראו גילר, קטיליה'מידות לג
לדיון בקטע זה ראו . ג"סו ט, זיהוי החסד עם הזקן מצוי גם בקטע מלבנת הספיר. 3.3.5.4' ראו לעיל סע 93

', מזלא'רה של מושג הכמו במק, ר”באד. 78' ליד הע. 2.2.3' סע' וכן להלן פרק ג 28-29' כיצד עמ, ליבס' י

, התיקון השישי –בהתאם למידות הקשורות בהם , עם תקונים ספציפיים בזקן עתיקא' חסד'מזוהה ה

פרט לקישורים אלה ניתן למצוא   .'חסד לאברהם' -והתיקון האחד עשר ', כי חפץ חסד הוא'שנקשר במידה 
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ים בסיסיים הבטשני   ז”אדוככלל חסרים בתאורי הזקן ב, אין כל פירוט של פלגי הזקן ז”אדה

' מזלא'אינו נזכר כאן בהקשר של ה 'תיקוני זקן'המונח . ר”אדשמצויים בתאורי הזקן בביותר 

וכן אין קישור מפורט דוגמת , ר”אדואין כאן כל פירוט של תקוני הזקן דוגמת מה שאנו מכירים ב

כאן עולה מן הסתם השאלה האם . אלא באופן כללי בלבד, בין פלגי הזקן ליג המידות ר”אדה

או שמא היא משקפת שלב , ר”אדציגה נוסח מקוצר ומסכם של תקוני הזקן מהבהכרח מ ז”אדה

אך עדיין באופן מרומז וללא , בו מקושרות יג המידות בזקן, קודם בהתהוות תקוני הזקן העליון

 . ר”אדהפיתוח הדרשני המשמעותי שניכר בתקוני הזקן ב

קע זה בולטת הופעתו החריגה ועל ר, לזקן העליון ז”אדרק נוסח ה, כאמור, מצוי  פריזי  "בכ

תיקון זה . א 1פריזשמובא כאמור ב,  הלחיים תיקון, ר”אדוהמבודדת של תיקון הזקן השביעי מה

אולם משפט אחד בקטע , אלא לאיברי פנים אחרים של עתיקא, אמנם אינו מקושר כאן לזקן כלל

 : מעיד על כך שתיקון זה הוא שביעי במכלול תקונים כלשהו

 ( ר"אד)ב "ג קלג ע"ח ב  153, א 1פריזי "כ 

 

 

 

כתפוח בעצי ': 'שמעון ואמ' פתח ר( קמב)

ה "מה תפוח כליל בתלת גוונין כך קב' היער

ותרין תפוחין . תרין תפוחין כליל שיתא גונין

אלין דאינון תקונא שביעא אינון בכל שיתא 

באור פני 'תיקונין דאמינא ובגיניהון אתקיים 

 . 'מלך חיים

' הני תפוחין נפקין חיי לעלמתאנא מ( קמג)

' פניו אליך' יאר י' 'כתי. א”זומחזיין חדו ל

באור פני מלך '. 'באור פני מלך חיים' 'וכתי

אלין אינון תרין תפוחין בתקרובתא ' חיים

פניו דלבר ' פניו אליך' יאר י'. דבוסמא זימינא

פסיק [ ישוב ירחמנו]תקונא שביעאה ( אקמ)

 ,תפוחין בתקרובתא דבוסמא' שערא ואתחזן ב

 . שפירן ויאן למיחזי

כתפוח בעצי היער ' :ש ואמר"פתח ר( קמב)

מה תפוח זה כליל בתלת ( ש ב ג"שה). 'וגו

ה תרין תפוחין כליל שיתא גווני "כך קב ,גווני

אינון ' ותרין תפוחין אלין דאינון תקונא ז

ובגיניהון . דכל שיתא תקונין דאמינא כללא

 (טז טו' מש). 'באור פני מלך חיים'אתקיים 

ותאנא מהני תפוחין נפקין חיין לעלמא ( קמג)

פניו ' יאר יי'כתיב . ומחזיין חידו לזעיר אפין

באור פני '. 'באור פני מלך חיים'וכתיב . 'אליך

אלין אינון תרין תפוחין דתקרובתא  -' מלך

פנים  -' פניו אליך' יאר יי'. דבוסמא דאמינא

                                                                                                                                            
ובני העין ונראה כי משמעות זו של שם החסד הוא אחד מל, את החסד גם בהקשר של תיקון עינו של עתיקא

 . לעיל 92' בהע צוייןז ש"החסד מהדהדת גם בקטע האד
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 . 'דכד נהירין מתברך עלמ

ותאנא כל זמן דהני בוסימי דלבר כל ( קמד)

' בעלמ( ?)למא מתברך ולא אשתכח טוזאע

ומה אי הני דלבר כך תרין תפוחין דנהרין 

 . תדירא על אחת כמה וכמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ותא חזי פנים דלבר אית זמן דנהירין ( קמו)

יאר פניו ' 'ואית זמן דחשוכן ובגיני כך כתי

מכלל דלא הוו תדירא אלא כד ' אתנו סלה

 ]![אתגליין תרין תפוחין דלעיליא

 . דלבר דכד נהרין מתברך עלמא

כל זמן דהני בוציני דלבר  :ותאנא( קמד)

כל עלמא מתברך ולא אשתכח רוגזא  ,נהירין

תרין תפוחין  ,ומה אי הני דלבר כך. בעלמא

 . ו"דנהרין תדירא דחדאן תדירא עאכ

 ,כד אתגליין תרין תפוחין אלין :תניא( קמה)

אפין בחדוותא וכל אינון בוצינין אתחזי זעיר 

דלתתא בחדוותא וכל אינון דלתתא נהרין וכל 

עלמין חדאן ושלימין מכל שלימותא וכלא 

כלהו . חדאן ונהרין וכל טיבו לא פסיק

כלהו חדאן בשעתא  ,אתמליין בשעתא חדא

 . חדא

פנים דלבר אית זמן דנהרין ואית  :ח"ת( קמו)

 .'פניו אליך' יאר יי'כ כתיב "זמן דלא נהרין ובג

( סז ב' תה). 'יאר פניו אתנו סלה' (ו כה' במ)

מכלל דלא הוי תדירא אלא כד אתגליין 

 . תפוחין דלעילא

אלין תפוחין דסתימין נהירין  :תאנא( קמז)

ומנהון נהירין לתלת מאה . וחוורין תדירא

וכל שיתא תקונין קדמאין . ושבעין עיבר

וב יש'הדא הוא דכתיב . דבדיקנא ביה כלילן

ישוב מכלל דזמנין טמירין  (ז יט' מי) .'ירחמנו

, 'ישוב ירחמנו'וזמנין אתגליין הכא הוא 

 דא הוא תקונא 94.'ואמת'ובהאי דלתתא הוא 

שביעאה דכליל שיתא בתרין [ א"קלד ע/]

                                                 
ארך ( 4)וחנון ( 3)רחום ( 2)אל ( 1)' ה' ה': נראה שבכך הכוונה למידה השביעית ממידות האל בשמות לד ו 94

א "קלח ע,  ב"ג קלא ע"ראו ח. א”שבמקום אחר באדרא נרמז קישורן בז ',(7)ואמת ( 6)ורב חסד ( 5)אפיים 

 (. ר"אד)
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 .תפוחין דבעתיקא דעתיקין

  

  פריזי  "הלחיים בין תקוני עתיקא בכ תיקוןהיחוד של . 3.3.6.1

מפתיחות התיקונים שקדמו לו   פריזי  "הלחיים שונה בכ תיקוןין שפתיחת ראשית יש לצי

כל הקטעים הקודמים הובאו . ובמובן זה הוא נראה חריג ומתבלט בתוך הרצף( העיניים והחוטם)

כמי שמשמו , שמעון' נזכר שוב ר, לראשונה מאז הפתיחה, באופן אנונימי או סתמי ורק כאן

' בחוטמא', 'בעינא'ני העין והחוטם נפתחו באופן ישיר בכותרים  תיקו, כמו כן. מובאים הדברים

', כתפוח בעצי היער'י על הפסוק משיר השירים "ורק תיקון הלחיים נפתח בדרשה של רשב

 . כשהפעם אין הכרזה מפורשת על האיבר המתוקן

לו  הלחיים לא היה חלק אורגני מתיקוני הפנים שקדמו תיקוןנתונים אלה יוצרים את הרושם ש

 . אלא נראה כי הוא נוסף לכאן בתהליך עריכה היד-כתביב

 ר"א  ובאד1פריזתיקון הלחיים ב. 3.3.6.2

ישוב ')הלחיים לתקוני זקן עתיקא ולמידה השביעית ממידות האל  תיקוןלא מקושר  א 1פריזב

עית הלחיים לתקוני הזקן ובינו לבין המידה השבי תיקוןמצויים הקישורים בין  ר”אדב(. 'ירחמנו

(. קמז-קמא ו§ ) היד-כתבבשתי פסקאות שמובאות בפתיחת התיקון ובסיומו ואינן נמצאות ב

כך שהן נוספו בשלב כלשהו על התיקון עשוי לרמז ל ( בפתיחה ובסוף) מיקומן של פסקאות אלה

בשתי הפסקאות הללו אכן ניתן לראות הדגשה .  כדי לקשרו בתקוני הזקן וביג המידות, גופו

. קשר בין המאפיין האנתרופומורפי של התיקון לבין המידה השביעית ממידות האליתירה של ה

ופעמיים בסופו וכן בהצבת המידה  95,עניין זה בא לידי ביטוי בציון המידה בתחילת התיקון

אותה ניתן למנות כשביעית ', ואמת'שהיא המידה , א”זהשביעית בעתיקא כנגד מקבילתה ב

                                                 
מבין שני אלה . ציון המידה הרלוונטית מיד בתחילת התיקון מופיע שוב רק בתיקונים הרביעי והחמישי 95

לא נזכר כאן שם . התיקון הרביעי הוא קצר ביותר ומֶעֶבר לעצם הקישור במידה אין הדרש מפותח בו כלל

ושרשור הפסוקים נראה בעיקר כהתחלה חסרת המשך  מהות הקישור בין המידה לזקן אינה ברורה, דורשה

ד "הה. תקונא רביעאה מתתקן שערא תחות פומא מרישא חדא לרישא חדא': או כרמז בלתי מפותח

. הנמצאה ממש( ב יט ד"מל)' ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה'א "כד( מיכה ז יח)' לשארית נחלתו'

 ((ר"אד)א "קלג ע, ג"ח(. )ג יג' צפ)' שארית ישראל לא יעשו עולה'דכתיב ' שארית'
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פרט לכך נקשר  96.א”זל ר”אדקושרות במקום אחר במידות שמ ,במידות שמזכיר משה בשמות לד

כשהוא מתואר ככלול מהם או כולל , התיקון השביעי באדרא בששת תיקוני הזקן שקדמו לו

ביצירת הקשר בין המידה השביעית לתיקון הלחיים ובינו לבין שאר  ר”אדהמאמץ שניכר ב. אותם

אלה בשתי פסקאות שלמעשה ניתן להפרידן כמו גם ריכוז עניינים , תקוני הזקן שקודמים לו

, א1פריזכעמידתו ב, יכולים להעיד על כך שבשלב כלשהו עמד תיקון הלחיים לעצמו, מהתיקון גופו

י  "הרי שכ, אם נלך בכיוון זה.  ר”אדללא קשר ביג המידות  ובתיקוני הזקן כפי שהם מצויים ב

עוד לא נקשר תיקון זה בתיקוני הזקן שבו , משקף שלב מוקדם של התהוות תיקון הלחיים  פריז

 . כפי שאנו מכירים אותם באדרא

בין  ר”אדשכן משפט אחד שמקשר ב, אך היא נתקלת בקושי משמעותי, הנחה זו מפתה ביותר

בנוסח משובש  כיאם , מצוי בגוף התיקון דווקא ומשפט זה מופיע, תיקון הלחיים לתיקוני הזקן

 97.'לין דאינון תקונא שביעא אינון בכל שיתא תיקונין דאמינאותרין תפוחין א': א 1פריזמעט גם ב

נראה נטול הקשר בנוסח , שבו נמנה תיקון הלחיים כשביעי ביחס לתיקונים קודמים, משפט זה

ונשאלת השאלה לאיזה ששה תקונים הכוונה כאן או מהו הנוסח שעמד בפני מעתיק  היד-כתבי

או שתיקון , הזקן נשמטו כאן מסיבה כלשהי האם שאר תיקוני: במילים אחרות.  פריזי  "כ

הוא פרי  ר”אדהלחיים עמד בשלב כלשהו במסגרת תיקונים אחרים ואילו קישורו בתיקוני הזקן ב

 . שנעשה בשלב מאוחר יותר, עיבוד

משקף עריכה אלטרנטיבית   פריזי  "אם נניח השמטה מכוונת של תיקוני הזקן נצטרך להניח שכ

עולה השאלה האם המשפט , יוון זה אינו נראה סביר ביותר אך אם נלך בוכ.  ר”אדומצונזרת של ה

כדי להשאיר בכל זאת זכר , שמסגיר את פעולת העריכה נשאר כאן בטעות או שמא במכוון

כמו כן במקרה כזה עולה כמובן השאלה למה . לתיקונים הנוספים שאין המעתיק מעלה על הכתב

שהרי הזקן העליון נזכר ומתואר , טו שאר תקוני הזקןנשאר דווקא התיקון השביעי ומדוע הושמ

 . אם גם באופן כללי, 3פריזוב 2פריזב, היד-כתביבהמשך 

סבירה יותר היא כי בפני המעתיק עמד התיקון השביעי במנותק מהקשרו המוכר , אפשרות אחרת

ו על אופן א/מצב כזה עשוי ללמדנו על אופן התהוותם של תיקוני זקן עתיקא  ו. לנו באדרא כיום

ורק בשלב בנפרד הופצו לבים ויתכן כי או בש, יתכן כי תיקונים אלה התגבשו בנפרד. הפצתם

( 3.1' סע)ראינו לעיל  תהליך מעין זה ל עדות אפשרית .ר”אדמאוחר יותר נערכו יחד כעריכתם ב

                                                 
על תיקוני . א לא נזכרת מידה זו”עם זאת יש לציין שבתיקון הזקן השביעי של ז(. ר"אד)ב "ג קלא ע"ח 96

 .5.2' א ראו במבוא לעבודה סע”ז

 .'דכל שיתא תקונין דאמינא אינון כללא' ותרין תפוחין אלין דאינון תקונא ז': נוסח האדרא 97
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בזקן ושל התיקונים השני והשלישי של סוף התיקון הראשון  ,הגבול' הנפרדת בס בהופעתם

אחידות חוסר הניתן לראות ב תיקוני הזקןחלק מעמדם העצמאי של אחר למ הבט  98.יקאעת

שבו אין הדרשה , בזקן עתיקא בהקשר זה הזכרנו למשל את התיקון הרביעי .ברמת הפיתוח שלהם

עשירי והאחד ה ,התשיעיתיקונים האת ולכך ניתן להוסיף גם  (110' לעיל הע) מפותחת כמעט כלל

  99.עשר

ידות של סוד יג מל רוב תיקוני הזקן של עתיקא מקיימים זיקה ברורה, ו במבוא לעבודהכפי שראינ

' ה בס"תאור זקן הקבל תיקון הזקן הראשון באדרא מגלה גם נקודות דמיון. קטיליה'יוסף ג' ר

הלחיים במובן זה שגם בו נרמזות , אדראתיקון השביעי בלגם דומה ותאור זה כשלעצמו  ק"תש

פירוט של יג פלגי הזקן וגם תאור ק אין "תש' בס, בשונה מהאדרא, עם זאת  .בתוך תאור הזקן

  100.הלחיים שעולה בהקשר זה נותר מרומז בלבד

בין התאור הכללי של הזקן , משקף שלב ביניים  פריזי  "כי כ לאור זאת ניתן לשאול האם יתכן

ות סביב יג תקוני בשלב זה מתפתחות הדרש 101.ר”אדלבין פיתוחו ב, ק"תש' העליון שניכר בס

כמו כן יתכן . אך הן עוד לא מגובשות כגוף אחד, ובמסגרת זו מתפתחת גם הדרשה הנוכחית, הזקן

כשהדרשות מועברות במפוזר ובמנותק , טיפין טיפין, כי הפצתם של תיקוני הזקן היא אזוטרית

 .  מהקשרן

                                                 
, כן ראו להלן. רגע דרמטי, לדיון מפורט בתיקונים אלה ויחודם הספרותי בין תקוני עתיקא ראו מאמרי 98

 . 3.3 ' סע' פרק ד
כן ראו פרק , 5.1' סע, ראו במבוא, לדיון בתקוני עתיקא באדרא ובהבדלים ביניהם( ר"אד)א "ג קלד ע"ח 99

 .  4.1.1' סע' ד
באנפין { כד}הנהו שערוי קדישין מתמלין מנייהו עד דעיילי בפומא קדישא אלא : תנינא': ב27, ק"תש 100

' וכתי' כתפוח בעצי היער'ה "בשלמה מלכא ע' דהוא יתיב בשדה של תפוחים ועל כן כתי, כנגד עינין בלחודוי

ן עלמין נהרין כל ה וכל אינו"נ עלמין דברא קב"בגין דהנהו אפים קדישין נהרין לק. 'וריח אפך כתפוחים'

ה "נ עלמין דברא קב"יומא דלא מתגליין הנהו אפין בגין דהנהו אפין קדישין טמירין ולא מתגליין אלא בק

ונקשרות בפסוק , גם כאן נרמזות הלחיים בדימוי התפוחים, כמו באדרא' .דתליין בההוא דיקנא קדישא

נראה כי . נתונות בין שערות הזקןשמרמז ככל הנראה לתמונת הלחיים ה', כתפוח בעצי היער'ש "משה

אך מאידך הן נסתרות והארת הפנים אינה , מחד הן מפיצות הארה: מעמדן של הלחיים כאן הוא פרדוכסלי

 .   מתגלה אלא דרך הזקן

, ק מגלה בפנינו נוסח קדום יחסית של תורת הפרצופים הועלתה על ידי יהודה ליבס"תש' האפשרות שס 101

ולהלן פרק . 3.2' סע, לעיל, 5.2.2' סע, ונידונה בפירוט במבוא לעבודה זו. 'הזוהר כיצד נתחבר ספר'במאמרו 

 .1.2' סע' ג
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נוספת והיא שששת אך יש לציין כי קימת גם אפשרות  102,כיוון זה נראה אמנם סביר ביותר

כאן ניתן להצביע . מתיחסים להקשר אחר שאינו תקוני זקן עתיקא א 1פריזהתיקונים שנרמזים ב

 : לפחות על שתי אפשרויות

בתוך תאורים אלה . א 1פריזשמובאים לפני תיקון זה ב גלגולתההקשר הרלוונטי הוא תאורי ה(. א

עדן : א”זשל עתיקא ושל  –רמות  שכל אחד מהם מתבצע בשתי, ה תקוניםשלושניתן להבחין 

ראיה לכך שתאורים אלה נתפסים .  וחוטם שמפיח רוח בחוטם, עין שמאירה לעינים, שמאיר לעדן

האי תושבחתא דתקונא ': האחרון שבהם תיקוןניתן לראות במשפט שמסכם את ה' תיקונים'כ

  103.'ולא אתחזי לכלא דחוטמוי והאי וכל תיקונין דעתיק יומין אתחזון ולא אתחזון למארי מאדין

. העליונה גלגולתשבו נמנים שבעה תקונים ב, ץ"חיזוק לאפשרות זו מכיוון אחר ניתן לראות בסד

אבל , (שיטת המניין שונה מזו שהצגנו לעיל, כלומר)אחד לאחד  גלגולתכאן אמנם נימנים פרטי ה

במילים . חיים כשביעישבו מוצג תיקון הל, א1פריזניתן אולי לראות בכך בסיס עקרוני למניין שב

ניתן לשער קיומה של תבנית שביעונית , ץ"העליונה בסד גלגולתלאור מניין תקוני ה: אחרות

דוגמא נוספת .  באופן שונה משלב לשלב  בהתהוות ספרות האדרות' מתמלאת'ש, בהקשר זה

 תיקוןב ניתן לראות( פרט לתיקון הלחיים)של עתיקא  גלגולתלישומה של תבנית מעין זו בתקוני ה

מתוארות שש רוחות  ובו פריזי  "החוטם בכ תיקוןאך אינו מופיע ב ר”אדבקטע שמופיע ב, החוטם

, היד היא מענינת כשלעצמה-העובדה שקטע זה אינו מופיע בכתב 104.ורוח שביעית שעליהן, החוטם

קע הבולט בחריגותו על ר, כולל הקטע תוכן משיחי מובהק, שכן מעבר לתוכנו הרלוונטי לעניננו

, אם נזכור את טענתו של יהודה ליבס לאיחורו של הרובד המשיחי באדרא. גלגולתשאר תיקוני ה

יכולה להוות , (למרות ששאר תיקון החוטם ישנו כאן)היד -הרי העובדה שקטע זה אינו מצוי בכתב

  .יד פריז-עדות נוספת לקדמות הנוסח שבכתב

עם . עתיקא גלגולתרת תבנית שביעונית בתיקוני ראינו אם כן שתי עדויות לקשי ,אם נחזור לעניננו

יש , א 1פריזשקדמו לו ב גלגולתאת האפשרות שתיקון הלחיים נמנה כשביעי ביחס לתקוני ה, זאת

תיקון זה מהתיקונים שלפניו ולכן קשה לראותו כחלק , כאמור, לסייג בכך שמבחינה סגנונית נבדל

 .לא ניכר סימן למניין כלשהו  א1פריזבתיקונים אלה ב, כמו כן. אינטגראלי מהם

שנזכרים , אפשרות אחרת היא שששת התיקונים מתיחסים לששת הגוונים שכלולים בלחיים(. ב

 . והלחיים הכוללות אותם הן התיקון השביעי,  א1פריזב, בתחילת הקטע לעיל
                                                 

 . 124' עמ, זוהר, ראו גם גילר, על האפשרות שתורת הפרצופים הופצה בהדרגה 102
 .ב153, א1פריז  103
ו ועובדה זו היד שלנ-פסקאות אלה בדיוק חסרות בתיקון החוטם שבכתב. סח-סה§ , (ר"אד)ב "ג קל ע"ח 104

 שכן כפי שאמרנו לעיל בפסקאות אלה ניכרת משמעות משיחית   , היא בעלת עניין
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גווני שהרי בין , יש לציין שתאור לחייו של עתיקא באמצעות דימוי התפוח וגווניו מעורר תמיהה

וגוונים אלה אינם  מתיישבים עם ההדגשה החוזרת ונשנית , התפוח נמנים כידוע ירוק ואדום

 ר”אדעניין זה מודגש ביותר ב. על כך שבעתיקא אין כל גוון אלא לובן בלבד, בתיקונים אחרים

ל חוור בגו חוור וחוור דכלי'כ, ת גווני העין של עתיקאשלושבתאור , בהקשר אחר( א 1פריזוגם ב)

, היד-כתבשאינה מצויה ב, עולה עניין זה גם בפסקה האחרונה בתיקון הלחיים ר”אדב 105.'כל חוור

אלין תפוחין דסתימין נהירין וחוורין  :תאנא': בה מודגש לובנם של תפוחי הלחיים של עתיקא

 ' .תדירא

הזקן  מקבלים גווני הלחיים משמעות סמבולית שכן בהם מגולמים ששת תיקוני  ר”אדב, לכך פרט

, ששת הגוונים מסמלים את ששת התיקונים השונים, אם כן, בהקשר זה. שמפורטים לפניהם

הרי שכאן נראה , אין כל אזכור לתקוני זקן קודמים א 1פריזהיות שב. הכלולים בתיקון השביעי

ה ככלול מגוונים "יש לציין שתאורו של הקב. שגווני הלחיים כשלעצמם מתפרשים כששה תיקונים

שלב ביניים בין תורת   פריז  יד-כתבולעיל ציינו את האפשרות לראות ב, ק"תש' מצוי בסשונים 

 . ק לבין האדרא"תש' הפרצופים כפי שהיא בס

הקודמים ובין אם  גלגולתכמתיחסים לתקוני ה  א1פריזבין אם נפרש את ששת התיקונים ב

מזים בתיקון הלחיים האפשרות לראות את ששת התיקונים שנר, נפרשם על ששת גווני הלחיים

בהקשר שאינו תיקוני הזקן מחזקת את מעמדו העצמאי של תיקון זה ואת ההשערה שהפסקאות 

המקשרות את תיקון הלחיים לתיקוני הזקן באדרא הן תוספת מאוחרת יחסית לנוסח שמצוי לנו 

 .  א1פריזב

ך בשלב שבו א, שתיקון הלחיים התפתח בהקשר של תיקוני הזקן, היא כאמור, אפשרות אחרת

, מכל מקום. עדיין אין תיקונים אלה מגובשים וקישורם הדרשני ביג המידות עוד אינו מפותח

משקף שלב מוקדם בהתגבשות תקוני הזקן בתורת   פריז  יד-כתבמשתי האפשרויות הללו נראה ש

 .האדרא

 

 ז”אדוב ר”אדב, שתי גרסאות להפעלת פסוק –' אני לדודי'. 3.3.7

 2פריז , עליהם עמדנו בפירוט לעיל, בדילוגים משמעותיים ר”אדשבו מובאת ה, א 1פריזבהבדל מ

 הבטלמעלה עסקנו ב. למעט השמטות קלות פה ושם, ז”אדכולל רצף מלא מחלקה הראשון של ה

 ומתוך כך עמדנו על הקשר בין , בהקשר של סוד העדנים וסוד החכמה העליונה, מרכזי ברצף זה

                                                 
 . ב152א 1י פריז"כ; (ר"אד)ב "ג קכט ע"ח 105



 156 

ן על שלבים בהתפתחות סודות האדרות והיחס שמשתמע מכך וכ היד-כתביב 2פריזל א 1פריז

וכן נעסוק בדרשה היחודית שפותחת את  2פריזל א1פריזנבחן את קו התפר בין בסעיף זה .  ביניהן

 . ים החדשים שהיא מגלה ביחסי שתי האדרותהבטוה 2פריז

 א 1פריז ר של הוא כאמור המשכו הישי 2פריז הקטע שפותח את , היד-כתבימבחינת אופן הצגתו ב

בהבדל . עשוי בהחלט לסבור כי לפניו יחידה המשכית אחת, ומי שאינו מכיר את שתי האדרות

. אין כל סימן לכך שקטע זה מועתק ממקור שונה מקודמוכאן  106,אחרים שראינו לעיל יד-כתבימ

, 2ריזפ שכן הקטע שפותח את , 2פריזל א 1פריז גם מבחינת הסגנון ניכרים דמיון והמשכיות בין 

גם כאן , א1פריזוכמו ב' שמעון' אמר ר'נפתח בנוסח , א 1פריזהלחיים שקודם לו ב תיקוןכמו גם 

צורת ההעתקה והפתיחות . י על פסוק מפסוקי הדוד בשיר השירים"נסמכים דבריו של רשב

ותחושה זו , תחושת רצף ולכידות בין הקטעים, אם כן, הדומות לשני הקטעים הסמוכים מקנות

 . ז”אדוה ר”אדה –לשתי חטיבות משנה שונות בספרות הזוהר , ת שיוכם המוכר לנונוגדת א

היא בעלת עניין , 2פריז בפתיחת ' אני לדודי'שמעון על הפסוק ' הדרשה הקטנה שדורש ר

   :כשלעצמה ונביאה כאן

בחד ' כל יומא דאתקטרנא בהאי עלמ( ז י ש"שה)' אני לדודי ועלי תשוקתו': שמעון ' פתח ר

הוא וכל סיעתא קדישא דא  -'עלי תשוקתו'ה ובגיני כך השתא "רא אתקטרנא ביה בקבקטי

אתי למישמע בחדוה מילין סתימין ושבחא דעתיקא קדישא סתימא דכל סתימין פריש 

 107.ואתפרש מכלא ולא פריש דהא כלא ביה מתדבקן והוא מתדבק בכלא הוא הוא כלא

שמעון בפסוק ' ן זה ניכר מתוך שימושו של רעניי. בקטע זה בולטת הנימה האישית של הדברים

אלא מביע באמצעותו את עמדתו בעולם ואת מצבו האישי באותו , הוא אינו דורש אותו –ש "משה

י כמי שעל אף היקשרותו בעולם "חלקו הראשון של הפסוק מעיד על עמדתו היחודית של רשב. רגע

עלי 'עמדה זו מביאה לכך ש. 'יאני לדוד' –ה "שומר תמיד על ערוץ אחד שקושרו בקב, הזה

ה וכל סיעתו "שבו הקב, ('השתא')כשחלקו השני של הפסוק מתאר את המצב העכשוי ', תשוקתו

 . שמעון ובאים בחדוה לשמוע את דברי הסוד שבפיו' מממשים את תשוקתם לר

שבו מתואר המצב שנוצר מתוך ההיקשרות , שיאו של  המאמר הקצר טמון במשפט הסיום

ולא פריש דהא  פריש ואתפרש מכלא...ושבחא דעתיקא' -ה "י לקב"הדדית בין רשבוהתשוקה ה

בדברים אלה ניכר מעמדם היחודי של דברי . 'א הוא הוא כלאבכל מתדבקוהוא  מתדבקןכלא ביה 

                                                 
פריט , שם) 803677ל "ירושלים ביהסי "כ; (15פריט ' קבוצה ג. 3.2' סע)י מילאנו אמברוזיאנה "ראו כ 106

17.) 
 ((.ז"אד)א "ג רפח ע"ח)= א 154פריז  107
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שבחו של . ש'ר'משמעי בשרש פ-כשנראה שלפנינו שימוש רב, הפירוש והשבח שנאמרים באדרא

ובו בזמן הוא אינו , או פורש מהכל/או מתפרש בפי כל ו/ו, ל הכלע( היינו מתגלה)עתיקא נפרש 

על פי פירוש זה אם כן .  הוא הוא הכל, הרי הכל דבקים בו והוא דבק בכלש, פורש/מתפרש/נפרש

שמתכנסים בעליונים ובתחתונים  – בו זמנית העיסוק בשבחו של עתיקא מתקיים בשני העולמות

. ולמושא הדבקות לגורם המקשר בין העולמות תוצאה מכךכ הופךוהשבח עצמו  –לכבודו באדרא 

  108.ומשקף או מגלה את הכל, ובבחינה זו הוא כולל הכל, כולם דבקים בו

והוא בבחינת מה , י"ית של רשבלתאור החוויה העכשומשמש כאן אם כן ' אני לדודי'הפסוק 

התחתונים  בעקבותיו מתחוללת חוויה של דבקות 109.'פסוק התעוררות'אשד -שמכנה הלנר

 . בעליונים באמצעות הדבקות במילות השבח שנישאות באדרא

שם מיוחסים . ר”אדמצוי בתיקון הזקן השני בש "משהבאותו פסוק שימוש דומה יש לציין ש

אני לדודי ועלי 'פסוק שתמש במגם הוא , שמעון לעיל' בדומה לרש 110,חזקיה' הדברים לר

מתוך מצב זה מתגלה לו חזיון ובו . שרוישבו הוא יד על מצב הדבקות היחודי כדי להע' תשוקתו

שמתגלה לו בדמות , חזקיה גם הוא את כוליות האל' בחזיונו חווה ר. התיקון השני בזקן עתיקא

  111.החושך שכלול בלב האור העליון

י  "ה בכאינה מצוי( למעט התיקון השביעי)ר "כמו גם כל תקוני הזקן מהאד, חזקיה' דרשתו של ר

יש לציין שדרשת . ז"חלקה הראשון של האדשמוכרים לנו מ, שמעון' ופיעים רק דברי רכאן מ. פריז

הן מבחינה אסתטית וספרותית , 2פריזוב ז”אדי ב"מפותחת יותר מדרשת רשב ר”אדחזקיה ב' ר

 . והן מבחינת החוויה שמתוארת בה

                                                 
' עמ, המשיח, ליבס; רפ' עמ, ב"משנת הזוהר ח, תשבי: ראו, להיבטים שונים של תפיסת הדבקות בזוהר 108

דממת , מרוז; 7פרק , אספקלריה, ל"הנ; 4פרק , מאמרי זוהר, ל"הנ; הרמנויטיקה, וולפסון; 175-181

-אלה מתארת הלנר בעמודים אחרונים. 408-411' עמ, 222-296' עמ, החוויה המיסטית, אשד-הלנר; הכוונה

אך אין היא מזכירה בדבריה משהו מסוג החוויה ', חווית עתיקא'אשד דפוס חוויתי בזוהר אותו היא מכנה 

 . המתוארת לעיל
אשד דנה במגוון דוגמאות לפסוקים רווחים כאלה -הלנר. 268-279' עמ, ונהר יוצא מעדן, אשד-הלנר 109

 . ביניהםאינו ' אני לדודי'אם איני טועה הפסוק . בזוהר

! י"דוד בן יהודה החסיד מושמים הדברים גם במקרה זה בפיו של רשב' הגבול לר' בנוסח המקביל בס 110

לפי שעלי ? מי גרם שאני לדודי' כתיב אני לדודי ועלי תשוקתו': א57' עמ, 803921ל "י ירושלים ביהס"כ

' ו נקבים וכו"וכ' יר ועולה לשמסתכל הייתי ואלו חמית נהורא יקירא דבוסנין עילאין מא: ש"אר. תשוקתו

 .3.3' ד סע' עוד לקטע זה ראו פר
 .רגע דרמטי, סובול; תמונה ממעמקים, אשד-לתיקון זה ראו הלנר 111
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ועים שונים כוללות עיבודים או ביצ ז”אדוה ר”אדה, על רקע זה נראה אם כן שבמקרה הנוכחי

שמזמן שינוי מצב תודעה , משמש כפסוק מעבר', אני לדודי'הפסוק  שבו, לפרקסיס מיסטי מסוים

 .  אקסטטי, או מעיד על מעבר מהמצב היומיומי למצב המיסטי

 

 א 1פריזו ר”אדה, 2פריז –שם הקודש והספירות , תשעה האורות. 3.3.8

וד חדש והוא סוד תשעה האורות שבוקעים ס 2פריזנרמז ב, בהמשך לדרשה שראינו בסעיף הקודם

 : א1פריזנושא זה לא עלה בקטעים הקודמים ב. עם תקוניו של עתיקא

כד אתתקן אפיק תשעה נהורין דלהטין מיניה מתיקונוי ואינון נהירין מתלהטין ואזלין 

ואינון דמתפשטין . ומתפשטין לכל עיבר כבוצינא עילאה דמתפשטין מיניה נהורין לכל עיבר

יקרבון למנדע לון לא שכיח אלא בוצינא בלחודוי בר הוא עתיקא קדישא בוצינא עילאה כד 

סתימאה דכל סתימין ולא שכיח בר אינון נהירין דמתפשטין דמתגליין וטמירן ואינון אקרון 

  112.שמא קדישא ובגיני כך כולא חד

פשטים מתקוניו תשעה אורות מת: לפנינו תאור אופייני של פרדוכס ההתגלות של המקור העליון

שאינו מושג אלא באורותיו , של עתיקא אך מי שקרב אליהם אינו רואה אלא את המאור האחד

קישורם של תשעה האורות . 'שם הקודש'נקראים כאן , יש לשים לב, אורות אלה. המתפשטים

ויש  113א1פריזב שעולה אמנםבשם הקודש נראה המשך טבעי לעיסוק בשמות הקודש , המתגלים

פיתוחים נוספים לסמבוליקה של שמות  2פריז פרט לקטע לעיל ניתן למצוא בהמשך  לציין כי

מובאת ההערה  2פריזבסוף המאמר על תשעה האורות ב 114.הקודש ביחס לפרצופים העליונים

 : הבאה

דרגין דאתבריאו בעתיקא קדישא [ תשעה האורות]ומה דאמרו חברנא בספרי קדמאי דאינון 

ום דאינון תקונין דעתיקא קדישא לאו השתא עידנא להני דאתגלי בהו בכל חד וחד מש

   115.מיליי

, שתוארו בקטע הקודם', שם הקודש'כנגד תאור תשעה האורות המתפשטים מעתיקא ונקראים 

לפיה  תשעה , או לספרים קודמים', ספרים הראשונים'שמיוחסת ל, עולה כאן מסורת אחרת

ההבדל בין מסורת זו לבין . הוא מתגלה שבהן, האורות הם מדרגות נבראות בעתיקא קדישא

                                                 
 (. ז"אד)א "רפח ע, ג"ח. א 154 2פריז 112

 ((. ר"אד)ב "ג קלח ע"ח)= א 154-ב153א 1וראו גם פריז. 3.3.5.1' לעיל סע 113
 ((.ז"אד)א "ג רפט ע"ח)=ב 155 2פריז 114
 ((.ז"אד)א "ג  רפח ע"ח)=א  154 2פריז 115
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אך אם נדקדק בפרטים , אינו חד משמעי, 2פריזתאורם של תשעה האורות בקטע שהובא לעיל ב

מתוארים האורות כבחינת שפע כשהדגש הוא על היותם מהות , ניתן לומר כי בקטע הקודם

ישויות מובחנות  האורות אינם באמת: במילים אחרות. ולמעשה בלתי נתפסת, דינמית, מתפשטת

, לעומת זאת', ספרי קדמאי'במסורת המיוחדת ל. אלא הם בחינת שפעו המתפשט של עתיקא

יתכן כי מסורת זו מרמזת אל תורת . נראה כי הדגש הוא על עצמותם של האורות ועל מובחנותם

שבהן מתגלה , כמדרגות מחודשות, שבה מתוארות תשע הספירות שמחכמה עד מלכות, הספירות

ויתכן אף כי נרמזת כאן תורת . שהיא ספירת הכתר, הנעלמה, של המדרגה העליונה שפעה

בנוסח מכל מקום . הצחצחות אם נקבל כפשוטו את תאורן של מדרגות אלה כנבראות בתוך הכתר

דחיה זו . זו נזכרת ונעזבת מניה וביה בנימוק שאין זו העת לעסוק בהפרשנית מסורת , היד-כתב

 ר”אדי לחברים בפתיחת ה"מזכירה את קריאתו של רשב, ודמת לאדראשל מסורת או תורה הק

 :הנדפסת

יומין זעירין ומארי דחובא דחיק כרוזא קארי כל יומא . 'הפרו תורתך' עת לעשות ליי'כתיב ...

לא אשגחן ולא ידעין לאן אתר . כרמא( א בשורי"נ)ומחצדי חקלא זעירין אינון ואינהו בשולי 

  116.ין כמה דיאותלאז

שפירש אותה בין היתר כמרמזת אל אזלת ידם של , חה זו נותחה בהרחבה על ידי יהודה ליבספתי

י מבטאים ביקורת כלפי "כאשר דבריו של רשב, חכמי הדור ואל הרדידות של תורת הקבלה שבידם

כתוצאה  117.חכמים אלה ומרמזים לכך שלמעשה הם מפרים את משמעותה האמיתית של התורה

י קורא "כיוון נוסף שהעלה ליבס בהקשר זה הוא כי רשב. ''לעשות ליי'ף מכך נוצר הצורך הדחו

שבו גלומה , וזאת כדי להעמיד לה פירוש חדש, להפרת התורה כפי שהיא מוצגת בידי חכמי דורו

, כאמור, שבה, וש זה הוא תורת הפרצופים של האדראפיר 118.משמעותה האמיתית של התורה

אלא במבנה אנתרופומורפי , (היינו ספירות) דרגות עליונותואין מדובר עוד במ, משתנה כל השיח

לביטוי ספרותי בפתיחת , אם כן, חדשנותה של תורת האדרא זוכה. שבתוכו מתארגן השפע העליון

, לעיל 2פריזונראה כי באופן דק יותר היא נרמזת באזכור של ספרי הראשונים שמופיע ב, ר”אדה

 .  שמוצגת כלא רלוונטית עוד, אשוניםשבו מוצבת תורת הפרצופים כנגד תורת הר

שבה ניכר בהקשר זה , ז”אדמהצגתם ב, יש לציין, שונה, 2פריז הצגה זו של הדברים שבנוסח 

לאו השתא עידנא ... ומה דאמרו חברנא בספרי קדמאי'הנוסח הוא  2פריזבעוד ב .הבדל משמעותי

                                                 
 (.ר"אד)ב "קכז ע, ג"ח 116
 .146-151' עמ, המשיח, ליבס 117
 .  165-170' עמ, שם, ר ראו ליבס”לדיון מקיף בתורה ומשמעותה באד 118
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לאו השתא עידנא להני ... יומה דאמרו חברנא בספרי קדמא': הנוסח הוא ז”אדב', להני מיליי

   119.'מיליי דהא אמינא לון באדרא קדישא

הכוונה היא ככל ', אדרא קדישא'אל ה, ז”אדבהפניה הפנימית שמופיעה בנוסח הנדפס של ה

שבה אכן ניתן למצוא עיסוק מפורט בבחינות האנתרופומורפיות השונות של , ר”אדהנראה אל ה

במסגרת תיקון עינו של עתיקא נזכרים תשעה ; ןתשעה התיקונים שבהם מתגלה השפע העליו

זקנו של  תיקוןעינו של עתיקא ואילו במסגרת  שלושת לובניאורות לבנים שבוקעים ומתפצלים מ

נראה אם . מעתיקא א”זשבהם מתגלה השפע העליון ששופע בפרצוף , נמנים תשעה תקוני זקן  א”ז

נטיבה של האדרות לתשע המדרגות כאלטר, הנדפסת ז”אדכן כי תיקונים אלה הם שנרמזים ב

ואילו ההפניה , יתה של תורה קודמתיכפי שראינו לעיל  מצויה רק דח 2פריזב  120.הנבראות

 .תורה זו חסרהלאדרא קודמת שעוסקת ב

 הדיוןאילו ו, עין עתיקאתשעה האורות שבחסר הדיון באכן  א1פריזב בהמשך לכך יש לציין כי

טיב הקשר  אך 2פריז  המשכו שלאמנם שהוא  ,ב1פריזב קמופיע ר א”זתיקוני הזקן של תשעה ב

מכל  .(לעיל 3.3.4' ראו סוף סע)שצורפו בתהליך ההעתקה  ויתכן, בין שתי היחידות אינו חד משמעי

שבו  3פריזמ זאת בשונה, כל התיחסות לאדרא קודמת 2פריזאין ב, נשוב ונדגיש כי ככללמקום 

 . מצאנו מספר התייחסויות כאלה

היא תוספת , ז”אדשמופיעה ב' אדרא קדישא'זאת עולה התהיה האם ההתיחסות ללאור כל 

מבחין  היד-כתבבין אם מעתיק .  או שבנוסח זה נשמטו הדברים, 2פריז מאוחרת יחסית לנוסח 

, מאידך. 'אדרא קדישא'קשה למצוא סיבה להשמטת ההפניה ל, בין שתי האדרות ובין אם לאו

שכן היא מגלמת בחובה את תפיסת , של האדרות המסגרת סיפורבהפניה זו קשורה בבירור 

י "המסגרת של האדרות חסר בכ סיפורהיות שכל . מתיחסת אליהכו ר”אדכמאוחרת ל ז”אדה

 . תעדר מכאן, שקשורה בו באופן ברור, נראה סביר שגם הפניה זו, פריז

של כותבי סודות  משקף ביטוי ראשוני למודעותם 2פריזעל סמך זה ניתן להציע שניסוח הדברים ב

הפרצופים לחדשנות של תורתם ביחס לתורת קודמיהם ואולי אפילו לאי הרלוונטיות של תורה זו 

 . ר”אדתודעה זו מתפתחת ומקבלת ביטוי ספרותי נרחב בפתיחת ה. לזמנם
                                                 

 (.ז"אד)ב "קלח ע, ג"ח 119

וכרים יש לציין שתאורם של תשעה אורות העין מתאים אמנם מבחינת מבנהו לאחד המבנים המ 120

אך בתאור מסוים זה אין פירוט , היינו האורות מחולקים לשלשה צירים של ימין שמאל ואמצע, בספירות

' ר לר”המניין של תשעה אורות שבוקעים מהעין העליונה מיוחס באד, כמו כן. של האורות שבכל ציר

מפרט את שמותיהם אבא גם ' ר, שמעון' בהבדל מר. אבא מזכיר בהקשר זה שבעה אורות' בעוד ר, שמעון

ראו . אך השמות שהוא מזכיר אינם תואמים באופן מלא את שמות הספירות המוכרים לנו, של אורות אלה

 (.ר"אד)א "קל ע-ב"קכט ע, ג"ח
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יש , כפי שהצענו, אם המסורת הקודמת שאליה מרמזים הדברים לעיל מתיחסת לתורת הספירות

, רה זו אכן אינה מצויה בצורתה המוכרת או השגורה במקומות אחרים בזוהרתו ר”אדלציין שב

המתאים לחלקה , 2פריזמצב זה נכון גם ביחס ל. הרחבנו את הדיון במבוא לעבודה ועל כך

גם כאן אין עיסוק מפותח או שיטתי בסימבוליקה של הספירות והקישור בין . ז”אדהראשון של ה

, אמנם מופיעים כאן אזכורים לספירות מסוימות. ורי ביותרתורת הספירות לפרצופים הוא מינ

ואין זיהוי , שמות אלה קשורים בבחינות או באיברים מסוימים בתוך הפרצופים, ר”אדאך כדרך ה

ולחלקה  3פריזמאשר ל ר”אדיותר ל 2פריז במובן זה קרוב . בין פרצוף שלם לספירה מסוימת

ומערכת זו מעוגנת , של האב האם הבן והבת המערכת, שבו מפותחת כאמור, ז”אדהשני של ה

 .  באופן ברור בתורת הספירות

, ז”אדלאור האמור לעיל נראה כי ביחס לתורת הספירות  ניכר הבדל בין שני חלקיה של ה

ואילו חלקה השני משקף מגמה רכה יותר ביחס , ר”אדכשחלקה הראשון קרוב יותר ברוחו ל

 . ן תורת הפרצופיםלתורת הספירות ונסיון למזג בינה לבי

 

 ושתי האדרות  פריזי "כ: סיכום ביניים .3.3.9

מהלכי (. א: ה תחומים עיקרייםשלושזימן לנו תובנות חדשות ב פריזי "מבנהו היחודי של כ

שאלת היחס בין (. ג ז”אדמבנה ה(. ב. ההתהוות והגיבוש של סודות בתורת הפרצופים של האדרות

 . שתי האדרות

,  סודות הקשורים בעתיקאדנו בעיקר ב, תהוות והגיבוש של סודות האדרותבהקשר של מהלכי הה

י  "קריאתם של סודות אלה לאור עריכתם המיוחדת בכ. או תיקון הלחיים, כמו סוד החכמה והעדן

איפשרה לנו לעמוד מחדש על משמעויותיהם וכן לזהות מהלכים שטרם נידונו עד כה ,  פריז

 א 1פריזהעריכה השונה של תקוני עתיקא ב כך ראינו כי. דרותבהתפתחות תורת הפרצופים של הא

היא בעלת הגיון פנימי ומציגה תוכן קוהרנטי עצמאי שבו עולים דגשים שונים ביחס לאלו שעולים 

מציג בפנינו   פריזי  "העלינו את ההשערה שכ, מתוך הדיון הטקסטואלי בהבדלי הנוסח. ר”אדב

 . יקא והסודות הקשורים בהםשלב קדום יחסית בהתגבשות תקוני עת

כשהקשריהם , בנפרד היד-כתבמופיעים בראינו כי סודות אלה סודות החכמה והעדן בנוגע ל

עדיין מופיעים סודות אלה בהקשרים שונים אך כאן  ר”אדב. האנתרופומורפיים אינם מפותחים

חלקה השני של ואילו ב, כבר ניכר פיתוחם האנתרופומורפי וכן נרמז כאן הקשר בין שני הסודות
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שבו הם כבר נכרכים יחד בפסקה , ראינו את העיבוד המתקדם ביותר של סודות אלה ז”אדה

 . על הקשריהם האנתרופומורפיים, תמציתית אחת

ללא קשר לתיקוני זקן  היד-כתבהצבענו על הופעתו של תיקון זה ב, בתיקון הלחיים של עתיקא

אפשריים וכן הצבענו על הקשרים  פריזי "ם בכשהם כשלעצמם אינם מופיעי, עתיקא וליג המידות

ק בהקשר זה והעלינו את "תש' לס  א1פריזכמו כן עמדנו על הזיקה בין  . אחרים לתיקון זה

לבין , ק"תש' מבטא שלב ביניים בין תורת הפרצופים כפי שהיא ניכרת בס  פריזי  "האפשרות שכ

 .  הדפוסיםפיתוחה של תורה זו בשתי האדרות כפי שהן מוכרות לנו מ

כך ראינו כאן את ההפרדה בין . הבחנה חדשה לגמרי פריזי "גילה בפנינו כ, ז”אדבנוגע למבנה ה

, ואילו השני מובא בנפרד מקטעי האדרא ר”אדהאחד משולב בתוך ה – ז”אדשני חלקים של ה

, עריכה יחודית ומפתיעה זו הפנתה את תשומת לבנו להבדלים תכניים. היד-כתבבמקום אחר ב

קרוב  ז”אדולכך שחלקה הראשון של ה, ז”אדשגיים וסגנוניים משמעותיים בין שני חלקי המו

מתווה  ז”אדבעוד חלקה הראשון של ה. ז”אדמאשר לחלקה השני של ה, ר”אדיותר לרוחה של ה

מתמקד בעיקרו  ר”אדובדומה ל, את  תבנית השילוש כמודל הבסיסי למבנה האלוהות והעולם

האב האם הבן והבת )תאר חלקה השני מערכת של חמישה פרצופים מ, א”זבפרצופי עתיקא ו

הבדל משמעותי נוסף בין שני החלקים בא לידי ביטוי ביחסם (. ופרצוף עליון שכולל את כולם

 .  כפי שראינו בהקשר של סוד תשעה האורות העליונים, לתורת הספירות

השלכות גם בשאלת היחס , סתםמן ה, ישנן, וההבדלים בין שני חלקיה ז”אדלמבנה המורכב של ה

מוקדמים ניתן לראות עיבודים  ז”אדבהקשר זה ראינו כי בחלקה הראשון של ה. בין שתי האדרות

ומשמעותו ' אני לדודי'כמו השימוש בפסוק , יחסית של ענינים שונים שעולים בשתי האדרות

וא עיבודים ניתן למצ ז”אדכנגד זה הצבענו על כך שבחלקה השני של ה. חוויתית-המיסטית

כמו במקרה של סוד , ז”אדוהן בחלקה הראשון של ה ר”אדלסודות המופיעים הן ב מתקדמים

 ז”אדמקביל החלק השני של ה, כן עמדנו על כך שמבחינת היקפו והיקף נושאיו.  החכמה והעדן

י זה כחטיבה "בכשמובאים , ז”אדומחלקה הראשון של ה ר”אדלכלל הקטעים מה, היד-כתבב

 . אחת

משקף בכללותו שלב קדום יחסית בהתפתחות ספרות  פריזי "שכ שערכל זאת ניתן ל לאור

י זה ומצאי קטעי האדרא שמובא בו מגלים בפנינו "עריכתו היחודית של כ. האדרות וסודותיהן

ים חדשים על תהליכי התהוותן של שתי האדרות והיחסים ביניהן וכן מזמנים לנו התבוננות הבט

 . שטרם הועלתה עד כה במחקר, ז”אדחדשה לחלוטין ב
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 ומסקנותהפרק סיכום . 4

עולה כי במאות הארבע עשרה , שנבדקו עד כה ר”אדשל ה היד-כתבימהסקירה הכללית של מבנה 

למראשית . באזורים גאוגרפיים שוניםו יד-כתביבמגוון רחב של  ר”אדעד השש עשרה הופצה ה

צים גם נוסחים חלקיים וכן נוסחים אך בצדם מופ, הפצתה ניכרים נוסחים מלאים של האדרא

 . הכוללים קטעי אדרא בודדים בלבד

שלבים  יכולות ללמדנו על, שכפי שהראינו, עריכות מיוחדות של האדרא נמצאו יד-כתביבארבעה 

כך למשל דנו בקטע האחרון בתיקון הזקן הראשון של . םיהבעריכת סודות האדרא ועיבודשונים 

בני של קטע זה עמדנו על חריגותו באדרא וציינו כי הבאתו בסוף על סמך ניתוח תכני ומ. עתיקא

התיקון הראשון עשויה לרמז לנו על כך שקטע זה נוסף לתיקון הראשון בעריכה ולא היווה חלק 

י של "וכן למעמדו החריג של הקטע מצאנו אמנם בכ, אישוש להשערה זו. אורגני ממנו מלכתחילה

. לקראת סוף החיבורופיע מו, ותק מתיקון הזקן הראשוןמובא  במנשבו הוא אכן , ספר הגבול

, הגבול מציג שלב עריכה מוקדם יחסית לנוסח האדרא' לאור זאת העלינו את הסברה שהנוסח בס

  .שבה כבר נעשה נסיון לשלב את הקטע במסגרת תיקוני זקן עתיקא

כאן ראינו . רוזיאנהי מילאנו אמב"י נוסף שבו ניכרת עריכה יחודית של תורת הפרצופים הוא כ"כ

נוסח 'י זה כ"שמוצג בכ, מופסיקשרל ק אותו מצא "תש' את השילוב בין קטעי אדרא לקטע מס

בניתוח תכני של שני הנוסחים הצבענו על מקרה אחד שבו הם מציגים . ביחס לדברי האדרא' אחר

הם  ועל מקרה אחר שבו, כך בנוגע לאורכו של החוטם העליון –שתי גרסאות לאותו עניין 

י "כפי שראינו כ. א”זכך שמשניהם יחד נוצרת תמונה רציפה אחת של קומת , משלימים זה את זה

ק בנוגע לענינים שונים בתורת "תש' מילאנו מחדד את בחינות המחלוקת בין האדרא לס

אם נלך לשיטתו של יהודה . ובד בבד הוא משקף עמדת ביניים בין שני קטבים אלה, הפרצופים

י זה משקף רובד "הרי שכ, ק כולל בחובו רובד קדום של תורת הפרצופים"תש' סהיינו ש, ליבס

אך יחד עם זאת , ק"תש' הוא עדיין כולל זיקות רבות לס –של תורה זו  ביניים בתהליכי התהוותה 

 . כבר כולל בתוכו גם קטעי אדרא

לוב היחודי בין יד בהם ראינו את השיה-ניות ביותר נמצאו לנו בשני כתביתופעות העריכה המהפכ

, ז”אדיד אלה היה חשיפתה של הבחנה בין שני חלקים ב-החידוש המרכזי בכתבי. תשתי האדרו

בהקשר זה הצבענו על . כני וסגנוני של שני החלקיםוהבחנה שכפי שראינו זוכה לעיגון בניתוח ת

ל חלק ו ששאת ביטויה ראינו בשילוב, ר”אדלבין ה ז”אדהזיקה ההדוקה בין חלקה הראשון של ה

, ז”אדהחידושים שעולים בחלקה השני של הזה בולטים כנגד  .היד-בכתב ר”אדזה בין קטעי 
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בנפרד מהחטיבה  אלה יד-כתביבבמיקומה , שוב, אי נמצא לנושאישוש למעמדה הנפרד והעצמ

 . ז”אדשבהם משולב חלקה הראשון של ה ר”אדשכוללת את קטעי ה

שמתוכה יכולנו לעמוד על שלבים , ר”אדיכה שונה של האלה ער יד-כתביפרט לכך גילו בפנינו שני 

 . ועוד, התיקון השביעי בזקן עתיקא, כגון סוד העדן והחכמה העליונה, בהתהוות סודותיה

לעיל נראה אם כן שעל אף שהאדרא ערוכה במבנה ובמסגרת שהם  היד-כתבימהניתוח הפרטני של 

מוצא את עצמו , תורת האלוהות שלההרי שהנכנס בנבכי , מהמרשימים ביותר בספרות הזוהר

פריטים מתקופות שונות , בסידור מינמאלילעיתים , שבו נאגרו זה בצד זה, משוטט בגנזך

כמו להריץ את הסרט , לרגעים, של האדרא מאפשרת היד-כתביהעבודה עם .   וממקורות שונים

האוצר , זך זהאחורנית ולהתעכב על תהליכי התהוותו וארגונו של האוצר המפואר הגלום בגנ

 .  שהוא תורת האלוהות של האדרות
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 מבוא. 1

מציגה כמקורה היא עם החיבור הזוהרי אותו  ר”אדפרק זה יוקדש לבחינה מדוקדקת של יחסי ה

באשר לטיבה של האדרא , על אף ההסתיגויות שניתן להעלות והועלו זה מכבר. ץ”סד –המרכזי 

ת את עצמומספק  ץ”סדהשוואה בין שני החיבורים מגלה ש, (1.2' להלן סעפירוט ) ץ”סדכפרשנית 

 . השלד סביבן נרקם לו גופה הדשן של האדרא

, מיתוס מות המלכים: ה הקשרים שונים והםשלושץ נבחן בפרק זה ב"את פרשנות האדרות לסד

ירוש תהליכי הפעל  כאן נעמוד.   עתיקא ותיקוני הזקן של שני הפרצופים העליונים גלגולת תיקוני

נעמוד על  ,ץ”סדמ ליחיםמבדרא שברי הרעיונות ורמזי התורות שוהעיבוד להם זוכים בא

 תיקוניים חדשים בהבטנעלה ו ץ"הזקן ושיטת סד תיקוניההבדלים בין שיטת האדרות ב

נראה עד כמה , מבחינת סגנונה הפרשני .עתיקאפרצוף  תיקוניוביחוד ב, הפרצופים העליונים

הדרכים בהן מעבדת נעמוד על  מבחינת סגנונה הספרותי; ת של האדראמוקה נטייתה האקלקטיע

מיתוס ל בהונמסכו  התמזגוש, זמנהבנות  את המסורות הפרשניות והקבליות השונות האדרא

       .  מהמפוארים שידעה ספרות הקבלהשהוא 

 .ץ והמחקר אודותיו"סד. 1.1

ת הפרקים פירושים לשלושעל  מושתת ,באפיווחידתי מצומצם בהיקפו  - 'ץ”סד'חיבור הזוהרי ה

בין  . העולמות -או יותר נכון , ועוסק בעיקרו בתהליכי יצירת העולם הראשונים של ספר בראשית

. 'א”ז'ו 'עתיקא' –עליונים שני פרצופים תאורי , באופן מעורר תהיהשלובים , לבראשיתפירושים ה

ינם לבין תאורי הפרצופים כתובים בקיצור ובלשון סתומה והקשר בלבראשית הפירושים 

  1.השזורים בהם אינו מובן מאליו כלל

. ים שונים שלו נידונו זה מכבר במחקרהבטו 2החיבור זכה לפירושי מקובלים במהלך הדורות

ספרות בץ "של סדבתולדות הדפסתו  ביבליוגרפייםהתיחסו לפרטים לחובר  ישלישעיהו תשבי ופ

                                                 
תורת , ליבס; 160' עמ, זרמים עיקריים, ראו למשל שלום, ץ העירו כבר קודמי"על חידתיותו של סד 1

 .מבוא, ארכיאולוגיה, מרוז; 127' עמ, היצירה
לפי . אחד הכתבים האוטנטיים הבודדים המצויים לנו ממקובל זהץ כ"י לסד"שלום מזכיר את פירוש האר 2

י במצרים ואין בו זכר לתורת הצמצום אף לא לתורת שבירת "שלום פירוש זה נתחבר עוד בהיות האר

כנגד זה מצביע שלום על זיקותיו של הפירוש לבעיות . הכלים כפי שאנו מכירים אותן מכתבי תלמידיו

' עמ, י"קבלת האר, ל"הנ; 254' עמ, זרמים עיקריים, יטת קורדובירו ראו שלוםולטרמינולוגיה האפיניות לש

משה ' כן ראו ר. י"ץ מתלמידי האר"סוקר שלום רשימה של פירושים נוספים לסד 248' עמ, שם;  243-249
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שני ) של הזוהר ה מקורותשלושב  ץ”סדשל פוצתו בת ים שוניםהבטב עסקבועז הוס  3;הזוהר

  4.בדורות הבאים בתולדות פירושיוכן וובכתבי מקובלים בני התקופה  ( ודפוס קראקוב יד-כתבי

  5.בתוספת מבוא והערות, לאחרונה העמיד דניאל מאט תרגום אנגלי לחיבור

בהם עסק בין היתר  ,ו בהרחבה במאמריו של יהודה ליבסץ נידונ"ים תוכניים שונים בסדהבט

כן עסק ליבס . ץ"ובמיתוס מות המלכים וחורבן העולמות שבסד, בפירוש מושגים מרכזיים בחיבור

    6.ולדבריו בנושא זה נשוב ונתיחס בפירוט בהמשך, ץ באדרות"בפירושיו של סד

ונראה שהניח את קדימותו  ץ"סדשל וחידתיותו במיוחד את סתימותו  ליבסבמחקריו הדגיש 

, (וביניהם גם באדרות)שכן טען כי לפי דרכי הבאתו במקומות אחרים בספרות זו , ות הזוהרבספר

   7.'אחרוני בני חבורת הזוהר עצמם כבר לא הבינו על בוריו את כל החיבור הסתום הזה'ניכר כי 

העלה , 'מגילת הסתרים'כ ץ”סדפרט למשמעות המקובלת והרווחת של  ,לשמו של החיבורבנוגע 

 ץ”סדהיינו , המובן של הגניזה –ביניהן ', ע'נ'ות הגלומות בשרש צפסעויות אפשריות נוליבס משמ

תרגומי מצא ליבס בלשון ' ע'נ'משמעות נוספת של שרש צ. כספר שבו גנוזים חומרים קודמים

וכן בלשון  במובן חיבור וצירוף בספר שם מופיע שרש זה בהקשר של יצירה ספרותית, המקרא

ואמנם על פי ליבס   8.רש זה במובן של יצירה גשמית וכן של יצירה פואטיתהערבית בה מופיע ש

על פיה , התפיסה הבסיסית שמציג החיבורמשקף את ' ץ”סד'ריבוי המשמעויות הגלום בשמו של 

שתלויים זה בזה , יצירת העולם והיצירה הספרותית הן שני מישורים בלתי נפרדים של ההוויה

 . לקיומם

 : ץ"סדפיסה זו באה לידי ביטוי באופן תמציתי במילות הפתיחה של ת, כפי שהראה ליבס

 . ספרא דשקיל במתקלא, ץ”סד: תאנא

                                                                                                                                            
. 153' עמ, סוד האמונה השבתאית, ראו ליבס, ץ"לפירושים שבתאיים לסד. כג' אור יקר כר, קורדובירו

, שם, ץ"שבו סוקר ליבס בהרחבה פירוש שבתאי אנונימי לסד, כל הפרק שבתוכו מובאת רשימה זו וראו)

 (.  151-197' עמ
, ל"הנ; 8' עמ, נארטיבים זוהריים, לעניין זה ראו גם מרוז; 20' א עמ"משנת הזוהר ח, תשבי ולחובר 3

 . 1.5, 1.1' סע, מבוא ,ארכיאולוגיה
לפי , כזוהר הרקיע, ל"ראו הנ. קצרות לרוב ומפוזרות בכל ספרו ץ הן"התייחסויותיו של הוס לסד 4

 . האינדקס
 . 588–535' עמ, כרך ה, זוהר, מאט 5

–327, 150–145' עמ, מילון, ליבס: ביניהם, ץ מפוזרים על פני מחקריו הרבים"דיוניו של ליבס בעניני סד 6

; 279-284' עמ, שקל הקודש, ל"הנ; 77-79' עמ, זוהר וארוס, ל"הנ; 50-52, 15-20' עמ, כיצד, ל"הנ; 332

 . 52-61' ביחוד עמ, השפעות נצריות, ל"הנ. 140–127' עמ, 18פרק , יצירה, ל"הנ
 . 127' עמ, תורת היצירה, ליבס 7
 . 129-130' עמ, תורת היצירה, ליבס 8
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ומלכין קדמאין מיתו וזיוניהון לא  לא הוה משגיחין אפין באפין, דעד דלא הוה מתקלא: תנא

  9.'אשתכחו וארעא אתבטלת עד דרישא דכסופא דכל כסופין לבושי דיקר אתקין ואחסין וגו

נסתפק בהזכרת פירוש  בשלב זה  10.ומגוונים חה חידתית זו זכתה זה מכבר לפירושים שוניםפתי

המישור  –  זה בזה הדגיש את שני המישורים שמתקימים ונקשרים בהבו , אחד שהציע ליבס

. שהוא על פי ליבס נושא הקטע', משקל'תלויים באלה שני מישורים .  הספרותי והמישור הקוסמי

כלומר זהו המשקל השירי , שבלעדיו אין קיום לחיבור, ץ”סדצורתו של קודם כל המשקל כאן הוא 

, משמש בזוהר גם בהקשרים קוסמוגוניים וסקסואליים המשקלאך מושג  11.שבו שקול הספר

 12.שעליהם מושתת קיומם של כל העולמות, כשהוא מתאר את יחסי האיזון בין הזכר והנקבה

מצב שאף הוא , תבוננות פנים בפנים שנקשרת כאן במשקליחסים אלה נרמזים בקטע לעיל גם בה

המצב של העדר המשקל והעדר  13.קשור ביחסי הזכר והנקבה ומסמל את הימצאם בזיווג נכון

כפי שהראה ליבס יכול להתפרש הן , שגם הוא, בקטע לעיל בדימוי של מות המלכים תוארהזיווג מ

דימוי שבו המלכים המתים הם ,ור הספרותיוהן במיש, כמרמז לחורבן העולמות, במישור הקוסמי

  14.למחשבות שיוצרן נמלך מהן או לאותיות שלא עלו יפה

ץ כורכת בחובה התיחסות בו זמנית לשני מישורי "פתיחת סד, אם כן, על פי פירושו של ליבס

הוא העולם  ץ”סדואילו , הוא למעשה הספר הגדול, כניסוחו של ליבס, כשהעולם –ההוויה 

 15.הקטן

שנעסוק בפירושי האדרא למיתוס חורבן כ, שליבותם של שני המישורים הללו נשוב בהמשךל א

 . .ץ"העולמות מסד

בניתוח . אדראלבהשוואה , על ידי חביבה פדיה דוןנ -השמיטות  ת תור -ץ "נושא מרכזי נוסף בסד

ן "ץ מגלה זיקה משמעותית לקבלת הרמב"פדיה כי תורת השמיטות בסד הראתהץ "קטעים מסד

בין  שאלת היחס 16.שמרחיקים אותה מפשוטה, בעוד באדרא מקבלת תורה זו פירוש והקשר שונה

                                                 
 .(ץ"סד)ב "ב קעו ע"ח 9

ץ "להשוואה בין סד; 198-203' עמ, משיחל "הנ; 34-30' עמ, ל כיצד"הנ; 327-332' עמ, מילון, ראו ליבס 10

, מרוז ;22' עמ, ה' זוהר כר, מאט; 416-419ן "הרמב, כן ראו פדיה. 133-140'  עמ, ל יצירה"ר ראו הנ”לאד

 .ארכיאולוגיה
 .77-79' עמ, זוהר וארוס, למשמעויותיו הפואטיות של המשקל ראו גם ליבס 11
 2.11' סעארכיאולוגיה , ץ ראו מרוז"בסד שקללדיונים נוספים במושג המ 12

 .29-36' עמ, כיצד, לעניין זה ראו ליבס 13

 .  133-140' עמ, תורת היצירה, ץ ראו ליבס"לפירוט משמעויותיו השונות של דימוי מות המלכים בסד 14

 .133' עמ, תורת היצירה, ליבס 15

 .להלן 34 'ראו גם הע. 454, 432-433, 416-419, 294, 211, 179' ן בעיקר עמ"הרמב, פדיה 16



 111 

לאחרונה על ידי  נדונה, דמות הנקבה העליונהמות המלכים וץ לספרות האדרות בהקשר של "סד

, מאמר חדשלבסוף נזכיר   17.ביתר פירוט בהמשך ולדבריה עוד נשוב ונזדקק אסוליןשפרה 

שתי גרסאות לראשונה מציג  מאמר זה .נכתב לאחרונה על ידי רונית מרוזו ץ”סדלשמוקדש כולו 

, וגרסא קצרה - ואת תאורה הבאנו לעיל שמוכרת לנו מן הדפוסים, הגרסא הארוכה –לחיבור 

קדישה מרוז בעיקר לבירור האת מאמרה . יד-כתביאותה מצאה מרוז בכמה , בלתי נודעת עד כה

גרסה זו מצומצמת  באופן ניכר וחשוב לציין . רה ומקורותיהשיטתי ומקיף של תכני הגרסה הקצ

ב על פי מרוז רו 18.שהיא אינה כוללת את תאורי הפרצופים העליונים שמצויים בגרסה הארוכה

ההגדרה  19.רוכהמקורן בגרסא הא (ר”אדורובן הגדול נמצא ב)ץ שמצויות בזוהר "המובאות מסד

 : היא כדלקמן תי הגרסאותמרוז להבדלים בין שרונית התמציתית שנותנת 

מספר לנו על קלקלותיה של ההיסטוריה הארכאית ועל התבנית [ בגרסתו הקצרה]ד "ס

אמנם הקלקלות הארכאיות . המחזורית הממשיכה להתקיים מאז בריאת האדם ועד עתה

... ובמיוחד, ויות הן במובהק במעשיואבל מאז נברא תל, לא היו תלויות במעשי האדם

אולם אין זו , במחזוריות אד בגרסתו הקצרה עוסק איפ"ס. טית והמיניתבהתנהגותו המיס

נפילה , מחזוריות של הזמן ואף לא מחזוריות של בריאה וכלייה ממש אלא של בריאה

ובכל מקרה , גודש הרעיונות המתווסף לגרסה הארוכה מטשטש מאפיין זה. והתחדשות

 . מחזוריות של זמןדוגלת במפורש גם ב, להבדיל מן הקצרה, הגרסה הארוכה

מחזורים אלו מעידים : מניה וביה מצטייר בדברים אלו של הגרסה הקצרה גם עקרון נוסף

אמנם אין הטקסט . החוזרות ונשנות עם כל שלב ושלב בבריאה, על תבניות פעולה קבועות

ד "אבל די לס, ד מאפשר יצירת הקבלה מלאה בכל שלב כזה"המתפרש על ידי הס המקראי

 20.ית והוא ינסה להרחיבה ולמלא את החסר בה ככל יכולתובהקבלה חלק

, הקצרה הגרסהמטשטשטת את תכניה של  ץ”סדשל ראה כי למרות שהגרסא הארוכה נ  בפרק זה

מסגרת בל הגרסה הארוכה מרחיקי הלכת ש הרי דווקא בפירושיה, כפי שקובעת רונית מרוז

היינו , בגרסה הקצרה של החיבוראותה זיהתה מרוז  ניתן לזהות את תפיסת הבריאה, אדראה

, בההכרוכות  תבניות הפעולה הקבועותעל , כתהליך מחזורי של יצירה נפילה והתחדשותהבריאה 

                                                 
 . 114-118' ביחוד עמ, קומתה של השכינה, אסולין 17

וכנגד זה היא מצביעה על ' תאוסופי מוגדר-רקע קבלי'לטענת מרוז אין להבחין בגרסה הקצרה בכל  18

 .4.ב' סע, אולוגיהארכי, מרוז' ר. זיקות בין הגרסא הקצרה למדרשי אותיות מתקופת הגאונים
ז נזכר ”ר איתרתי עשרים וחמש מובאות ואילו באד”באד. ים ושבע מובאות בזוהרשלושמרוז מצינת  19

 .  א"רפט ע, שם, (ז"אד)א "ג רצא ע"ח: ראו, ץ פעמיים בלבד"סד
 .2.2' סע, ארכיאולוגיה, מרוז 20
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עניין זה יעלה באופן מיוחד בהקשר של מיתוס מות המלכים . ומתגלגלות בכל שלביה ששבות

 . כפי שנראה בהמשך ר”אדב

החוקרים  מידותע אתתחילה  נפרט, ץ"ויחסו לסדמיתוס זה באדרא וח פרטני של בטרם ניגש לנית

 . ץ באדרות"טיבה של פרשנות סדבשאלת 

 

 החיבורים ץ באדרות ושאלת היחס בין"שנות סדטיבה של פר 1.1

ומכך  במובאות הרבות שהיא מצטטת בשמו, מפורשות כמקור לדבריהץ "סד מציגה את ר”אדה

ההתלבטות בשאלת . ת בספרות הזוהריתלכאורה שיוכם של שני החיבורים לשכבות שונו מתבקש

בכתביהם של חכמים בדורות השונים מסמוך לזמן הפצתו של  ניכרת אכן ץ לאדרא "היחס בין סד

הדגיש בדבריו דווקא את אחדות שני עם זאת גרשם שלום    21 .דוגמת המילזאהגי ואחרים, הזוהר

את שניהם ביחסו וכן  ,כשייכים לשכבה המוקדמת בהתהוות הזוהר אותםתיאר החיבורים כש

   22.ל"לרמד

את העדרן  נוצייש ,יהודה ליבסל ערערו זה מכבר אליוט וולפסון ואף "לרמד ר”אדיחוסה של העל 

 שקל הקודש' הצביע על דוגמאות מס ליבס אף 23.ל"של מקבילות לאדרות בחיבוריו של רמד

  24.לתורותיה של האדראשמראות על התנגדותו  ,ל"לרמד

ץ לאדרות "ליבס בשאלת היחס בין סדיהודה התמקד , 'יצד נתחבר ספר הזוהרכ'מאמרו החשוב ב

  :ובעניין זה כתב את הדברים הבאים

רוב החומר המיתי המעורר את הסקרנות . נשאר בסתימותו גם אחרי לימוד האדרות ץ”סד

לשם הבנתו ומה שמתפרש  אדרותואי אפשר להיעזר ב, אינו נדון כלל בספרות האדרות

לעתים היא , וכשיש התאמה בין הפירוש למקור... נו נראה תמיד כפירוש האמיתיאי אדרותב

. אדרותץ בהתאם לפירושן של ה"נובעת משיפוץ וניסוח מחדש של הגרעין המקורי של סד

משפטים המצויינים , אדרותבמקומות רבים מובאים בזוהר ובעיקר בספרות ה: זאת ועוד

                                                 
 . 101-105' עמ, א"ח' משנת הזוהר, 'לעניין זה ראו תשבי ולחובר 21

 . 181-185' עמ, זרמים עיקריים, שלום 22
 . 18-19' עמ, כיצד, ליבס; 51-55 'הקדמה אנגלית עמ, הרימון' וולפסון ס 23
ל לתורת חורבן "גינת בכתבי רמד-מזכיר ליבס מקבילות שזוהו על ידי פרבר', שקל הקודש'מאמרו ב 24

עם (. 133-138' עמ, ת לפריקליפה קודמ, פרבר גינת. )העולמות שהתגלגלה במיתוס מות המלכים באדרא

' עמ, שקל הקודש, ראו ליבס. ל"זאת לדבריו דווקא מקבילות אלה מדגישות את הניגוד בין האדרא לרמד

 .72' הע 119' ועמ 114' עמ, ן"הרמב, לעניין זה השוו גם פדיה. 279-284' עמ, שקל הקודש, ל"הנ.  279
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ץ "לחלק ממובאות אלה אין כל מקור בסד .'צניעותא דספרא'או מ' ץ”סד'כמובאות מ

ואף בשתי  אדראשלפנינו וחלקן מופיעות שם בנוסח אחר לחלוטין המעובד לצורך מטרת ה

אף יש שגרסת האדרות מבוססת על קריאה משובשת . אדרותגרסאות שונות בכל אחת מן ה

בר ץ ולפעמים מח"ץ ומצד תוכן הדברים נראית ממש הפוכה מפשטו של סד"של נוסח סד

  25.'ץ"ביע הסתייגות מפורשת מדברי סדהאדרא מ

 -טענותיו נוגעות בשני תחומים ליבס מדגיש אם כן את הפערים בין האדרא לבין מקורה המוצהר ו

מביא במאמרו  26.ץ"דרכי הציטוט וההבאה מסד ץ באדרות והשני הוא"האחד הוא פרשנות סד

אך , ואיני רואה טעם לחזור עליהן כאןרובן מקובלות עלי . מבחר דוגמאות לאישוש דבריוליבס 

 . בכמה מקרים ניתן לסייג את דבריו

ליבס מבסס את  – ץ”סדהפוכה מפשט נראית גרסת האדרא  מקרים בהםטענתו של ליבס לבאשר ל

 וניתן לקראה בשתי דרכים, ץ הינה סתומה בחלקה"דבריו על משפט הלקוח מתוך פסקא שבסד

וכנגדו . 'בעא עתיקא אתא חויא על נוקבא': הוא( א"עח עק)ץ "המשפט שהוא מביא מסד. לפחות

בעא עתיקא למחזי אי אתבסמו דינין ואתדבקו תרין '(: א"קמג ע)ר "הוא מציג את נוסח אד

 . 'ולא יכיל עלמא למסבל משום דלא אתבסמת וחויא תקיפא אטיל בה זוהמא... אלין

ר רצונו "בעוד באד, צונו של עתיקאץ בואו של הנחש על הנקבה הוא ר"בסד, לפי קריאתו של ליבס

   27.וכנגד זה נוכח בזוהמת הנקבה בידי הנחש, של עתיקא היה לראות אם התבסמו הדינים

ניתן , בהקשרואך אם קוראים משפט זה , ץ רק את המשפט לעיל"יש לציין כי ליבס מביא מסד

 : בהתבסס על פיסוק שונה של הדברים, באופן אחרגם להבינו 

ה קונטירין דקיטורא "וי. דנוקבא באיפכא, בסופא נייחין, תקיפין ברישא דינין דדכורא

אתא חויא על  .בעא עתיקא אי אתבסמו דינין .זעירא בגווהא אשתכח' בעטפוי שקיעין י

 . 'וגו, וקינא דזוהמא אתתקן בגווה נוקבא

 ץ"אנו מציעים כאן חלוקה אחרת של המשפט מסד, על סמך הקשרו הכולל, כפי שניתן לראות

 .אותו הביא ליבס

מגדירה את   אך באופן כללי ניתן לומר כי היא, לעיל אמנם סתומה וחידתית בחלקה פיסקהה

גם תאור חידתי של  מופיעבתוך כך . ועוסקת בשיכוכם, ההבדל בין דיני הזכר לדיני הנקבה

חות מיזוג הכותאור זה ניתן לפרש כתאור סמבולי של . דינמיקה שמתרחשת באותיות שם הקודש
                                                 

ועל אי הבנתו כבר בקרב יוצרי ספרות , בזוהר בכלל ץ"על מעמדו היחודי של סד. 16-17' עמ, כיצד, ליבס 25

 . 127-128' עמ, יצירה, הזוהר ראו ליבס
 . 98-99' עמ, זוהר, לעניין זה ראו גם גילר 26
 .61' הע 17' עמ, כיצד, ליבס 27
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מציעה אם כן  קריאתנו .שכתוצאה ממנו שוככים הדינים, זיווג הזכר והנקבהעם שמתרחש 

מתקשר כ' בעא עתיקא'וף שבתוכה ניתן לקרוא את הציר, פיסקהחלוקה שונה של המשפטים ב

כפי שקרא ', אתא חויא על נוקבא'  -ולא לתאור שאחריו ' אי אתבסמו דינין' –למשפט שקודם לו 

  28 .אותו ליבס

ץ רצונו של עתיקא היה לראות אם התבסמו הדינים ובקריאה כזו של "גם בסד ,קריאתנועל פי 

ץ אלא מרחיבה ומבהירה את הנוסח הקיים בו "ר אינה מציגה גרסא הפוכה לסד"הדברים האד

  (.כמובן, בגרסה הארוכה)

לסייג בכך  ולמובאות משובשות ראוי, ץ באדרות"את טענותיו של ליבס למובאות פיקטיביות מסד

גם מספר לא מבוטל של מובאות שיש להן מקור ברור  ר”אדשכנגד דוגמאות אלה ניתן למצוא ב

  29.אף קרוב למדי לנוסח המקור ר”אדובמקרים רבים נוסח ה, ץ"בסד

 א”זדמותו של , שלמעשהליבס היתה יהודה אחת מטענותיו של , ץ באדרא"אשר לפרשנות סד

וכי האופן שבו מתוארים יחסי שני הפרצופים העליונים בחיבור , ץ אינה זכרית באופן ברור"בסד

שאת תאורי ליבס טען בהמשך לכך אף . כפרצוף נקבי א”זמאפשר למעשה את פירושו של , זה

ניתן לפרש על זקן אדם ואין הכרח ( צ"מופיעים בפרק השלישי של סדש)הזקן של הפרצוף התחתון 

  30.ר”אדכפי שעשתה ה, א”זעל פרצוף  םלפרש

לא סביר שהזקן שמדובר בו בפרק השלישי הוא זקן אדם בשר , ץ"על סמך המבנה של סד עם זאת

עליונה ועל כן מתבקש לשייך  גלגולתהיא , אותו זקןתאורי שתאוריה קודמים ל גלגולתודם שכן ה

ים הוא מסוים תאור הזקן והלחי, כמו כן. לאותו פרצוף עליון, בסמוך להגם את הזקן שמתואר 

כי כאן כמובן יתכנו כל )מה שאומר שאין זה תאור זקנו של אדם באשר הוא , הצבעים שבו מבחינת

, בנוסף לכך. ולפיכך מתבקש לשייכו לזקן עליון כלשהו, אלא תאור סמבולי של זקן( מיני צבעים

  .א”זמתאימים לצבעי ץ "בסדהפרצוף התחתון הצבעים שמופיעים בזקן 

                                                 
שם , ץ"חיזוק לקריאה מעין זו ניתן למצוא גם בנוסח הקצר של סד, כפי שהעירה לי מורתי רונית מרוז 28

כלומר גם . 'אתא חויא על נוקבא'והקטע מתחיל מ, על דיני הזכר והנקבה אינה מצויה כלל הפיסקכל ה

להשוואה בין הנוסח הארוך לקצר . 'אתא חויא על נוקבא'מופרד מהמשפט ' בעא עתיקא'בנוסח זה הצירוף 

הקצר מול  בסעיפים אלה מביאה מרוז את גרסת הנוסח)  1.3, 1.2' סע ,ארכיאולוגיה, בהקשר זה  ראו מרוז

 ( מו-מהפסקאות , ראו שם. שתי הגרסאות מחולקות לפסקאות מסופררות. גרסת הנוסח הארוך
 . א"שם קלט ע; ב"ע-א"שם קלז ע; א"שם קל ע; (ר"אד)ב "ע-א"ג קכח ע"ח: ראו למשל 29
תו זו ניתן אולי לראות רמז לשינוי בתפיס', תורת היצירה של ספר יצירה'בספרו . 30-31' עמ, כיצד, ליבס 30

במקורם עסקו ודאי בהכרת פנים בשר 'כותב ליבס כי , ץ"בדברו על הקטעים הפיזיוגנומיים בסד. של ליבס

, 8' הע 128' עמ, עם זאת גם כאן. 'ץ דומה שיש להם כבר עניין מסוים בפרצופים האלהיים"ודם ואילו בסד

אך כך נדרשו קטעים אלה  ץ גופא מעטים הסימנים המקשרים אותם לתחום האלהות”בסד'כותב ליבס כי 

 .'באדרות באופן אינטנסיבי
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באדם תחתון , המופיע מעט אחרי תיקוני הזקן, המשפט הבא ען ליבס כי גםכסמך נוסף לדבריו ט

כל שכן דיקנא עילאה דנהירא ... מאן דחזי בחלמיה דאחיד דקנא דבר נש עילאה בידיה' -מדבר 

כנגד . א”זנש העליון מפרש ליבס בהקשר זה כמתיחס לאדם נעלה ולא לכלומר את הבר. 'בתתאה

על . עוד יותר שמאיר בועליון וזקן עליון  אדםזקן  – להבנתי קטע זה מצייר שני זקנים עליוניםזה 

נראה , ומתיחסים בבירור לאדם שבאלוהות, ץ"סמך תאורי האדם העליון שמופיעים בהמשך סד

 . לי קשה מאד לפרש את הברנש העליון כאן כבשר ודם

זו  בנקודה ולפיכך גם ץ כנקבית"בסד א”זוא את דמותו של איני רואה אפשרות לקר לאור כל זאת

כזכר בעל  א”זמתואר  ץ"בסדאלא סבורני שכבר , ץ"חרגה מדרכו של סד איני חושבת שהאדרא

  . אדם עלי אדמותזקן ואין המדובר בזקן של 

ץ מתחת ידו של "וסדאיני באה לטעון שהאדרות , שעל אף ההסתיגויות שהובאו לעיל הדגישל יש

 . בוריםהחיואיני כופרת בקיומם של הבדלים בין  יצאו מחבר אחד

ושא נ ,ץ"שתי האדרות לסדפירושי הבדלים שמתגלים בין הבהקשר זה ברצוני להדגיש גם את 

נמצא מובאות רבות  ר”אדב, כפי שנראה בפירוט בהמשך .שלא זכה להתיחסות במחקר עד כה

ץ בכל אחת "התכנים שמתפרשים מסד 31.מספר המובאות מצומצם ביותר ז”אדעוד בב, ץ"מסד

  .דרכי הפירוש וכן מהאדרות הם שונים

ץ כמקור סמכותי "מביאה את סד ר”אדבעוד ה: ץ נבדלות שתי האדרות זו מזו"גם בטיב יחסן לסד

אותו ציין כבר יהודה )לפחות במקרה אחד , ז”אדהרי ה ,(לפחות לא בגלוי) ואינה חולקת עליו

  32.ץ”סדמביעה הסתיגות מ, (ליבס

, ץ"ביחס לסד ז”אדוה ר”אדידוד ההבדלים בין הלח, אם כן, תוספת חשובה שיעלה פרק זה נוגעת

 .שיש בהם כדי ללמדנו על דרכי הפרשנות השונות של שתי האדרותהבדלים 

לסקירה של דרכי פרשנות ץ ו"מושתתת על סד ר”אדהלהצגת האופן שבו  בעיקרםדברינו יוקדשו 

 .   ההתקופמקובלי  כתביבכן ו ז”אדמקבילים ב ביטוייםתוך השוואתם ל ,ר”אדץ ב"סד

 

                                                 
וראו דבריו על מובאות אלה  99' עמ, זוהר, כפי שאף מציין גילר, ץ"ז מצויות שתי מובאות מסד"באד 31

 . 99-103' עמ, ראו שם, ז כמקורותיה”לסקירה מקיפה של הספרים האחרים שנזכרים באד. שם
וכפי , עם זאת. 62' הע 17' עמ, כיצד, ראו ליבס(. ז"אד)א "ג רצא ע"הדוגמא שמביא ליבס לקוחה מח 32

אולי ניתן . ץ שלפנינו"ז בהקשר זה אינם מצויים בנוסח סד”הדברים מהם מסתיגת האד, שאף מציין ליבס

מהוות חלק מרצף עשיר , 'לראות בכך אישוש להשערתה של מרוז כי שתי הגרסאות שמצויות בידינו כיום

ם של אותם הרעיונות והיסודות הטקסטואליים עצמם או בצירופם של יסודות עיבודי-של עיבודים ובני

ז אכן היה נוסח כלשהו של ”עורכי האד/יתכן שלפני מחברי, כלומר( 1.5' סע, ארכאולוגיה, מרוז)' .חדשים

 .   ץ שאינו מצוי בידינו כיום"סד
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 זיקות והבדלים במבנה ובתוכן - ץ והאדרות "סד. 1.3

 עוקבת, מבחינה נושאית ומבניתניכר בכך ש, ץ"לסד ר”אדהביטוי הכללי ביותר לזיקה בין ה

זאת למעט מה שניתן לכנות , ץ"מושתת על סד ר”אדמבנה השלד של ה. ץ”סדהאדרא ברובה אחרי 

, אך פרט למסגרת הספרותית. נדבך בפני עצמוכ שמקובל לראותו, של האדרא' המסגרת סיפור'

ניתן למצוא  כל התימות המרכזיות שעולות באדראל, שמופיעה בעיקר בתחילת האדרא ובסופה

יקוני הפרצופים העליונים לתוביחס  כך ביחס למיתוס מות המלכים. ץ"מקורות ברורים בסד

 תיקוני ואת א”זצופי עתיקא ווהזקן של פר גלגולתה תיקוני כוללים אתכאשר כאן אנו ) לשלביהם

תמוהה שמופיעה אותה חטיבה  ,כך גם ביחס למיתוס קין והבל ונספחיו. (הזכר והנקבה העליונים

שלהלן נעמוד על הזיקה המשמעותית בינה לבין מיתוס מות המלכים ונבקש , לקראת סוף האדרא

  33.ר”אדינה אלא השלב הרביעי של מיתוס זה בלהראות כי א

ץ דן בהם אך אין להם כל מקבילה "קיימים נושאים שסד, בצד הדמיון הנושאי והמבנייש לציין כי 

, להוציא אלה הנוגעים לבריאת האדם)בכך כוונתי לפירושים לתאורי  הבריאה מבראשית . ר”אדב

 (.    ר”אדשאת פיתוחם ניתן למצוא בחלקה האחרון של ה

ץ בין תאורי "סדסה הארוכה של גרמשולבים ב, הפירושים לפסוקי הבריאה בבראשית פרק א

הבריאה  סיפוראת . כשהקשר בין שני החלקים אינו ברור מאליו ודורש פענוח, הפרצופים

על , ץ באמצעות מהלכים פרשניים סבוכים שנותרו לנו רק ראשי פרקיהם"מבראשית דורש סד

סוקים כן מתקשרים פ   34.ברמזו אל תורת השמיטות, תהליכי החורבן וההתהוות של העולמות

, היפרדותכרוך בתהליכי זה  מהלך .של הכוחות העליונים מהעלם לגילויאלה לראשית יציאתם 

התבחנות וחורבן עד להערכותם המחודשת של הכוחות העליונים במבנה של זכר ונקבה שקולים 

                                                 
, ראו למשל ליבס. ר”ולים באדה גלגשלושלפיה מיתוס זה מופיע ב, זאת כנגד המוסכמה המקובלת עד כה 33

 .240ליד הערה  55' עמ, כיצד
' עמ, במעגלי הנגלה והנסתר, לדיון מקיף בגלגוליה של תורת השמיטות בהגות היהודית ראו  וינשטוק 34

-50' עמ, כיצד, ר ראו ליבס”ץ לבין גלגוליה של תורה זו באד"על היחס בין תורת השמיטות בסד. 153-241

ץ ניתן לזהות רמזים לתורת השמיטות ולשילוב בינה לבין רעיון חורבן "אף שבסדלטענת ליבס על . 52

קיבל באדרא צורה אחרת במסגרת , הקשור בה, רעיון חורבן העולמות. ר נשמטה תורה זו”מהאד, העולמות

טוענת כי , ר”ץ ובאד"שעסקה אף היא ביחס בין תורת השמיטות בסד, חביבה פדיה.  מיתוס מות המלכים

כעוסקת במחזורי החורבן וההתהוות , היינו במובנה הקוסמי, "כפשוטה"שקף את תורת השמיטות ץ מ"סד

את הצורה החדשה שמקבל רעיון . ן"מבחינה זו מזהה כאן פדיה קרבה לתורות חוג הרמב. של העולמות

 על שלבים קדומים, מגדירה פדיה כהחלת תהליכי החורבן והבניה של העולמות, ר”חורבן העולמות באד

, ץ"לדיון נוסף בתורת השמיטות בסד(. 415-419, 211' עמ, ן"הרמב, ל"הנ. )בהתהוותו של עולם האלוהות

ים הבטומאיר ,  שמתמקד בהבדלים בין תפיסת השמיטות בגרסה הארוכה לגרסה הקצרה של חיבור זה

 . 2.13,  2.7 – 2.3' סע, ארכיאולוגיה, ראו מרוז, חדשים בתורה זו כפי שהם עולים מהגרסה הקצרה
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ץ במבנה משפחתי סמבולי "ההיערכות המאוזנת של הכוחות העליונים מתוארת בסד. ומאוזנים

במבנה זה מתאפשרים יחסים בני קיימא  בין הכוחות העליונים ומתאפשר . בן ובת ,אם, של אב

אך הוא הופך לדומיננטי בחלקה השני של , ר”אדיש לציין אינו נזכר ב, מבנה זה.  קיום העולמות

 .כפי שראינו בפירוט בפרק הראשון של מחקר זה, ז”אדה

תפיסת מילות הפסוקים ת על ץ לפסוקים הראשונים בבראשית מושת"של סד ופירוש

תהליכים של שקילת פסוקים מתוך . כהתגלמויות סמבוליות של הכוחות העליונים, אותיותיהםו

ץ את תנועת העולמות והכוחות "מגלה סד ,ל פסוקים מספרות הנבואה ומתהיליםמבראשית מו

העליונים כפי שהיא מתגלמת באותיות שמות הקודש ובסמלים אחרים החבויים במילות 

, ץ"בסד' משקל'נוסף למשמעותו של הבמובן זה ניתן לראות כאן אולי ביטוי  .קים בבראשיתהפסו

שקילת פסוקים ממקומות שונים זה כנגד זה ככלי ליצירת של , היינו המשקל כפרקטיקה פרשנית

 .    משמעות חדשה

, הכפי שנרא אך, ר”אדב שמתפר אינו, ץ”סדמ טעי הפירוש לבראשיתקהרוב הגדול של , כאמור

 . כאןנשמר  כן ץ בכל הנוגע לתהליך התהוות העולמות"סדמציב הבסיס הרעיוני ש

על , ץ באדרות"על רקע זה יש לדייק לעניות דעתי את טענתו של יהודה ליבס באשר לפרשנות סד

ואי אפשר , כלל בספרות האדרות אינו נדון[ ץ"מסד]רוב החומר המיתי המעורר את הסקרנות 'פיה 

ץ שמפרשים "תם קטעים בסדלאור דברינו לעיל ניתן לומר כי או 35.'שם הבנתול אדרותעזר בלה

אכן אינם ,  העולמותהליכי חורבן והתהוות בראשית בהקשר של תאת הפסוקים הראשונים בספר 

במות  שעוסקים קטעיםכל אותם , כנגד זה 36.תומים גם לאחר לימודהונותרים ס ר”אדניכרים ב

בהחלט , ומצויים בו בראשי פרקים בלבד ץ”סדבדמות האדם בוהעליונים בפרצופים  ,המלכים

מושתתים על מובאות שנוסחן קרוב לנוסח ופירושים אלה , ר”אדזוכים לפירושים נרחבים ב

 ץ אין באפשרותנו לדעת"י סד/מחבר עד כמה נאמן פירוש האדרא לכוונה המקורית של .ץ"סד

ץ שמתפרש "עמידנו על היקף החומר מסדמטרת הפרק הנוכחי היא לה. ענייננושאלה זו אינה מו

  .   ץ"על דרכי הפירוש ומקורותיו הנוספים וביחוד על חידושיה של האדרא ביחס לסד, באדרא

 

                                                 
 .16' עמ, כיצד, ליבס 35

מקטעים אלה אף לקוחות שתי הדוגמאות שמביא ליבס לאישוש טענתו . 55' הע 16' עמ, כיצד, ראו ליבס 36

 .לעיל
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 ר”אדבוארבעת שלביו  ץ"בסדמות המלכים . 1

הוא מגופי התורה החשובים והמרכזיים  מיתוס מות המלכים, כפי שכבר ציינו במבוא לעבודה

מגוונים תאורים בדורות הבאים וכן לגם פירושי מקובלים ם זכה לובהתא, בקבלה הקדומה

 או עולמות על בריאות מספריםש, נעוצים במדרשים קדומיםמקורותיו של מיתוס זה  37.במחקר

 הקדוםהוסב המיתוס  ,ב"בימה גוליו הקבלייםלגחלק מב. שנבראו וחרבו לפני בריאת העולם הזה

מהמקור  נאצלו או נוצרו בתהליכים שוניםש ,('כיםמל'שהם המסומלים ב) כוחות עליוניםאל 

. לא הצליחו להתקיים וחרבו ,(עליהן נעמוד בהמשך דברינו) ך מסיבות שונותהעליון הנעלם א

ערכותם של הכוחות העליונים בדמות הספירות או כושלת זו קדמה על פי המקובלים להבריאה 

 . עולם האלוהות, ולם העליוןהם יצוגיו המתגלים של העש, בדמות הפרצופים העליונים

אותה ראינו , ץ"סדפתיחת מרומז ולקוני ב מות המלכים באופןמיתוס בחטיבת האדרות מופיע 

. ואליו נתיחס בסעיף הבא ז”אדוגלגול נוסף שלו חוזר ומופיע גם ב ר”אדעיקר פיתוחו ניכר ב. לעיל

 :ץ"נשוב אם כן ונתבונן בפתיחת סד

 . אספרא דשקיל במתקל, ץ”סד: תאנא

ומלכין קדמאין מיתו וזיוניהון לא  לא הוה משגיחין אפין באפין, דעד דלא הוה מתקלא: תנא

  38.'אשתכחו וארעא אתבטלת עד דרישא דכסופא דכל כסופין לבושי דיקר אתקין ואחסין וגו

כי אם בהדגשת  בהקשר זה לא יהיה בהצגת פירושיו ענייננוקטע זה הוא כאמור חידתי וטעון ו

 .  ר”אדשלאורן נבחן בהמשך את פירושיו ב, ווקאחידותיו ד

                                                 
שבתאי , ל"הנ; 222-224' עמ, י"קבלת האר, ל"הנ; 193-197, 185-186' עמ, קבלות, שלום: ראו בין היתר 37

; לד-כח' עמ, תורת הרע, תשבי; רצו, קעז-קעו, קנ, א קלח"הזוהר ח משנת, תשבי ולחובר; 26-35' עמ, צבי

, 219-221 , 194-203' עמ, משיח, ל"הנ; 453-457' עמ, המיתוס הקבלי, ל"הנ; 329, 320' עמ, מילון, ליבס

קליפה קודמת , גינת-פרבר; 359-365' עמ, המחשבה הרעה, אידל ; 66-68, 50-52' עמ, כיצד, ל"הנ; 226

כן ראו דיונה של שפרה אסולין במיתוס מות המלכים . ות המלכיםמ, ירחי; 85-98' עמ, זוהר, רגיל; לפרי

להערותיה החשובות נתיחס . 167-168, 145, 114-118' עמ, קומתה של השכינה, ל"הנ, בספרות האדרות

 .בפירוט בהמשך הדברים לעיל
' עד דרישא דכסופא'ה "מד, אחרוןהמשפט ה, ץ אותה מביאה מרוז"יש לציין כי בגרסה הקצרה של סד 38

הבאה  פיסקהכשהיא מחברת משפט זה ל, על סמך זה קוראת מרוז את נוסח הגרסא הארוכה. אינו נמצא

. 'עד דרישא דכסופא דכל כסופין לבושי דיקר אתקין ואחסין האי מתקלא תלי באתר דלא הוה וכו': אחריו

' סע ,ארכיאולוגיה, מרוז)זו  פיסקהשל מרוז ב ומשכנעת לאור דיונה, על אף שקריאה זו אפשרית כמובן

. עם הרצף שקודם לו' עד דרישא דכסופא דכל כסופין וכו'בחרנו בהקשר זה לכלול את המשפט , (2.11

בכל מקרה המשמעות נשארת אותה . ר”משקפת את האופן שבו נקרא קטע זה באד ,דומני, קריאה זו

 .של רישא דכסופאתחילתו של התיקון קשורה בהתלבשותו  –משמעות 
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ץ נעוצה במעבר החד מהמשפט הראשון שכולל הצהרה ברורה על טיבו "חידתיותה של פתיחת סד

מות  –לתיאור החידתי והסתום של המצב בטרם היות המשקל , כספר השקול במשקל, ץ”סדשל 

. ש הכסוף שמתקן מלבושי יקרהרא – ולתיאור החידתי של מצב התיקון -המלכים וחורבן הארץ 

כשנקודת החיבור בין העולמות  ,ה משפטים בין עולמות תוכן שוניםשלושפתיחה זו נודדת אם כן ב

כפי שהראה יהודה ליבס ניתן אמנם לפרש תיאורים אלה כדימויים .  או מתעתעת, אינה ברורה

ירת העולם או שונים לתהליכי יצירה ספרותית ובד בבד ניתן לפרשם כסמלים לתהליכי יצ

, אך כפי שניתן לראות. לתהליכי התהוותם של הכוחות העליונים שעליהם עומדים העולמות כולם

, ללא כל פרשנות והסבר, מוצגים בפנינו הדימויים בלבדץ "בפתיחת סד, וכפי שאף הדגיש ליבס

ו היכבר ץ "פירושיו לקטע הפתיחה של סד, כפי שהעיד ליבס עצמו, למעשה. כעין כתב חידה

  39.שעל טיבם נעמוד בהרחבה בסעיפים הבאים, לקטע זה האדרות מפירושימושפעים 

כפי , ותאורים אלה, ר”אדב ה תאורים של מיתוס מות המלכיםשלושעל נהוג היה לדבר עד כה 

, עתיקאתיקון  –שלבי התיקון שהובחנו עד כה באדרא ת שלושמקדימים את , במבוא הזכרנוש

  40.והנוקבא א”ז

, רביעי, שלב נוסף עללבסוף נצביע , ר”אדב אלה םשלבי השלושפרטני של היתוח נהעל רקע 

שמופיע לקראת סוף , קין והבל סיפורמגולם ב,  כך נטען, שלב זה. שלא נידון עד כה בהקשר זה

 ר”אדב מהווה חוליה נוספת ואחרונה של השתלשלות מות המלכיםזה  סיפוראנו נראה כי . ר”אדה

 . לא נידון עד כהאף הוא שלב ש, וסף של התיקון שמתבצע באדראקשור גם בשלב נוהוא 

נתיחס בסעיף הבא גם לפירוש הבודד  ר”אדלאחר דיוננו בארבעת שלביו של מיתוס מות המלכים ב

  41.א”זהקודם שם לתיקונו של ( ב"ע–א "רצב ע, ג"ח) ז”אדשל מיתוס מות המלכים ב

                                                 
המלכים הקדמונים ': 136' עמ, תורת היצירה, כך למשל בהקשר של המלכים הקדמונים כותב ליבס 39

המפרשת זאת , שבזוהר אדראאך אפשר לעמוד על ענינם לפי ספרות ה.[ ס.ץ נ"בסד]שמתו רק נזכרים כאן 

השני של מות המלכים ואין יש לציין שמאמר האדרא שמביא ליבס בהקשר זה הוא מהשלב ' ...כמה פעמים

 .הוא מתיחס בהקשר זה לשלב הראשון אותו נציג להלן
ה שלבים של שלושיצחק בן יעקב הכהן נזכרים גם כן ' יש לציין שבמאמר על האצילות השמאלית לר 40

, קבלות, ראו שלום. אצילויות קדומות של מקטרגים שלוששמתפרשים על חורבנן של , "חורבן העולמות"

 . 249-250' עמ
', קומתה של השכינה, 'אסולין ראור ”תוך השוואה כללית בינו לבין תאורי מות המלכים באד, לתאור זה 41

 . 115-118 'עמ
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 השלב הראשון –ר "באדמות המלכים . 1.1

לאופן שבו מעבדת האדרא את תכניו  דוגמא למות המלכים ראה ליבס ר”אדה של הבפירושי

ציין ליבס את הבלטת המשמעות אף בהקשר זה   42.ם למטרותיהץ בהתא"המקוריים של סד

יש לציין כי ליבס ביסס את דבריו על מאמר מהשלב השני . של מות המלכים באדרא ספרותיתה

על האופן שבו מפרשת האדרא את מאמר מות  בסעיף זהוד ואילו אנו נעמ ר”אדשל מות המלכים ב

פואטית של -דומיננטית ביותר המשמעות הארס ,להבנתינו ,שבו, ץ בשלב הראשון"המלכים מסד

 . המיתוס

. מהותם של המלכים שמתו נותרת סתומה, של מות המלכים באדרא הראשוןבשלב , כפי שנראה

כן נטען כי . מלכים שזכו להיתקן בשלב זהמשמעותם של החדש ב הבטלעומת זאת נעלה כאן 

  -ההתבוננות פנים בפנים ו המשקל -ץ "למרות שהמושגים המרכזיים אותם ראינו בתאור מסד

ניתן למצוא להם כאן הד  , אינם מופיעים באופן מפורש בשלב הראשון של מות המלכים באדרא

היינו , דבר נטען כי שני אלה בעיקרו של .עתיקא והחברים המתקנים אותו ם שמתוארים ביןיחסיב

על פי השלב הראשון של מות  ,שקילותהמבט והיחסי ביניהם את קיימים הם שמ עתיקא והחברים

 .המלכים באדרא

 

 אם כן מתואר, קודם כאמור לתקונו של פרצוף עתיקאש ,ר”אדהשלב הראשון של מות המלכים ב

 :באופן הבא

ועטורי עטורין שירותא ( דמלכא)מין תקונוי עתיקא דעתיקין טמירא דטמירין עד לא ז: תאנא

 . והוה מגליף ומשער ביה. וסיומא לא הוה

 . קמיה חד פרסא ובה גליף ושיער מלכין ותקונוי לא אתקיימו ספריו

מלכא קדמאה . 'ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל'ד "הה

 . בשמהן אתקרון( ולא אתקיימו)וכלהו דגליפו . לבני ישראל קדמאה

 . ולא אתקיימו עד דאנח להו ואצנע להו

 43.בההוא פרסא ואתתקן בתקונוי( א הוה מסתכל"נ)ולבתר זמנא הוא אסתלק 

                                                 
, קומתה של השכינה, כן ראו דבריה של אסולין בהקשר זה. 58' לפירוט ראו שם הע,  17' עמ, כיצד, ליבס 42

 . 115-116' עמ
המראה , קטע זה וביחוד במשמעותו של המסך שנזכר כאן ראו פדיהלדיון נוסף ב (.ר"אד)א "קכח ע, ג"ח 43

 . 253-255' עמ, והדיבור
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מות ל הסיבהו התבוננות פנים בפניםולמשקל בשלב זה אין לכאורה זכר ל, כפי שניתן לראות

ר נסיבות היווצרותם תחת זאת מתמקדת האדרא בתיאו  44.אינה נידונה כאןלמעשה  המלכים

, ץ"פואטית שנרמזת בסד-זוכה המשמעות הארס, כפי שכבר ציין ליבס, וכאן, ומותם של המלכים

(  חקיקות ושעורים) אותיותמעין ציורים או , על פי האדרא, המלכים הם. לביטוי מפורש ולאישוש

ד בהמשך על משמעותן של חקיקות אלה נשוב ונעמו .שעתיקא חוקק במסך שהוא פורס לפניו

    45.דברינו להלן

,  נשקיהם האבודים וארצם החריבה בתיאור ץ מפתח את דימוי המלכים המתים"סדבעוד 

-לו לא)שרשרת הפסוקים מבראשית  – למקורו המקראי  זהמתמקדת האדרא  בקישור בין דימוי 

קישור . מתו לפני מלוך מלך לבני ישראלמלכו ורשימה של שמות מלכי אדום ש מופיעה םבה, (לט

החקיקות את אם כן  תמסמל ת מלכי אדום מבראשיתרשימ .ץ"אינו מופיע כלל בסד, יש לציין, זה

כך על , כשם שכל מלך ברשימה נזכר בשמו ומיד לאחר מכן מצויין מותו ;מויהתקישלא  העליונות

נקראו כולם בשמות אך שמות אלה לא , פי האדרא גם החקיקות העליונות שחקק עתיקא במסך

 . של עתיקא חקיקותיוהם כדי לתת קיום להיה ב

שבו ממונה האדם לקרוא בשמות לכל , בראשית ב יטממהדהד תאור הבריאה  זה פירושב

(. ב יט' בר)' וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו'על השמות שקרא האדם נאמר  . הנבראים

יחו בהם את החיים פסוק זה ניתן לפרש על כך שהשמות שנתן האדם ליצירי הבריאה הם שהפ

, לעומת זאת ,אדראשלב הראשון של מות המלכים בב. ובכך כמו השלימו את מעשה הבריאה

. אינם מצליחים לקיימם אך שמות אלה, ותיקוניתן עתיקא למסופר לנו על שמות שככל הנראה נו

 .עליונים סתוםוהשמות התיקונים הנותר טיבם של , יש לציין, בשלב זה

 

                                                 
קומתה של השכינה , על היעדר מושג המתקלא בשלב הראשון של מות המלכים באדרא ראו אסולין 44

של  מעמדם המשניהעדר המשקל קשור ב( 116-118' עמ)כפי שמפרטת אסולין בהמשך  שם . 115' ביחוד עמ

, ראו להלןעל שלבים אלה להרחבה . שעולים רק בשלבים הבאים של התיקון, ר”הזכר והנקבה באד ניתיקו

  .2.3, .2.2.4' סע
ראו ' האל כותב את עצמו'שבה , על החקיקה ככתיבה ועל הכתיבה כפעולת היצירה הראשונה של האל 45

הר ובפירושי המקובלים במאה על המשמעויות הסקסואליות של פעולה זו בזו. 60-69' עמ, מעגל, וולפסון

 . 68-78' עמ, ראו שם 16-ה
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 קוןותי גניזה. 1.1.1

י חודימגולם פירושה הי זהמהלך ב . משתיקוניו לא מתקיימים מניח להם עתיקא ומצניע אותם

משמעותי יהיה בכל שלבי התיקון ו שוב ויופיעי פירוש זה. ץ"של האדרא  למות המלכים מסד

 .   ביותר להנעת האדרא כולה

ותיאור , הוק-ה אדגניזככהצנעה או באדרא אם כן מתפרש , ץ”סדשנזכר כפשוטו ב מות המלכים

זה מתיישב אמנם עם תפיסתם הסמבולית של המלכים בשלב זה כציורים או טיוטות שלא עלו 

 . יפה

עותו הנוספת אותה באדרא גלומה גם משמ ע.נ.צרש ובשימושו של ש, לפי פירושו של ליבס עם זאת

הצנעת המלכים כן לפי פירוש זה אם  . היינו הצנעה במובן שכלול ויצירה, (1.1' סע)ראינו לעיל 

שאכן מתואר  ללמדנו גם על שכלולם ותיקונם של המלכים ה כשלעצמהיכול, שמתוארת באדרא

  .כאן משלב לשלב

לבושי היקר על ידי מבהתקנת  ץ”סדנקשר בשלאחר מות המלכים  תיקוןתהליך ה, כפי שראינו

ך שבו חוקק נראה כי בהקבלה למלבושים אלה ניתן לראות את המס.  כסוף או הנכסףהראש ה

: וכאן מצויים בפנינו שני עדי נוסח, במסך זה נקשר תקונו של עתיקא באדרא. עתיקא את מלכיו

ולבתר זמנא הוא אסתלק בההוא פרסא ' –ו תיקוניבמסך ונתקן ב להעעל פי האחד עתיקא 

ואילו על פי  .ץ"ת בסדמעין ניסוח מקביל להתלבשות שנרמזכאן ניתן לראות . 'ואתתקן בתקונוי

ולבתר זמנא הוה מסתכל בההוא פרסא ' -במסך ונתקן בתיקוניו  סתכלהנוסח האחר עתיקא ה

שהיא כאמור התנאי לקיומם של , פנים בפנים ההתבוננות ח זה מהדהדתבנוס  .'ואתתקן בתקונוי

  .ץ"העולמות על פי סד

וף השלב שכן התקימו כתיקוניו של עתיקא בס מה הן החקיקות העליונות ,מה הוא אם כן מסך זה

ת התיקונים התהליך שמקיים אהאם אנו יכולים לדעת משהו על ו הראשון של מות המלכים

 ? על פי האדרא העליונים

 

 משמעות  מהלך התיקון שמתבצע באדרא  1.1.1 

וכי התיקונים שלא , הוא שמן של החקיקות שחוקק עתיקא במסך' םתיקוני'לעיל ראינו כי 

' תיקון' ,פרט לתיקונים העליונים שמתקן לו עתיקא, עם זאת. 'מלכים'קרויים בשלב זה התקיימו 

פרטי הם קושרים בין  ןבהש, בדרשותיהם באדרא החברים הוא גם שמה של הפעולה שמבצעים
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 תיקונים אלה-ם של דרשותמשמעות  46.תורהלפסוקים מסוימים מה הפרצופים העליוניםציורי 

בו , עם סיום השלב הראשון של התיקון באדראי בפני החברים  "שנושא רשב סיכוםבדברי ה עולה

 : עתיקא גלגולתנתקנת 

א דא דאתון חמאן עלנא אנא חמינא דנחתו כל ספרי ספריכד את: ש לחברייא"אמר ר

א בוסיטא "ס)וחד פרוכתא בוצינא דקודשא בריך הוא . ן בגווה ונהירו באתר דאתיקוני

ן דנהרין עלה והוו מחכאן תיקונילין וחמינא א... א בארבע סמכין לארבע עיברספרי( דקדושא

וכד הוו מתתקנן מפומנא כל חד וחד . מלי דפומנא לאתעטרא ולאסתלקא כל חד באתריה

. פומא דחד מינן( א בהבל דכל"ס)סליק ואתעטר ואתתקן בההוא תקונא דאתתקן הכא מכל 

לה ההוא תקונא הוה יתיב ומחכה למ, ובשעתא דחד מינן פתח פומא לתקנא בההוא תקונא

 47.יכון וכדין סלקא בדוכתיה ואתעטרדנפיק מפומ

נפרס מעל החברים מסך כלשהו , עתיקא גלגולתשמעון משתמע שבמהלך תיקוני ' מדבריו של ר

מסך זה אינו יכול שלא להזכיר לנו את המסך שפרס לפניו . שנשא עליו את התיקונים העליונים

י "מדבריו של רשב 48.הלא הן תיקוניו, ובו חקק את חקיקותיו, עתיקא בשלב הראשון של הבריאה

 בתוכושמחכים  הם שנפרשו במסך שמעל לחברים והם, ם עליונים אלהתיקונילעיל ניתן להבין כי 

אך , היינו מקשטות ומפארות את התיקונים העליונים, מעטרותמילות החברים   49.יהםלמילות

                                                 
 .  175-207, 133' עמ, משיח, למשמעויותיו השונות של התיקון באדרא ראו ליבס 46
 (.ר"אד)א "קלה ע–ב "ג קלד ע"ח 47
שבו מתגלות הצורות העליונות במסגרת ', מושא צפיה'במובן זה בא כאן לידי ביטוי תפקידו של המסך כ 48

וכמצע להתגלות , לתפקידו הכפול של המסך כחוצץ ומכסה מחד. קסטטית של החברים באדראהחוויה הא

 .  237-255' עמ, המראה והדיבור, מאידך ראו פדיה
שעניינו דבקות , י לעיל מצוי בקטע מפירוש התורה לרקנאטי"תאור דומה מאד לתיאורו של רשב 49

ומתוך דביקות המחשבה היו ': 129' עמרקנאטי , קטע זה מובא אצל אידל. המחשבה ומיתת נשיקה

ואז היה עולה ומתדבק בייחודו . מצויירין לפניהם הענינים שהיו עסוקים בהם והיו מצפים לדברי פיהם

או )ההתגלמות של הדברים העליונים שבהם עוסק המיסטיקן במחשבה ... 'והבן זה עד מאד כי הוא נפלא

י את התיקונים "דומה ביותר לתיאורו של רשב, וצא פיוומחכה למ, כציור שמופיע לנגד עיניו, (בדיבור

עם זאת בעוד באדרא מילות החברים מעלות . העליונים שממתינים במסך ומחכים לדברי החברים

אצל הרקנאטי הדגש הוא על התעלות המחשבה של המיסטיקן הדבקה , ומשיבות את התיקונים למקורם

בדבריו . כמות נשיקה, אר בהמשך הקטע שלא הובא לעילשיאו של התהליך מתו. ביחודה בדברים העליונים

יתכן אם כן כי מקור . שבהמשך למובאה זו כותב אידל כי לא מצא במקרה זה את המקור לדברי רקנאטי

הרקנאטי משתמש ברעיון באופן שונה , כאמור, אם כי, חלקי לדברים ניתן לראות בדברי האדרא לעיל

וכפי , אך הוא אינו נחלתם של כל החברים, סיומה של האדראמות נשיקה מתואר אמנם גם ב. מהאדרא

על ההבדלים בין תפיסת הדבקות של . משמעותו כאן אינה חיובית באופן חד משמעי, שכבר העיר אידל

על . 140-141' עמ, שם, ים בהקשר זה ראו אידלנים והקטלנאהרקנאטי לבין דיוני המקובלים הקשטילי

 . 146-148' ביחוד עמ, ביחס לתאורו באדרא ראו שם, מות נשיקהההבדל בין דיוניו של רקנאטי ב
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לוצם של התיקונים העליונים דרשות החברים חיוניות לחי 50.מותרות סתםקישוט זה אינו תוספת 

למעשה ניתן לומר כי דרשות החברים . בעתיקא למקומםוהשבתם , מן המסך שבו הם כלואים

מוציאות אותם מן הכוח , אותםמממשות מהוות חלק מהותי מהתיקונים העליונים בכך שהן 

 (. קיומם בעתיקא)אל הפועל ( קיומם במסך)

היינו פרטי , עתיקא גלגולתפרטי  תיהם הוא קישורפעולתם המרכזית של החברים בדרשו, כאמור

 תיקוניפסוקי המידות שנקשרים ב) הנגלית בפסוקי התורה,  התמונה האנתרופומורפית הנסתרת

בפעולה זו ניתן לשמוע הד נוסף  . (השונים גלגולתהזקן ופסוקים אחרים שמתקשרים באיברי ה

רופומורפיים העליונים במילות קשרם את הפרטים האנתב. קריאת השמות בבראשית סיפורל

 שפירושם, עשה מפיחים בהם את החייםהחברים בשמות ובכך הם למלהם כמו קוראים  ,התורה

 הו אם כןז. הנסתר, למקומם העליוןשל התיקונים האנתרופומורפיים השבתם  –במקרה זה 

פרטיו  ציוריהתיקונים שחוזרים אל עתיקא אינם עוד אך  .העליון התיקוןבו נשלם תהליך ה

עם מילות  יםאו יותר נכון מתרכב, יםמולבשם אלה כשה ציוריםאלא , בלבד האנתרופומורפיים

תורת האדרא : בנוגע למשמעות התיקון באדרא חשובה ביותרכאן אנו מגיעים להבחנה  .התורה

הוא הקישור החי שכן מהותו של התיקון שמתרחש בה , פרצופים בלבדאינה תורת למעשה 

פסוקי התורה לבין , והנסתרת של עתיקא תמונה האנתרופומורפית העליונההוהמתמיד בין 

    51 .הנגלית, הכתובה

ארור ' -י בפתיחת האדרא לחברים "לאור דברים אלה ניתן לחזור אל דברי האזהרה שמשמיע רשב

יהודה ליבס כבר הפנה את . (כז טו' דב) 'האיש אשר יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתר

היינו כמופנית אל , אם אנו מבינים אותה כפשוטה, זו (ספק אלה)אזהרה לבנו לתמיהה שבתשומת 

שהרי פעולה שכזו היא פעולתה המרכזית של האדרא ואף , המייחסים  אנתרופומורפיות לאל

אזהרה כנגד עיסוקם של כי "דבריו של רשבלאור זאת פירש ליבס את . נת את הזוהר בכללימאפי

פירושו זה  את. ואזהרה מפני אמירת דבר שלא קיבלו באמצעותו, ה בעצמםהחברים בסודות התור

שלא נתקבלו מפי מורה ראוי , שם אמירת דברים שגויים, על מקבילה בהקדמת הזוהר ביסס

בדבריו אלה משביע , אם כן, על פי ליבס .מתוארת כפעולה שיוצרת או מגבירה את כוחות השווא

 .עמו בכל הנוגע לסודות התורהי את החברים להתקשרות בלעדית "רשב

                                                 
 . 7879-7885' עמ ,מילון, על מובנו של התיקון כקישוט ראו בן יהודה 50

ראו , יוסף הבא משושן הבירה' בכתביו של ר, לביטוי אחר של הקישור בין התורה לדמות אדם עליונה 51

 .70-74' עמ, שלמויות בולעות, אידל
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ציין שלמתבונן מבחוץ עשויות אמנם דרשות האדרא , אליוט וולפסון בהתיחסו למאמר זה 

ציור האלוהות בדמות , אך מנקודת המבט של המקובלים, להיראות כשלעצמן כעבודת אלילים

לפיכך . םובהקשר זה ברור שאין לבלבל בינו לבין עבודת אלילי, אדם הוא בלבה של דרך הסוד

י כקריאה נגד הסתרת הסודות האנתרופומורפיים אודות "פירש וולפסון את דבריו של רשב

שהרי גילוים , י"טמונה אירוניה בקריאתו של רשב, טען וולפסון, בכך. מפני בני החבורה, האלוהות

 שאינו חצוב באבן אמנם אך חקוק בציוריו של, של הסודות האנתרופומורפיים כמוהו כהצבת פסל

שכן מתן דמות , י הופכת על פיו את הצו מן התורה"קריאתו של רשב, על פי פירושו. הכח המדמה

  52.הראויה ביותר" עבודה שבלב"הופך כאן ל, האסור מן התורה,  לאל

:  משמעותי לעיל ברצוני להוסיף להם דיוק הדיוןאך לאור , ברובםדבריו של וולפסון מקובלים עלי 

עיקרה הוא הקישור המתמיד בין התמונה  ,ברים באדראשבה עוסקים הח 'עבודה'ה

. נגליתתורה הבין הל 53,נסתרת, רה עליונהתולמעשה כעין שהיא , העליונה האנתרופומורפית

שאינה עוד פסל ומסיכה , חדשה ישותומתרכבות לכדי למעשה שתי התורות  תפרקותבפעולה זו מ

 . אך גם לא התורה כפי שאנו מכירים אותה

הפרו ' עת לעשות ליי' – י לחברים בפתיחת האדרא"כמדומני גם קריאתו של רשב לכך מתקשרת

בפשט הדברים מתואר כאן מצב  54.פרש בדרכים שונותהתל יכול פסוק זה .(קיט קכו' תה) 'תורתך

ניתן לדרוש את , עם זאת.   'לעשות ליי'וכנגד מצב זה נקראים המתקנים , שבו הופרה התורה

ניתן להציע כי בהפרת התורה  בהמשך לכךו 'התורה כדרך לעשות לייהפסוק גם כמדבר בהפרת 

בה הם קושרים את פסוקי , פעולת התיקון שמבצעים החברים באדרא. נרמזת גם הפרייתה

מתוך  .ההפרת משמעותה הרגילה והגלויה של התור היא למעשה ,המידות בפרטי זקן עתיקא

שבה משולבים וארוגים לבלי , "תו החדשהדמו"ב האלכעת  (או משתכלל נעשה)=פעולה זו נתקן 

עיקרו של בעשיה זו מגולם  . פסוקי התורה ופרטי התמונה האנתרופומורפית –הפרד שני מרכיבים 

                                                 
 .  135-136' עמ, משיח, כן ראו את פירושו של ליבס. 232-242' עמ, איקוניזציה, וולפסון 52
מיד לאחר הקטע . אזכור לתורה העליונה מופיע אמנם בסוף השלב הראשון של מות המלכים באדרא 53

מיד אמרה קמיה , ותאנא כד סליק ברעותא למברי אורייתא טמירא תרי אלפי שנין ואפקה': שהובא לעיל

בקטע זה אני עוסקת ביתר ((. ר"אד)א "קכח ע, ג"ח. )'אתקנה ולמעבד יתקן בקדמיתא תקונוימאן דבעי ל

 . 3.3.5' סע, לעילפירוט בפרק א 

 .169-170, 146-151' עמ, המשיח, ראו ליבס 54
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, תיקון האל, תיקונה של התורה –שהוא תיקון משולש לכל הפחות , שמתרחש באדרא' תיקון'ה

  55.ותיקון האדם שנכרך בו מניה וביה

על , שהאדרא בונה את פירושה לשלב הראשון של מות המלכיםכן  אםבדברינו לעיל ראינו 

בשלב הראשון .  ליבסיהודה  כדברי, בדרכהאותו היא אכן מרחיבה , ץ"התיאור הסתום מסד

כשהיא מתארת אותו כגניזתן של , למיתוס מות המלכים ופואטי מציבה האדרא פירוש מופשט

, שלא התקיימו ומדוע לא התקיימוקיקות חהמה הן . חקיקות שחקק עתיקא במסך ולא התקיימו

וחקיקות אלה הן , של שלב זה הוא בחקיקות שכן התקיימו ינויענ. אין האדרא מבארת בשלב זה

בפסוקי התורה דרשות החברים אמצעות בכשהם מולבשים  עתיקא גלגולתי פרטכפי הנראה 

ץ מתגלמת "נזכרת בסדההתבוננות פנים בפנים שאם נרצה נוכל לומר כי למעשה  . כמתואר לעיל

. במסך העליון, כל אחד מצידו, התבוננותם ובפעולתם של עתיקא והחבריםבאדרא בשלב זה ב

 בהמשך לכך ניתן אולי לפרש. עתיקא חוקק את חקיקותיו במסך והחברים קוראים להם בשמות

 שבלעדיו אין למעשה, את האיזון והקשר בין עתיקא לחברים מאפשרש, המשקל בבחינתמסך זה 

 . אין קיום לתיקוניו של עתיקא, משמעות וחיות

 

 השלב השני –מות המלכים . 1.1

נו מהותם הדינית של המלכים שמתו תתחוור ל, בניגוד לשלב הראשון שראינו לעיל, בשלב זה

נושא נוסף שיעלה כאן ולא עלה בשלב . 'התבסמות'מושג ה, ועימה יעלה כאן מושג חדש בתהליך

אם כי ענינים אלה יופיעו כאן עדיין , וההתבוננות פנים בפנים ר והנקבהיחסי הזכ  הראשון יהיה

בשלב זה נעמוד גם על קישורו של מיתוס מות המלכים בחורבן העולמות וכן . באופן מרומז בלבד

כמעבר הכוחות העליונים מצורת קיום , נראה כאן את הרחבת משמעותו של מות המלכים באדרא

 .אחת לאחרת

                                                 
לעניין זה מעניין להשוות הבחנותיו של רון מרגולין בנוגע ליחודה של חכמת הפרצוף ושרטוטי כף היד  55

בעוד שחכמות אלה שימשו בעיקר לזיהוי אופיו . ב"ד שימושיהן הנפוצים של חכמות אלה בימהכנג, בזוהר

הוא , לדברי מרגולין, חידושו של הזוהר, של האדם בין היתר לשם קבלתו או דחייתו בחוגים אזוטריים

את כשזיהוי אופיו של האדם משמש כלי לאבחון ומתוך כך מכוון , בשימוש התרפויטי שלו בחכמות אלה

, דומני כי על אף השוני וההבדלים הבולטים בין תורת הפרצופים העליונים של האדרא. ריפויו או תיקונו

 תיקוניבזוהר חדש וב, בפרשת יתרו)לחכמת הפרצוף כפי שהיא ניכרת במאמרי הזוהר בהם דן מרגולין 

חכמת , ראו מרגולין. והוא אינטרס התיקון והריפוי, אין להתעלם מהאינטרס הדומה בשני המקרים, (זוהר

. 32-33' עמ, הכרת פנים, ראו עוד ליבס אדרותלזיקה בין המאמרים הפיזיוגנומיים בזוהר לבין ה. הפרצוף

 (.  193-194' עמ, עלילות אלהים, ליבס: דברים אלה התפרסמו גם בתוך)
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 דום ומידת הדיןמלכי א .1.1.1

, ניגשים החברים לשלב השני של התיקון ,עתיקא גלגולת, העליונה גלגולתה תיקון עם השלמת

וכאן אנו , חורבןשל פרצוף זה כרוכה אף היא בתהליכי  ראשית הווייתו. א”זבסופו תתהווה קומת 

 ,ץ"בסד לשלב זה אין מקבילה מפורשת. ו השני של מיתוס מות המלכים באדראגלגולפוגשים את 

טוען לתהליכי  ,הקצר ולפחות בנוסח, ץ"גם סד ,כפי שהראתה רונית מרוז, אם כי ברמה העקרונית

מכל מקום גם שלב זה מציג עצמו  .חזוריים הקודמים לכל בריאה חדשהחורבן והתחדשות מ

השלב השני , באדרא תאור הקצר והמרומז של השלב הראשוןהבהבדל מ 56.ץ”סדכמתבסס על 

 .ב את הדיון למחוזות חדשיםומרחימפורט 

, השאירש, השלב הראשון. בחלקי הפסוקים השונים שנדרשים בכל שלב בין היתרעניין זה ניכר 

עיקר התמקד ב ,סתומות - סבת מותםכן את ושמתו מהותם של המלכים שאלת את  ,כאמור

 (.לו לא' בר) 'לפני מלוך מלך לבני ישראל'והמדרש נבנה סביב המילים  שבו התרחש הארוע עיתוי ב

ובכך נרמזה כאן ', מלך ראשון לישראל ראשון'ל אופן לקוני כמתיחסותבפורשו  מילים אלה

 . מה אף קדמוניות הארועימהותם הסמבולית של המלך והעם וע

 סיבתגם  ועימה ,מהותם של המלכים שמתומתחילה להיחשף בפנינו  בשלב השני של מות המלכים

. (שם) 'ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום':  לב זה הןמילות הפסוק שנדרשות בש. מותם

  :כדיןוהמדרש נבנה על משמעותה הסמבולית הנפוצה של אדום 

וכולהו לא אתקיימו עד דרישא חוורא . באתר דכל דינין מתקיימין תמן -' בארץ אדום'

ן ן דעלאיתיקוניתקין כל , ן דלתתאתיקוניתקין כל , כד אתתקן. עתיקא דעתיקין אתתקין

 . . . ותתאין

ואי איהו . לית עמא מתתקנא, כל רישא דעמא דלא אתתקן הוא בקדמיתא: מכאן אוליפנא

? מנלן. ואי איהו לא מתתקן בקדמיתא לא יכלין עמא לאתתקנא. מתתקן כלהו מתתקנן

דעד לא אתתקן הוא בתקונוי לא אתתקנו כל אינון דבעו לאתתקנא וכלהו . מעתיק יומין

 .(לב שם) 'וימלוך באדום בלע בן בעור' ד"עלמין אתחרבו הה

                                                 
קא דעתיקין עתי: תאנא בצניעותא דספרא': ץ ניכר מנוסח הפתיחה שלו"ביסוסו של השלב השני על סד 56

א "ס)ומשער מלכין ולא הוו מתקיימי עד דדחי ( א גליף מלכין"נ)עד לא זמין תקונוי באני מלכין כנס מלכין 

דברים אלה נראים כעין . 'ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום'ד "לון ואצנע לון לבתר זמנא הה( דאנח

 .סיכום של השלב הראשון של מות המלכים
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 . אתר דכל דינין מתקטרין תמן ותליין מתמן. הוא( א יקירא"ס)רזא חדא  -' וימלוך באדום'

הוא גזרת דינא תקיפא דתקיפין דבגיניה מתקטרן אלף אלפין מארי : תאנא' בלע בן בעור'

 . דיבבא ויללה

' מש) 'לעלוקה שתי בנות הב הב'א "הבה כדכלומר דין '? דנהבה'מאי ( שם)' ושם עירו דנהבה'

 . (ל טו

          57. כיון דסליק לאתישבא ביה לא קאים ולא הוה יכיל למיקם וכלהו עלמין אתחרבו

מתברר כי גם  ,הדין ומעבר למשמעות הסמבולית שבשם ארצם כוחותמלכי אדום הם אם כן 

כשם שמלמד על בקשת הדין , 'בהדנה'כך נדרש שמה של העיר  58.מרמזות למהותם הדינית עריהם

 - (ל טו) בפסוק ממשלימוסיפה האדרא וקושרת את השם דנהבה , ואם בכך אין די .הבהדין  –

 : ו של פסוק זה בתלמודיפירושאחד מ לעהנראה  ככל נשעןקישור זה . 'לעלוקה שתי בנות הב הב'

  ?מאי הב הב .לעלוקה שתי בנות הב הב

 59'וכו שצועקות מגיהנם ואומרות בעולם הזה הבא הבא שתי בנות[ קול]אמר מר עוקבא 

לא רק מידת הדין מרומזת כי  יכולה ללמד, 'דנהבה'קישורן של שתי הבנות מהגהינם בשם העיר 

נראה בשלב , שנרמז כאן בלבד, את פיתוחו של כיוון זה .גם כוחות דמוניים ממשאלא , זהבשם 

 .האחרון של מות המלכים באדרא

 הופכים כאן אם כן לישויות, כרשימה בעלמאשנמנים בבראשית  ,עריהםוהמתים המלכים 

האזכור סביב האדרא  יוצרתש במדרש, משמעות הדבר מתבהרת בהמשך. מוניתודדינית שמהותן 

 . דנהבהב' להתישב'ו של בלע בן בעור כשהיא מספרת על רצונ ,דנהבהעירו בלע והסתמי של המלך 

 

 בעיר האלהים 'התישבות'ה. 1.1.1

כשבדרך כלל הוא עולה , בסמבוליקה הקבלית טעון במשמעות סקסואלית 'התישבות'מושג ה

מצב זה מסמל פעמים רבות את הזיווג בין הזכר . במסגרת הדימוי של התישבות מלך בכסאו

כאן ניתן אם כן לראות הד לרימוזים אל יחסי   60.באלוהות( הכבוד כס, אהכס)והנקבה ( המלך)

                                                 
 .(ר"אד)א "קלה ע, ג"ח 57
, ליבס;  רצז-רצו, קלח, א"משנת הזוהר ח תשבי ולחובר :למשללמשמעותם זו של מלכי אדום ראו  58

 .219-221' נספח ג עמ, משיחה

 .ל' מדרש משלי פר; א"עבודה זרה יז ע, בבלי 59
 129-130' עמ, מעגל, ראו וולפסון, למשמעויות סקסואליות של הישיבה על כסא הכבוד בספרות ההיכלות 60

לתפיסות קדומות של כסא הכבוד כישות נקבית בספרות המרכבה והשפעותיהן על .  11' הע 198, 43' הע
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בתאור מות המלכים  ,במושגי המתקלא וההתבוננות פנים בפניםינו הזכר והנקבה אותם רא

  .ץ"בסד

כאן . ז”אדניתן למצוא בקטע מות המלכים ב, נקבהכ' עיר'של המשמעותה הסמבולית הד לואמנם 

ובעניין המלכים  (מח מזמור) ם לפסוקי תהליםחריזתמתפרשים פסוקי המלכים מבראשית תוך 

 :המתים נאמר

ן דמלכא תיקונידלא אתקיימו באתרייהו בגין ד - (מח ו' תה) 'נבהלו נחפזוהמה ראו כן תמהו '

 . לא אתקנו וקרתא קדישא ושורוי לא אזדמנו

והיא אתקיימת השתא דהא כלהו לא אתקיימו  (שם ט) 'כאשר שמענו כן ראינו וגו': ד"הה

טבאל תו מהיוימלוך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אש'ד "הה. בסטרא דדכורא דשריא עמה

  61.ודאי כמה דאוקימנא באדרא' מי זהב' - (לו לט' בר). 'בת מטרד בת מי זהב

, ר”אדשלב השלישי של מות המלכים בנעשה המהלך המעניין שאותו נראה גם ב ז”אדמהבקטע זה 

המלך אינם מתקיימים  תיקוניכל עוד . עם הנקבהה לזיהוי, המעבר מדיבור על העיר כעיר שעיקרו

 .היינו היא עיר סתם, וקנתגם העיר אינה מת

הופכת גם העיר מעיר סתם , היינו כשהוא פועל כזכר ומשפיע את שפעו בעיר, אך כשהמלך נתקן

והיא : שתרגומן, המודגשות לעיל במיליםבקטע  מצב זה נרמז. ולנקבה לאשתו, לבת זוגו של המלך

 '  .מתקימת כעת בצד הזכר ששורה עמה( העיר)=

מזמור זה עוסק . תחילתו של הפסוק מתהילים מחב לעילבקטע מזת השפעתו של המלך בעיר נר

כאשר ' :והפסוקים שתחילתם מובאת לעיל הם עיר הקודש כמקום שכינתו וגילויו של האלב

 ִדִמינּו ֱאלִהים ַחְסֶדָך: שמענו כן ראינו ְבִעיר ְיהָוה ְצָבאֹות ְבִעיר ֱאלֵהינּו ֱאלִהים ְיכֹוְנֶנָה ַעד עֹוָלם ֶסָלה

,  (שמובעת בפסוקים לעיל בתאור החסד שבקרב ההיכל)השפעתו של המלך בעיר  . 'ְבֶקֶרב ֵהיָכֶלָך

בתהליך ההשפעה . התלויה בו לקיומה, מעיר סתם לבת זוגו של המלך, ז”אדעל פי ה, הופכת אותה

  .מצב זה הוא תיקונםו זכר ונקבהכעין  הופכים אם כן המלך והעיר, של המלך בעיר

פסוק האחרון בשרשרת פסוקי מות המלכים בא לידי ביטוי במצב זה מלכי אדום  בהקשר של

פסוק זה . (לו לט' בר) ''וימלוך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל וכו' -מבראשית 

והוא  שבו לא נזכרת מיתתו של המלך הפסוק היחיד הוא( שיופיע בשלב השלישי של מות המלכים)

מתפרשת במקרה זה האשה אינה , נו אם כןלטענת .לעיר נזכרת גם אשתו הפסוק היחיד שבו פרט

                                                                                                                                            
להפניות למחקרים . 617-627, 116-117,571-574' עמ, סוד האגוז, גינת-ראו  פרבר, יג-מקובלי המאה ה

 . 65' הע, 64' עמ, קבלה וארוס, נוספים ראו אידל
 (.ז"אד)ב "ע -א"ג רצב ע"ח 61
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השפעתו של  .כשהמלך משפיע בה, גלגולה של העיראלא היא למעשה  ,על העירנוספת  כישות

שמרמז לפעיית או להמיית הנביאים ברוח העליונה  ,פעו–המלך בעיר באה לידי ביטוי בשמה 

מפנה של שם זה לפירושו  .ת מטרד בת מי זהבמהיטבאל ב–וכן בשם האשה  62השורה עליהם

אכן  ר”אדה ,(2.3.1' סע) שלב השלישי של מות המלכיםכפי שנראה ב, ואמנם. ר”אדל ז”אדה

  .ובסוד השפעתו של המלך בעיר המלך ועירופסוק זה בסוד תיקונם של  תפרש

אה כי מי בשלב הנוכחי נרש הרי, שבו עסקנו ר”אדאם אנו שבים כעת לקטע ה, לאור כל זאת

ולמעשה ניתן לומר כי עדיין אינו , עדיין אינו מתוקן –בלע המלך ששמו  –זכר לתפקד כ שאמור

גזרת דינא תקיפא דתקיפין 'בלע מתואר כ, שכן בעוד מהותו של הזכר היא השפעת החסד, זכר כלל

אינה ', הדנהב'עירו של כוח דיני זה בהתישבותו . 'דבגיניה מתקטרן אלף אלפין מארי דיבבא ויללה

   63.וכל העולמות נחרבים עולה יפה

המשמעות המוכרת לנו של אם כן מתבררת , היינו השלב השני של מות המלכים באדרא, בשלב זה

שלב זה מקיים זיקה . שלא יכלו להתקיים יחדיו, מות המלכים כחורבנם של כוחות דין קשה

  64.כבר תארו קודמיכפי ש, בכתבי המקובלים הגנוסטיקאיםלתורת האצילות השמאלית 

 

 ההתבסמותדמות האדם ו. 1.1.3

 השני של מות המלכיםבשלב מוצג , פרט לזיווג דין בדין שמסומל בהתישבות בלע בעירו דנהבה

 :נוסף של סיבת החורבן מיד בהמשך הדברים הבט ר”אדב

דתקונא דאדם בדיוקניה , משום דאדם לא אתתקן? מאי טעמא. וכולהו עלמין אתחרבו... 

ובגין דתקונא דא דאדם לא אשתכח לא . כלא לאתישבא ביה[ ב"קלה ע/]ויכיל . כלא כליל

 . יכילו למיקם ולאתישבא ואתבטלו

 . והא כלהו באדם אתכלילן? ד"ואתבטלו ס

                                                 
 ((.ר"אד)א "ג קמב ע"ח)' בהאי פעי בר נש דזכי לרוחא דקודשא '?פעו'מאי  (.לו לט' בר)' ירו פעוושם ע'' 62

ר הקישור המפורש בין מיתוס מות המלכים למיתוס חורבן ”יש לציין שכאן נוצר לראשונה באד 63

 .אודותיו נרחיב בהמשך, העולמות
דגיש בדבריו שהיחס בין קבלת האחים יש לציין ששלום ה. 193-197' עמ, קבלות, שלום: ראו למשל 64

את השאלה איזו משתי הקבלות ( ללא הכרעה)ואף העלה ' איננו פשוט מאד'הכוהנים לזוהר בהקשר זה 

, כן ראו תשבי ולחובר. 248-252' ביחוד עמ, ראשיתו של המיתוס, השוו דן; (196' עמ, שם)' יותר ישנה'

 . 219-221' עמ, המשיח, ליבס; רצו' עמ, א"משנת הזוהר ח
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וכד אתא האי . דאדם( א דיוקנא"נ)אלא אתבטלו ואסתלקו מההוא תקונא עד דייתי תקונא 

א מנהון "ס)מנהון אתבסמו . ו לקיומא אחראכלהו ואתחזר( א אתכללו"ס)דיוקנא אתגלפו 

 . ומנהון לא אתבסמו כלל( אתבסמו ולא אתבסמו

אלא כל מאן דנחית מדרגא . לאו הכי! דאתבטלו לגמרי -' וימת' 'וימת'והא כתיב : ואי תימא

דנחת מדרגא קדמאה דהוה קם ' וימת מלך מצרים'א "קדמאה דהוה ביה קארי ביה מיתה כד

 . ביה

. ן אדם אתקרון בשמהן אחרנין ואתבסמו בקיומא ביה וקיימין בדוכתייהווכיון דאתתק

ושם אשתו מהיטבאל בת 'וכלהו אתקרון בשמהן אחרנין מן קדמאין בר ההוא דכתיב ביה 

משום דהוה דכר ונוקבא . משום דהני לא אתבטלו כשאר אחרנין? ט"מ. 'מטרד בת מי זהב

השתא דאשתכחו דכר ונוקבא לא כתיב כ "ובג. כהאי תמרא דלא סלקא אלא דכר ונוקבא

וכיון דאתתקן . בהו מיתה כאחרנין ואתקיימו אבל לא אתישבו עד דאתתקן דיוקנא דאדם

 65:ואתקיימו בקיומא אחרא ואתיישבו דיוקנא דאדם אתחזרו

או , זיווג הדין בדין שהוביל לחורבן העולמות כרוך על פי ההסבר לעיל בכך שטרם הותקן האדם

לפי הקטע לעיל מתברר לנו אם כן שכוחות הדין . נקבההזכר וטרם הותקנו הבמילים אחרות 

 .וכי אלה האחרונים הם למעשה תיקונם של הראשונים, קדמו להתהוות הזכר והנקבה

כרוך תהליך נוסף שלא נזכר  (כללות הזכר והנקבה)= ערכות המלכים הראשונים בדמות האדםיבה

מונח זה מוכר לנו  66.'התבסמות'והוא ה, לב הנוכחיועולה בש 'מות המלכים'בשלב הראשון של 

אך יש לשים לב כי בשלב זה אין , במשמעות מיתון הדין באמצעות מיזוגו במידת החסד העליונה

 –הדין זוכים להתבסם  כוחותלא כל ;  מסוים בו הבטהאדרא מפרשת את התהליך אלא מדגישה 

ניסוח זה שנותר . 'הון לא אתבסמו כללומנ( א מנהון אתבסמו ולא אתבסמו"ס)מנהון אתבסמו '

 .  יהיה מהותי ביותר בשלב האחרון של מות המלכים כפי שנראה בהמשך, חידתי בשלב הנוכחי

זיווגם של כוחות הדין זה בזה והעדר )למות המלכים בשלב הנוכחי הסיבות  גילויחידוש שבפרט ל

כפי . ן במשמעותם של השמותוכ חשוב במשמעות החורבן והמוותנוסף כאן דיון , (דמות האדם

ובאותו הקשר ציינו שני פירושים אפשריים , הצנעהשראינו כבר בשלב הראשון פורש המוות כ

בשלב . או היצירה המחודשת של המלכים, שהעלה יהודה ליבס למושג זה והם הגניזה והשכלול

מצורת  מעברכ מות המלכים בפרשה את, את משמעות הדברים מרחיבההנוכחי מוסיפה האדרא ו

 : מתיקון אחד לאחרכמעבר  - או אם להשתמש בניסוחה של האדרא  קיום אחת לאחרת

                                                 
 (ר"אד)ב "ע-א"קלה ע, ג"ח 65
66

 .388' עמ, 44' ובהע, 165' עמ, זרמים, למקורה של מילה זו ראו שלום 
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אלא אתבטלו ואסתלקו מההוא תקונא עד דייתי . והא כלהו באדם אתכלילן? ד"ואתבטלו ס

כלהו ואתחזרו ( א אתכללו"ס)וכד אתא האי דיוקנא אתגלפו . דאדם( א דיוקנא"נ)תקונא 

  67.לקיומא אחרא

כשנראה ', תיקון'הכוחות הבסיסיים אינם מתבטלים אלא משנים , ולמות חרביםעל אף שהע

 .ואת הצורה שבה הם מתגלמים, הדבר הוא כי הם משנים את הערכותם שבהקשר זה משמעות

שהם ) נקבהבשלב הבא הם יתגלמו בזכר ו ואילו, בשלב השני מתגלמים הכוחות במידת הדין

ניתן ללמוד מן הלשון הפולמוסית שבה היא  פירוש זהשל על מודעותה של האדרא ליחודו . (האדם

אלא כל מאן . לאו הכי! דאתבטלו לגמרי -' וימת' 'וימת'והא כתיב : ואי תימא': חוזרת על הדברים

  '. . .דנחית מדרגא קדמאה דהוה ביה קארי ביה מיתה

מעין זו שניכרת חורבן תפיסת , על פי רונית מרוז? כנגד מה אם כן עומד פירושה של האדרא כאן

 : ץ”סדמצויה גם בנוסח הקצר של , באדרא

ד מספר לנו על קלקלותיה של ההיסטוריה הארכאית ועל התבנית המחזורית הממשיכה "ס...

, ד בגרסתו הקצרה עוסק איפה במחזוריות"ס. . . להתקיים מאז בריאת האדם ועד עתה

, וכלייה ממש אלא של בריאה אולם אין זו מחזוריות של הזמן ואף לא מחזוריות של בריאה

  68.נפילה והתחדשות

מרוז מדגישה בהקשר זה ווהתחדשות  על מחזורי נפילהמרוז מדברת אם כן  הגרסה הקצרה על פי

משקפת לדבריה את תפיסת העולם כנע ש, ץ"של סד גרסתו הארוכה לבין בין גרסא זואת ההבדל 

ורבן כתהליכי נפילה והתחדשות משמעותה של תפיסת הח.  בין חורבן מוחלט לבריאה חדשה

 : מובהרת בדבריה הבאים של מרוז

מחזוריות זו באה לידי ביטוי . העולם בו אנו חיים עתה הוא אותו העולם בו חיו אדם וחווה

הגרסה הקצרה אינה טוענת שהעולם בו חיו ; בהתמעטות החלה בעולמנו אך לא בחורבנו

טענתה של הגרסה הקצרה מצומצמת . אחר אדם וחווה חרב וכלה וכי אנו חיים בעולם פיזי

  69.התמעטות והתחדשות, יים של בריאהעולם זה עצמו עובר תהליכים מחזור: יותר

מתגלמים אותם הכוחות בצורות  םשבה, הנפילתהליכי כלמות המלכים  הבפירושינראה אם כן כי 

, סה הארוכהובניגוד לגר ץ"הולכת האדרא לשיטתה של הגרסה הקצרה של סד, חדשות בכל פעם

                                                 
הד לתפיסת החורבן או המוות של המלכים העליונים כמעבר מצורת קיום אחת לאחרת ישוב ויופיע  67

אתקיימו בההוא לא תימא דאתבטלו אלא דלא . וכלהו לא אתקיימו': בשלב השלישי של מות המלכים

 ((ר"אד)א "ג קמב ע"ח)' . . .מלכו
 . 2.4 'סע ,לפיתוח נוסף של הרעיון ראו שם. 2.2' סע, ארכיאולוגיה, מרוז 68
 .2.13' סע, ארכיאולוגיה, מרוז 69
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האדרא אכן , כפי שראינו לעיל. זאת למרות שבדרך כלל היא קרובה יותר לגרסא הארוכה דווקא

   .חודה של עמדתה כאן ולמשמעותה הפולמוסיתימודעת לי

בשינוי שמן גם המעברים מצורת קיום אחת לאחרת כרוכים , לעיל כפי שמלמדת אותנו האדרא

 : מחודשותשל ההויות ה

ושם אשתו מהיטבאל בת 'בשמהן אחרנין מן קדמאין בר ההוא דכתיב ביה וכלהו אתקרון 

  .ום דהני לא אתבטלו כשאר אחרניןמש? ט"מ. 'מטרד בת מי זהב

יתחלפו , הקשהשבהם מגולם קיומו של הדין , מיהםודו' דנהבה'ו' בלע, 'שמות המלכים הראשונים

המלך שמות רק . ית האדםכשמהות הכוחות תשתנה מהווית הדין להוואם כן בשמות אחרים 

 . לא ישתנולבדם הם , מגולם התיקון בדמות זכר ונקבה שבהםאשתו והאחרון 

שהמלך והעיר  אפילו, גם תיקון זה עדיין אינו שלם מתברר כי מיד בהמשך הקטע לעיל עם זאת

 : שהם הדר ומהיטבאל, נקבהכבר מגולמים בזכר וב

אבל לא  אתקיימומיתה כאחרנין ו דכר ונוקבא לא כתיב בהו דאשתכחוכ השתא "ובג

ואתקיימו  וכיון דאתתקן דיוקנא דאדם אתחזרו. עד דאתתקן דיוקנא דאדם אתישבו

 .בקיומא אחרא ואתיישבו

אך תיקונם עדיין לא שלם שכן הם עוד , ויש להם קיום הזכר והנקבהנמצאים  ם השלב השניובת

 ענייננוומובן זה אכן מתאים ביותר ל ,וגזיוכ' התישבות'מובנה של הלעיל הצבענו על . מיושביםלא 

אך רק בשלב  ,דבר זה יתרחש אמנם .בזיווגם זה בזו –והנקבה הוא כידוע  קונם של הזכרישהרי ת

 ? טרם הזיווג, בשלב הנוכחישל הזכר והנקבה מהו אם כן מצבם  .הבא של התיקון

 

 התיקון בזכר ונקבה. 1.1.2

עתיקא  גלגולתו מתוקנת בהקבלה לגלגולת. א”זפרצוף עומד  ר”אדשל התיקון ב בתום השלב השני

ובו ניתקן גופו , בתיקון עתיקא שלא התקייםאך בתיקונו של פרצוף זה נוסף שלב , מבחינת פרטיה

' מיושבים'אינם  עדיין, כפי שראינו, אך שני אלו, הזכר והנקבה –כלול משני גופים גוף זה . א”זשל 

 . בדמות האדם

 ,שמפורט לאחר השלב השני של מות המלכים, גופי הזכר והנקבהשל  מתאור תהליכי בריאתם

בו היא נתקנת , החלק הראשון של תיקוני הנקבה .מתברר כי הנקבה מתהווה באחוריו של הזכר

 א”זכולל תאור מפורט של איבריה המצטיירים במקביל לגוף הזכרי של , א”זכבחינת האחור שב

. עד כהעצמו בו גלומים היו שתנקזים אליה כל הדינים מ, א”זהנקבה באחורי  תנתקנמש. ומכוחו
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בהרחבה ובעמקות על לאחרונה נידון הובא ו ,א”זהתאור הסבוך של האצלת הנקבה באחוריו של 

 סיכוםאסתפק ב ,ענייננולצורך  .כאן דון בואיני רואה צורך לשוב ולועל כן  70ידי שפרה אסולין

שתי מסורות פירוש  אסוליןהבחינה שפרה  ר”דאתאור בריאת הנקבה בב. עיקרי דבריהשל  קצר

המגמה האחת נוטה  71.מגמות שונות בתפיסת הנקבה העליונהומציגות  זו בזו שונות שמשולבות

 ,(בהתאמה)הפנים והאחור  ,למתן את הדיכוטומיה בין הזכר והנקבה כבחינות החסד והדין

ים הבטמחריפה את ה ,ומת זאתעל ,המגמה השניה. ולהציג תמונה מאוזנת של מאפייניהם

 בנקבהשהדין  יהבטתוך שהיא מדגישה את , המיתיים בדמויות הזכר והנקבה ובסיפור בריאתם

בעוד בגרסה הראשונה מידות החסד נו לעובדה שיאירה את עינאסולין השפרה  .ומעצימה אותם

את כל  ממלאות ןרסא השניה הבג, של שני הפרצופים ות באזור אברי המיןוהדין ממוקד

 בכךו 'ערוה'לגוף שכולו  , לפי אסולין, הופך אותו בכללותו' דיני'כאפיון גופה של הנקבה . ריהםאיב

בצד  .הראשונהאו מצוי באופן מתון בלבד בגרסה  ,שנעדר, לתאור דמותה כאן מימד ערכי מתווסף

שאת ניצניו הראשונים , הארוטי והדמוני בדמותה של הנקבה התגברות המימדזה אף ניכרת כאן 

  72.'דנהבה'אינו לעיל בהקשר של ר

אך אלו , ככללות של זכר ונקבה א”זפרצוף אם כן מועמד , ם השלב השני של התיקון באדראובת

בכך ניתן לראות את פירושה של האדרא להעדר ההתבוננות פנים בפנים  73.ערוכים בו אחור באחור

אמנם  האיפשר, זכרהתהוות הנקבה באחורי ה. ץ"שמתואר כאחד הגורמים למות המלכים בסד

עדיין אינו , זהגוף השלכתם של דיני הזכר  אל אך , את הרחקת דיני הזכר מגופו אל גוף הנקבה

בתאור  ,בשלב השני של מות המלכים נרמזש  הוא מצב זהאם כן כי נראה . שלםתיקון בבחינת 

  .לתיקוןזקוק עדיין כבתאור דיוקן האדם ו', מיושבים' הזכר והנקבה כמי שקיימים אך אינם

                                                 
 . 118-129' עמ, קומתה של השכינה, אסולין 70
פות לדרכה האקלקטית של הבחנתה זו מקובלת עלי לגמרי ובחלקו השני של הפרק אף נציג דוגמאות נוס 71

 האדרא ולסימני עריכה ועיבוד שניכרים בה
מחד היא  –בהמשך דבריה שם עורכת שפרה אסולין שתי השוואות רבות עניין לתאורי הנקבה באדרא  72

, ראו ניתוחה המפורט)בפרשת אחרי מות שבזוהר , ר”מהאד' דואליסטית'מראה את פיתוחה של הגרסה ה

מאידך היא מראה (. 129-138' שם עמ, וגע לזיקות האפשריות בין שני המקומותהכולל אף את תהיותיה בנ

 .    138-152' עמ, ראו שם. ז”באד, ר”מהאד' מתונה'את פיתוחה של הגרסא ה
ץ בתאור העדר המשקל והעדר ההתבוננות "מצב מעין זה נרמז בפתיחת סד,  לפי ניתוחה של  רונית מרוז 73

, באחור  מקשרת מרוז גם אל החטאים המיניים הרמוזים באדם וחווה את המצב של אחור. פנים בפנים

מוצאת מרוז רמזים , ץ"פרט לפתיחת סד. היינו זיווגיהם ברוחות הרעות שכתוצאה מהם נולדו השדים

, ארכיאולוגיה, ל"ראו הנ. ץ לפסוקי הבריאה מבראשית א"סמבוליים למצב זה גם במסגרת פירושו של סד

 .    2.9, 2.8' סע
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שתאורו מובא בשלב השלישי של , הבא של מות המלכים הגלגולאף יתרחש  בעטיו של מצב זה 

  74.המיתוס באדרא

 

 השלב השלישי –מות המלכים . 1.3

בין נוצר לראשונה הקישור הברור  וכן, העליונים בשלב זה משתכלל תיאורם של הזכר והנקבה

, אדום)אותן ראינו בשלב השני  ,נות הדיןן בחינת החסד ובין הנקבה לבין בחיביל הזכר

 . הסקסואלי של התיקון כזיווג בין הזכר והנקבה הבטהאף עולה בשלב זה . (ההתבסמות

 

 הקישור בין הדין לנקבה .1.3.1

, א”זלאחר תיקון הנקבה כחלק מגופו האנדרוגני של  תרחשמ השלב השלישי של מות המלכים

במילים . מגוף הנקבה לצורך חיבורם המחודש פנים בפניםטרם היפרדות גוף הזכר ו, אחור באחור

כפי שנראה , בשלב זה. אחרות ניתן לומר כי שלב זה מתרחש טרם התהוות הנקבה כישות לעצמה

שרמזים לו ראינו במושג המשקל וההתבוננות פנים  , סקסואלי של המיתוסה הבטיקבל  ה, מיד

נראה השלב הנוכחי , מבחינה רעיונית ומושגית  .את מלוא מימושו, (לעיל .2.1' סע) ץ"בסדבפנים 

ץ לקראת סוף "של המיתוס באדרא כפירוש מורחב לשני משפטים שמופיעים בפרק השלישי של סד

 :(א כו' בר)' יאמר אלהים נעשה אדםו'לפסוק  פיע שםושמ פירושה

לאפקא אדם , אלא אדם סתם, האדם לא כתיב( א כו' בר) 'ם נעשה אדם"ויאמר אלהי'

אשתלים דכר ונוקבא , אשתלים דא, כד אשתלים דא. דאתעביד בשמא שלים, ילאדלע

ואתתקן , אתפשט דכורא. ם סטרא דנוקבא"אלהי, ה סטרא דדכר"יהו. לאשלמא כלא

 76.מלכין דאתבטלו הכא אתקיימו 75.בפומיה דאמה באמה, בתקונוי

                                                 
 
קבלה , אידל)פרצופין ובאנדרוגינוס במיסטיקה היהודית -במסגרת דיונו המקיף של משה אידל בדו74

. לעומת החיבור הראשוני אחור באחור, מציין אידל את מעלתו של הזיווג פנים בפנים( 91-152' עמ, וארוס

נחשב קיומו ( םדוגמת המיתוס האפלטוני או מיתוסים גנוסטיים מסוימי)בעוד בחלק מהמקורות הקדומים 

למן , הרי במקורות היהדות, האנדרוגני של אדם הראשון למצב האידאלי והפירוד בין הגופים נתפס כעונש

כשהמצב של פנים , מתוארת הפרדת הזכר והנקבה וזיווגם פנים בפנים כשלב הכרחי בבריאה, המקרא

שנשקפת בבירור גם בשלבים תפיסה זו היא (. 97-109' עמ, שם. )בפנים נתפס כנעלה על המצב הראשוני

מצב האחור באחור אינו , כפי שראינו ונראה גם בסעיף הבא, בהם, ר”השני והשלישי של מות המלכים באד

של האנדרוגינוס  נוספיםים הבטלדיון ב. שלב הדורש תיקון נוסף, אלא שלב בתהליך התהוות האלוהות

 .     68-92' עמ, הגוף האלוהי, בספרות הקבלה ראו אברמס

 .  568' עמ, ץ”סד, ל"מאט בתרגומו ראו הנניאל על פי נוסח זה הולך גם ד 75
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נעשית הבחנה בין ( צרשמצוי ברובו גם בנוסח הק) ץ"בקטע מסד, על פי פירושה של רונית מרוז

בהבדל מאדם (. א הידיעה"בה)' האדם'שהוא , אדם סתם ואדם של מעלה –שתי מדרגות אדם 

כלול ש, שלםההאדם של מעלה נעשה בשם , (א כו' בר) כמאמר הפסוק, שנעשה בשם אלהים, סתם

 בחינות –כשהשם שלם גם שתי בחינותיו של אדם זה נשלמות . ם"ה ואלהי"יהו - משני השמות

ץ "מציג סד, שבו נשלמים הזכר והנקבה, את קיומו המתוקן של האדם העליון  77.הזכר והנקבה

אתפשט ': בניסוח המרומז והמעורפל ץ”סדזיווג זה מתואר בדרכו הצנועה של . כמצב של זיווג

האמה הינה לשון נקיה לאבר הזכר ופי האמה  .'בפומיה דאמה באמה ואתתקן בתקונוי, דכורא

שני  .במצב זה מתקיימים המלכים שהתבטלו עד כה (.או לנקבה ככלל) ין הנקבימרמז לאבר המ

הם שעומדים , היינו תאור הזיווג בין הזכר לנקבה וקיומם של המלכים, משפטים אחרונים אלה

  :שבבירור שואב מכאן את מושגיו, ראבבסיס תאור התיקון בשלב השלישי של מות המלכים באד

ן לאתקיימא תיקוניעתיקא דעתיקין בנה עלמין ואתקין , דמלכא עד לא זמין תקונוי: תאנא'

 תיקונילא אתבסמא ולא אתקיימו עד דנחית חסד עלאה ואתקיימו ואתבסמו . ההוא נוקבא

אתר דכל  -' ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום'ד "הה. נוקבא בהאי אמה דאקרי חסד

ולא אתבסמו ( 'אשר מלכו'תיב אלא אשר היו לא כ. אתתא תיקוניואנון )דינין משתכחין תמן 

דלא אתקיימו ולא  -' וימת'ד "עד דאתקן כלא ונפיק האי חסד ואתישב בפומא דאמה הה

 . . . דינא בדינא -אתבסמו 

דבסטר )לא תימא דאתבטלו אלא דלא אתקיימו בההוא מלכו . וכלהו לא אתקיימו. . .

'? הדר'מאי . 'ך תחתיו הדרוימלו'עד דאתער ואתפשט האי בתראה מכלהו דכתיב ( נוקבא

 . חסד עלאה

 . בהאי פעי בר נש דזכי לרוחא דקודשא'? פעו'מאי . 'ושם עירו פעו'

 . מה דלא כתיב בכולהו' אשתו'בכאן אתבסמו דא בדא ואתקרי  -' ושם אשתו מהיטבאל'

 . אתבסמותא דדא בדא -' מהיטבאל'

 . ן דמסטר גבורהתיקוני -' בת מטרד'

 , מו ואתכלילו דא בדאאתבס -' בת מי זהב'

 . רחמי ודינא -' מי זהב'

                                                                                                                                            
 (.ץ"סד)א "קעח ע, ב"ח 76

 . 2.8 'סע, ארכיאולוגיה, מרוז 77
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 78.'כאן אתדבקו אתתא בדכורא בסטרוי אתפרשן בדרועין בשוקין

 

שעלו בשלב ) 'התבסמות'וה 'דין'ה, 'ארץ אדום'המוטיבים של הקישור בין נוצר באדרא בשלב זה 

הם ו 79ההדינים הם תיקוני ,אדוםמזוהה עם הנקבה . לבין הנקבה, (הקודם של מות המלכים

אותה ראינו , 'אמה הנקראת חסד'תבסמותה תלויה בעל כן היא צריכה להתבסם וה. מושלים בה

על מרכיבי המיתוס מהשלבים ( ץ"כמו גם בסד)שנוסף כאן , זה אלמנט אחרון. ץ"לעיל בסד

שכאמור נעדר בתאור הראשון של מות  הבט, הסקסואלי שבהתבסמות הבטהקודמים מעלה את ה

 . ('התישבות'ב) בתאור השנידק ברמז המלכים והופיע 

, (התישבות החסד בפי האמה)כל עוד לא מתקיים זיווג הזכר בנקבה , אם כן, על פי השלב השלישי

ניסוח אחרון זה של מצב הנקבה . 'דין בדין'הם אינם מתבסמים ומוגדרים , התיקוניאין קיום ל

או אילו שני דינים  ים דיני הנקבהשכן לא ברור מהו הדין אליו חובר, הנוכחינותר סתום בשלב 

 .אותו נראה בהמשך, יתבהרו בשלב הבא והאחרון של מות המלכיםאלו דברים . מתקיימים בה

נבנה על חלק אחר של פסוקי המקור עד כה  באדרא 'מות המלכים'כל שלב של , כפי שראינו

וימלוך תחתיו 'בשלב הנוכחי נדרשות המילים . בהתאם לפרטי הסוד שמתגלים בו, בבראשית לו

כפי שכבר , מגלמות המילים אל. 'מטרד בת מי זהבהדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת 

אך . ההתבסמות של הנקבה בזיווגה בזכר סודאת  ,התחלנו לראות בשלב השני של מות המלכים

 .כעת הוא מתפרט ומתבאר, נזכר בלבדבשלב השני תהליך זה בעוד 

סמלים מ 80,ןהדיכסמלים לכוחות נדרשו בשלב השני של מות המלכים ש', דנהבה'ו' בלע'מ בהבדל

בדומה לתיאור שראינו , בשלב זה. שפיעת החסד העליון או הקדושה את' פעו'ושם עירו ', הדר'

גם כאן  נראה כי, ז”אדביחס לכפי שטענו לעיל . אשתו של המלך לראשונה תגלהמ ,ז”אדלעיל ב

מה שבא לידי )כששפעו של המלך שופע בה וממלא אותה , ניתן לפרש את האשה כגלגולה של העיר

מגלה על פי  - 'טבאל בת מטרד בת מי זהבמהי' -שמה של האשה (. פעו –ביטוי בשמה של העיר 

שמעיד על ' בת מטרד')השתנותה ממהות שכולה דין האדרא את שלבי התפתחותה ומסמל את 

לאחר " מעין שםהוא ' מי זהב'השם  (.'בת מי זהב')לדין מבוסם בחסד  81(מוצאה מצד הגבורה

                                                 
 (ר"אד)א "קמב ע, ג"ח 78

דרכה של הגרסה , אסוליןשפרה וזוהי על פי )ניתן לפרש כי הדינים הם תיקוניה של הנקבה במובן אבריה  79

 (. 126-127' עמ, קומתה של השכינה, ל"ראו הנ, ר”קבה באדהחריפה של תאור הנ

 . 2.2.1' סעראו לעיל  80

לפיה השם , מציגה אפשרות נוספת (ב"רצב ע)ז ”בעניין זה גירסת האד ,אסולין פרהכפי שכבר העירה ש 81

ת הלא הוא ספיר, ולהעיד  על הקשר בין הבת לאביה, הדיןשל מידת יכול להתפרש גם שלא בהקשר ' מטרד'
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 – 'מי זהב'ם עד שהיא הופכת להיות שמשפיע בה את שפע הרחמי, בזכרלאחר זיווגה , "הנישואין

 . דין שמבוסם בחסד

 

 התבסמות הדינים בזיווג  – תיקוןה .1.3.1

התבסמות הזכר והנקבה העליונים בעת זווגם קשורה , ץ וגם האדרא"כפי שמספרים לנו סד

 : ם הניגודיתבמהות

דכל דינין דמשתכחין מדכורא תקיפין ברישא ונייחין בסופא וכל  ותאנא בצניעותא דספרא

דינין דמשתכחין מנוקבא נייחין ברישא ותקיפין בסופא ואלמלא דאתעבידו כחדא לא יכלין 

 . עלמא למסבל

ש לון וכד פרי .פריש דא מן דא וחבר לון לאתבסמא כחדא, סתימא דכלא, עד דעתיק דעתיקי

אפיל דורמיטא לזעיר אפין ופריש לנוקבא מאחורוי דסטרוי ואתקין לה כל תקונהא ואצנעא 

  82.ליומא דיליה למיתהא לדכורא

דינין ': ץ"מסד תתמציתיה הקביעהשל קטע זה מושתת כפי שמעידה האדרא על  משפט הפתיחה

ר את הדינמיקה של מתאמשפט זה   83.'דנוקבא באיפכא. בסופא נייחין, דדכורא תקיפין ברישא

 –ואילו בנקבה , כשבזכר הדינים תקיפים תחילה ואחר כך רפים, אחיזת הדינים בזכר ובנקבה

 . התהליך הוא הפוך

מתיחס ממש ' ברישא'הציון  ולפיו ,הפיסיולוגי של התאור הבטבפירושו הדגיש את ה ק"הרמ

בעוד , הדין מושלת בהשמידת  גלגולתארת כשאכן מתו, א”ז גלגולתהלא היא , לראשו של הזכר

 .חסדה תשופעַאָמת הזכר  ,איבר הברית הלא הוא, סיום גופומה שנחשב כ  מתיחס אל' בסופא'

היינו , 'סופה'בעוד  , הנוח', ראשה יהיה המקום הרפה –כלומר , המצב הפוךלפיכך יהיה בנקבה 

מתאורי בריאת אישוש לפירוש מעין זה ניתן למצוא באחד  84.יהיה מקום הדינים ,מקום ערוותה

                                                                                                                                            
בגרסת (. 145' עמ, קומתה של השכינה, ל"הנ)שכולם מטרידים עצמם בנסיון הנואש לחתור אליה , חכמה

לדיון בהבדלים . למידת הדין בלבד, ר אין כל יצוג לפרצופי האב והאם והשם מטרד נקשר כאן כאמור”האד

 .3.3' וכן פרק א סע ,5.6וביחוד  5' במבוא סעשתי האדרות  ראו תורת הפרצופים בבין 

 (.ר"אד)ב "ג קמב ע"ח 82

 (. ץ"סד)א "ב קעח ע"ח 83
 .   קכח, כג' כר, שעור קומה, משה קורדובירו' ר 84
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 ,הנקבה 'עימ'כנגד , מותקנים הרחמים 'מעיו'שם מתואר הזכר כמי שב, הזכר והנקבה באדרא

 85.הדינים שבה נכנסים

משלימים ועל כן השלמת  ניגודיםמהווים הזכר והנקבה , שבהם הדיניםמבחינת , מכל מקום

     .הפיכתם אחדהתיקון כרוכה ב

, שבטרם הבאתה אל הזכר, בקטע לעיל ביחס לנקבה שעולה' הצנעה'יש לשים לב למושג הכאן 

שלב בטרם תיקונם בפעולה זו מזכירה את הצנעת המלכים . מצניע אותה עתיקא עד לעיתוי הנכון

אמור להניב שמפגש ל דמת כאן אם כן להצגתה פנים בפנים מול הזכרהצנעת הנקבה קו 86.הראשון

, (2.1.1' לעיל סע)ם שהעלה ליבס למושג זה אם נשוב וניזכר במובנים השוני. את היצירה המתוקנת

, לקראת מפגשה עם הזכר, הרי שיתכן בהחלט לפרש כאן את ההצנעה גם כשכלולה של הנקבה

 . כשבהמשך נעמוד על המשמעות המסוימת של רעיון זה בהקשר הנוכחי

כן פייתו אינה נענית מיד שיאך צ ,מצפה גם עתיקא, כעתכפי שנראה  ,לתוצאת מפגש מחודש זה

אין בהם כדי לבסם את דיניה וכפי , אינם צולחים, ואפילו השני, הזיווג הראשון בין הזכר והנקבה

 . 'מלכיםהמות 'של  שלב נוסףהם למעשה מהווים , כעת שננסה להראות

 

  .השלב הרביעי -מות המלכים  . 1.2

יתוס קין שחלק ניכר ממנו מוקדש למ, סעיף זה נסקור בהרחבה את חלקה האחרון של האדראב

כפי שנראה מיתוס זה יתפרש באדרא כסיפורם של הדינים שלא התבסמו בשלבים . והבל

פרט לזיקה עליה נעמוד כאן בין קין . הקודמים של מות המלכים או התבסמו באופן חלקי בלבד

ננתח בפירוט , ובין הבל לבין הדינים שהתבסמו באופן חלקי בלבד, לבין הדינים שלא התבסמו

                                                 
בהאי אתר כל ( ואתתקן)ועייל  דכוראתו אתפשט האי תפארת ואתקן מעוי ד'(: ר"אד)ב "קמא ע, ג"ח 85

חמי ואתקרון בעלי ותאנא בהני מיעיין אתאחדן שית מאה אלף רבוא מארי דר. רחמין וכל סטרא דרחמי

האי תפארת כליל ברחמי וכליל : תאנא(. לא יט' יר)'' על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם יי'דכתיב . מיעיין

ותקין מיעוי דנוקבא ואתתקנו  לסטר אחרא( א ונהיר"ס)ואתעבר ונקיב  דכוראואתפשט רחמי ב. בדינא

, אגדירה הנוסח המתון של בריאת הנוקבשפרה אסולין כללה קטע זה בתוך מה שה. 'מעהא בסטרא דדינא

, כפי שמראה אסולין שם). ח אבריה"קיצוני שבו מתוארת הנוקבא כדינית בכל רמ-כנגד הנוסח הדואליסטי

י מסורות ומלמדים על התהוותו של קטע זה משת, ר”שני הנוסחים שזורים זה בזה בתיאור הנוקבא באד

 . 124-127' עמ, הקומתה של השכינ, ל"הנ (על הנוקבא שנערכו יחד
היד של האדרות ניכרת -יש לציין שבחלק מכתבי. בשלב השני אין מדובר בהצנעה אלא בהתבטלות 86

מצויים השלב הראשון  Plut II 53ופירנצה לורנציאנה  839י פריז "כך למשל בכ. נפרדותו של השלב השני

מצוי רק , Add.643ניברסיטה האו' גדמברייי קי"לעומת זאת בכ. והשלב השלישי ואילו השלב השני חסר

 . השלב השני
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זה מסופר כאן  סיפורקין והבל למיתוס מות המלכים באדרא ונראה כי  סיפורות בין זיקות נוספ

במושגי מות המלכים וכי מבחינה תוכנית הוא מהווה את המשכו של המיתוס אותו ראינו בשלבים 

 .  הקודמים

בסיומו של שלב זה , כשם שבסיומו של כל שלב משלבי המיתוס הקודמים הועמד פרצוף עליון

מהלך זה . הטומאה וגוף זה יוצג כנגד גוף הקדושה שבו כלולים הפרצופים העליונים יועמד גוף

ו האחרון של מות המלכים באדרא ועימו יושלם תהליך התיקון של גלגולאת , כפי שנראה, יהווה

 . הפרצופים העליונים בהולדתו של האדם הארצי מגוף הקדושה

ציין כי עדות מובהקת נקדים ונ, פים הבאיםמעבר לניתוח הטקסטואלי הפרטני אותו נערוך בסעי

לקישורו של סיפור קין והבל במיתוס חורבן העולמות ומות המלכים מצוי באיגרת שנכתבה ככל 

  87.אותה פרסם שלום, בספרד, (1482)הנראה בשלהי המאה הטו 

שטייל לשמונה עשרה שאלות ששאלו יוסף אלק' בות שהשיב מקובל בשם ראגרת זו כוללת תשו

לאגרת זו נודעה השפעה מרובה על מקובלי צפת  ,כפי שהראה שלום. יהודה חייט' ובל  רהמק

התשובה השניה באגרת עונה לשאלתו של החייט בנוגע לחורבן . י"הם גם האריניבמאה הטז וב

 . העולמות

, נושא חורבן העולמותבשאלתו רומז החייט למיתוס מות המלכים אותו ראה בין יתר הביאורים ל

היינו , ן זהיבתשובתו של אלקשטייל לעני  88.או לא מקובל עליו, אינו מובן לוכי ביאור זה וטוען 

קין והבל כתולדותיהן באת בין היתר התיחסות מפורטת ללעניין חורבן העולמות ומות המלכים מו

   89.'הצורות המקטרגות'של 

נו מציין את זיקתה וגם שלום אי, על אף שאינה מסתמכת בבירור על האדרא, כלומר בתשובה זו

בין סיפור קין והבל למיתוס מות המלכים וחורבן , ניכר הקישור אותו נתאר להלן, לאדרא

והן , ('הצורות המקטרגות') של שני האחים כצאצאיהם של כוחות הרע הן בתפיסה, העולמות

  .בעצם הדיון בהם בהקשר של מיתוס מות המלכים

למיתוס מות המלכים מצוי אמנם גם במקורות נוספים הקישור בין קין והבל , כפי שנראה בהמשך

כתבי המקובלים והם  ,(שגם מהם יכול היה אלקשטייל לשאוב את דבריו)מחוץ לאדרא 

אם כן , הלן נעמודל .שזמן חיבורם קרוב ככל הנראה לזמן חיבורה של האדרא, הגנוסטיקאים

 .ובכתבים אלה כים באדראבפירוט על האופן שבו מקושר סיפור קין והבל עם מיתוס מות המל
                                                 

 . 31-39' עמ, י"קבלת האר, שלום 87

כמקורו של הפירוש למיתוס מות המלכים , שלום מפנה בהקשר זה לאדרא. 31' עמ, י"קבלת האר, שלום 88

 .שאליו מתכוון החייט בדבריו
 . 34-39' עמ, י"קבלת האר, שלום 89



 111 

השלב הרביעי נו פותחת את שלטענת, הזכר והנקבה באדרא ההתרחשות שמתחוללת עם זיווגם של

 יחסכדי לעמוד על הו ץ"מתבסס אף הוא על סדתאור זה )מתוארת באופן הבא , של מות המלכים

 :(בין שני המקורות נציגם זה מול זה

 (ר"אד)א "קמג ע, ג"ח (ץ"סד)א "קעח ע, ב"ח

 . אי אתבסמו דינין בעא עתיקא

 

 

 

 

 

אתא חויא על נוקבא וקינא דזוהמא אתתקן 

ותהר ותלד 'דכתיב , למעבד מדורא בישא, בגווה

קינא דמדורא דרוחין בישין  - (ד א' בר) 'את קין

 .ועלעולין וקטפורין אתקין ביה

 

בעא עתיקא קדישא : ותאנא בצניעותא דספרא

 . למחזי אי אתבסמו דינין

בקו תרין אלין דא בדא ונפק מסטרא ואתד

( דלא יכיל עלמא למסבל)דנוקבא דינא תקיפא 

והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד 'דכתיב 

ולא הוה ( ד א' בר)' וגו' את קין ותאמר קניתי

יכיל עלמא למסבל משום דלא אתבסמת וחויא 

כ לא "תקיפא אטיל בה זוהמא דדינא קשיא ובג

  .הוה יכיל לאתבסמא

נפק תקיף , פיק דא קין מסטר דנוקבאוכד נ

כיון דנפק . קשיא בדינוי. תקיף בדינוי. קשיא

 . אתחלשת ואתבסמת

וסליק . בתר דא אפיקת אחרא בסימא יתיר

קדמאה דהוה תקיפא קשיא וכל דינין לא 

א וכל דינין "ס)קמיה ( א אתערעו"ס)אתערבו 

 (. אתערו עמיה( לא)

 

 זיקות כולל ל"האדרא הנקטע , (פירוט בהמשךנתיחס בלדבריו ) שהעיר כבר גרשם שלוםכפי 

אנו נפרשו  90.משה מבורגוש' משמעותיות לכתבי המקובלים הגנוסטיקאים ובפרט לכתביו של ר

ן והבל באדרא למיתוס מות בין סיפור קי הקשראלו וכן נעמוד בפירוט על  התיחסות לזיקותתוך 

 .של האדרא היד-כתביחלק מואף לא ב 91הגבולספר בכלל יש לציין שקטע זה אינו מופיע . המלכים

                                                 
'  עמ, 56-7' עמ, מות המלכים, לענין זה ראו גם ירחי. להלן, 103-106' לדבריו של שלום ראו פירוט ליד הע 90

68-76  . 
ת שלושיש לציין כי בספר הגבול לא מופיעים גם . 'דבחיבור זה ויחסו לאדרא אני דנה בהרחבה בפרק  91

לבין , העדר זה יש בו כדי לתמוך בהצעתנו בדבר הקשר שבין השלב הרביעי. שלביו הקודמים של המיתוס

 . הקודמים לו, שלבי מיתוס מות המלכים המוכרים תשלוש
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( א163) 839 פריזי "כך למשל בכ 92.חסרכשסיפור הבל , לקיהוא מופיע באופן ח יד-כתבישני ב

 : מופיע הנוסח הבא

 . בעא עתיקא קדישא למחזי אי אתבסמו דינין: ותאנא בצניעותא דספרא

( דלא יכיל עלמא למסבל)ואתדבקו תרין אלין דא בדא ונפק מסטרא דנוקבא דינא תקיפא 

 ... חסר והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין'דכתיב 

 כפי שנראה בהמשך.  חסר אמנם כל המשך הקטע הכולל את סיפורו של הבל', חסר'לאחר הציון 

האופן שבו מתואר הבל בקטע לעיל הוא חריג ביחס לתיאוריו האחרים בזוהר , (2.4.2-2.4.4' סע)

לאור זאת . של הבל בכתבי המקובלים הגנוסטיקאים קה לתאורים מסוימיםמגלה זי, ומאידך

יש בו כדי שמופיע במקרה זה ' חסר'והציון  ה הושמט בחלק מנוסחי האדראניתן לשער שקטע ז

 .לתמוך בהשערה זו

וקין מתואר  93קן של רוחות רעות ומזיקיםעל מתפרש ' קין'ץ השם "גרסה התמציתית של סדב

ואילו ', ותהר ותלד את קין' :במילים מתוארת כאן הולדת קין בהתאם לכך 94.כצאצאו של הנחש

מילות . לא נזכרת, אדםכת את קין לימשיש –' והאדם ידע את חוה אשתו' -  הפסוק תחילת

 לראות כאן את הנסיון ליישובניתן בהמשך לכך ו ר”אדהבגרסת רק ת ומובא הפתיחה של הפסוק

, של הנחש צאצאולבין המיתוס על קין כ, בראשיתספר ב, םקין כבנו של אד תאורבין ש הסתירה

 . ץ"ובסד ל"אצל חז

שאין העולם יכול  ,לא מבוסם, יצא ממנה דין קשה, בנקבה הזכרזיווגו של  למרות ,על פי האדרא

 שבמהלכו ,בזיווג של הנחש בחוהמקורו , כך רומזת האדרא, דין זה . קיןודין זה מגולם ב, לולסב

אך ניתן לשער כי , האדרא אמנם אינה מגלה מתי התרחש זיווג זה .זוהמתו הטיל בה הנחש את

כשהיתה , היינו בשלב השלישי של מות המלכים, הדבר קרה בטרם תיקונה של הנקבה בזכר

                                                 
ומילאנו , 186ותיקן , Acc.156 Ms.2064ל "ניו יורק ביה, 782ל "י פריז ס"כל הקטע אינו מופיע בכ 92

. Plut. II 53נצה לורנציאנה רי פי"ובכ 839י פריז "סיפור הבל אינו מופיע בכ.  P 47 SUP.19אמברוזיאנה 

 .2' סע, פרק איד אלה ראו פירוט ב-לכתבי
, מצוי גם באגרת אלקאשטייל שהזכרנו לעיל' קינא דמסאבותא'תאורו של קין כצאצאו של הנחש וכ 93

 .2.4' בפתיחת סע

בבעילה בא אליה ': כא' א פר"למשל פד, תאור קין כצאצאו של הנחש מופיע כבר במדרשים המוקדמים 94

מה  -' והאדם ידע את חוה אשתו' 'הבל שנברה את ירוכב נחש ועברה את קין ואחר כך בא אליה אדם וע

ידע שהיתה מעוברת וראה את דמותו שלא מן התחתונים אלא מן העליונים ואיתנביאת ואמרה ?  ידע

 . א"שבת קמו ע, בבליכן ראו . ''קניתי איש לה'
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ראינו את התאור  באותו שלב 95.מחוברת באחוריו של הזכר ונשאה בחובה את דיניוהנקבה 

יתכן כמובן כי ביטוי זה מרמז לדין היתר . 'דין בדין'כהסתום של דיני הנקבה בטרם זיווגה בזכר 

אך יתכן גם כי הוא מרמז לזיווגה בכוחות , שמצוי בשלב זה בנקבה מעצם העברת דיני הזכר אליה

    96.אליו אנו מתוודעים כעת, הדין שבנחש

, שהוא קין קשהדין . דין שמגולמים בנקבה כוחותלשני  בשלב הנוכחי אנו מתוודעים, פרט לכך

תיאוריהם של קין והבל כאן מזכירים את תיאורי הדינים שלא  .הוא הבלמבוסם יותר ש דיןו

כפי . (הבל)= ואלה שהתבסמו חלקית או התבסמו ולא התבסמו בשלב השני( קין)=התבסמו כלל 

הליכי לידתם של שני האחים מזכירים מוטיב מסוים משלבי מות המלכים תגם , מיד שנראה

כשם  .של המלכים המתים הצנעההכוונה במקרה זה היא לתהליכי הו, שראינו זה מכבר

כך גם תהליכי לידתם , שתהליכים אלה הביאו בסופו של דבר לתיקונם של הפרצופים העליונים

 . תיקונה של הנקבה בזכרהשלמת לשל קין והבל מובילים 

 

 .קין והבל באדרא למיתוס מות המלכים סיפורהזיקות בין . 1.2.1

, הושלכו אליה כל דיני הזכר מהלך התהוות גוף הנקבהבראינו ש של מות המלכים שלב השניב

 עדים אנו , כעת אם כן 97.לדינית בכל ישותה הפכה בעוד היא, פך כתוצאה מכך לרחום וחנוןשה

                                                 
' מע' כרך א, אגדות היהודים, ראו גינצבורג, למיתוסים קדומים אודות חטאיהם המיניים של אדם וחווה 95

79. 

ג "ח)שבזוהר ' אחרי מות'אסולין מקבילה מענינת מפרשת  פרהמראה ש' קומתה של השכינה'במאמרה  96

בה מפותח נושא הזיווג בין הנקבה העליונה לנחש במסגרת תיאורה של הנקבה כישות דינית , (א"עט ע

הנקבה בשעת כי אם של התרחקות הזכר מ, כאן ההקשר אמנם אינו של הזיווג אחור באחור. ודמונית

המאמר באחרי מות מאזכר , עם זאת. אלא דינים בעלמא, אין נזכרים כאן קין והבל, כמו כן. הנידה

, לפי אסולין, שלאורו, מפורשות את האדרא ונראה כפירוש והרחבה לתאוריה של הנקבה כישות דינית

עה אסולין שתי על סמך ניתוח מדוקדק הצי. נראים מאמריה של האדרא בנושא זה מתונים וממותקים

האחת היא כי מאמר זה מצטט או : אפשרויות מרתקות באשר לזיקתו של המאמר באחרי מות לאדרא

האפשרות . בשל חריפותו ובשל אופן עיסוקו בסודות השכינה, ר”מביא חומר שנשמט בשלב מסוים מהאד

הנראה בתיקון  שעסקה ככל, האבודה' אדרא דבי משכנא'השניה היא כי מאמר זה הוא שריד קדום של ה

שם הוא מובא ', אחרי מות'להשתלב בפרשת " הצליח"מאמר זה , כפי שמראה אסולין, מכל מקום. הנקבה

ועולה בהקשר שאלת הלגיטימציה של העיסוק בסודות השכינה והסכנות , במסגרת סודות העריות

 (.     129-138' עמ, קומתה של השכינה, ראו אסולין. )הכרוכות בו
מתוך , א”בתאור האחד הנוקבא נוצרת מהתפשטות זקנו של ז: ואר באדרא בשני אופניםמהלך זה מת 97

ואתעבר  דכוראואתפשט רחמי ב. האי תפארת כליל ברחמי וכליל בדינא: תאנא': 'תפארת'אותו פלג שקרוי 

ב "קמא ע, ג"ח. )'ותקין מיעוי דנוקבא ואתתקנו מעהא בסטרא דדינא לסטר אחרא( א ונהיר"ס)ונקיב 

לעיל )שני תאורים שונים של הנוקבא , כאמור, יןאסול שבו הבחינה, קטע זה הוא חלק מתאור ארוך( ר"אד)
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 השלכת הדינים הקשים אל מחוץ לגוף הנקבהב כרוךתהליך ש, מדיניה הנקבה התבסמותלתהליך 

ל הנקבה באופן עצמאי וכחלק אלציין שבעוד הזכר השליך את דיניו  יש .קין והבלוהתגלמותם ב

רק זיווגה עמו הוא שמאפשר את ו הלא היא תלויה בו לביסומה, ריאתםאורגני מתהליכי ב

בעוד מקורו של הדין בזכר נותר בגדר סוד , יתר על כן .שחרורה והיטהרותה מיסודות הדין שבה

 . חטא זיווגה עם הנחש, אשה נקשר בחטא שמיוחס לההדין היתר שבהרי , ואינו מתפרש באדרא

היטהרותו של הזכר לבין , תהליך התבסמותם של הדינים הקשים  שבנקבהרט להקבלה בין פ

 בין סיפור קין והבל מושגית ותכנית זיקהגם ניכרת  ,בשלב השני של מות המלכים מהדינים

גם כאן מדובר על , ים של המיתוסכמו בשלביו הקודמ. שקודמים לו באדראלסיפורי מות המלכים 

ם בצורת הקיום של יהשינויים שמתחוללים בעקבות - לבסוףו 'התבסמות'תהליכי , 'דין' כוחות

 . כוחותה

 ,באדרא' מות המלכים'המשך גלגולו של מיתוס  אתלמעשה מהווה קין והבל  סיפורכי  נראהלהלן 

 עתיקא גלגולתבהחל ', האלוהות גוף'באלא שבעוד בשלבים הקודמים עסקנו בכוחות שניתקנו 

וכלה בזכר , א”זבהמשך , (סתם 'מלכים'אלא ב, בשלב עליון זה אמנם לא דובר עדיין בכוחות דין)

, בגוף הקדוש להם קיום דין שלא היה כוחותאותם עתה נחשף בפנינו גורלם של הרי ש, ובנקבה

 . או התבסמו חלקית בלבד, כוחות שלא התבסמוהלא הם ה

  

 ומיתוס מות המלכים בחוג המקובלים הגנוסטיקאים יפור קין והבלס. 1.2.1

במקורות מתקופתו של הזוהר  ביטוי מפורש לזיקה בין מיתוס קין והבל למיתוס מות המלכים

קטע זה לקוח מתוך . 'המחשבה הרעה של האל'במאמרו  ניתן לראות  בקטע שמביא משה אידל

קרבה לדעותיהם של האחים  ובו זיהה (ב19 דף) 859 פריזי "חומר אנונימי שמצא אידל בכ

  :הכוהנים

                                                                                                                                            
ונראה קרוב יותר לנוסח המסורתי , התאור השני דורש ומפתח את סיפור הבריאה מבראשית(. 2.2.4' סע

' ונתי תמתיאחת היא י'א "כד. דא היא נוקבא'? אחת'מאי  -' ויקח אחת מצלעותיו': של בריאת האשה

 לב האבןוהסירותי את 'וכתיב ' ויסגור בשר תחתנה'ד "הה ובאתרהא שקיע רחמי וחסד. וסלקא ואתתקנא

ראו , ז”ר ובאד”באד' ויקח אחת מצלעותיו'לשמושו השונה של הפסוק . )'מבשרכם ונתתי לכם לב בשר

, בן מושתל בגוף הנקבהלב הא, אם כן, על פי התאור השני(. 147-148' עמ, קומתה של השכינה, אסולין

, מכל מקום על פי שני התאורים הנקבה הופכת למיכל הדינים. ובמקומו זוכה מעתה הזכר בלב בשר

 . שקודם לכן היו בזכר
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' בקין והבל קין נולד תחלה וכן בעשו ויעקב וכן הוא אומ 98[תמצא: ל"אולי צ]אכן תמציג  

ואלה המלכים אשר מלכו בארץ '' וכתי( משלי כה ד) 'הגה סיגים מכסף ויצא לצורף כלי'

  99.(לו לא' ברא)' דום לפני מלוך מלךא

שעיקרו , נקשרים כאן כולם בפסוק ממשלי, מלכי אדום סיפוריעקב ועשו ו סיפור, קין והבל סיפור

ומלכי אדום הם הסיגים  עשיו, קין. תהליך בירור הפסולת בדרך לצריפת הכלי המובחר

 . ומלך ישראל יעקב, שמתבררים ומושלכים בדרך אל היצירה המתוקנת שגילומיה הם הבל

אך מאידך , קין והבל למות המלכים אינו כה מפורש יפורסהקישור בין , באדרא כפי שנראה מיד

וממגמתו , בהבדל מהקטע לעיל, כפי שנראה בהמשך, כמו כן. הוא יהיה נרחב ומפורט הרבה יותר

יוצג בזיקה ולא , באדרא גם הבל יחשב עדיין כאחד ממלכי אדום המתים, של הזוהר בדרך כלל

, כפי שראינו ,גם באדרא הולדת קין מתוארת ,שהביא אידלבדומה לקטע , עם זאת .ישראל מלךל

 אל מחוץ לגוף הנקבה ,שבו מושלך הדין הקשה שלא התבסם, כתהליך טיהור או בירור פסולת

 . כחלק מתהליך ביסומה בזיווגה בזכר

ניכרה זהירות רבה בתאור , י מות המלכים באדראגלגולכאן נשוב ונדגיש כי בשלבים הקודמים של 

. כל אזכור מפורש לדיןאין  ,עתיקא גלגולתשקשור בהתהוות , שלב הראשוןב; הדינים העליונים

 דיון איןאך בשלב זה  , א”ז גלגולתקשור בהתהוות ש, שלב השניהדין עולה רק החל מה

צויין כי חלק מהדינים לא מובמשפט בודד , באותו שלב נידונה גם התבסמות הדינים. במקורותיו

לא נזכר בגלגולו השלישי של , יינו גורל הדינים שלא התבסמוה, עניין זה. התבסם במהלך התיקון

כשהדינים שלא התבסמו , והוא שב ועולה רק עתה ,שקשור בהתהוות גוף הנקבה, המיתוס

 . בדמות הנחש שהטיל את זוהמתו בנקבה, נקשרים לראשונה בכוחות החיצוניים

 

מקובלים השפעות מחוג ה – המלכים שלא התבסמו או שהתבסמו חלקית. 1.2.3

 הגנוסטיקאים

, בדיוקן האדם שמתהווה, מתואר תיקונם של המלכים שמתו שלב השני של מות המלכיםב

. ואתחזרו לקיומא אחראכלהו ( א אתכללו"ס)וכד אתא האי דיוקנא אתגלפו ': במילים הבאות

  101'.ומנהון לא אתבסמו כלל   100(א מנהון אתבסמו ולא אתבסמו"ס)מנהון אתבסמו 

                                                 
 .ההערה של אידל 98

 . 8' הע 359' עמ, המחשבה הרעה, אידל 99
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התבסמו כלל או התבסמו באופן מלכים שלא , באותו שלב נזכרים בהערת אגב, ראותכפי שניתן ל

 פירוט והקשרמקבל הוא ש, שנותר כללי וחידתי בשלב השני של מות המלכים אזכור זה. חלקי

, אלה שלא התבסמו כלל נקשרים בדמות קין -מקבלים זיהוי ברור  מלכיםכשה, בשלב הנוכחי

ואלה שהתבסמו ולא התבסמו , כלל בזיווגה של חוה באדםשכפי שראינו לעיל לא התבסם 

  102.שהתבסם יותר, הבל ו שלנקשרים בדמות

לו ניתן למצוא  רמזים. רעיון פגימתו של הבל אינו חידושה של האדרא, כפי שציין כבר גרשם שלום

ומקומות  103,טודרוס אבולעפיה' שער הרזים לר' כמו ס, בכתבי חוג המקובלים הגנוסטיקאים

שעל הזיקות הרבות ביניהם אף עמד שלום במאמריו על חוג , משה מבורגוש' ם בכתבי ראחדי

, אותו מצא בכתבי חוג העיון, ער מקור משותף למקובלים אלו ולכותבי האדראישלום אף ש 104.זה

   105.'יחושיאל גאון אשכנזי'או ' יהושיאל' ר'באגרת תשובה המיוחסת ל

                                                                                                                                            
סמו ומניהון לא מנהון אתבסמו ולא אתב': ב12, 803677ל "י ירושלים ביהס"נוסח זה מופיע למשל בכ 100

א 271, נוסח טורונטו. ב18, 48פירנצה , אG-1-15 ,193אסקוריאל ; ב152, 199וכן בותיקן . 'אתבסמו כלל

 . 'מנהון אתבסמו ולא אתבסמו כלל': נראה משובש במקום זה
 (. ר"אד)ב "קלה ע, ג"ח 101

שלא התבסמו הינם שהרי על פי השלב הרביעי הכוחות , לכאורה ניתן לתהות על המהלך שמתואר כאן 102

מהיכן אם . פרי זיווגה של הנקבה בנחש והלא השלב השני של מות המלכים מתרחש לפני התהוות הנקבה

תהייה זו ניתן לישב אם נניח כי בשלב השני מתקיימים דינים אלה ? כן מגיעים בשלב זה הדינים הקשים

ובזיווג , קשורים אמנם בגלגולם הבאביטויים והתהוותם . אך מבלי שיגיעו לכלל ביטוי והוויה, בפוטנציה

אפשרות נוספת . מכיוון אחר ניתן להניח שהשלב השני מרמז כבר לתהליך שיתרחש בשלב הרביעי. בנחש

מה שמחזק את מעמדו העצמאי של השלב השני של מות המלכים , היא שאין התאמה בין שני השלבים

 . היד-שאישוש לו ראינו גם בכתבי, באדרא
וכך )והוא מתאים , ד"עימוד זה מופיע בסוגריים המרובעים במהדורת תרצ), 102'  עמ, לחקר, שלום 103

מביא קטע משער הרזים ( ה-לעימוד שמופיע בסוגריים מרובעים במאמרים שפורסמו בכרכי תרביץ ג( להבא

53a ,(העימוד המתאים לציוניו של שלום מובא במהדורתה בשוליו השמאליים. אורון' מ' במהד 67-68' עמ 

ואף גם , וסוד הבל ושמו ואחריתו איני רשאי לגלותו כי לא עלה מעולם ילוד אשה למעלתו'(: של הטקסט

אמנם המעמיקים שבהם הגביהו , זאת דעת אחת פשוטה מדעות המקובלים ואין להם על מה שיסמכו

, למעלה למעלה סוד קין והבל ושמותם ותולדותם למשפחותם לבית אבותם עקב היתה רוח אחרת אתם

טודרוס מרמז אם כן לקיומו של סוד גדול שאין ראוי ' ר. 'המה היו במורדי אור, הם היו בעיסה שאור

אורון ציינה יכל מ. ורומז לכך שסוד זה קשור בחטא או בפגם משותף לשני האחים, לגלותו  בעניין קין והבל

ל שלום שציין את הזיקה משה מבורגוש וכן הפנתה לדבריו ש' בהערותיה על מקום זה את הקרבה לכתבי ר

' עמ, לחקר, שלום; 132-133' הע 68' עמ, שם, ראו אורון.  ץ"לסודות האדרא וסד, בין המסורת הנרמזת כאן

 .128' עמ, קומתה של השכינה, וראו גם אסולין.  131
משה מבורגוש ניתן להבחין בשתי מסורות שונות בעניין ' מציין כי בכתבי ר( 136' עמ, לחקר)שלום  104

, (שבו נתקנו התולדות וממנו התחיל זרע האדם)עמוד השמאלי אין הבדל בין הבל ושת ' בס. עמדו של הבלמ

בולטת לעומת זאת תורה , משה' בכתבים אחרים של ר. מה שמתבטא בכך ששת מתואר כגלגולו של הבל
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 סקת ביחסים בין הכוחות הפנימיים לחיצוניים באלוהותעו, שכתובה בלשון קשה להבנה, אגרת זו

אך ברגע  'פנימיים'עליונים שבתחילה היו מן ה כוחותובהקשר זה מתוארים קין והבל כדוגמא ל

ירדו , כוחותשמתואר כרגע שבו השתלט הרע על העולם העליון וגרם לערבוב ובלבול ה, מסוים

זה כפי דעתו המזוייף וזה לפי דעתו ... טיעותקוצצין בנ'בהפכם ל, 'חיצוניים'ה כוחותוחברו ל

הבל הודה בשרשים וכפר ודמה לקצץ הענפים מפני שהיה תולדתו מעורבת מצד . המלוכלכת

אבל קין כפר בכל ורצה במחשבתו הרעה לקצץ כל הנטיעות שורש וענף . . .המשלים ומצד המשחית

  106'.יען כי תולדתו היתה רובה משורש הנחש המקטרג ונטה אחר הרע

הרי מבחינה רעיונית בולטת הזיקה , וההקשר השונה של הדברים על אף הטרמינולוגיה השונה

וכן , הרע כוחותבתפיסת קין והבל שניהם כקשורים ב, שציין שלום בין האדרא לאגרת מחוג העיון

 . 'רוע'בתפיסתם ככלולים מדרגות שונות של 

  

 למיתוס מות המלכיםבאדרא קין והבל  סיפורזיקות נוספות בין . 1.2.2

שם , באדרא קין והבל לבין מיתוס מות המלכים ניכרת גם בהמשך הסיפור סיפורהזיקה בין 

 :הריגת הבל בידי קיןמתפרשת 

דאקרי ' בשדה'. דאשתמודע לעילא' בשדה'. (ד ח' בר) 'ויהי בהיותם בשדה'ח מה כתיב "ת

, ואכפייה ואטמריה תחותיה ונצח האי דינא לאחוה משום דהוה קשיא מניה. 'שדה דתפוחים'

ה ואעבריה מקמיה ושקעיה בנוקבא דתהומא רבא וכליל לאחוי "עד דאתער בהאי קב

. אינש לפום אורחוי, ומנהון נחתין נשמתין לעלמא. בשקועא דימא רבא דמבסם דמעין עלאין

מתפשטין דא בדא ואתעבידו גופא חד ומהאי גופא נחתין נשמתהון , ג דטמירין אינון"ואע

 107.אלא דא לסטרוי ודא לסטרוי? ד"מתרוויהון כחדא ס. יעייא חייביא תקיפי רוחאדרש

כאן איזו משמעות מקבל , השדה על פי האדרא מה משמעות : כמו, טע זה מעורר שאלות רבותק

ומה פשר ההתרחשות התמוהה שמתארת האדרא בין קין והבל לאחר , מהו עונשו של קין, המוות

                                                                                                                                            
כיר כי שלום תוהה שם על פשר התופעה ושב ומז.  אחרת לפיה גם הבל פגום ונשמתו מאצילות השמאל

 .'לכל המאוחר בשנות השבעים' -לדבריו , הדעה השניה היתה ידועה גם לבעל האדרא
הוא אף מעלה את ( 138' עמ, שם)בסוף הדברים . מביא אגרת זו בשלמותה 136-138' עמ, לחקר, שלום 105

 ר מקורה בהשפעות קאתאריות ומיצר על שאין בידיו”האפשרות שתפיסת הבל שניכרת באגרת זו וכן באד

לדיון נוסף במחבר האגרת . מספיק ידיעות קונקרטיות על פרטי השקפותיו של זרם זה לברר את ההשערה

 . 112-114' עמ, ושיוכה לחוג העיון ראו שם
 .137' עמ, לחקר, שלום 106

  (.ר"אד)א "קמג ע, ג"ח 107
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ל "ומתוך כך אף נעמוד על הקשר שבין התאור הנ, ב אחת לאחתעל שאלות אלו נשי. 'מותם'

 .  למיתוס מות המלכים באדרא

  ' ויהי בהיותם בשדה' .2.4.4.1

שדה התפוחים . 'שנודע למעלה שדה התפוחים', השדה שבו הרג קין את הבל הוא לפי הקטע לעיל

בדרך אינה נוקטת  דראאך כיוון שהא 108,הוא סמל ידוע לספירת מלכות בספרות הקבלה הקדומה

מן הראוי לברר את המשמעויות המסוימות בהן נטען , בסימבוליקה המוכרת של הספירותכלל 

 סיפורב; ניתן למצוא שתי משמעויות שונות באדרא, שדה התפוחים, לשדה העליון. כאן דימוי זה

נו היי', מחצדי חקלא' מכונים החכמים העוסקים בתורת הסוד ,בפתיחתה, המסגרת של האדרא

גם הוא מופיע , למקובליםשכיח הוא כינוי כינוי זה , כפי שהראה כבר יהודה ליבס. קוצרי השדה

כפי שהראה  .שהיא השדה, במקומות אחרים בזוהר ומגדיר את יחסי חכמי הסוד עם השכינה

קצירת השדה מסמלת במקרים מסוימים את פעולת המקובלים להרחקת כוחות הרע , ליבס 

ואותה הוא אף , משמעות אחרת שהעלה ליבס(. הלא היא השדה)ה מעל השכינ( המשולים לקוצים)

על , איסוף השפע שנשפע מהשכינהציג כמשמעות העיקרית של הביטוי היא קצירת השדה במובן ה

  109.עולמות התחתוניםו והפצתו בחלוקתידי המקובלים ו

כי זה שדה סתם  אם) בהמשך אותו מעמד פתיחה של האדרא נזכר שוב השדה, אם נשוב לאדרא

ובין אילנותיו הם , הפעם כמקום אליו נכנסים החברים לצורך קיום האדרא, (ולא שדה תפוחים

את התישבותם של החברים בשדה ניתן לפרש כתאור , כפי שכבר הציע יונתן בן הראש. מתישבים

כפי , עם זאת 110.אקסטטי-סמבולי של חיבורם בשכינה באמצעות כניסתם למצב תודעה מיסטי

ובודאי שאין הסמבוליקה השגורה , אינו ברוראדרא מקומה של תורת הספירות ב ,ראינו במבואש

                                                 
 . 103-105' עמ, 182' הע, 76' עמ, הסיפור, טנאכן ראו ; 224' הע, 146-148' עמ, משיח, ראו דיונו הרחב של ליבס 108
המסגרת לקראת סוף  סיפורחוזר פעם נוספת ב' מחצדי חקלא'הכינוי . 224' הע 146-148' עמ, משיח, ליבס 109

ליבס אינו רואה קושי בדבור על . 'ורזין אלין לא אתמסרו בר למחצדי חקלא קדישא': ב"קמא ע, האדרא

ופים לספירות או בדבור על הפרצופים במונחי תורת ובכלל בזיהוי בין הפרצ, בהקשר של האדרא' שכינה'ה

אכן , המסגרת סיפורבהקשר של (. א הוא תפארת והנוקבא היא השכינה”ז, עתיקא הוא כתר)הספירות 

ועל כן אף יתכן למצוא ', גוף האדרא'יחידה זו נראית כתוספת מאוחרת ביחס ל, אך כאמור. אפשרי הדבר

לדיון מקיף בשאלת . כפי שנראה אמנם בהמשך לעיל, באדרא עצמהכאן שמושים סמבוליים שאינם נהוגים 

 .5.6' סעלעבודה  במבואמקומה של תורת הספירות באדרא ראו 
בן הראש אף מציע . 'כטכניקה מיסטית -ר ”ניתוח טקס הפתיחה לאד'עבודת רפראט בנושא , בן הראש 110

ממנה הם מתקדמים , אדראשם כי כניסתם של החברים בשדה מעידה על מעלתם הנמוכה בפתיחת ה

אני מודה לו שהעמיד . שמסמל לפי הצעתו את חיבורם עם אריך אנפין, במהלך האדרא אל תוככי הכרם

 . לרשותי את עבודתו מאירת העיניים
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עוסקת במה שנהוג לראות  אדראכשה, יתר על כן. מיידישל תורה זו תופסת כאן באופן 

 .  אין מושג השדה מופיע כלל, היינו פרצוף הנוקבא, כמקבילתה של השכינה

  ,בהם, א”ז גלגולת תיקוניעתיקא וב גלגולת תיקוניב ולהע באדרא 'שדה התפוחים'מובן אחר של 

, א”זשדה התפוחים משמש כדימוי לפניו של , (ב.4.1.2' סע) כפי שאני מראה בהמשך פרק זה

  .שהתפוחים הם לחייו

נראה כי מבין , בין האחים שדה המאבק, בסיפור קין והבלשדה התפוחים שאור זאת לאם נחזור ל

, (ניםולא עם גוף התיקו)דווקא זו העולה בקנה אחד עם פתיחת האדרא , שתי אפשרויות הפירוש

את רחם במקרה זה סמל יכשהשדה , ענייננויותר ל אימהא המתיה, היינו קישור השדה בנקבה

  .שבו רוחשים ומתרוצצים הדינים שהוטלו בה עם זוהמת הנחש, הנקבה

 ניתן, קין והבל סיפורל בהקשר המסוים ש לקישור השדה בנקבהמקור אפשרי קדום יחסית 

 : אליעזר' לראות בפרקי דר

נכנסה שנאה בלבו של קין על הבל אחיו על שנתרצה מנחתו ולא עוד אלא ' צדוק אומ' ר

שהיתה תאומתו של הבל יפה בנשים וחמד אותה בלבו ולא עוד אלא שאמר אהרוג את הבל 

אלא אשה שנמשלה ואין שדה ' הויהי בהיותם בשד' 'אחי ואקח את תאומתו ממנו שנא

 111.לשדה

, ת מפשוטן כמתארות את זירת הרצחאוֹ צָ מּו' ויהי בהיותם בשדה'מילות הפסוק בקטע זה 

מתאר את ו', בהיותם בעניין השדה'מתפרש למעשה כ' בהיותם בשדה'. ונדרשות כתאור סיבתו

של  שהיא במקרה זה תאומתו, הלא הוא האשה', שדה'השתוקקותו אל ה; המצב בו היה שרוי קין

 לאשת הבלשל קין תשוקתו (. שלא הובא לעיל, על פי קטע קודם באותו מדרש, ועל כן אשתו)הבל 

 ותאליעזר מניח אם כן את היסוד' פרקי דר. בסופו של דבר לרצוח את אחיו והיא שגרמה ל

תאומתו של , כאמור, כאןאך האשה היא , בהקשר המסוים של קין והבל לקישור בין השדה לאשה

 . הבל

מקובל ל ,עמוד השמאלי' ניתן לראות בס, הקישור בין אותו שדה לבין חוה דווקא את

 : אליעזר מביא את המדרש הבא' שבהתבסס על פרקי דר, משה מבורגש' רהקשטיליאני 

                                                 
 .כא' פר אליעזר' פרקי דר 111
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אחר . 'כי האדם עץ השדה' 'אין שדה אלא אשה שנמשלה לשדה שנא' ויהי בהיותם בשדה'

ין שהיה שורש פורה ראש ולענה שממנו נתייחסו שבא רוכב הנחש על חוה ונתעברה ממנו מק

 112 . . .כל הדורות הרשעים מפני שהיה תולדת היצר הרע

ב הן בתאור קין כצאצאו של רוכ, אליעזר' ניכרת השפעת פרקי דר מבורגש משה' בדבריו של ר

שדה אינה תאומתו של הבל אלא -אך בקטע זה נראה שהאשה .הנחש והן בקישור בין השדה לאשה

אחרות נראה כי במילים . שהוא כשורש השוטה הטמון באדמת השדה, שברחמה מעובר קין ,חוה

, של קין והבל ברחם אמם מצב עיבורםעל  ותמתפרש', בהיותם בשדה' בקטע לעיל מילות הפסוק

מבורגוש משה ' נוסף לכיוון פרשני זה ניתן לראות בדבריו של ר אישוש .לאחר זיווגה בכוחות הרע

  :מעט קודם לכן

כי הנשמות  (כה כב' בר) 'ויתרוצצו הבנים בקרבה'ל על מאמר "ומצאנו כתוב בשם מדרש חז

יון וכן וכל ענייני העולם הזה כעין דוגמת העולם העל, כן היו מתרוצצות ומריבות בעולם הבא

  113.ענין נחש וחוה וקין והבל

ל לעמוד כאן על כל ולא נוכ תוך התבססות על מקורות מדרשיים, כתוב על דרך הרמזזה פירוש 

אמם  יעקב ועשיו ברחם חשובה ההקבלה שנעשית כאן בין ריבם של ענייננול 114.מורכבותו

 מרמזת למסורת לפיה, נראהכך  ,הקבלה זו  115.לענין נחש וחוה וקין והבל, ('ויתרוצצו הבנים וכו')

   116.ברחם אמם התרחש בעודם ,קין והבל, אחים אלה של שני םגם ריב

   :שדה שבו רצח קין את הבלענין הל, שהובא לעיללפירושה של האדרא כעת  שובנלאור זאת 

שדה 'דאקרי ' בשדה'. דאשתמודע לעילא' בשדה'. 'ויהי בהיותם בשדה'ח מה כתיב "ת

 ... דתפוחים

כפי . האדרא מאפינת את השדה שבו התחולל הריב בין קין והבל  כשדה עליון וכשדה התפוחים

האחת היא כסמל של השכינה  –נן שתי משמעויות אפשריות באדרא לשדה התפוחים יש, שראינו

                                                 
 נקטע התאור וחסרה כשורה( 12' הע, שם)כפי שהעיר כבר שלום , כאן. 161' עמ, לחקר, שלום: בתוך 112

ואולי ניתן לראות מעין השלמת הרעיון . שכן הדברים שלאחר מכן כבר מוסבים בבירור על דמותו של הבל

 .'בהיותם בשדה'שמתאר את שהתרחש בין קין והבל  , בקטע האדרא שהובא לעיל, החסר כאן
 .158' עמ, שם, שלום 113

' כה רמ' פר, וראו שם, שמעוני כפי שהוא מובא בילקוט, מפנה למדרש אבכיר 5' הע, 158' עמ, שם, שלום 114

 .קי
 . בקטע האנונימי שהביא אידל, לעיל 2.4.2הקבלה דומה בין קין והבל ליעקב ועשיו ראינו בסעיף  115

 
. (104' לעיל הע) נתפס הבל כנקי מדינים, עמוד השמאלי' ההשוואה בין יעקב להבל נשענת על כך שבס 116

, משה' כרת על פי שלום במקומות אחרים בכתבי ריבשונה מתפיסת האדרא וכן מהתפיסה שנ, כאמור, זאת

 . בהם הבל גם הוא כוח דין



 111 

שדה המריבה בין בהן מתפרש , לאור המסורות שראינו לעיל. א”זואילו השניה כדימוי לפניו של 

נראה , אמם רחםאחים בעודם בהוריב קין והבל מתואר כריב שהתרחש בין , על האשהקין והבל 

כרמז סמבולי  ,ם העליון שנזכר באדרא בהקשר זההתפוחיאת שדה גם לפרש  סבירשיש בסיס 

. קין והבל במצבם העוברישהם הדין  כוחותתרחש המאבק בין השבו , העליונה לרחמה של הנקבה

עם הזיהוי הסמבולי  של השדה עם השכינה בפתיחת האדרא בקנה אחד  ,כאמור ,עולהפירוש זה 

להעיד על ריבודה  ות הטרמינולוגית יכולוסר העקביח. א”זבגוף האדרא כפניו של אך לא עם מובנו 

ניתן אף להמשיך ולשער שחלק זה שייך לשכבה אליה , ואם אכן נכונה השערתינו של האדרא

 .אם כי השערה זו זקוקה כמובן לתימוכין נוספים ,סיפור המסגרת של האדראמשתייך גם 

וסף בזיקה בין מיתוס נ הבטהרי שלפנינו , על רחם האשה 'שדה'אם אנו קוראים את ה, מכל מקום

רצח )מיתה  ךתהליכעין מתאר , במובן זה שגם הסיפור הנוכחי, מות המלכים למיתוס קין והבל

הלא היא מדרגת , ה בעולמותשל מדרגה חדש שלמת התהוותה והתגלותהטרם ה שהתרחש( הבל

 . קין באופן שבו מפרשת האדרא את רצח הבל בידיואמנם חיזוק לעניין זה נראה מיד . קין והבל

 קין והבל סיפורב ההצנעהמוטיב . 2.4.4.2

ו או התבסמו באופן דין שלא התבסמ כוחותהתוודענו לכך ששני האחים מסמלים שני עד כה 

מעשה הרצח מתואר באדרא . אלה כוחותדינמיקה ההרסנית השוררת בין וכעת נתבונן ב, חלקי

הרג הבל  .'ה ואטמריה תחותיהה ואכפייונצח האי דינא לאחוה משום דהוה קשיא מני'במילים 

כשהדין הקשה , (הבל)=ממנו על הדין הרפה ( קין)=כנצחון הדין הקשה  אם כןבידי קין מתפרש 

 . ('אטמריה תחותיה') כופה תחתיו את הדין הרפה ולמעשה גונז אותו

אלא שכאן הוא , ההצנעה שמבצע האל ביחס למלכים המתים' פרקטיקת'תהליך זה מזכיר לנו את 

כאן  נעת המלכים המתים בידי  האל ניכרמשהו מעין הצ, עם זאת. הדין כוחותע בין שני מתבצ

ה ואעבריה מקמיה ושקעיה "עד דאתער בהאי קב' –ה שלא מאחרת לבוא "בתגובתו של הקב

 המילים אל' .בא דמבסם דמעין עלאיןבנוקבא דתהומא רבא וכליל לאחוי בשקועא דימא ר

בנקבת תהום משוקע קין  –כל אחד במדור הראוי לו , תהומותהצנעת שני האחים במתארות את 

זה בתאור . שמבסם את הדמעות העליונות, מעמקי הים הגדולנושר כדמעה אל הבל אילו ו, רבה

 . ללביסומו החלקי של הבנוסף רמז גם ניתן לראות 

בעת שנו, ובעניין זה ניכרת התלבטות האדרא, ממקומם בתהומות מיצרים האחים נשמות לעולם

 : כנראה מהקושי הטמון בכל זאת בזיהוי הבל עם כוחות הדין

 . אינש לפום אורחוי, ומנהון נחתין נשמתין לעלמא
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מתפשטין דא בדא ואתעבידו גופא חד ומהאי גופא נחתין נשמתהון , ג דטמירין אינון"ואע

 . דרשיעייא חייביא תקיפי רוחא

 117.אלא דא לסטרוי ודא לסטרוי? ד"א סמתרוויהון כחד

אולם המשפט השני מדגיש כי למרות . במשפט הראשון נראה שקין והבל הם מקור כל הנשמות

הם נגנזו במקומות , כזכור) נרמז ככל הנראה גם המרחק ביניהם כשכאן, ששני האחים גנוזים

 . ומגוף זה יוצאות נשמות הרשעים לעולם גוף אחדשטים זה בזה ונעשים הרי הם מתפ, (שונים

שקובל על ההאחדה בין קין והבל ומדגיש , ור זה מלמדנו המשפט האחרון לעילעל הקושי בתיא

   118.כל אחד מהם הוציא נשמות מצדו –את נפרדותם 

הן זו הגורסת כי נשמות , שמובעות בו דעותשבה ניכר מיזוג שתי ה ,על  הקטע לעיל וריאציה

ניתן  ,ח מוליד את תולדותיוהרשעים נולדות מזיווג נשמת קין בנשמת הבל והן זו הגורסת כי כל א

 סוד זה מופיע. בני האלהים ובנות האדם סוד ,לראות בסוד הסתום שמופיע לקראת סוף האדרא

כפי (. 4.2' סע)שעל מעמדה העצמאי ויחודה המושגי הערנו במבוא ', ביחידה שקודמת לסיום ב

את העיסוק בגוף יחידה זו ממשיכה את השלב הרביעי של מות המלכים ומרחיבה , שציינו במבוא

בהקשר של סוד בני האלהים ובנות . כשהיא קושרת אותו גם בתיקונו של האדם הארצי, הטומאה

, אותו ראינו לעיל, האדם נראה כעת כי יחידה זו כוללת מעין פירוש או עיבוד של סוד קין והבל

 :שאותו היא נוטעת בהקשר חדש

אינון דאטמרו ונפלו בנוקבא דתהומא . (ו ב' בר)' ויראו בני האלהים את בנות האדם': תאנא

. 'וגו 'וילדו להם המה הגבורים אשר מעולם'וכתיב . האדם הידוע – 'את בנות האדם'. רבא

ין ושדין לעלמא מנהון נפקו רוח – 'אנשי השם'. 'ימי עולם'כדתנינן . מההוא דאקרי עולם

   119...לאתדבקא ברשיעייא

פרות חנוך אודות המלאכים שמרדו באלהים וירדו קטע זה נשען על המיתוס  הקדום שמופיע בס

נולדים גיבורים ענקים , מזיווגיהם של המלאכים בבנות האדם. לארץ בתשוקתם אל בנות האדם

                                                 
 (ר"אד)א "קמג ע, ג"ח 117
וכן אמרו על הבל כי ': 137' עמ, לחקר, שלום, יחושיאל' השוו אגרת ר, לעניין הנשמות שנולדות מהבל 118

מאה והנולדים מכחו מהם נראים בצורת אדם ופעמים בצורת שטן מפני נעשה גם הוא מכת רוח הטו

ועל כן מייחסין לו שני שמות אדםצור שטנצור צורת אדם צורת שטן ואומרים על זו . כוחותשתולדתו משני 

הכת כי המה בינוניים מעורבים פעמים נראים בצורת משחיתים ומחבלים וכשנראים בצורת אדם מזיקים 

 . 'ומרחמים

 (ר"אד)א "ג קמד ע"ח 119
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וכן , מלאכים אלה נענשים  בכך שהם נכלאים בשאול עד לאחרית הימים. שמחריבים את הארץ

  120.שדים ומזיקים, הם מקוללים שצאצאיהם יהיו לעד רוחות רעות

זיקות משמעותיות בין בני האלהים ובנות האדם   וצרותנבמינוח שעולה בתיאור הקטן שלפנינו 

 כפי שראינו, שאף הוא, קיןממש כמו , נפלו ונגנזו בנקבת תהום רבאבני האלהים . לבין קין והבל

ונראה  'האדם הידוע'כאן כבנותיו של  מתוארות,לעומת זאת', בנות האדם'. הופל לאותו מקום

 א”זהקישור בין בנות האדם ל, על פי בעל הסולם 121.באדרא א”זשבכינוי זה נרמזת דמותו של 

ובגוף  א”זגם לו יש אחיזה כלשהי ב, בניגוד לקין, שכפי שנראה בהמשך, מרמז לזיקתן להבל

 . הקדושה

ם הגיבורי': שני סוגי תולדות הקטע לעילעל פי נולדים  'בנות האדם'ב 'בני האלהים'מזיווגם של 

' ימי עולם'ו' עולם'שהוא שקרוי , א”זמזוהים שוב עם , הראשונים. 'אנשי השם'ו' אשר מעולם

הם מקורם ',  אנשי השם, 'ואילו האחרונים, יותר ותואלה הם כנראה התולדות המבוסמ. באדרא

נרמזת כאן בין שני סוגי שההבחנה  .של הרוחות והשדים שבאים לעולם להידבק ברשעים

מזכירה את ההבחנה בין שני סוגי , ם מזיווגם של בני האלהים בבנות האדםהתולדות שנוצרי

שנוצר מהתפשטותם של נשמות קין והבל זו בזו  הגוף, הנשמות שנולדים מהגוף התחתון

 . בתהומות

שני האחים שכן בעוד . גוף הקדושה, עובר תהליך הפוך מהגוף העליון שגוף תחתון זהיש לציין 

הרי גוף , גנוז בתהומותש ולבסוף הופכים כעין גוף אחד ,למדורו בתהוםכל אחד , נפרדים תחילה

שהם הוויתו , לשני גופיםוסופו בפירוד  ,והיא הוויתו הגנוזה ,תחילתו בהוויה אנדרוגניתהקדושה 

 :בהמשך הדברים באדרא גם מובלעת' אדם'לגוף ה התהומותהנגדת גוף . הנגלית

אתר , דכליל כל' אדם'האי גופא קדישא דאקרי זכאין אינון צדיקייא דמשלפי נשמתהון מ

 122(.א דאתכלא"ס)תמן בצרורא דאתקלא דעטרין וכתרין קדישין מתחבראן 

שמותיהם מהגוף המבהירים לנו עד כמה שפר גורלם של הצדיקים שמושכים את נ, בדברים אלו

שאינו נקרא זה , מובלע הגוף האחר, ובנוי מהזכר והנקבה המזווגים זה בזה 'אדם'הקדוש שנקרא 

                                                 
, המחשבה הרעה, כן ראו אידל .ובהערותיו שם 84-86' עמ, ראשון' כר, אגדות היהודים, ראו גינזבורג 120

 .   ועל מקבילתו במדרש אבכיר 859י פריז "נפילת המלאכים בכ סיפורעל  8' הע 359' עמ

, א”גוף זה מרמז אל ז. בהחוזר פעמים רבות באדרא כשמו של הגוף העליון שכלול מזכר ונק' אדם'השם  121

קמב , ב"קמא ע, ג"ראו במיוחד ח. שהוא ראש בלבד, להבדיל מעתיקא, שבגופו אמנם כלולים הזכר והנקבה

 ( ר"אד)ב "ע-א"קמג ע, א"ע
 (.ר"אד)א "קמג ע, ג"ח 122
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מהתפשטות , בתהליך פגום זה שנוצר בתהומות ובמעמקים, כלל ולמעשה אינו נקרא בשם' אדם'

 . נשמות קין והבל זו בזו

אך לאור דברינו לעיל נראה כי כוליות זו היא ', כולל הכל'מתואר כאן כ, יש לשים לב, גוף האדם

ותם דינים שלא התבסמו או א: או במילים אחרות)מה שלא התקדש . שה בלבדכוליות  הקדּו

 לעולםשממנו יוצאות , נכלל בגוף האחר( אלו שהתגלגלו בקין והבל ונגנזו, התבסמו באופן חלקי

שכן , בדברים אלו ניתן לזהות מגמה דואליסטית. נשמות הרשעים למיניהם, התולדות הפגומות

ומהווה את , ביל לושניצב מחוץ לגוף העליון ובמק, גלומה בהם כעין התחלה של העמדת גוף אחר

 כאמורנמצא  ,היינו של העיסוק בגוף הטומאה, פיתוחו של נושא זה  .מקורם של נשמות הרשעים

על מעמדה העצמאי ויחודה באדרא ש, (ראו בנספח לעבודה) ר"של האד 'לסיום ב שקודמתביחידה 

 . (4.2' סע)עמדנו במבוא 

 

 הגוף הקדוש וגוף הטומאה. 1.2.2

ההבדלים  הולכים ומתבררים ,לאדרא' נספח'שלמעשה ניתן לראות בה כעין , ביחידה הנזכרת לעיל

 : הקשר בין גוף זה האחרון לבין קין והבל נוצרוכן  ,המסואב, בין הגוף הקדוש לגוף הטמא

דא מן אתמשיך , כללא דאדם( בדכר ונוקבא)דלעילא דבגופא קדישא  תיקוניכל אינון : תאנא

להכא , לדא ולדאכמה דאתמשך דמא בקטפין דורידין  לדאדא ואשקון  דא בדאומתאחדן  דא

דא אשקיין (. א לגופא"נ)דגופא ( א קסטין"ס)ואינון משקין . מאתר דא לאתר אחרא, ולהכא

 . עד דאנהירו כלהו עלמין ומתברכאן בגניהון. דא לדאמנהרין , לדא

ין ומסאבן כל דלא אתכללו בגופא כלהו רחיקין ומסאב[ ב"קמג ע/]כל אינון כתרין : תאנא

 . . . מאן דיקרב לגביהון למנדע מנהון מלין

ונפקו מכללא דגופא קדישא , דלא אתבסם באדם משתכחין מרוחא דשמאלא כלהו: ותאנא

כ כלהו מסאבין ואזלין וטאסין עלמא ועיילין בנוקבא דתהומא רבא "ובג. ולא אתדבקו ביה

ושאטין וטאסין . גופא דלתתאדנפיק בכללא ד' קין'לאתדבקא בההוא דינא קדמאה דאקרי 

כל עלמא ופרחן ולא מתדבקאן בכללא דגופא ובגיני כך אינון לבר מכל משריין דלעילא 

 (יג מו' ויק) 'מחוץ למחנה מושבו'בהו כתיב , מסאבין אינון. ותתא
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נפקין אחרנין דמבסמן יתיר , דאתבסם יתיר בכללא דגופא קדישא', הבל'וברוחא דאקרי 

כלהו תליין באוירא ונפקין מהאי כללא דאלין מסאבין . מתדבקן ומתדבקן בגופא ולא

  123.דקאמרי להו, ומנייהו ידעי לתתא. ושמעין מה דשמעין מעילא

, הוא כללות הזכר והנקבה ומתאפיין בכך שכל אבריו מקושרים זה בזה', אדם'גוף ה, הגוף הקדוש

 יםחוזר' דא לדא' ים מעיןטויבי. בזה  ומעבירים זה לזה את השפע מאירים זה, אחוזים זה בזה

, הזרימה, כמו להדהד ולהדגיש את החיבור, בתאור הגוף העליון שבתחילת הקטע מספר פעמים

בגוף הקדוש . נקבההמאוגדים בזכר וב, ההרמוניה וההדדיות ביחסי אבריו השונים של גוף זה

ה האחרונים לאל 124.למעט מלאכי החבלה וכוחות הטומאה למיניהם, נכללים גם המלאכים כולם

ששוכן בנקבת , הגוף התחתון', גופא דלתתא'אין אחיזה בגוף הקדוש ותחת זאת הם דבקים ב

, שהוא קין, ('הדינים יאב'ושמא יש להבין מושג זה כ)כלול הדין הראשון  בגוף זה.  תהום רבה

 . הושלך לנקבת תהום רבה לאחר חטאו, שכפי שראינו לעיל

, אין להם אחיזה בגוף הקדוש, שכאמור, הטומאה כוחות הגוף התחתון הוא כאבן שואבת לכל

  .העליון

                                                 
' מראות הצובאות'מופיע בתרגום לעברית ב, (שלז-של§ )חלק מהקטע לעיל (.  ר"אד)ב "ע-א"קמג ע, ג"ח 123

תאנא כל אותן תיקונים של מעלה ': אך ללא הפיסקה האחרונה שמתיחסת להבל, דוד בן יהודה החסיד' רל

שבגוף הקדוש הם בזכר ונקבה כלל של אדם ונמשכים זה מזה ומתאחדים זה בזה כמו שנמשך הדם 

 בורידים של הגידים לזה ולזה לכאן ולכאן ממקום זה למקום אחר והם משקין כל הגוף ומקבלין כל

כך כל כתרים הקדושים של גוף הקדוש מקבלין משקה זה מזה ומאירין . האיברים משקה זה מזה וזה מזה

 .זה לזה עד שיאירו כל העולמות ומתברכין כולם בשבילם

. תאנא כל אותן כתרים שלא נכללו בגוף כולם הם רחוקים ממנו והם טמאים ומטמאים לכל שיקרב אליהם

ו שיהיו חוץ מכלל הגוף לא יהיו כביכול "ן דליתהון בכלל הגוף לא חת אי הכי הא מלאכין קדישי"וא

ם כולם ה. 'והאיש גבריאל', 'גבותם מלאות עינים', 'וכו' גוויתו כתרשיש' 'קדושים ולא מתקיימים וכתי

שאינן בכלל הגוף בשביל שהם טמאין ומטמאין לכל מי שיקרב  הבכלל הגוף של האדם אלא חוץ מאל

 . אליהם

לם הם מרוח של שמאל שלא נתבסם באדם ויצאו מכלל הגוף הקדוש שלא נדבקו בו ובשביל כך ושנינו כו

כולם הם נמצאים ומטמאים והולכין ושאטין בעולם והולכין בנקב של התהום להתדבק באותו דין הקדמון 

כך שיוצא מכלל הגוף שנקרא קין של מטה ושאטין בכל העולם ופורחין ולא מתדבקין בכלל הגוף ובשביל 

אשריהם הצדיקים . 'מחוץ למחנה מושבו'ד "הם מבחוץ של כל המחנות העליונות ויושבים חוץ למחנה הה

לא עשה כן 'ד "ה סודות התורה מה שלא גילה לשום אומה הה"בעולם הזה ובעולם הבא שגילה להם הב

באופן מקוטע הגבול אם כי ' מופיעות גם בס( שלג-של)הפסקאות הראשונות (. קצב' עמ, שם)'' לכל גוי

 –במראות הצובאות הקטע מופיע ללא קשר למות המלכים והקשרו הוא דיון בהקבלה בין העולמות . ביותר

 .  ב שעוסק בנושא זה"ע-א"ג קסא ע"הוא מוסמך לקטע מח. מבנה האדם כנגד מבנה האלוהות
ת השפעת האדרא על אף מציין אידל א 58, 52' בעמ, 48-49' עמ, עולם מלאכים, לענין זה ראו גם אידל 124

 .יוסף הבא משושן הבירה'מצוינת השפעת האדרא על ר 60' בעמ, קטיליה בנושא זה'ג
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ניתן למצוא גם כמה , הטומאה בגוף כוחותהיינו של העדר אחיזתם של , ביטוי נוסף לרעיון זה

 : אם כי כאן מנוסחים הדברים באופן מעורפל ומשונה, שורות לפני הקטע שהובא לעיל

ובאדם אתכלילו כתרין . עלאין בכלל ובפרט באדם אתכלילו כתרין: ותאנא בצניעותא דספרא

א "ס)ן תיקוניכמה דאתמר בדיוקנא דכל הני  -כתרין עלאין בכלל . תתאין בפרט וכלל

באצבעין דרגלין דאינון פרט  -כתרין תתאין . באצבען דידן חמש כנגד חמש -בפרט (. דיוקנין

דגופא אעדיו , הוו בגופאכ לא "דאינון לבר מגופא ובג, דהא גופא לא אתחזי בהדייהו. וכלל

א "ס)מאריהון דדינין  -אלא רגלין דגופא '? ועמדו רגליו ביום ההוא'אי הכי מאי . מנייהו

הון דדינין די ומנהון תקיפין ומתאחדן מארי' בעלי רגלים'למעבד נוקמין ואקרון ( דמארין

   125 .לתתא בכתרין תתאין

בין הכתרים התחתונים לגוף  כאןחס שנקבע חשוב הי ענייננול 126,לא ניכנס בכל פרטיו של קטע זה

, דומה כי בקטע זה מתקשה האדרא להפריד לגמרי את הכתרים התחתונים מן הגוף. 'אדם'ה

האמביוולנטי לפיו הכתרים התחתונים אחוזים באצבעות הרגליים אך  ומכאן מגיע הניסוח

 . לגוף כחיצוניותאצבעות הרגליים נחשבות למעשה 

בעלי 'או , בעלי הדין שהם רגלי הגוף –מבחינה כאן בין שני סוגי דינים כמו כן נראה שהאדרא 

שהם בכתרים , וכנגדם בעלי הדין שלמטה, בגוף, לאלו עדיין יש אחיזה ולו כלשהי', הרגלים

 .  כללבגוף ה זיהתחתונים ונראה שאין להם אח

ים זה בזה זורם לו שבאבריו האחוז, כנגד הגוף העליון ההרמוניהרי , אם נחזור לקטע בו עסקנו

נודדים , ונראה שאבריו פרודים מטבעם, טמא ומעביר טומאהכהגוף התחתון מתואר , השפע

                                                 
 (. ר"אד)א "קמג ע, ג"ח 125
שמוצג כמקור , ץ"אחת השאלות שעולות ובה עסק כבר יהודה ליבס היא יחסו של הקטע לסד, כך למשל 126

בכלל ופרט , בהאי אדם בתרין': הבא ץ ניתן למצוא את הניסוח"ואמנם בפרק השלישי של סד. הדברים

 הודהי((. ץ"סד)א "ב קעח ע"ח)' דא אתפלג בסטרוי. ימינא ושמאלא, שוקין ודרועין, בפרט וכלל, אתכללו

שבאדרא היא שבוש של ' כתרין'המלה )ץ "ליבס טען כי נוסח האדרא במקרה זה הוא שיבוש של נוסח סד

' הע 17' עמ, כיצד, ראו ליבס. בקטע האדרא ביחס למקורושמוביל לשינוי משמעות , (ץ"מסד' בתרין'המלה 

מענין להשוות תאור זה עם התאורים של אצבעות הידיים והרגליים כמסמלות שתי מערכות של .  60

תאורים אלה .  145'  עמ', תורת האלוהות'שמביא אידל במאמרו , עשר עליונות ועשר תחתונות –ספירות 

. שם טוב אבן שם טוב' האמונות לר' האחד מתוך ס, ים קבלייםנמצאו בטקסט גנוסטי ובשני טקסט

' כעין הצחצחות שבכתבי ר, בטקסטים שהביא אידל נראה כי הכוונה היא לעשר ספירות עליונות נעלמות

הכתרים העליונים והתחתונים , בעוד בקטע האדרא לעיל, דוד בן יהודה החסיד ולעשר הספירות הנגלות

 . גוף הקדושה וגוף הטומאהמתיחסים כפי שאני מראה ל
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( היינו כוחות הטומאה הדבקים בו)אכן מגלים אברי הגוף התחתון , בתכונתם זו 127.וחסרי מנוח

  128.שנידון לנדודים מתמידים כעונש על חטאו, קין, דמיון ניכר לאביהם

שבו אחוזים קין , לבין הגוף התחתון הטמא, שבו אחוזים המלאכים, ן הקדושבין הגוף העליו

אך גם אין להן אחיזה בגוף , שאינן נאחזות בגוף הטמא, תלויות תולדותיו של הבל, וכוחותיו

מתקשר עמן נטמא שכל המקשיב להן או , בגוף התחתוןבשונה מהרוחות הדבקות . הטהור

, מתחזקת התפיסה אותה ראינו לעיל, כאן אם כן. עליונות רוחות הבל מפיצות שמועות, בטומאתן

. מוליד תולדות שונות, ממקומו, אלא כל אחד מהם, לפיה אין האחים חוברים לכדי גוף אחד

', שהתבסמה יותר בגוף הקדוש, הרוח הקרויה הבל'ההבחנה בין האחים ניכרת גם בהבחנה בין 

רוח הבל אינה אם כן . הנראה רוחו של קיןשהיא כפי ', רוח השמאל שלא התבסמה באדם'לבין 

מה שבהחלט מתאים לתאור מיקומה בתחום שבין שני , אך היא גם לא רוח השמאל, רוח הימין

ההבחנה בין קין והבל שכאן מזכירה מאד את ההבחנה בין בעלי  .כפי שראינו לעיל, הגופים

  .אותה ראינו לעיל, שבסוף האדרא לבין הכתרים התחתונים, הרגליים

אותם שלא נכללו בגוף , גלגוליהם האחרונים של המלכים המתים שלא התבסמו, אם כן, אלו הם

לנוע ולנוד בין , נידונים להתגלגל בלא גוף, כך נראה, מלכים אלו. 'אדם'גוף ה, הקדוש, העליון

 129 (.במקרה של רוחות קין)או לנדוד ולשקוע תדיר בתהום רבה ( במקרה של רוחות הבל)העולמות 

                                                 
הריחוק יכול להתיחס . 'רחוקים'דברי אלה נשענים על תאורם של הכתרים שאינם נכללים בגוף כ 127

בבחינתם כאברי , לריחוקם מהגוף הקדוש אך ניתן לפרשו גם על ריחוקם של הכתרים התחתונים זה מזה

: הטומאה בקטע לעיל כוחותרם של תמיכה לפירוש מעין זה ניתן לראות גם בהמשך תאו.  הגוף התחתון

. דנפיק בכללא דגופא דלתתא' קין'ועיילין בנוקבא דתהומא רבא לאתדבקא בההוא דינא קדמאה דאקרי '

ושאטין וטאסין כל עלמא ופרחן ולא מתדבקאן בכללא דגופא ובגיני כך אינון לבר מכל משריין דלעילא 

אך למעשה אינם מסוגלים לכך לאורך זמן בשל אלה רוצים להדבק בגוף התחתון  כוחותכלומר . 'ותתא

 . מרוצתם המתמדת, חוסר מנוחתם
 . 'כי תעבד את האדמה לא תוסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ': ד יב' בר 128
תאורם של הכתרים התחתונים כאן כישויות שאין להן אחיזה בגוף מזכיר את תאוריהם של השדים  129

הד למדרש זה ניתן לראות בקטע קטן (. ראו למשל אבות ה ו)לגוף  שנבראו בערב שבת בין השמשות ולא זכו

: לאחר תאורי בריאת הנקבה, שנראה תלוש מהקשר ומופיע מעט לפני מאמרי השלב הרביעי, באדרא

אתת מטרוניתא בתקונהא , ועד לא סיים לון. ובשעתא דבעא למיעל שבתא הוה ברי רוחין ושדין ועלעולין'

כיון דמטרוניתא יתבת עם . יבת קמיה אנח לון לאינון ברייאן ולא אשתלימובשעתא דית. ויתיבת קמיה

בגין כך סתימא . )מאן הוא דיקרב בהדייהו, ואתחברו אפין באפין מאן ייעול בינייהו[ א"קמג ע/]מלכא 

יומא דכלא אתבסם , וכד אתחברו אתבסמו דא בדא( ח דידעין רזא דנא משבת לשבת"דמלה עונתן של ת

מבחינת (( ר"אד)א "קמג ע-ב"ג קמב ע"ח)' .אתבסמו דינין דא בדא ואתתקנו עלאין ותתאיןכ "ובג. ביה

ה למטרוניתא שעולה כאן "מושגיו קטע זה הוא חריג באדרא ואף תאור הזיווג השלם והמתוקן שבין הקב

, עם זאת. בהם מתוארים הזיווגים שלא צלחו, אותם ראינו לעיל, אינו תואם את המשך הדברים באדרא

מוטיב , זהנראים כפיתוח של המוטיב שנזכר בקטע   ,תאוריהם של רוחות קין והבל בהם עסקנו לעיל
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 התיקון ...1.2

עוברת האדרא לתאור ההוויה , לאחר סילוקם של כוחות הטומאה האחרונים מן הגוף הקדוש

, הוויה זו היא פרי הזיווג השלישי שמתרחש בין הזכר והנקבה העליונים. המתוקנת האחרונה

 .  בנם השלישי של אדם וחוה, ומכאן מתבקש כמובן זיהויה עם שת

דכר ונוקבא , גופא קדישא, דאתבסמו לעילא בכללא דאדםכיון  :ותאנא בצניעותא דספרא

ומכאן . אתחברו זמנא תליתאה ונפק אתבסמותא דכלא ואתבסמו עלמין עלאין ותתאין

ומתחברן עלמין ומתאחדן דא בדא . מסטרא דגופא קדישא, אשתכלל עלמא דלעילא ותתא

, ה לעילא"קב. לתתאשכינתא , שכינתא לעילא -ובגין דכלהו חד גופא . )ואתעבידו חד גופא

צבאות ' ק יי"קק'ובכלהו לא אתחזי אלא חד . ומשלפא רוחא ועיילא בחד גופא( ה לתתא"קב

תורי זהב 'כיון דאתבסמו דא בדא כתיב : תאנא. דכלא הוא חד גופא -' מלא כל הארץ כבודו

ואתבסמת ( א אתבסמא דינא ברחמי"ס)אתקשרו דינא ורחמי ' נעשה לך עם נקודות הכסף

  130.בדכורא נוקבא

עצם . לפחות לא בשלמותם, אינם מצויים בו, ץ"מיוחסים כאן לסדשים יש לציין כי הדברראשית 

אם כי בניסוח שונה מזה , ץ"הרעיון של התבסמות הזכר והנקבה בהיכללם בגוף האדם מצוי בסד

כסיום תהליך ההתבסמות של בין הזכר והנקבה ר הזיווג השלישי אך תאו 131,שמיחסת לו האדרא

  132.ר”אדאלא רק ב, ץ"אינו מופיע בסד כל העולמות 

הן מבחינה מושגית והן , בהקשר של מיתוס מות המלכיםבאדרא נבנה אם כן סיפור קין והבל 

כשהולדתם וגורלם של קין והבל נקשרים באופן הדוק לנושא היטהרותם של , מהבחינה התוכנית

נטול , ו של הגוף העליון כגוף קדושוהתגבשות העליונים מבחינות הדין הקשה שבהםהפרצופים 

                                                                                                                                            
, ראו הרחבה אצל ליבס בזוהר לנושא זה .ה"השדים חסרי הגוף שנולדו בטרם זיווגה של המטרוניתא בקב

   .190, 54-55' עמ, מילון
 (.ר"אד)ב "ג קמג ע"ח 130
' י, ו"אתתקן דכר ונוקבא יה': צ בדברים הבאים"תן לראות בסדיאת התבסמות הזכר והנקבה באדם נ 131

 ((ץ"סד)א  "ב קעח ע"ח)'  .ויקרא את שמם אדם, ויברך אותם, כתיב זכר ונקבה בראם', ו, נוקבא' ה, דכר

תאנא בתר דאסתלקו '(:א"ג עז ע"ח)מקבילה רעיונית לתאור זה ניתן לראות בפרשת אחרי מות שבזוהר  132

מכאן אתייחסו דרי דצדיקייא . דם לאנתתיה ואתלבש ברוחא אחרא ואוליד לשתקין והבל אתהדר א

' ה חסד בעלמא ובכל חד אתילידת נוקבא עמיה לאתיישבא עלמא כגוונא דלעילא וגו"בעלמא ואסגי קב

קומתה של , אסוליןבהרחבה שפרה  דנה ותהקבלתה לאדרבש' אחרי מות'ה הוא חלק מהחטיבה בקטע ז

הגבול ' בס. עא' עמ, דוד בן יהודה החסיד' הקטע מופיע גם במראות הצובאות לר. 128-138' עמ, השכינה

 .על קין והבל מהאדרא סיפוראין זכר לכל ה
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 הזיווג שמוליד את, מתרחש זיווגם השלישי של הזכר והנקבה העליונים, רק בשלב זה. טומאה

 . 'התבסמות הכל'

האדרא כאן אין , אך בהבדל מקין והבל, זיווגם השלישי של אדם וחווה הוליד כידוע את שת

שעיקרו , ינוי שמתחולל עם הולדתואלא מתמקדת בש, של הנולד אישיתמתעכבת על זהותו ה

. רוח הקדושה העליונה, הרוח האחתאותו ממלאת , התחברות העולמות כולם לכדי גוף אחד

. קטעי מות המלכים למן השלב השניאותו ראינו ב', התבסמות'מושג ה בהקשר זה מופיע שוב

ה והערכותו במבנ, ההתבסמות היא אם כן היטהרות העולם העליון מסיגי הדין שבו

, רק לאחר שהפרצופים כולם עומדים וערוכים באופן הראוי. האנתרופומורפי של הפרצופים

. שהוא צאצאם המתוקן של הזכר והנקבה העליונים, ארצימתאפשרת לבסוף התהוות העולם ה

בתחילת האדרא . שבו מפעמת הרוח העליונה, עולם זה מהווה למעשה חלק מהגוף הקדוש

בהמשכה אנו , א”ז גלגולתופרטי  עתיקא גלגולתפרטי  –גוף זה  ם שלמתפרטים חלקיו העליוני

ומחוברים תחילה אחור , א”זגופי הזכר והנקבה שכלולים ב –מגלים את חלקו המרכזי של הגוף 

לבסוף מתהווה גם חלקו התחתון של הגוף  .באחור ולבסוף מופרדים ומזדווגים פנים בפנים

התקדמות האדרא מתברר לנו אם כן כי הגדרת עם , מעט מעט. הלא הוא העולם הזה, הקדוש

זהו גוף שראשו . ושונה ממה שניתן לחשוב בתחילת המהלך, הגוף שנוצרת כאן היא רחבה ביותר

 .ארץעל ה שם במעלה המעלות העליונות וסופו אי 

היא , שבו מתקנת האדרא את גוף הקדושה חובק העולמות, אין לשכוח כי אגב תהליך זה, עם זאת

' אדם'לגוף ה' וץמח'שנדחק בסופו של התהליך אל  גוף התחתיות', גוף האחר'ם את המעמידה ג

, יש לציין שמעמדו הדחוק והעצמאי של גוף זה ניכר גם במעמדו של הקטע שדן בו באדרא .העליון

שעל מעמדה העצמאי ועל , של האדרא' ב וקודמת לסיום' אותה יחידה שבאה לאחר סיום א

 . ספח לאדרא הרחבנו במבוא ואף הערנו לעילהיותה כעין תוספת או נ

ביחס לגוף הקדושה ניכרת התלבטותה של האדרא  הטומאהבשאלת מעמדו של גוף מכל מקום 

מהי מידת נפרדותו של גוף זה ביחס לגוף הקדושה ועד כמה הוא מהווה  –והאמביוולנטיות שבה 

 . הנותרת כאן פתוח ,כך נראה ,שאלה זו –מקור השפעה עצמאי בעולם 

 

 ז”אדמות המלכים ב .3

המתאימות לארבעת שלבי התיקון , ר”אדכנגד הופעותיו המרובות של מיתוס מות המלכים ב 

שמקדים , מופיע תאור יחיד של מות המלכים ז”אדב, שמתרחשים באדרא זו כפי שהראינו לעיל
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ופן תמציתי תאור זה כורך בחובו בא, כפי שכבר הראתה שפרה אסולין. א”זאת תיקונו של פרצוף 

ושני תיקונים אלה נקשרים כאן באיזון בין הזכר  א”זאת תקונו של אריך אנפין עם תקונו של 

ת שלבי שלושכורך בתיאור אחד את כל  ז”אדלמעשה ניתן לומר שמות המלכים בכך  133.והנקבה

 . ומתעלם מהשלב הרביעי ר”אדהתיקון הראשונים מה

, ר”אדשונה מדרכה של ה, נקבית-יקא בהוויה הזכריתר תיקונו של עתקישו ,אסולין כפי שהדגישה

ב השני לשב ףאו, והנקבה בתיקונו של עתיקאשל יחסי הזוגיות בין הזכר  הבטכל זכר ל איןשבה 

על פי . ז בלבדהזכר והנקבה באופן מרומ יחסי עולים , א”זהכרוך בתיקונו של , של מות המלכים

ץ קשור בהבדל בתפיסה "מות המלכים מסד הבדל זה בפרשנות שתי האדרות למיתוס, אסולין

 כוחותתפיסה הזוגית ולנו'ל יחסיתמעניקה משקל רב  ז”אדכשה, התאוסופית של שתי האדרות

מדגישה את  ר”אדבעוד ה 134',גבוהים והכמוסים ביותרעל חלקיו ה, היסוד הנקבי בעולם האלוהי

תופסים בה מקום משני  עצם התיקון האנתרופומורפי ואילו יחסי הזוגיות בין הזכר והנקבה

 . ומופיעים רק לקראת סופה

 

     העליונים תיקוני הפרצופים. 2

וכן יוצר את של המלכים שמתו ץ מציג את הדימוי הבסיסי "ראינו כי סד בהקשר של מות המלכים

האדרא מפתחת את רמזי  ואילו ,הפרצופים העליונים תיקונימיתוס מות המלכים להקשר בין 

ארבעה שלבים מפורטים  תארנובריאה שבו  סיפורל שוזרת אותםו ופן ניכרבא ץ"המיתוס מסד

הרעיון , ץ"על אף הפער הגדול בין היקף המיתוס באדרא להיקפו המצומצם בסד .ומורכבים

מחזורי של על קיומו של תהליך , ץ"הבסיסי אותו זיהתה רונית מרוז בגרסה הקצרה של סד

בהם הבריאה החדשה נוצרת בכל  ,המיתוס באדרא בכל שלבי נשמר ,נפילה והתחדשות, בריאה

 . בשלב הקודם' נפלו'פעם מתוך ארגון מחודש של הכוחות ש

אנו . ץ"פרשנותה של האדרא לסדב ים אחריםהבטופים העליונים עולים הקשר של תיקוני הפרצב

 . הזקן של שני הפרצופים תיקונישל עתיקא ומ גלגולתה תיקונינדון בדוגמאות נבחרות מ

 

                                                 
 . 115-118' עמ, קומתה של השכינה, אסולין 133

 .118' עמ, קומתה של השכינה, אסולין 134
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 עתיקא גלגולתב וןהראש תיקוןה. 2.1

. לאותו עניין וף ושילוב של שני פירושים שוניםמציר נוצרעתיקא באדרא  גלגולתהתיקון הראשון ב

בקריאה קרובה . ומציגים שני נוסחים שונים לתיקון הראשון, פירושים אלה מובאים בזה אחר זה

נעמוד על ההבדלים , רושים אלהנדון בפי בסעיף זה. ניתן לעמוד בבירור על קו התפר ביניהם

נעמוד תחילה על , לפני כל זה  .ז”אדביניהם ועל מקורות השפעתם וכן נדון בדרכי עיבודם ב

 .ץ"שמצוי בסד, ר”אדב גלגולתמקורם של תיקוני ה

בשלב כלשהו . ותיקונה באיבריה השונים העליונה גלגולתההתהוות ץ מופיע תאור קצר של "בסד

 135:ומניין זה מופיע בנוסחי הדפוס,  מניין באיברים אלה סףוץ  נ"בגלגוליו של סד

קרומא ( ג)מלייא טלא דבדולחא ( ב), אגלגולתבחד ( א. )סתרא גו סתרא אתתקן ואזדמן

רעוא דרעוין אתגליא בצלותא ( ה), אינון עמר נקי תליין בשקולא( ד), דאוירא אזדכך וסתים

באשגחותא דנהירו , אשגחותא דתתא ,אשגחא פקיחא דלא נאים ונטיר תדירא( ו), דתתאי

    136.דאתער רוחא לכלא, תרין נוקבין דפרדשקא( ז), (דביה)דעלאה 

מספר . םתיקונימנו בה שבעה ץ "בסדהעליונה  גלגולתמי שנתנו מניין בתיקוני ה, כפי שניתן לראות

פר מיוחסת משמעות למס, במסגרת הפירוש לבראשית א, בו,  ץ"זה מתאים אמנם להמשכו של סד

בין ל, גלגולתה עליונה יוצרת אם כן קשר בין תאורה גלגולתמניית שבעה תיקונים ב 137.שבע

 . הקשר ביניהם כלל אינו מובן מאליוששני קטעים , שבא מיד לאחריו פירוש לבראשיתה

, (למעט תיקוני הזקן שלו) ר”אדעתיקא ב פרצוף תיקונישבעה תיקונים אלה הם שעומדים בבסיס 

מובאים התיקונים ללא  באדראעם זאת . ץ"שלב על פי סדר התיקונים בסד שנבנים שלב אחר

מענינת דוגמא  138.בלולים ומובלעים בתוכוץ "שמשפטי סד, מניין במסגרת רצף תיאורי ארוך

בתיקון הראשון  ניתן לראות, צ"סדפרטי התאור הלקוני מ שבו מרחיבה האדרא אתלאופן 

                                                 
מצאתי התיחסות לעניין זה  וכן לא, ץ"יש לציין שמניין זה אינו מופיע בתרגומו של דניאל מאט לסד 135

 .547' עמ, 5' זוהר כר, ראו מאט. בהערותיו שם

136
 (. ץ"סד)ב "קעו ע, ב"ח  

, ץ לבראשית"רונית מרוז מפרשת באריכות את התבניות המספריות שמופיעות בתחילת פירושו של סד 137

, ל"ראו הנ. עשרה וכן היא דנה בהבדלים בין הגרסא הקצרה לארוכה בהקשר זה שלושהלא הן שש שבע ו

 . 9' הע, 548-549' עמ' זוהר כר ה, כן ראו מאט.  6ב -3ב' ארכיאולוגיה ביחוד סע
תאנא '': ץ”מיחס אמנם תיקונים אלה לסד, ר"עתיקא באד גלגולתהמשפט הפותח את תיקוני  138

ב "ע-א"ג קכח ע"ח)' בצניעותא דספרא עתיקא דעתיקין סתרא דסתרין טמיר דטמירין אתתקן ואזדמן וכו

 -ץ "העליונה בסד גלגולתפתיחה זו היא פרפרזה מורחבת של המשפט הלקוני הפותח את תאור ה((. ר"אד)

 .'סתרא גו סתרא אתתקן ואזדמן'
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התאור הלקוני של הוא הרחבה של  תיקון זה. תיקאע גלגולתשבו מתואר השפע ששופע מ, באדרא

  139:'מלייא טלא דבדולחא אגלגולתבחד ': ץ"מסד ,העליונה גלגולתשפיעת טל הבדולח על ה

א דרישוי ומנהירו דהאי חיוורא ירתי גלגולתארבע מאה אלפי עלמין אתפשט חוורא ד( טו)

כג ' בר)' עובר לסוחרארבע מאות שקל כסף 'ד "מאה עלמין הה' צדיקייא לעלמא דאתי ד

 (: טז

אלפי רבוא עלמין דנטלין עלוי רגלין ( א תריסר"ס)תליסר ( בכל יומא)א יתבין גלגולתב( טז)

א נטיף טלא לההוא דלבר ומלייא לרישיה בכל יומא דכתיב גלגולתוסמכין עלוי ומהאי 

 (. ש ה ב"שה)' שראשי נמלא טל'

דכתיב )יתערון מתייא לעלמא דאתי , ומההוא טלא דאנער מרישיה ההוא דאיהו לבר( יז)

  -( כו יט' יש)' כי טל אורות טלך'דכתיב ( 'נמלא'מלאתי טל לא כתיב אלא . 'שראשי נמלא טל'

ומההוא טלא מתקיימין קדישי עליונין והוא מנא דטחני . נהורא דחוורתא דעתיקא -אורות 

 . לצדיקייא לעלמא דאתי

המדבר דק  פני ותעל שכבת הטל והנה על'ד "הונטיף ההוא טלא לחקלא דתפוחין קדישין ה

וחיזו דההוא טלא חוור כהאי גוונא דאבנין דבדולחא דאתחזייא כל (. טז יד' שמ) פסמחוס

 (. יא ז' במ)' ועינו כעין הבדולח'ד "הה, גוונין בגוה

לארבע עיבר בסיטרא . חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיבר גליפין בסחרנוי, אגלגולתהאי ( יח)

, לסטרא דאחורא, ולארבע עיבר בסטרא דא, בסטרא דאנפוי, לארבע עיבר בסטרא דאחד ו

  .(כלומר לסטרא דלעילא)א גלגולתוחד לעילא ד

וההוא אתקרי ארך . ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי לתלת מאה ושבעין רבוא עלמין( יט)

דלבר  והאי עתיקא דעתיקין אתקרי אריכא דאנפין וההוא( כלומר אורכא דאנפין)אפים 

כלא , כד אסתכל להאי א”זו. קדש קדשים דקדשיא, סבא, לקבליה דעתיקא א”זאתקרי 

דלתתא אתתקן ואנפוי מתפשטין ואריכין בההוא זמנא אבל לא כל שעתא כמה ( א טלא"ס)

 . דעתיקא

ין גלגולתלתקנא רישיה ומהאי לשאר  א”זא דגלגולתא נפיק חד עיבר חיור לגלגולתומהאי ( כ)

לעתיק יומין כד ( א אוראותא"ס)א יהבין אגר חיורתא גלגולתוכל . ון חושבנאדלתתא דלית ל

  140.אלתתא כד עאלין בחושבנ' גלגולתבקע ל'ולקביל דא . עאלין בחושבנא תחות שרביטא

                                                 
 .הסולם' לצורך נוחות הדיון חילקתי את הקטע לפסקאות על פי חלוקת מהד 139

 (.ר"אד)ב "קכח ע, ג"ח 140
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של שני  מורכב מצירופםשהקטע לעיל , כאמור, הטענה שאותה נפרט ונבסס בסעיפים הבאים היא

והשני מצוי , יז-האחד מצוי בפסקאות טו, עתיקא לגולתגפירושים שונים לתיקון הראשון ב

 . כ-בפסקאות יח

שלוש תחנות בהתפשטות  תומתוארשניהם בהיינו , שני הפירושים דנים באותם ענינים בדיוק

עתיקא אל  גלגולתירידת השפע מ(. ב. עתיקא גלגולתהתפשטות השפע בתוך (. א: השפע העליון

 . ההוויות שתחתיואל  א”ז גלגולתמהתפשטות השפע (. ג. א”ז גלגולת

יח  פיסקהשמתחיל בהיינו מצפים שהתאור , שני הקטעיםמבנית והנושאית בין לאור ההקבלה ה

עם זאת . יז ובמובנים מסוימים הוא אף נראה ככזה-טופסקאות יהיה פיתוחו של התאור שב

 . בניתוח פרטני של שני הקטעים זה מול זה מתגלה ביניהם יחס אחר

ומסתבר שהם , בבדיקת פרטי התאורים מתגלות ביניהם צרימות וסתירות, להלן אהשנרכפי 

לתיקון הראשון של עתיקא יחד  "נתפרו"ש, למעשה מעמידים שני פירושים שונים לאותו עניין

להלן נעמוד בפירוט על עדויות טקסטואליות לעצמאותם  .ללא נסיון לאחד ולמזג ביניהם, באדרא

ני הפרדה בין ש, שכן כפי שנראה, ן זה יתמך גם בעדויות בבליוגרפיותעניי. של שני התיאורים

למען נוחות  .של האדרות היד-כתבישניים מהופעתם בוכן ב, ז”אדב התיאורים ניכרת גם בהדיהם

משני  זו מול זו את הפסקאות המתאימות גובכל שלב נציני שלבים הדיון נחלק אותו לש

 . הפירושים

 

 העליונה גולתגלהתפשטות הטל ב. 2.1.1

 גלגולתשענינן התפשטות השפע בתוך , בסעיף זה יוצגו הפסקאות המתאימות מתוך שני הפירושים

כאן נעמוד על התבניות המספריות השונות שמשמשות בשני הפירושים וכן על תיאורם .  עתיקא

 .  השונה של הפרצופים העליונים בפירושים אלה

 (יט-יח§) 'תאור ב (טז-טו§) 'תאור א

רבע מאה אלפי עלמין אתפשט חוורא א

דרישוי ומנהירו דהאי חיוורא ירתי  אגלגולתד

ד "הה, מאה עלמין' צדיקייא לעלמא דאתי ד

כג ' בר)' ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר'

 (.טז

א "ס) תליסר( בכל יומא)א יתבין גלגולתב

חוורא דיליה אנהיר לתליסר , אגולתגלהאי 

לארבע עיבר בסיטרא חד . עיבר גליפין בסחרנוי

, בסטרא דאנפוי, ולארבע עיבר בסטרא דא

, לסטרא דאחורא, ולארבע עיבר בסטרא דא

(. כלומר לסטרא דלעילא)א גלגולתוחד לעילא ד

אתפשט אורכא דאנפוי לתלת מאה  ומהאי
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 (יט-יח§) 'תאור ב (טז-טו§) 'תאור א

דנטלין עלוי רגלין  אלפי רבוא עלמין( תריסר

 'וגו יוסמכין עלוי

 . ושבעין רבוא עלמין

כלומר אורכא )אפים  וההוא אתקרי ארך

והאי עתיקא דעתיקין אתקרי אריכא ( דאנפין

לקבליה  א”זדאנפין וההוא דלבר אתקרי 

כד  א”זו. קדש קדשים דקדשיא, סבא, דעתיקא

דלתתא אתתקן ( א טלא"ס)כלא , אסתכל להאי

ואנפוי מתפשטין ואריכין בההוא זמנא אבל לא 

 .כל שעתא כמה דעתיקא

 

 העליון י השפעתאורתבניות מספריות ב. א

ניכרים , העליונה לשאר העולמות גלגולתהתפשטות הטל מה עניינובחלק ש ,היינו, כבר בפתיחה

 :שני הבדלים מעוררי שאלה בין שני התיאורים

ארבע מאות מתפשט הלובן העליון ל 'תאור אעל פי  - העולמות שאליהם מתפשט הלובן העליון

שאליהם מתפשט הלובן  ושבעים רבוא עולמות מאות שלושמונה  'תאור בואילו אלף עולמות 

ארבע מאות שקל כסף עובר ' –בפסוק מבראשית המספר מעוגן  ' בעוד שבתאור א  .העליון

שני התאורים מציגים אם כן גרסאות שונות . אינו סומך את דבריו בפסוקים' תיאור ב 141,'לסוחר

שכן אין זה ממנהגו של , רשנישל מספר העולמות אליהם מתפשט הלובן העליון והבדל זה אומר ד

אם זו המגמה היינו מצפים למצוא את המספר העגול בלבד  –ובכל מקרה , הזוהר לעגל מספרים

 (. היינו ארבע מאות)

א דרישא חוורא גלגולת': ז”אדב גלגולתה תיקוןבאכן מופיע לבדו ( 'שמצוי בתיאור א)מספר זה 

  142.'מאה עלמין דכסופין לעלמא דאתי' יא דומניה ירתון צדיקי. . . לאו ביה שירותא וסיומא

אך , לעיל מספר זה מופיע אמנם בשני התאורים – עשרה שלושההקשר והמשמעות של המספר 

ה עשר שלושבמדובר  'תאור אב. דווקא בשל כך בולטת המשמעות השונה שהוא מקבל בשניהם

מעבר , כאן. כוחהנסמכים עליה ומונעים מ, העליונה גלגולתשיושבים ב אלפי רבוא עולמות

העניין המרכזי הוא בהפלגה במספר העולמות , למשמעות הטיפולוגית של המספר שלוש עשרה

                                                 
מופיעים שני , הגבול יש לציין' בס. 3.2 ' סע, ד פרק הגבול ראו' לדיון מפורט בקטע זה ופירושו בס 141

 .התיאורים לעיל
 . לה בסולם§ ( ז"אד)א "ג רפח ע"ח 142
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ה עשר פלגים של השפע שלושבמדובר  , לעומת זאת, 'תאור בב .העליונה גלגולתשנשענים על ה

 שני עברי)ה עברים שלושלמתפצלים  פלגים אלה .כשכאן הדגש הוא על אופן התפלגותם, העליון

. שמתפשט כלפי מעלהנוסף ועבר אחד , הכלולים כל אחד מארבעה פלגים( הפנים ועבר אחורי

אשר ' הייחוד לר' ונות בסמזכיר את תאור יג המידות העלי, של יג פלגי השפע העליוניםזה תאור 

זהו תיאור בהחלט  באדראלעומת זאת   143.כפי שאני מראה בפירוט במקום אחר בעבודה, בן דוד

קישורם הדומיננטי של יג פלגים עליונים באדרא הוא בזקן העליון ובהקשר זה הולכת . יוצא דופן

: לעיל' ב שבתיאור ביג פלגי הזקן ביחס לזו שונהמובחנת חלוקה שבו  ,ץ"לשיטת סדהאדרא 

 (.א לגנתא"נ)תשעה אשקיון לגופא , ארבע בלחודוי אסתמרו: בתליסר נביעין מבועין מתפרשן'

תשעה . אם כן לארבעה פלגים נסתרים ותשעה שמשקים את הגוף או הגןץ היא "החלוקה בסד

ובעקבותיו גם )ץ "שבזקנו נמנים בסד, א”זפלגים אלו הם ככל הנראה פלגי הזקן ששופעים ל

   144.תשעה תיקונים (באדרא

כשהוא נבנה שלב אחר שלב בהתאם לתאורו , ר”אדמופיע בהרחבה ב, תאור יג פלגי זקן עתיקא

אך הבחנה זו , אמנם אינה מזכירה את ארבעת הפלגים העליונים הנסתרים האדרא. ץ"בסד

מכל   145.ה עשרשלושולא ב, מעוטר בתשעה פלגי זקן בלבדכאמור ש א”זפרצוף נשמרת בץ "מסד

 . ר”אדבדופן יוצא  הוא לעיל' בקטע ב יג השפעים העליונים והתפלגותם תאור, מקום

כשהיא נקשרת  ז”אדב המופיע, השפעים העליונים ביג 'תאור בתבנית החלוקה שמציג , עם זאת

בתלת עשר מכילן דרחמין ': כאן נאמר. עתיקא גלגולתשב היינו בבחינת המוח, חכמה העליונהב

אשתכח בגין דהאי חכמתא סתימאה דביה מתפרש תלת זימנין לארבע ארבע והוא עתיקא כליל 

ה עשר אלפי רבוא שלוש'כ  היינו, 'לאופן שבו נזכרת תבנית היג בתאור א 146.'לון ושליט על כלא

 . ז”אדאין מקבילה ב  ',עולמות

 

 

 

                                                 
 .4.1.2' סע' דפרק , 2.2.2' סע' פרק ג 143
ליבס טען כי אין הכרח לקשר . הזקן התחתון תיקונינמנים ומתוארים תשעת ( ץ"סד)ב "קעז ע, ב"בח 144

לזקן . 30 'ליד הע, 1.2' סעלדבריו ולהסתיגותי ראו לעיל .  ו זקן אדםניתן לראות בכי א ו”זקן זה לפרצוף ז

 . 5.2.1' סעכן ראו מבוא (. ר"אד)א "קמא ע -א"קלט ע, ג"ר ראו ח"א באד”ז
על פי אחד ש, א באדרא”חו של זוניתן אולי למצוא בתאורי מ, ץ"הד לארבעת הפלגים הנסתרים מסד 145

 (. ר"אד)א "קמ ע, ג"ראו ח. א”חות בזומהם נמנים ארבעה מ
 (.ז"אד)ב "רפח ע, ג"ח 146
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 מניין הפרצופים העליונים וכינוייהם. ב

 גלגולתעליון שעולה מעל ל פלגכר נז', בתיאור ב של יג הפלגים העליוניםהתיאור היחודי  תוךב

אינו נזכר  ,לצייןיש  ,זהעליון רובד . זו גלגולתעתיקא ובכך נרמז לנו כאן רובד עליון שמעל ל

אך יתכן כי הניסוח התמוה של שמות הפרצופים העליונים שבהמשך , ר”אדמקומות אחרים בב

( כלומר אורכא דאנפין)וההוא אתקרי ארך אפים ': כאן נאמר. מרמז אליו גם כן, לעיל' תיאור ב

, אסב, לקבליה דעתיקא א”זוהאי עתיקא דעתיקין אתקרי אריכא דאנפין וההוא דלבר אתקרי 

 ' .קדש קדשים דקדשיא

' כינוי זה יופיע גם בהמשך תאור א. היינו זה שמבחוץ', ההוא דלבר' א”זראשית נתיחס לכינויו של 

מתבסס ככל הנראה על  א”זכינויו זה של . ושם הוא אף זוכה לפיתוח נוסף, כפי שנראה מיד

ב ' יר)' שב אדם שםלא עבר בה איש ולא י'ביקירא דיקירותא ההיא כתיב ': ץ"המשפט הבא מסד

   147.'איש[ כל שכן]=ש "כ, אדם לא כליל הכא, אדם לבר הוא(. ו

הזקן שמתואר . ר”אדץ ובמקומות מסוימים גם ב"יקירו דיקירותא הוא כינויו של הזקן בסד

תאור דומה של . כאן כבלתי נגיש ובלתי מושג רזקן זה מתואו בקטע לעיל הוא זקנו של עתיקא

כשכאן מודגש שהזקן העליון אינו נזכר בתורה על שום גודל , ר”אדבהזקן העליון מצוי גם 

מויו לארץ הלא נודעת יץ באמצעות ד"נסתרותו של הזקן העליון מתוארת בסד 148.קדושתו

, שנזכר בירמיהו' אדם'ה. 'ארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם'  -שמתוארת בפסוק מירמיהו

כפי שכבר הראה יהודה , א”זאת דמותו של  (כמו גם בספרות האדרות בכלל)ץ "מציין בסד

שהיא , זה שאינו כלול בארץ העליונה', זה שמבחוץ'הוא אם כן , א”זהיינו , אדם זה 149.סליב

, הנסתר, חום הפנימישהוא הת, היא ביחס לעתיקא א”זחיצוניותו של  ,אם כן ,בהקשר זה. עתיקא

 . הבלתי מושג

 – א”זשני פרצופים שהם מעל  מתואריםשכאן ה נרא, לעיל' אם נחזור לאדרא ולתאור ב, עם זאת

זוכים שני פרצופים אלה , עם זאת לגודל המבוכה. 'עתיקא דעתיקין'זה שקרוי ו ,'ההוא'זה שקרוי 

אלא ) 'אריכא דאנפין'קרוי גם ' עתיקא דעתיקין'ו 'ארך אפים'נקרא גם  ' ההוא'שכן   לאותו כינוי

    (.   יתאם נניח שיש משמעות למעבר מעברית לארמ

אך מטשטש , שמעלה אפשרות לקיומו של פרצוף שמעל לעתיקא, לפנינו אם כן נוסח מבלבל ביותר

 . אותה בו זמנית
                                                 

' עמ, כיצד, באדרא ראו ליבס' אדם'לדיון במאמר זה בהקשר של משמעות מושג ה(. ץ"סד)א "ב קעז ע"ח 147

39-46. 

 (. ר"אד)ב "קלב ע, ג"ח 148

 .39' עמ, שם, ליבס 149
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ניתן למצוא  שמעל לעתיקא ישותרמזים נוספים ל, של עבודה זו 'אבהרחבה בפרק  שראינוכפי 

ים מעורפלים גם כאן הנוסח .בהקשר של תאורי מוח החכמה הסתומה בעתיקא –ושוב , ז”אדב

  150.וניכרת זהירות רבה בכל הקשור בישות עליונה זו ומרומזים

שני הפרצופים ו צויה מעל לעתיקאשמ ישותאין זכר ל, בכללותה ר”אדכמו גם ב', בתיאור א

  .שבו משפיע עתיקא את שפעו כפי שנראה מיד', ההוא דלבר'שמתוארים כאן הם עתיקא ו

 

 וממנו לעולמות התחתונים א”זיונה להעל גלגולתהתפשטות השפע מה .2.1.1

בסעיף זה נעמוד על הטרמינולוגיה השונה שמשמשת בשני התיאורים בהקשר של מעבר השפע 

וכן נעמוד בהרחבה על התיאורים השונים של ההוויות שמתחת  א”זהעליונה אל פרצוף  גלגולתמה

 . ז”אדו של תיאור זה בץ וכן נעמוד על שילוב"לסד 'בתוך כך נראה את קרבתו של תאור א. א”זל

 (כ§) 'תאור ב (יז-טז§סוף ) 'תאור א

א נטיף טלא לההוא דלבר גלגולתומהאי  

שראשי נמלא 'דכתיב ומלייא לרישיה בכל יומא 

ומההוא טלא דאנער מרישיה  .(ש ה ב"שה)' טל

יתערון מתייא לעלמא דאתי , ההוא דאיהו לבר

מלאתי טל לא כתיב . 'שראשי נמלא טל'דכתיב )

כו ' יש)' כי טל אורות טלך'דכתיב ( 'נמלא'א אל

. נהורא דחוורתא דעתיקא -אורות   - 151 (יט

ומההוא טלא מתקיימין קדישי עליונין והוא 

א גלגולתא נפיק חד עיבר חיור לגלגולתומהאי 

  .לתקנא רישיה א”זד

ין דלתתא דלית לון גלגולתומהאי לשאר 

 . חושבנא

א "ס)א יהבין אגר חיורתא גלגולתוכל 

תיק יומין כד עאלין בחושבנא לע( אוראותא

' שמ)' גלגולתבקע ל'ולקביל דא . תחות שרביטא

 :לתתא כד עאלין בחושבנא( לח כו

                                                 
 .3.3.5' סע', פרק אראו  150
, ב"כתובות קיא ע, י על אתר"רש)בפירושים . ם בישעיהו מופיע טל אורות בהקשר של תחית המתיםג 151

' יש)' הקיצו וירננו שוכני עפר':  לג' אליעזר פר' בפרקי דר. מתפרש טל האורות כאור תורה( ב"סנהדרין צ ע

ים אלא טל אורות והוא אין לצדיק -( שם)' כי טל אורות טליך'. אלו הצדיקים שהם שוכני עפר ארץ( כו יט

אדמא : תנחום' ר' אמ? ומה הוא נותן רפואות לארץ(. שם)' וארץ רפאים תפיל' 'נותן רפואות לארץ שנ

שמלא תחיית טל ולעתיד לבא מנער שער ראשו ומוריד תחיית ' וארץ רפאים תפיל'תקיפדתא תפלוט והיינו 

' חותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלא טלפתחי לי א' 'שנ? מניין. טל ומחייה את המתים מלא תחיית טל

 .  '(ש ה ב"שה)
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 (כ§) 'תאור ב (יז-טז§סוף ) 'תאור א

   152 .מנא דטחני לצדיקייא לעלמא דאתי

ונטיף ההוא טלא לחקלא דתפוחין קדישין 

המדבר דק  פני ותעל שכבת הטל והנה על'ד "הה

ו דההוא טלא חוור וחיז. (טז יד' שמ) פסמחוס

כהאי גוונא דאבנין דבדולחא דאתחזייא כל 

יא ' במ)' ועינו כעין הבדולח'ד "הה, בגוהגוונין 

 153 .(ז

 

 

ורים בנוסח הזהה בשני התא ,כאמור, נפתח א”זשעניינו התפשטות השפע מעתיקא ל הקטע

 בולטים לעין ההבדלים המושגיים והבדלי, אך דווקא על רקע הפתיח הזהה 'אגלגולתומהאי '

 .  העניין בין שני הנוסחים

דימויו להרחבה פואטית באמצעות ', ההוא דלבר' א”זכינויו של  זוכה' ראשית נציין כי בתאור א

בכך  . ראשו נמלא רסיסי טלשעומד בציפיה מחוץ לבית אהובתו ו ,דוד משיר השיריםל א”זשל 

כפי , שם, (לעיל 'ב אף לא בתאור) ץ"בסד שאינה מצויה, מקבל כאן כינוי זה משמעות ארוטית

, הלא הוא הפסוק מירמיהו ,בהקשר מקראי אחר מתנרק' ההוא דלבר'משמעותו של  ,שראינו

 . א”זדגיש את עילומו של עתיקא ביחס לשמ

 . כעת נפנה להשוואת מהלך השפע בשני התיאורים

 אופן התפשטות השפע . א

העליון באמצעות דימוי  תואר השפעשכן גם כאן מ, ץ"לסדהמושגית ניכרת הקרבה  'תאור אב

התמונה מפותחת כאן בתאור  . (העליונה גלגולתץ ממלא את ה"סד שעל פי, טל הבדולח) 'טל'ה

                                                 
לפיו צנצנת , כא' בשלח פר, ל ובאופן מפותח בתנחומא"נראה שמתבסס על הרעיון שמופיע במדרשי חז 152

מפרנס את אלה שמקדישים עצמם ' המן כעדות לכך שה. המן היתה אחד מהדברים שנגנזו יחד עם הארון

אור . טל האורות, ה כי המן שטוחנים לצדיקים הוא למעשה התורה עצמהבהקשר שלנו נרא. ללימוד תורה

בהקשר זה עולה על הדעת . והוא מזונם של החברים באדרא, התורה הוא מזונם של הצדיקים לעולם הבא

גם כאן מתואר כינוס של החברים עם סממנים . א"טו ע-א"ב יד ע"חייא בזוהר ח' סיפורו המפורסם של ר

מזונם היה התורה  -כלומר, ו נאמר כי כל משך ההתכנסות לא בא דבר לפי החבריםובסופ,  אקסטטיים

, 182' הע, 131' עמ, 50' הע, 99-100' עמ, משיחה, זה לספרות האדרות ראו ליבס סיפורעל זיקתו של . בלבד

, ל-ת כטשמות יחידו, יובלי זוהר, היד ראו מרוז-זה על גרסאותיו בכתבי סיפורלניתוח מפורט של ;  133' עמ

 (.בדפוס)הגרסא המוקדמת והמאוחרת ' חייא' חניכתו של ר'
 . א”ז גלגולת תיקון, (ר"אד) ב"קלה ע, ג"חוהשוו . עתיקא גלגולת תיקון, (ר"אד)ב "ג קכח ע"ח 153
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מנוער על הצדיקים בעולם הוא ומראשו  א”זכשהוא יורד מעתיקא ל, הטל שנוטף בין הפרצופים

מלא הטל ראשו ; קראבפסוקי מ הדבריםמעוגנים  גם כאן, 'בתיאור א הראשון חלקכמו ב. הבא

 א”זואילו הטל שיורד מ', שראשי נמלא טל'ש "הדוד משהי פסוקאמצעות אחד מב תוארמ א”זשל 

כי טל אורות ' הפסוק מישעיהו תואר באמצעות מ, על הצדיקים בעולם הבא ומעניק להם חיים

הקישור בין הטל מחיה המתים מישעיהו ובין הדוד  .שבו מתקשר הטל בתחיית המתים', טלך

נסמך עליו  'שתאור א, אליעזר' כבר בפרקי דרצוי מ, טל ראשו בשיר השיריםשמנער את 

   154.בבירור

, א”זמעתיקא לשנוטף  במקום הטל .מתגלה בפנינו תמונה שונה בתכליתלעומת זאת  'תאור בב

הקו אותו  בכך ניתן לראות כאן את המשך. שנמשך ויורד בין שני הפרצופים 'עבר' מדובר על כאן

נזכרו יג עברים עליונים ובהם עבר בודד אחד שעולה למעלה  בפתיחה; תאור בראינו בפתיחת 

אל , באמצעות עבר בודד שנמשך למטה א”זכעת מתוארת ירידת השפע מעתיקא לואילו , מעתיקא

 הגולגלות כלומשם ממשיך ומתקן את  א”ז גלגולתזה את  עברבירידתו מתקן . א”זפרצוף 

 צדיקיםה אל א”זיורד השפע מ שבו ’תאור אזאת כנגד   .'אין להן מספר וחשבון'ש, שלמטה

וקישורו  של השפע" דמוקרטיזציה"כעין יש ' בתאור ב', בהבדל מתאור א .יושבים בעולם הבאש

את תפקידם של בני העולם בהחזרת שכר השפע  '  תאור ב עלהבהמשך לכך מ. המפורש בעולם הזה

באזכור   .'גלגולתבקע ל' - לבניית המשכן שהעלה העם גלגולתמס הל שווהומזה תהליך  .למעלה

החזרת כש, תהליךראות רמז למשמעותו התיאורגית של הניתן ל, מרומז זה של המס מהתורה

    .העליון "משכן"ת הלמעשה א בונההשפע ממטה למעלה 

נאמן למושגי , ’תאור א: שני פיתוחים שונים לאופן התפשטותו של השפע העליוןאם כן לפנינו 

וממנו  א”זמעתיקא ל טפטופות ומתאר א 'טל'מדבר על  ,סורות פרשניות קדומותולמ ץ"סד

תאור ; מרמז בכך אל גילויה של תורה עליונה לאותם צדיקיםהוא ויתכן כי  לצדיקים בעולם הבא

חוזר חזרה ובונה משם מהלך מעגלי שבו יורד השפע עד לעולם התחתון ומדבר על  ,לעומת זאת, ב

 . ן ניכר באופן ברור האינטרס התיאורגיכא .את העולם העליון

 : לעיל' תאור אמקבילה ברורה לשוב ניתן לראות  ז”אדהעליונה ב גלגולתתאור הב

                                                 
כי טל אורות , 'אלו הצדיקים שהם שוכני עפר ארץ' הקיצו וירננו שוכני עפר':  לג' אליעזר פר' בפרקי דר 154

ומה הוא נותן . 'וארץ רפאים תפיל' 'צדיקים אלא טל אורות והוא נותן רפואות לארץ שנאין ל' טליך

. שמלא תחיית טל', וארץ רפאים תפיל'אדמא תקיפדתא תפלוט והיינו : תנחום' ר' אמ? רפואות לארץ

פתחי לי ' שנ? מלא תחיית טל מניין. ולעתיד לבא מנער שער ראשו ומוריד תחיית טל ומחייה את המתים

 .  'חותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלא טלא
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לאתר , א”זא חוורא נטיף טלא כל יומא לההוא גלגולתמהאי קולטרא דקטפא דהיא 

קים מטל ויתן לך האל'דכתיב , וביה זמינין מיתייא לאחייא לזמנא דאתי, דאתקרי שמים

   155.ואתמלייא רישיה' השמים

העליונה אל  גלגולתהמהטל  היומיומי של טפטוף הם ה' המוטיבים המקבילים כאן לתאור א

 . קישורו של הטל העליון בתחיית המתיםו, א”זראשו של 

 שדה התפוחים הקדושים . ב

טף מנוער מראשו על הצדיקים שבעולם הבא וחלקו נו א”זחלק מהטל ששופע על  ’תאור אעל פי 

אינו מבואר כאן אלא ברמז והוא   בלבד ’תאור אמופיע ב מושג זה.  לשדה התפוחים הקדושים

 . (טז יד' שמ) 'פסוהנה על פני המדבר דק מחוס ותעל שכבת הטל'  -באמצעות הפסוק שנקשר בו 

כדימוי  'שדה התפוחים'ראינו את , לעיל שבו עסקנו בשלב הרביעי של מות המלכים 2.4בסעיף 

פור המסגרת של יבסשימושו באותו הקשר ציינו כי שימושו זה של המושג דומה  ל. נקבהלרחם ה

 . או כדימוי לנקבה העליונה, שגם שם הוא מופיע כסמל, האדרא

מרמז ' תיאור אש הרי, לאור הקשרים אלה' שנזכר בתאור א' שדה התפוחים'אם כן את אם נפרש 

 . ועד לנוקבא א”ז גלגולתדרך , עתיקא גלגולתמעבר הטל העליון מל

, בחלקי האדרא שעוסקים בתיקוני הפרצופים העליונים, באותו הקשרציינו כפי שכבר  ,עם זאת

שדה  נתלהבאפשרות העולה כאן לאור זאת  156.א”זמופיעים התפוחים כשם ללחיי עתיקא ו

זה לפי פירוש כ. ראשו על ירדעליהם נשפע הטל העליון לאחר ש, א”זכמרמז לפניו של , התפוחים

חיזוק אפשרי לפירוש זה ניתן לראות . א”זקבה והתיאור נשאר במסגרת פרצוף אין כאן זכר לנ

זאת אם נפרש , 'דק מחוספס והנה על פני המדברותעל שכבת הטל ' -שמופיע בהקשר זה  בפסוק

בהצטרפו לשיקולים אך , רמז זה אינו מוצק אמנם 157.א”זכמרמזים לפניו של  'פני המדבר'את 

 . א עשוי לשמש עדות נוספתהו, אחרים

חיזוקים מכיוונים לעצם תיאור מהלכו של השפע העליון מהראש אל הפנים ניתן למצוא , כך למשל

מתוארת ירידת השפע העליון על , הזקן תיקוניינו ישענ( ב"ע-א"קלב ע)באדרא  בקטע אחד. שונים

                                                 
 (.  ז"אד)א "רפח ע, ג"ח 155
המקור  ,לדברי ליבס שם. 224' הע 147' עמ, משיחה ,וראו ליבס(. ר"אד)ב "ג קלג ע"ח, ראו למשל 156

היינו , pommettesלקישור בין התפוחים ללחיים נמצא בלשונות הרומאניות שבהן קרויות הלחיים 

 .  ליבס שם על מקורות שונים בהם ניתן למצוא את הקישור בין תפוח להפחת חיים עוד מצביע. תפוחים
שהמדבר הוא מסמליה , ניתן לטעון כנגדי כי פסוק זה יכול לאשש גם את הבנת שדה התפוחים כשכינה 157

אין האדרא (  ופתיחת האדרא היא היוצא מהכלל בהקשר זה)בדרך כלל , כאמור לעיל, עם זאת. הנפוצים

 . ועל כן איני רואה לנכון לפרש על דרך זו את הפסוק במקרה זה, לפי הסמבוליקה של הספירות נוהגת
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מדומה מהלך השפע בהקשר זה  158.'כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן'באמצעות הפסוק  א”ז

סך נמבטקס זה . העליון לירידת השמן על ראש הכוהן בטקס משיחתו כפי שהוא מתואר בתורה

 (.  כשכאן נזכר באופן ספציפי הזקן)השמן על ראש הכוהן תחילה וממנו הוא יורד בהמשך על פניו 

 : שם נאמר, א”זשל  גלגולתהבתיקון גם ניתן לראות  נוסף למהלך כזהאישוש 

אתפשט ומהאי אוירא דכיא . א אנהיר בתרי גווני להאי סטר ולהאי סטרגולתגלהאי 

  159.זעיר אפיןובגין כך אתקרי . נ רבוא עלמין"ק א לאנפויגלגולתמ

שמאירה בשני גוונים בהתאם לשניות הבחינות  א”ז גלגולתהשניות שבהארת קטע זה מתאר את 

עצם התהוותו לציין כי על פי האדרא  יש. והרחמים דיןה, השמאל והימין –שמאפיינת פרצוף זה 

שהם האויר הזך והבוצינא , כרוכה בהתכללותם של שני יסודות עליונים א”זפרצוף של 

כבר בפרצוף  ,אם גם באופן היולי ,מגולםש( או הדין) שמרמז ככל הנראה ליסוד האש, דקרדינותא

, א”זשל  גלגולתכי המתוכ ,האויר הזך אם כן התפשטותו של יסודמתוארת  בקטע לעיל .עתיקא

  .אל פניו

יוסף הבא ' לר ק"תש' ניתן לראות גם בס ,א”זלפירושו של שדה התפוחים על פניו של ביטוי נוסף 

   160.מהאדרא ’תאור אל נוספות נקודות זיקהשמגלה  בקטע, משושן הבירה

, שמו של הפרצוף הנקבי באלוהותאמנם הוא  א”ז בחיבור זה, כפי שכבר הראה יהודה ליבס

' ותיאורו בס, לשדה התפוחים א”זחשוב היחס בין  ענייננואך ל 161.'מטרוניתא'מכונה גם הש

  : ק נראה דומה ביותר לתיאורו באדרא"תש

נחית טלא ומנא לשדה , הנהו שערין קדישין, ברזא דההוא רישא קדישא דמטרוניתא: תנינא

ן שנין דאזלו במדברא ומשדה של תפוחין הוה נחית מנא לישראל כל הנהו ארבעי. של תפוחים

א תה למטרוני"דא טלא דנחית מאפוי דקב( עח כה' תה)' לחם אבירים אכל איש'ודין רזא 

ורזא דהנהו . . . ומשדה של תפוחים נחית מנא לישראל. וממטרוניתא נחית לשדה של תפוחים

 .מאן יהא זכאה לגלאה רזין טמירין באפין דמטרוניתא א”זאפין קדישין דמטרוניתא דאיהו 

ובההוא נהורא מתנהרין . מתנהרין יתיר ממאתן אלפין עלמין' ומהנהו אפין קדישי. . 

מתנהרין עילאין ותתאין ובהנהו ]![ צדיקייא דבגנתא דעדן ומתעדנין ומתפנקי מתמן והנהו

                                                 
 .3.1' סע 'לדיון בקטע זה ראו פרק א 158
 (.ר"אד), ב"קלה ע, ג"ח 159
חיבור זה כולל מקבילות משמעותיות לתורת האדרא ושאלת יחסו לאדרא היא , כפי שתארנו במבוא 160

' המוקדש כולו ליחסי האדרא וס 'ג קוכן בפר 3.2 'סע 'ראו הרחבה בפרק אלעניין זה . משמעותית ביותר

 . ק"תש
 .'להלן פרק גלדיון מפורט בנושא זה ראו  161



 111 

אפין קדישין איכא תרין תפוחין קדישין ושופרא ואיכא תמן ונהורא נהיר לכל ההוא גופא 

פוחין קדישין איכא גוון סומקא ואיהו סמיך לעינין קדישין ולא איכא ובהנהו תרין ת. קדישא

  162.. . . עלמא' דאיכא בתפוחין דמרי שערין תמן כמא

ממנה לשדה התפוחים ומשם , ה אל המטרוניתא"בקטע זה מתוארת ירידת השפע מפניו של הקב

 . לישראל

אלא ברור שהוא , תהכאן אם כן לא ניתן לפרש את שדה התפוחים כסמל למטרוניתא בכללו

שהן כנגד , שהתפוחים הם לחייה האדמדמות והחלקות, דימוי לפניה של המטרניתאמשמש כ

שכן , הפנים הם אם כן תחנה משמעותית על פי הקטע לעיל  163.ה"לחייו עטויות הזקן של הקב

ה נשפע השפע אל "מפניו של הקב –מהם נשפע השפע מהפרצוף העליון אל מה שתחתיו 

אל שלל עולמות וכן אל , נשפע השפע אל ישראל, שהם שדה התפוחים, ומפניה ,המטרוניתא

את אף הוא מזכיר , א”זבגן עדן שזוכים לשפע השופע מפני תאור הצדיקים  164.הצדיקים בגן עדן

ומההוא טלא מתקיימין קדישי עליונין והוא מנא דטחני לצדיקייא ': מהאדרא לעיל ’תאור א

 . יקה בין הטל העליון למן מופיעה בשני המקורותהז גם, כמו כן .'לעלמא דאתי

אותו ראינו ) א”זפניה של /כדימוי לפניו' שדה התפוחים'כדי להדגיש את ההבדל בין שימושו של 

לבין שימושו כסמל כללי לנקבה ניתן , (ק לעיל ועל רמזים לו הצבענו גם באדרא"תש' בקטע מס

 :  ז”אדההקטע הבא מלראות את 

                                                 
 . ב63ק "תש' ס 162

' במאמר תפוחי המלך  מס. שדיה של המטרוניתאגם , בין היתר ,התפוחים הם( 66' עמ)ק "תש' בס 163

תנינא רזא דרזין טמירין ': ה"ם גם את שדיו של הקבאותו פרסם שרל מופסיק התפוחים מצייני, ק"תש

דמלכא קדישא ינקי  קדישין שדוי ואינון תפוחיןבהנהו תפוחין קדישין דגופא דמלכא קדישא דהא באינון 

דומני כי שמוש מעין זה (. 188' עמ, קטע לא ידוע, מופסיק)' ...דובשא ומשדוי דמטרוניתא ינקי חלבא

שדה 'וניתן לשאול האם מקורו באסוציאציה לשונית מן הביטוי , ק"שת' בדימוי התפוחים יחודי לס

נמצא ' שדה תפוחים קדושים'הביטוי העברי (. 'שדוי'למלה ' שדה'אסוציאציה לשונית מן המילה . )'תפוחים

מציינים התפוחים את  וגם שם, (ב27' עמ)ה "פניו של הקב תאורבפרט לדוגמא לעיל גם , ק"תש' בס

את (. ב96)כמקום שממנו באה הנקבה לעולם ' שדה של תפוחים'ק מופיע "תש' ד בסבמקום אח. הלחיים

 .ק"תש' לא מצאתי בס' חקל תפוחין קדישין'הביטוי הארמי 

ק הראש והפנים של המטרוניתא כשתי תחנות משמעותיות של השפע "תש' פעם נוספת נזכרים בס 164

 נחית ברשוי, דישא מרישוי דאריך אנפיןובהנהו שערין קדישין נחית טלא ק': ב61ראו שם , העליון

 . 'ומתבשמת קדישין ובגו הנהו אפיןדמטרוניתא 
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לאתר , א”זא חוורא נטיף טלא כל יומא לההוא גלגולתפא דהיא מהאי קולטרא דקט

חקל ומההוא זעיר אפין נטיף ל. . . וביה זמינין מיתייא לאחייא לזמנא דאתי, שמיםדאתקרי 

 165.וכל חקל תפוחין נהירין מההוא טלאתפוחין 

מקום 'כ א”זלשדה התפוחים בקטע זה מתבקשת לאור תאורו הסימבולי של  א”זההבחנה בין 

וכן , (שני דימויים שהמרחק הוא הפרמטר הבולט ביניהם)היינו שמיים ולא שדה ', נקרא שמייםש

שמדגיש אף הוא את נפרדותו של ', ומההוא זעיר אפין נטיף לחקל תפוחין וגו'באמצעות הניסוח 

מתבקש לפרש את השמיים ושדה התפוחים  ז”אדכך בקטע זה ב. מהשדה שבו הוא משפיע א”ז

 . ופניו א”זוהנוקבא ולא את  א”זכמסמלים את 

לבין תורת הפרצופים אופייני , השילוב בין סמבוליקה של הספירות על דרך הזוהר, אך כאמור

, כל הדוגמאות שהובאו לעילובהצטרף , משום כך. ר”אדב (אם בכלל)אך נוהג בדרך שונה  ז”אדל

העליונה על  לגולתגירידת הטל מה על ר”אדב ’תאור אנראה לי לפרש את התמונה שמצטירת ב

אינו מזכיר את הנוקבא  ’תאור אכי  היאזה כמשמעותו של פירוש . ומשם אל פניו א”זראשו של 

הוא שמעביר את  א”זכשפרצוף , אלא נשאר במסגרת שני פרצופים זכריים באלוהות, בשלב זה

תאור הקודמת ב פיסקהב א”זהבנה זו מתישבת יפה עם ציורו של . ל הצדיקים בעולם הבאאהשפע 

 . ְכמי שבניעור ראשו מפזר את הטל העליון על הצדיקים בעולם הבא, ’א

לפרצוף הנוקבא אין זכר במהלך  שבה, פירוש כזה של הדברים מתישב עם דרך האדרא, כמו כן

 . את שדה התפוחים שכאן כמרמז אליה דווקא, כאמור, אלא אם נפרש, א”זעתיקא ו תיקוני

: ניכר מהלך מעניין ז”אדול ר”אדק ל"תש' במעבר  בין ס' יםשדה התפוח'מבחינת משמעותו של 

נשמרת  ר”אדב' תאור אב. א”זהלא היא , ק שדה התפוחים הוא דימוי לפניה של הנוקבא"תש' בס

 ז”אדואילו ב 166,אלא שזה הופך כאן לפרצוף זכרי בעיקרו, א”זהמשמעות של שדה התפוחים כפני 

אך כאן הוא מסמל כבר את הנקבה בכללותה ולא , ומקבל משמעות נקבית' שדה התפוחים'חוזר 

 .  עוד את פניה

ואף , אין כאן אזכור לנקבה; או למשהו בדומה לושדה התפוחים כל אזכור לכאמור אין  'תאור בב

 . א”ז לא לפניו של

                                                 
 (.ז"אד)ב "ג רצב ע"והשוו ח. 839י פריז "לא מופיע בכ(. ז"אד)א "רפח ע, ג"ח 165
ניכרה , או לפחות באחד מנוסחיו הראשונים, ץ"יהודה ליבס טען כי גם בסד .1.2' סעכאמור לעיל  166

שכן איני מקבלת , א”אך בנוסח העומד לפנינו איני רואה אפשרות לקריאה כזו של ז ,א כנקבה”תפיסת ז

אלא אני קוראת , ץ הם של זקן אדם"השניה בסד גלגולתלפיה תאורי הזקן של ה, את קריאתו של ליבס

 .א”אותם כתאור זקנו של ז



 111 

, בפרצוף התחתון תהליכי ההשפעה הכרוכיםמפרט את  ’תאור אש בעודלמעשה ניתן לומר כי 

ובחזרת השפע מן , עליונים של האלוהות מחדבהתפלגות השפע ברובדים ה הוא תאור בעניינו של 

  .התחתונים אל העליונים מאידך

שמנוסחים  , ץ"מסד העליונה גלגולתשני התיקונים הראשונים של ה - אם נסכם את הדברים

נו ישעני, בתיקון אחד ר”אדנכרכים ב –' א מליא טלא דבדולחאגלגולתבחד ' –באופן הלקוני 

שמובאים שונים  משני פירושים מורכבתיקון זה . ובעולמות א”זעתיקא ב גלגולתהשפעת /רתהא

מפתחים , גרסאות שונותלהם מעמידים אך , דנים באותם ענינים פירושים אלה שני .בזה אחר זה

 . וניכרים ביניהם הבדלי סגנון ומינוח מתוך עניין פרשני שונהאותם 

ניכרת עריכה   ז”אדב, בזה אחר זה עם עריכה מינימאליתמובאים שני הפירושים  ר”אדבעוד ב

תיאור מתבסס על  ז”אדב התיקון המקביל( 4.1.1-4.1.2' סע)כפי שראינו לעיל .  שונה של הדברים

החכמה בתיאורי מוח , הקשר אחרב ז”אדב יםניכר' אלמנטים מתיאור בבעוד , בלבד ר”אדמה' א

יכולה , ז”אדבהקשרים שונים ב ר”אדורים מההעריכה של פרטים מתוך שני התיא .עתיקאשל 

ואת האפשרות שבמקורם אכן הופיעו  לשקף את מעמדם העצמאי של שני תיאורים אלה

  .בהקשרים שונים

. ז”אדואופן הבאתם ב ר”אדדיוננו לעיל התבסס על ניתוח טקסטואלי ומבני של שני הפירושים מה

עלות מן הראוי לה, תם של שני הפירושיםים טקסטואליים לנפרדוהבטלאחר שסקרנו מגוון , כעת

 .  של האדרא היד-כתבימתבסס על המידע המצוי לנו בש, אישוש נוסף לדברים, לסיום

ר אין זכ 167,של עבודה זו עליהם הרחבנו בפרק א, משתי האדרותשכוללים קטעים  יד-בשני כתבי

, שמבוסס כאמור) ז”אדמההמקביל  תיקוןל אף לא ר”אדעתיקא מה גלגולתהראשון של  תיקוןל

שבהם , ז”אדהחכמה העליונה מה תיקונימצויים אלה  יד-כתביבלעומת זאת . (בלבד' על תאור א

אין  אלה יד-כתביבשני : במילים אחרות. בלבד ר”אדמה' תיאור באלמנטים מ, כאמור, ניכרים

, ז”דאב יםמופיע םכפי שה, בלבד' אלא לאלמנטים מתיאור ב עתיקא  גלגולתשל ' זכר לתיאור א

 נוספת תמיכה יכולים אם כן להוותאלה  יד-כתבי. מה שבעתיקאהחכמוח  תיקוןהיינו בהקשר של 

אם נלך עם . ר”אדעתיקא ב גלגולתשצורפו יחד בתיקון הראשון של  נפרדותם של שני התיאוריםל

נוכל להציע את ההשערה , אלה יד-כתבילקדמות הנוסח שמובא ב, ההנחה אותה העלינו בפרק א

ואילו עיבודם לכדי התאור ' ן מוח החכמה היה הקשרם המקורי של המוטיבים מתאור בשתיקו

 . הוא המאוחר יותר, ר”אדעתיקא ב גלגולתהמשולב במסגרת התיקון הראשון ב

 

                                                 
 . 3.3' סע' פרק א ד אלה ראוי-לדיון נרחב בשני כתבי. Plut II 53י פירנצה לורנציאנה "כ, 839י פריז "כ 167
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  עתיקא גלגולתבהתיקון השישי . 2.1

ץ ניתן לראות בתיקון השישי של "בפירושיה לסדדוגמא נוספת לדרכה האקלקטית של האדרא 

אשגחא פקיחא דלא נאים ': משפט התמציתי הבאבץ "סדתיקון זה מתואר ב. עתיקא ולתגלג

העליונה מיוחסת  גלגולתל 168.'(דביה)באשגחותא דנהירו דעלאה , אשגחותא דתתא, ונטיר תדירא

. תלויה ההשגחה התחתונה, בהארה השופעת ממנה תדירו בהשגחה זו. בתיקון זה השגחה תמידית

כפי . אבא' י לר"שמתהוות מתוך דיאלוג בין רשבבשתי דרשות  ר”אדח בגרעין רעיוני זה מפות

אלא שהפעם מלאכת העריכה , דיאלוג זה בנוי אף הוא משני קטעים ששולבו זה בזה, שנראה

  . משוכללת יותר מזו שראינו בסעיף הקודם

הלא הוא , איבר בו קשורה ההשגחהמתמקדות ב ,שמעון' אבא ושל ר' של ר, הדרשותשתי 

מפרטת , ץ"שנרמז בסד, את רעיון העין הפקוחה תמיד. תוך פירוט מראיהן ואופן פעולתן, ינייםהע

נושא . הדומות לעין הדג, האדרא בתאורים ציוריים של עיני עתיקא נטולות הגבינים והעפעפיים

וגם כאן תוך התמקדות בעיניו , א”זמקושר באדרא לפרצוף , ץ"ההשגחה התחתונה שנרמז בסד

י נמרכזיים בין שכך למשל מתואר אחד ההבדלים ה. בדלים בינן לבין עיני עתיקאשל זה ובה

 : בהקשר זה פרצופיםה

ח בעיניה דתתאה "ת? ט אקרי חד"מ. 'כי נתן מלחמו לדל? 'ט"מ. טוב עין הוא יבורך'וכתיב 

לית עינא [ בעתיקא]אבל הכא . אית עינא ימינא ואית עינא דשמאלא ואינון תרי בתרי גווני

  169.מינא ובגיני כך עינא חד ולא תריןלא ותרווייהו בדרגא חד סלקי וכלא ישמא

בעוד בפרצוף , עין ימין ועין שמאל, יש אם כן שתי עיניים( 'התחתון'שמכונה כאן ) א”זבפרצוף 

מהווה הקטע לעיל דוגמא , דומני כי מבחינת ההגיון והרטוריקה שלו. עתיקא יש עין אחת בלבד

לנטייתה למימוש אנתרופומורפי וציורי של רעיונות מופשטים , ראמובהקת לדרכה של האד

, הם בבירור סמבוליים, א”זבשתי עיניו של כאן שנקשרים  ,'שמאל'וה' ימין'מושגי ה. וסמבוליים

שמתקיימים ' שני הגוונים'אלו הם . את מידת החסד 'ימין'את מידת הדין ואילו  סמלמ 'שמאל'כש

פירושו כי בפרצוף , העדר הדין בעתיקא, לפי דרך זו.  א”ז גלגולת, התחתונה גלגולתבשתי עיני ה

תיקון . שכולה ימין, ומכאן מגיעה האדרא לציורו של עתיקא כבעל עין אחת בלבד, זה אין שמאל

                                                 
 (ץ"סד)ב "ב קעו ע"ח 168
 (.ר"אד)א "ג קל ע"ח 169
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בו נזכרת ', טוב עין הוא יבורך'בפסוק המקראי הידוע , כדרכה של האדרא, יחודי זה מעוגן ונקשר

   170.עין אחת ולא שתיים

אבא מדמה את ' ר. אבא' בתחילת דרשתו של ר מצוי, וח אחר של רעיון אחדות עיניו של עתיקאניס

כמו כן הוא מנגיד . עינו של עתיקא לעין הדג שאין עליה גבינים ועפעפיים ועל כן היא פקוחה תמיד

ואת דבריו על עין עתיקא הוא מסכם בניסוח  א”זאת עינו האחת של עתיקא לשתי עיניו של 

ד תרי עיינין אינון ואתחזרו לחד עינא דאיהי חוור בגו חוור וחוור דכליל כל "ועכ': הבאהתמוה 

   171.'חוור

 מופיע באדרא, לבין מה שנראה כהמשכו הישיר, בין משפט זה שעניינו יחידותה של העין העליונה

 וכאבא והמש' בדברי ר ותחילת, תאור זה .לובני העין העליונה ואופן פעולתם מפותח של תאור

היינו , אבא לעיל' את הנושא שעולה בדבריו של ר ,כאמור, קוטעא והו ,י"בתגובתו של רשב

שמובא אחרי תגובתו של ' תאנא'המשכו של נושא זה מופיע בקטע . יחידותה של העין העליונה

את . רלוונטי מתוך הדיאלוג בין השנייםההקטע כדי להמחיש את הדברים נביא כאן את . י"רשב

את הפסקא הקוטעת סימנתי . (1א) -ו (1א) -ייכות לרצף הפירוש שנקטע סימנתי כשהפסקאות ש

 :(ב) -כ

המה משוטטים בכל ' עיני יי'וכתיב . 'אל יראיו' הנה עין יי'כתיב ... (:אבא' דברי ר 1א)

ואתחוורו . ד תרי עיינין אינון"ועכ. 172לא קשיא הא בזעיר אפין הא באריך אנפין. 'הארץ

 . דאיהי חוור בגו חוור וחוור דכליל כל חוור, ד עינאלח( א ואתחזרו"ס)

 . דצריר בצרורא( א לאתכללא"ס)חוורא קדמאה נהיר וסליק ונחית לאסתכלא  (ב)

ולהטין בחדוותא  173בוציני דאקרין הוד והדר וחדוה' בטש האי חיורא ואדליק ג: תאנא

 . בשלימותא

                                                 
כ "אי עינא דא אסתים רגעא חדא לא יכלין לקיימא כלהו בג: תאנא'( ר"אד)א "קל ע-ב"ג קכט ע"ח 170

עינא . עינא דהוא נטורא דכלא. אדמיך ולא נאים[ א"קל ע. /]עינא קדישא. עינא עלאה. אקרי עינא פקיחא

דהאי . אלא יברך' יבורך'אל תקרי (. כב ט' מש)' טוב עין הוא יבורך'ועל האי כתיב . ומא דכלאדהוא קי

 '.ומניה מברך לכלא' טוב עין'אתקרי 

 . ב"קכט ע, שם 171

כמו , ונראה שגם לו. הזכר, החתן, ה"נאמר על הקב' המה משוטטות' עיני יי'הפסוק ( ב16)ק "תש' בס 172

, זה על המטרוניתא' ב נאמר פס70' בעמ, מאידך. א56, ב-א49' ר גם בעמעניין זה חוז. שתי עינים, לכלה

, תופעה זו. 'המה משוטטות בכל הארץ' עיני יי'ועל זה נאמר , שרק עיניה לבדה מתגלות מבעד לכסותה

חוזרת גם ביחס לפסוקים ודימויים , ק בהוראות שונות במקומות שונים"תש' שפסוק או דימוי מופיע בס

 (.163' העוראו לעיל , דימוי התפוחיםלמשל )אחרים 

 . 'הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו': א טז כז"נראה שלקוח מהפסוק בדה 173
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בוצינין אחרנין דאקרון נצח ' ג( יקא ואדל"ס)חוורא תניינא נהיר וסליק ונחית ובטש ואפיק 

 . וחסד ותפארת ולהטין בשלימותא בחדוותא

חוורא תליתאה להיט ונהיר ונחית וסליק ונפיק מסתימותא דמוחא ובטש בבוצינא 

ומתלהטן (. א ואפיק אורחא ללבא תתאה"נ)אמצעיתא שביעאה ואפיק ארחא למוחא תתאה 

 . כלהו בוצינין דלתתא

 . וא ועתיק יומין יפקח עינא דא עלך בשעתא דתצטריך ליהיאות ה: מעוןש' אמר ר

א "ס)חוורא קדמאה נהיר וסליק ונחית לתתא . וחוור דכליל כל חוור. חוור בגו חוור: תאנא

ולהטין ואסחן בהאי חוורא כמאן דאסחי גופיה בבוסמין טבין  דלסטר שמאלאבוציני ( לתלת

דלסטר א נחית וסליק ונהיר לתלת בוציני חוורא תניינ. ובריחין על מה דהוו עלוי בקדמיתא

ולהטין ואסחין בהאי חוורא כמאן דאסחי בבוסמין טבין ובריחין על מה דהוו עלוי  ימינא

חוורא תליתאה נהיר וסליק ונחית ונפיק נהירו דחוורא דלגו לגו מן מוחא ובטש . בקדמייתא

ין דאשתארו כמה ונהיר לתלת כתר. ובמוחא דרישא. וברישא. בשערא אוכמא כד אצטריך

 . דאצטריך לגלאה אי ניחא קמי עתיק סתימא דכלא

כלא הוא . לחד( א ואתחזרו"ס)ואינון תרין ומתחוורן . לא סתים האי עינא: ותאנא (1א)

לית מאן . לא נאים ולא אדמיך ולא בעי נטירותא. שמאלא( א לית ביה"ס)לא הוה . ימינא

ומאשגחותא דהאי עינא מתזנן כלהו  .כלאהוא אגין על כלא והוא אשגח על . דאגין עליה

  174'וגו

אך היא מהווה  ,י"ממשיכה את דברי רשב 2א §אילו ו אבא ' מיוחסת לר 1א §, כפי שניתן לראות

אחד שעניינו אחדות העין תוכני שיכות לרצף  שתי פסקאות אלה. חדש' תאנא'למעשה קטע 

אישוש . ב §י הפירוט של לובני העין שברצף זה נקטע על יד. א”זעיני שתי העליונה ויחודה ביחס ל

 הבהם חסר, מוקדמים של האדרות יד-כתביניתן לראות בשני , לכך שאמנם קיים כאן רצף רעיוני

ודרכי השפעתה בעין  ואילו הפירוש על אחדותה של העין העליונה , על לובני העין, ב §אמנם כל 

 :ללא הפרעה, דמופיע כרצף אחהתחתונה 

הא באריך  א”זלא קשיא הא ב. משוטטות בכל הארץ' עיני יי' ל יראיו וכתהנה עין יי א' כת

. עינא דא חיור בגו חיור וחיור דכליל חיור. אנפין ועם כל דא תרין אנפין אנון ואתחזרו לחד

                                                 
 (.ר"אד)ב "ג קכט ע"ח 174
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תנא סתים האי עינא ואינון תרין ואתחזרו לחד כלא הוי ימינא לא הוי שמאלא לא נאים ולא 

  175.'שגחותא דהאי עינא מתזן כולהו וגואדמיך הוא אגין על כולא מא

 1פסקאות א ביןרצף ה כנגד זה ניכר כאןו' ב פיסקהבולט אם כן העדרה של  לעיל היד-כתבבנוסח 

 .בשינויי נוסח קלים ביחס לקטע שהבאנו לעיל, 2א-ו

משני קטעי  זו פיסקהבנויה , המבנה שלהמבחינת , שמצויה בדפוסי האדרא ,ב §אם נשוב כעת אל 

מערכת של  'ב פיסקהמציגה , מבחינת תוכנה. שמעון' אבא והשני לר' הראשון מיוחס לר ;'תנא'

יהודה ליבס העלה את ההשערה כי מושג . אורות שלא ברור לנו באיזה רובד בדיוק הם מתקימים

חוג 'מציינות בש', צחצחות'הוא מתרגומי הזוהר ל, ת לובני העיןשלושהמוסב כאן על ', חיוורא'ה

יש לראות בקטע זה באדרא תאור , אם כן, על פי דבריו 176.וש מהויות שמעל לספירותשל' העיון

מהויות אלה . כעין מקבילות לצחצחות, של מהויות עליונות המצויות בעתיקא, ברוח חוג העיון

 . כשהן מקושרות בהארת עינו של עתיקא, אנתרופומורפי מובןמקבלות באדרא 

העליה והירידה , בתהליכי הבטישה, שלושת לובני העין ריםציַ ְמ , לעילב  §יש לשים לב כי על פי 

שמשלימה , שמעון' אם לשפוט על פי דרשת ר)ככל הנראה תשעה , אורות נוספים, המיוחסים להם

כולל הקטע , מבחינת שמותיהם של אורות אלה והמבנה שמיוחס להם(. אבא' את דרשתו של ר

אם כי , יכולה להזכיר את מערכת הספירותלעיל את התאור הקרוב ביותר באדרא של מערכת ש

 היא חלקית -אחרים בספרות הזוהר  ההתאמה למערכת זו כפי שאנו מכירים אותה ממקומות

פירש פנחס גילר  ,אבא 'שנזכרת בדברי ר' הוד והדר וחדוה'השלישיה את כך למשל  177.בלבד

ציין פי שמכ' הדר') שבו כלולות אמנם הספירות הוד והדר, כמרמזת לצד שמאל במבנה הספירות

גילר מציע . כבר אינו ברור' חדווה'עם זאת פירושו של השם (. שם מקובל לספירת גבורה הוא, גילר

ספירה זו , מכל מקום 178.אך בדבריו ניכר שאין לו סימוכין ודאיים לכך, לפרשו על ספירת יסוד

                                                 
אף כאן . 14-י זה הוא מהמאה ה"כ. א153-ב152' עמ, 14468' סי 839י פריז "נוסח זה הוא על פי כ 175

נוסח נוסף שמביא את . אבא כפי שניתן ללמוד מפתיחתם שלא הובאה לעיל' מיוחסים הדברים בבירור לר

הקטע על לובני העין .  ב-א2' עמ plut.II 53י פירנצה לורנציאנה "אותו הרצף בשינויי נוסח קלים מצוי בכ

עם זאת כאן . 14-15מהמאות  ,י זה אף הוא מוקדם"כ. ב4'  עמ, Plut. 48י פירנצה לורנציאנה "חסר גם בכ

' סע' פרק איד אלה ראו -לדיון מפורט בכתבי. הקטע החסר נרחב יותר וכן ניכרת הקטיעה ברצף התוכני

3.3. 
 .175' עמ, 24' גופא סע' ער, וכן שם, 320' עמ, 104' סע, גלגולא' ער, מילון, ליבס 176

בהקשר של תשעה האורות , ר”אל האדז ”יתכן כי לקטע זה מכוונת ההתיחסות המרומזת שמופיעה באד 177

באותו הקשר אני עומדת על האפשרות שהתיחסות זו . 3.3.8' סע' לענין זה ראו פרק א. העליונים של עתיקא

 .  ואם כן הוא הרי שההתאמה בין שני המקומות מתחזקת. ז"אף היא תוספת מאוחרת באד
 .112-113' עמ, זוהר, גילר 178
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.   ל מבנה הספירותכבר אינה שיכת במובהק לצד השמאלי אלא היא כלולה דווקא בציר המרכזי ש

אך גם , הציר השמאלי בקו מהלובן העליון המתפשט האור תנועה של ירידת גילר מתאר , כמו כן

, הרי שסדר הספירות כפי שהן נזכרות כאן לא תואם את המהלך שמתאר גילר, אם נלך לפי פירושו

מצב זה . אלי ודווקא היא נזכרת כאן ראשונהמשירת הוד היא הנמוכה ביותר בציר השהלא ספ

שבה השמות  – 'נצח וחסד ותפארת' -אבא ' שנזכרת בדברי ר' ימנית'ה שלישיה נכון גם ביחס ל

 . נהוגהאינה ( וביחוד בסדר זה)כולם מוכרים אך כלילתן של ספירות אלה כשלישיה  

מובא ניסוח אחר להתפשטות לובני ובה , אבא' שבאה כהמשך ותגובה לדרשת ר ,שמעון' ר בדרשת

אבא ' אך אם ננסה לפרש את דבריו של ר .יכרת המערכת של ימין ושמאל ונרמז קו האמצענ, העין

ניתקל שוב באי , שמעון ולמקם את האורות שמתאר הראשון במבנה שמצייר השני' לאור דברי ר

, למדנו שאכן מתוארת כאן מערכת עליונה לספירותעובדה זו יכולה ל. התאמה למערכת הספירות

שיטתי ן עצמה נסיו ר”אדכי ככלל אין ב נשוב ונזכיריחד עם זאת . ג העיוןכעין הצחצחות מחו

 .וראו הרחבה בענין זה במבוא, ירותת הספלהתאים את תמונת הפרצופים למערכ

ניתקל שוב , לובני העין בהקשר של תיקוני הפרצופים באדראשמות בבואנו לחפש את פשרם של 

חוזרים אמנם במסגרת תיקוני ', תפארת'ו', והדר הוד', 'חסד'כמו ,  כמה מן המושגים. בקשיים

במקרים אלה אין , עם זאת 180.המצח תיקונינזכר ב' נצח'ומושג ה 179,הזקנים של שני הפרצופים

ונראה אם כן כי לפנינו שימוש שונה . נזכרים לעילש בין תיקונים אלה לבין לובני העיןברור קשר 

 .באותם המושגים

שאישוש לו , יונה קוטע אם כן את רצף התיקון של עין עתיקאמפרט את לובני העין העלהקטע ש

, וקרוב ר”אדב הינו יוצא דופןומבחינה מושגית ותוכנית  ,כמובא לעיל יד-כתביאף מצאנו בשני 

 . למושגי חוג העיון ותורותיו, כאמור

 ז”אדחלק הראשון של הבלה הד ניתן למצוא , לעיל 'ב פיסקהויחודה של  העל אף מוזרות, עם זאת

בדרשת  .אינם מתואמים לגמרי (ר"ז ונוסח האד"נוסח האד) אם כי שני הנוסחים, (א"ג רפט ע"ח)

מי שפועל פעולה זו  ז”אדב ואילו, א”זשמאיר ל הוא הלובן השלישי מלובני העין  ,ר”אדשמעון ב' ר

                                                 
חסד 'להבדיל מ' חסד דלגו'התיקון הששי של זקן עתיקא מופיע המושג  במסגרת( ר"אד)ב "קלג ע, ג"ח 179

ושם . א"קמא ע –ב "ג קמ ע"ח, א”המושגים הוד והדר כצמד נזכרים בתיקון הזקן הרביעי של ז.  'דלבר

צ "בסד. אך אין לה מקבילה או מקור בנוסח שלפנינו, ץ"בגרסה שמיוחסת לסד, נזכר גם התפארת עמם

במסגרת התיקון השלישי של זקן , אך בהקשר שונה לגמרי' ותפארתו עבור על פשע'מתפרש אמנם הפסוק 

ולא בינו לבין תיקון הזקן הרביעי ( צ"שאינם נזכרים כלל בסד)אין קישור בין תפארת להוד והדר . עתיקא

 על. א שמתקן את גופי הזכר והנקבה שנגלפים בו”תפארת הוא גם שמו של פלג הזקן התשיעי של ז. א”של ז

 . 85' כך ראו לעיל הע

 . 112' עמ, זוהר, הנצח והקשר ביניהם ראו גילר, על המצח(. ר"אד)ב "ג קלו ע"ח 180
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 נרמז סוד שעוד מחכה לגילויו בעניין אותו לובן ר”אדב פרט לכך. דווקא הוא הלובן הראשון

שהרי זו מציגה את עצמה כמגלה , ז”אדסוד זה היינו מצפים שיתגלה לנו ב. א”זשפועל על  שלישי

למעשה תאור לובני . פיה זו אינה נענית במקרה הנוכחייאך צ, ר”אדאת אותם סודות שלא נתגלו ב

אך פרט לעובדה שאחד מהם , שלושה לובני עין בלבדבו נזכרים , העין כאן הוא תמציתי ביותר

 .  מחדשת לנו דבר בסוד זה ז”אדאין ה', שאר האורות'והאחרים מאירים ל א”זר למאי

שבאה לידי , הסודשימור סביב לובני העין בשתי האדרות ומצד שני ההתעקשות על העמימות 

יכולה ללמדנו , ז”אדבשילובו בהן ו ר”אדבנטיעתו באמצע הדרשה על עינו של עתיקא בהן ביטוי 

שאין לגלותם  הצחצחות שנחשבים לסודות עליונים לו הוא בסודותשאכן מקורן של דרשות א

, כמו כן ניתן ללמוד מכך משהו על מהותה של האדרא כחיבור אקלקטי.  ומכאן גם חשיבותם

את חלקן הוא מעבד ומפתח ואת חלקן הוא פשוט מעביר הלאה , שמשמר מסורות סוד שונות

 . בצורת רמז

 הורכב, ץ"מסד הראשונים גלגולתה תיקונילשני  ר”אדה לה שפירוש, כפי שראינו בסעיף הקודם

ניכר תהליך  במקרה הנוכחי .עם קישור רופף ביניהם בזה אחר זהשונים שהובאו פירושים  שנימ

עם  .דיאלוגית-ספרותיתבתוך מסגרת כששני הפירושים הוטמעו , עיבוד ועריכה מתוחכם יותר

של הדיאלוג עצמו והן ן מתוך המבנה והמהלך סימני העריכה ניכרים ה, כמו שאמרנו לעיל ,זאת

 .'ב פיסקהללא ל "הנבהם מופיע הקטע , מים של האדראדמוקה היד-כתבישהזכרנו במעדי הנוסח 

עשויה לתמוך בתפיסה התהליכית , העובדה שלפנינו שתי דרכי עיבוד שונות בשני המקרים

 . ר ספר הזוהרוההדרגתית של עיבודי האדרא אותה הציג ליבס במאמרו כיצד נתחב

 

 הזקן  תיקוני. 2.3

ובחינות  181בחינות שונות שלהם נידונו במחקרים קודמים. ר”אדהזקן הם לב ליבה של ה תיקוני

, הזקן תיקונימסוים ב הבטן בדונ הנוכחיבסעיף  182.בפרקים אחרים של עבודה זומוצגות  חדשות

ץ והיכן היא "סדהאדרא לבהקשר זה נראה במה דומה . שנוגע לקישורם במידות האל מן המקרא

חופש הפרשני כמו כן נעמוד על ה. היא מעבדת מה היא לוקחת כפשוטו ומה, משנה מדרכו

                                                 
דיוניו בזקן כאן הם במסגרת דיונו הרחב ) 20-54' עמ, כיצד, ליבס; 116-124' עמ, זוהר, ראו גילר 181

   .(חס למקבילות מתקופתהבמשמעות השיער באדרא בי

 . 4.1, 3.3' סע' פרק ד, .3.2.1' סע' פרק ג, 3.3.6' סע' אפרק , 5.2.1, 5.1' סעמבוא ראו  182
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שמתארגנים בה , שילוב היחודי שנעשה באדרא בין רעיונות ממקורות שוניםוהיצירתי שניכר ב

 . פרשנית חדשה עמדהלכדי 

נם יוצאי דופן על רקע כתבים שהי, ר”אדהתאורים האנתרופומורפיים של הזקנים העליונים ב

ת של מפורט" מפה"משורטטת  (בנוסח הארוך בלבד)שבו , ץ"הולכים על פי סד, אחרים בתקופה

    :ץ"מסד המחשת הדברים נביא כאן את תאורו של הזקן העליוןל. פלגי הזקנים

א "נ)תשעה אשקיון לגופא , ארבע בלחודוי אסתמרו: בתליסר נביעין מבועין מתפרשן...

נחית בשפירו ( תניינא. )מקמי פתחא דאדנין שארי יקירו לאתתקן (תיקונא קדמאה( )תאלגנ

ארחא דנפיק תחות תרין נוקבין ( תליתאה. )מהאי רישא להאי רישא קאים, ברישא דשפוון

תחות ( רביעאה. )'ותפארתו עבור על פשע'( משלי יט יא)דכתיב , דפרדשקא לאעברא חובה

 . שפוון אסחר שערא לרישא אחרא

 . חפי תקרובתא דבוסמא לרישא דלעילא( שתיתאה. )ארחא אחרא נפיק תחותוי( חמישאה)

ביה , דכלא תלייא עד לבא מזלא( תמינאה. )תרין תפוחין אתחזן לאנהרא בוצינין( שביעאה)

חפיין זעירין על ( עשיראה. )אינון דתליין לא נפקין דא מן דא( תשיעאה. )תליין עלאין ותתאין

שפוון אתפנון מכל ( וכד( )תריסר. )מתשערין בשיעורא שלים, דיקירו רברבין( רחד ס. )גרונא

נגדין תליסר משיחין , בההיא מזלא דכלא( תליסר. )זכאה למאן דנשיק מאינון נשיקין, סטרין

 183 .כלא בהאי מזלא שכיח וסתים, דכיא דאפרסמונא

, (כ-יח)ז ממיכה ידות האל ביג מקישורם  אך כאן נוסף, ר”אדבמתוארים פלגים אלה בדיוק הם ש

קישור מפורש בין  לא נמצא כלץ  "בסדשכן  ,ץ"לסד ר”אדהבדל משמעותי בין הכר בהקשר זה ניו

בשתי , כפי שהראתה לאחרונה רונית מרוז ,עם זאת. לגי הזקן העליון ליג מידות כלשהןיג פ

 זקן תיקוניאו יג ) רן של יג הבחינות העליונות וקישגרסאותיו של החיבור ניתן למצוא רמזים ל

  184.יג המידות משמות לדב( ץ"של סד הגרסה הארוכהעל פי , עתיקא

על משמעותו ומקורותיו האפשריים של ו ,בלבד א”זזקנו של  תיקוניב ר”אדמידות אלה נקשרות ב

 . שינוי זה נעמוד להלן

 

                                                 
 (.ץ"סד)א "ב קעז ע"ח 183

 .2.6' סע, ארכיאולוגיה, לנימוקים המפורטים ראו מרוז 184
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 .מעמדו של משה ושאלת באדראשתי המערכות של המידות העליונות . 2.3.1

סוד יג 'בחיבור גם ניתן למצוא מידות האל ממיכה ז למבועי שפע עליונים יג בין  את הקישור

בהבדל , כפי שכבר ציינו במקום אחר, אך .קטיליה'יוסף ג' שיוחס על ידי גרשם שלום לר', מידות

או עם כל בחינה  פלגי זקןהעליונים עם  מבועיםמזהה בשום צורה את הקטיליה אינו 'ג, מהאדרא

  185.ת אחרתאנתרופומורפי

המגמה  : שונות מסורות או מגמות פרשניות שתילשילוב של אלמנטים מ אם כן אנו עדים ר”אדב

, קן עליוןכפלגי זהעליונים האנתרופומורפי של המבועים ץ ובה התאור "בסדהאחת היא זו ש

ליג הקישור בין המבועים העליונים  ובה, קטיליה'לג 'סוד יג מידות'שניה היא זו שניכרת במגמה ו

  .'האל ממיכה זמידות 

הדין  ובחינת א”זפרצוף עם מידות אלה מקושרות באדרא , כאמור –אשר ליג המידות משמות לד 

 במהלך תיקון הזקן הראשון של עתיקא הבחנה בין שתי המערכות של המידות עולהה. שבו

המשך לכך שנקשרות בתיקוני זקן עתיקא וב' יצחק את יג המידות ממיכה ז' מפרט רבו , ר”אדב

 : נושא את הדברים הבאים

' נושא עון'. חד (מיכה ז יח) 'מי אל כמוך': תליסר מכילן דרחמי מעתיקא קדישא: דתניא

ואינון ( לד ו' שמ)' אל רחום וחנון וגו' -לקביל דא  ...תלת( שם)' ועובר על פשע'. תרי( שם)

 .לתתא

 ? ואי תימא משה איך לא אמר אלין עלאין

ך אלא לאתר דדינא אשתכח ובאתר דדינא אשתכח לא בעי הכי אלא משה לא אצטרי

ומשה לא אמר אלא בעידנא דישראל חאבו ודינא הוה תלייא ובגיני כך לא אמר  186.למימר

. אבל בהאי אתר סדורא דשבחא דעתיק יומין מסדר נביאה. משה אלא באתר דדינא אשתכח

ן לתברא ולאכפייא כל תקיפי ,ן דדיקנא עלאה קדישא טמירא דטמיריןתיקוניואינון תליסר 

 187.גזרי דינין

                                                 
  .2.2.2' סע' גראו פרק , יקטיליה ויחסו לאדרא'לדיון מפורט בחיבורו של ג 185

חנן ' אחרי שה, משה מזכיר את מידות הרחמים בפעם השניה שהוא עולה להר: לד' בפשט הדברים בשמ 186

לכאורה יש כאן אכן התגלות של מידת הרחמים של , כלומר. אותו ואת העם ונתן לו לעשות לוחות חדשים

 .האל דווקא

 
תיקון הזקן , (ר"אד)ב "ע-א"קמ ע, ג"השוו גם הניסוח המקביל בח(. ר"אד)א "קלב ע-ב"קלא ע, ג"ח187

 . א”הראשון של ז
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כשאת הראשונות היא קושרת ', של משה'מידות ל' של מיכה'בין יג המידות האדרא מבחינה 

היא מיחסת  ,המידות שאמר משה, שהוא מקום הרחמים הגמורים ואילו את האחרונות, בעתיקא

  ל משה במקום הדין ישבקישורו ש  188.א”זשהוא על פי האדרא בפרצוף , מקום הדיןל', מטהל'

י מאדיר את "כשרשב 190,פעם נוספת באדראלפחות מגמה זו ניכרת  189.משום הפחתה במעמדו

  191.בניגוד למשה שלא היה מודע לכך, כמי שמודע לקרינת פניו, עצמו על פני משה

. סוד לתקופותיהניתן למצוא דעות שונות בספרות ה עם זאת בשאלת המקום שבו נקשר משה

, משה כמי שהשגתו מכוונת אל מטטרוןמתואר  ,רזיאל' בחיבור הקרוי ס, קומה בספרות שעור

מקבל משה הוראות , בקטעים שפרסם מרק ורמן, חוג העיוןכתבי בגם   192.דיןה שפועל במידת

  193.ככוח דיןמתואר זה האחרון  וגם כאן, ל ביחס למטטרוןכיצד לפעו

נקשר משה בפנייתו  ההרחמים שב מידתא דווק תאשר בן דוד מודגש' הייחוד  לר' בס ,כנגד זה

  195ק"תש' קישורו של משה במידות הרחמים העליונות תוך האדרת מעמדו ניכר גם בס  194.לאל

 : קטיליה'יוסף ג' לר' שערי צדק'ור בחיבוכן ניתן למצוא לו ביטוי חד וברור 

                                                 
, כזוהר הרקיע, וכן אצל הוס, 90' הע 23' עמ, כיצד, א כמקום הדין  נזכר כבר אצל ליבס”זיהויו של ז 188

 .  שם גם מובא הקטע לעיל, 27' עמ, פרק ראשון

 

אחרי  משה רודף.  שבו מודגשת מידת הרחמים של משה, משה והצאן סיפור, ב' ר פר"השוו מדרש שמ 189

אני לא הייתי יודע ': אמר'. גדי שבורח מהעדר עד שהוא משיג אותו ליד בריכת מים שבה עומד הגדי לשתות

ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של "אמר הקב. הרכיבו על כתפו והיה מהלך' .עיף אתה. שרץ היית מפני ָצָמא

 .'חייך אתה תרעה צאני ישראל –בשר ודם כך 

: י בפתיחת האדרא כפי שהובאו בתרגומו של תשבי"בדבריו של רשב ת גםרמז נוסף לה ניתן לראו 190

, (ר"אד)א "קעו ע, ג"ח)' שכן אנו קיום העולמות, לארץ לא אומר שתשמע, לשמים לא אומר שיאזינו'

י מרמז "רשב, (132' עמ, המשיח)כפי שציין כבר יהודה ליבס (. כט' עמ, א"משנת הזוהר ח, מתורגם בתשבי

שבניגוד , ובכך מביע את המעמד העדיף שיש לו ולחברים כאן, כרזת משה בשירת האזינובדבריו כאן לה

 . הם אינם זקוקים לעדות השמים והארץ לדבריהם שכן הם עצמם מקימים את העולמות, למשה

י "לשאלת היחסים בין רשב. 3.3' כן ראו להלן פרק ד סע. להרחבה בעניין זה ראו מאמרי רגע דרמטי 191

, 122-126, 112, 106' עמ, משיחה ,ל"הנ; 144-145' עמ, מילון, בכלל ובאדרא בפרט ראו ליבסלמשה בזוהר 

להבדל בין מעמדו של משה בגוף הזוהר ובתיקונים ראו . 42 -11' עמ, פרק ראשון, כזוהר הרקיע, הוס; 142

 .ראייתו העצמית, גולדרייך ;266 -256' עמ, הזוהר והתיקונים, ליבס

 . 105-106' עמ, כוהן  'מהד, שעור קומה 192
מפני שהוא סוף ]![ טעם אחר. דע שמטטרון הוא ממונה לפני היכל הקדש ...': 94-96' עיון עמ, ראו ורמן 193

משה : ה למשה"וטעם אחר מפני שיעור הקבוע דתנן אמר הקב. למעשה העליונים ותחילה ליסוד התחתונים

דין בכל פמליא של מעלה ובכל פמליא של השמר מפניו שכבר שמתיו משרת לפתח היכלי מבחוץ לעשות 

' עמ, וראו עוד שם. 'מטה ושמע בקולו ללמוד ממנו זכות אל תמר בו דרך הכוונה לכוון ליבך בשעת התפילה

223 . 

 .4.1.2'פרק ד סע, 2.2.2' ראו פרק ג סע 194
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? עשה משה מה, בעולם הדין ומצד הדין ראויים כליה –( לב י' שמ)' ועתה הניחה לי ואכלם'

נכנס לספירה שהיא , מלשון תחלה( שם שם יא)' ויחל משה'. רחמיםנכנס לעולם שכולו 

. וביטל את הגזרה לשעה רחמיםלמקום שכולו  כתרה מידתתחלת כל ההתחלות נכנס ל

 עולםשהוא  כתרובאותה שעה ביקש לדעת הדרכים שיכנס בהם מכל צד ומכל עבר לפני ה

ה רעש שלושלו שיש לו ' אמ' והשם ית .(לג יג' שמ) 'דרכיך הודיעני נא את' 'ואמ הרחמים

' כלומ, ושם יפיק על שישאל בכל עת צרהעולם הרחמים מידות שבהם יפיק כוונתו ושאלתו מ

משה עשרה דרכים יכנס  שלושלו שבאותן ' ואמ. בעומדו במקום הזרועות שהוא ענין הצרות

 196.'וגו לעולם הרחמיםוכל ישראל 

המזוהה עם , הר בין משה למידת הרחמים העליונניתן לראות את הדגשת הקשקטיליה 'בדברי ג

שחוזרים ונשנים ' רחמים'ו' כתר'והמונחים , קטיליה מפורשת בעניין זה'לשונו של ג. ספירת הכתר

לאור המסורת שמקשרת את  .אינם מותירים מקום לספק באשר למהות המידה שבה נקשר משה

ניתן ,  בחוג העיון וכן באדרא לעיל, ראינו בספרות שעור קומהשאת ביטוייה , משה במקום הדין

 .נכתב בהקשר פולמוסי' שערי צדק'הניסוח ב לשער כי

 שעולה, קטיליה'ניתן להזכיר דוגמא נוספת לפולמוס סמוי בין האדרא לג, להשערה זוכאישוש 

בשני . השוואת התיקון השישי של זקן עתיקא באדרא מול המעיין השישי בסוד יג מידותמ

במידה השישית מיג מידות ( 'סוד יג מידות'במקרה של , או המבוע)המקרים מקושר התיקון 

 :למען הבהירות נציג את שני המקורות זה מול זה. 'חפץ חסד'שהיא , שבמיכה ז

, שלום' ג: בתוך)' סוד יג מידות', קטיליה'ג

 (223' עמ, יד-כתבי

 (ר"אד) ב"קלג ע, ג"ח, זוהר

חסד עליון ובו ' משך מקור הנקעוד מן הכתר נ'

מטיב ועושה חסד לאלפים בהתגלותו על עולם 

וזהו החסד ' כי חפץ חסד הוא'ז נאמר "הדין וע

ובו מתקיימים כל שלעולם ואינו זז להשיב 

ומזה נמשך  'עולם חסד יבנה' הנמצאים בסוד

חסד  -' וחסדי מאתך לא ימוש'והאי דכתיב '

חסד 'חסד דאקרי  -' בחסד עולםו'. דעתיק יומין

אמרתי 'דכתיב  א”זאחרא דוהאי הוא  'עולם

 .'עולם חסד יבנה

                                                                                                                                            
כולא ]![ ק"והאי ש, תלת עשר מכילן דרחמי, ושמא קדישא דתלת עשר מתמן אתגליו': ב-א43, ק"תש' ס 195

ובהאי שמא קדישא איטמר משה . . . ה"רחימו והני תלת עשר מכילן דרחמוי כולהון גליפין בעטרוי דקב

ה משמש מית כמא דהוא משמש "דהאי משה ע' ודבר יתיה יי' 'נביאה בתלת עשר מכילן דרחמי ומתרגמי

וימת שם ' 'דכתי', שם'במותו ' וכתי'' ויהי שם עם יי'הכא בחייו ' כתי. 'שם' 'שם'[ מגזרה שוה]ש "בחייו מג

 ' .ה אף כד פטר ונשמתיה מעלמא דין אידבק בתלת עשר מכילן"קב[ ב43/]מה בחייו משמש מקדם . 'משה
 .13-15' הע, שם גוטליבוראו הערותיו של . 364-365'  עמ', שערי צדק, 'גוטליב 196



 111 

, שלום' ג: בתוך)' סוד יג מידות', קטיליה'ג

 (223' עמ, יד-כתבי

 (ר"אד) ב"קלג ע, ג"ח, זוהר

  .'טל החיים וכו

 

קטיליה מובנה הוא 'אצל ג; מופיעה במובנים שונים בשני המקורות' עולם'ניתן לראות כי המילה 

על החסד העליון שנמשך מהכתר ומקיים ' עולם חסד יבנה'נצח ובהקשר זה אף מתפרש הפסוק 

או בבואתו העליונה ,שהוא העולם הזה, מובנו מקום' עולם'ר "לעומת זאת באד. העולםתדיר את 

ה זה המתגלה בעולם הז, חסד העולם הוא לפיכך על פי האדרא החסד בן החלוף. א”זשהיא 

מקבל אם ' עולם חסד יבנה'הפסוק . 'לא ימוש'ש, מחסד  עתיקא שהוא חסד הנצח להבדיל, א”זוב

 . 'סוד יג מידות'ב חלוטין  מפירושובאדרא פירוש שונה לכן 

: ניתן לזהות מגמה דומה, שבשתי הדוגמאות הן זו שהבאנו עתה והן הדוגמא שנידונה לעילמעניין 

, דוגמת הרחמים והדין, פועלים באלוהותקיטוב והבחנה בין הכוחות השונים שהאדרא נוטה ל

טיליה לאותו טקסט מקראי ק'בפירושיו של גואילו  ,אור תפיסה זו היא מפרשת את המקראול

העצמה והדגשה יתירה של מידת הרחמים  תוך, ניכרת לעומת זאת מגמת האחדה של הכוחות

 . העליונה

ליג  ז”אדשל הה תגרסמן הראוי להזכיר לבסוף את , שתוארו לעיל' קיצוניות'כנגד שתי המגמות ה

 :המידות משמות לד

ן בהאי דיקנא ומתחברן בהאי מזלא ותליין כל אלין אתוון דתליין בהאי עתיקא כולהו תליי...

. דאלמלי לא סליק אלין אתוון בעתיקא לא קיימין אלין אחרנין. ביה לקיימא אתוון אחרנין

דהא במזלא תליא . תרי זמנא ופסיק טעמא בגווייהו', יי' יי, ובגין כך אמר משה כד אצטריך

    197...כלא

מצטייר השפע . חתוןהשפע מהזקן העליון לתתיאור השפעת  מסגרתב  ז”אדב דברים אלו מופיעים

אלו שבזקן )שמשפיעות באותיות תחתונות ( התלויות בזקן עתיקא)ת האותיות העליונות בדמו

מתפרשת כאן , שפותחות את דברי משה בשמות לד', יי' החזרה על שם האל במילים יי(. א”ז

אם מבינים כך . ל התחתוןולמעשה כמניעה את השפע מהזקן העליון א, כמכוונת אל שני הזקנים

בשאלת  במחלוקת שראינואו ביניים פשרה עמדת ניתן לראות בנוסח לעיל כעין , ז”אדאת דברי ה

 . משה אוחז בשני הזקנים ומזרים את השפע ביניהם ז”אדשכן על פי ה ,משה של אחיזתומקום 

                                                 
 (. ז"אד)ב "רפט ע, ג"ח 197
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נשענת  ר”אדה ם אלהתיקוניב  ניתן לומר כי ר”אדהזקן ב תיקונינו בעניין אם נסכם את דברי

גם כאן ניכר החופש הפרשני והיצירתי , אך כדרכה ביחס למקורות אחרים, ץ"במידה רבה על סד

ץ בפרשו את יג המידות כתיקוני "האדרא מאמצת את העקרון האנתרופומורפי שמציג סד. שלה

ן שאי', עם זאת היא קושרת תיקונים אלה במידות ממיכה ז. דורשת בו ומפתחת אותו, זקן עליון

, כפי שהראתה רונית מרוז, ץ"שהן שנרמזות בסד, בעוד את המידות משמות לד,  ץ"להן זכר בסד

 .  שהוא מקום הדין, א”זהיא קושרת בזקן 

אינו  א”זשמות בפלגי זקנו של ספר קישורם של פסוקי המידות מ, בהבדל מתיקוני זקן עתיקא

 כאן נשוב ונזכירואילו , במבוא לעבודה על עניין זה דנו בפירוט. באופן שיטתי ועקבי ר”אדנעשה ב

באופן ברור על תאורי הזקן התחתון  א”זזקן  תיקונימבחינת מנינם ותאוריהם מתבססים כי 

תאוריהם של אף פרטי ו, כאן נמנים תשעה תיקונים בזקן התחתון וכך גם באדרא; ץ"בסד

בפסוקים  א”זזקן  תיקוני מתקשרים ץ"בסד ,פרט לכך. ץ"סד הולכים על פי באדראים תיקונה

באופן עקבי נעשה לא אך גם זה , ר”אדמקבל פירוט ופיתוח ב וקישור זה 198(ט-ה) קיח מתהילים

שמתקן  ,לפסוקי תהילים בתיקון הזקן הראשון א”זזקן  תיקוניכך נמצא את הקישור בין . ושיטתי

מידות ב א”זזקן  תיקונישחלקן מקשרות את , אך אין לו המשך בדרשות הבאות 199,אלעזר' ר

רק , מבחינת מקורותיהן. ובאחרות נעדר קישור ברור בין תיקוני הזקן למידות כלשהן, משמות לד

יקוני זקן עתיקא נבנות בבירור בהקבלה לת( שביעיתוההחמישית  ,הראשונה)מן הדרשות  לושש

ככלל מתאפינות הדרשות . אחרות ניכר חוסר בהירות בסדר התיקונים ובתכנםהבדרשות  .באדרא

במובן זה   200.בחוסר סדר ובהעדר שיטה פרשנית ברורה ר”אדב א”זזקן  תיקונירטות את המפ

הפרשנית  מסגרתלפחות מבחינת ה ,בהם, זקן עתיקא תיקונים אלה לתיקוניניכר הבדל ברור בין 

  . מלאה עקביות ניכרת ,(והסגנון אם גם לא מבחינת רמת הפיתוח)

ץ ואף מדרכם של מקורות "חורג מדרכו של סד א”ז שלזקנו  תיקוניקישור המידות משמות לד ב

והוא כרוך גם בפולמוס סביב מעמדו של , אחרים בתקופה ביחס למשמעותן של יג המידות משמות

, בהקשר זה ראינו כי האדרא ממשיכה מסורת שניכרת בספרות שעור קומה וחוג העיון. משה

' ק לר"תש' ובס קטיליה'יוסף ג' לר' שערי צדק'ולעומת זאת מציגה עמדה מנוגדת לזו העולה ב

 .יוסף הבא משושן הבירה

 

                                                 
 (. ץ"סד)ב "ב קעז ע"ח 198
 (.ר"אד)ב "ע קמ-א"קלט ע, ג"ח 199
  .5.2.1 'סע, מבואלפירוט והרחבה ראו  200
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 כוםיס. 2

למצוא כשני אזכורים ניתן  ז”אדבעוד ב. ץ"לעיל ראינו כי שתי האדרות מגלות יחס שונה כלפי סד

 ץ כמקור סמכותי"מציגה את סד ר”אדה, נימה ביקורתית או מסתיגתץ ובהם נשמעת "לסדבלבד 

 . ומרבה להזכירו ולהביא ממנו

מאמרי מות המלכים באדרא (.  א: ץ בחנו בשני הקשרים מרכזיים"את פירושי האדרות לסד

 .  הפרצופים תיקוני(.ב

במאמר תמציתי וחידתי , ץ מספק את הגרעין הרעיוני"בהקשר של מות המלכים ראינו כי סד

, כאן נקשר דימוי מות המלכים בהקשרו המקראי .לכדי מיתוס רב שלבי ר”אדחת השאותו מפת

בין השלבים .  משלב לשלב, ופסוקים אלה נדרשים בהדרגה, היינו בפסוקי מלכי אדום מבראשית

 .רעיונית ומושגית, השונים של מות המלכים באדרא ניכרת המשכיות והתפתחות פנימית

עמדנו כאן  ר”אדה מופעים של מיתוס מות המלכים בשלושבשונה מהתיאור המקובל עד כה של 

טענו כי שלב זה הוא השלב האחרון של מות המלכים שבו למעשה נשלם גם ו, נוסףרביעי על שלב 

 . שטרם נידון עד כה, שלב נוסף של התיקון באדרא

באדרא  שהמוות מתוארכ, ץ כהיעלמות זמנית"האדרא מפרשת את מות המלכים מסד, כפי שטענו

, ן להם קיוםהכוחות שאי נגנזיםמות המלכים הוא אם כן מצב שבו . 'הצנעה'מושג הבאמצעות 

, עוברים תהליך של שכלול וארגון מחדשהם ( וכאן אימצנו את הצעתו של יהודה ליבס)ולמעשה 

    .ארגון חדש של הפרצופים באלוהות הופעתם במסגרת פרצוף חדש או ל עד

כשבכל שלב , גם ברובד הלשוני העליונים בא לידי ביטוי כוחותה צורתם שלשל שינוי , מהלך זה

בהמשך לכך אף . בהתאם למדרגה שבה הם מצויים, ים המתים במושגים אחריםמתוארים המלכ

ץ "ראינו את פירושם המשתנה של  שני גורמים משמעותיים נוספים שנקשרים במות המלכים בסד

 . המשקל וההתבוננות פנים בפנים –

כשהמלכים מתוארים , בשלב הראשון של מות המלכים באדרא המינוח הוא מופשט ביותר

בשלב זה לא  .לשוניות או סמבוליות, ותאידיאיהיינו הם ישויות , ותיו של עתיקא במסךחקיקכ

וגם , תיקונו של שלב זה הוא בהעמדת פרצוף עתיקא. נאמר דבר על מהותם של המלכים שמתו

עתיקא אינה מצטירת כפשוטה אלא  גלגולת; ספרותי של התיקון-אידיאיכאן עמדנו על המימד ה

העליונה  גלגולתשמקשרות בין פרטי ה, דרשות החברים. ל החברים בההדגש הוא על חלקם ש

, כשהן גואלות אותה מקיומה האיקוני, הן שמעניקות לה קיום וחיות, לפסוקי המידות ממיכה

בשלב זה עמדנו על האפשרות שהאדרא . והופכות אותה לישות מילולית חיה, כרישום במסך

המשקל  –ץ "הנקשרים במות המלכים מסדמפרשת באופן מובלע את המונחים המרכזיים 
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על יחסי עתיקא והחברים שמתקיימים באמצעות או בתיווכו של  –וההתבוננות פנים בפנים 

 .המסך

המלכים אינם עוד חקיקות מופשטות ונעלמות אלא . הופך המינוח לקונקרטי יותרבשלב השני 

ובשלב ,  קונם של כוחות אלהבהתאם לכך משתנה כאן גם המינוח שנקשר בתי. כוחות דין עליונים

 הכוחות המבוסמים מתגלגלים. כוחות הדין' התבסמות'זה מתגלה לנו משמעותו של התיקון כ

אך כאן אנו גם נרמזים לראשונה על כוחות . שבו אכן כלולים יחד כוחות הדין והחסד, א”זבפרצוף 

 . דין שלא התבסמו או שהתבסמו חלקית

באמצעות מושג , נו בדקות גם יחסי הזכר והנקבהבשלב זה של מות המלכים נרמזים ל

בהקשר זה טענו כי המלכים המתים . שעולה בהקשר של התישבות המלך בעירו' התישבות'ה

שהיא , הרסנית" זוגיות"מתפרשים בשלב זה כסמלים ל, שנזכרים בפסוקי בראשית, ועריהם

עומד , כך טענו, מודל זה. בזכר ונקבההראוי הזוגיות שמתקימת בין כוחות הדין בטרם תקונם 

שבו יחסי , (וכן בשלב השלישי של מות המלכים ז”אדאותו ראינו ב)כנגד מודל סמבולי אחר 

 . וזוגיות תקינה, ההשפעה בין המלך ועירו מסמלים יחסי זכר ונקבה

הסקסואלי של תיקון  הבטוה, י הדין בבירור בנקבההבטשל מות המלכים נקשרים בשלב השלישי 

וכן בהתישבות המלך בעירו בשלב השני , ץ"מז במשקל ובהתבוננות פנים בפנים בסדשנר, המלכים

בשלב זה נרמז . כאן מדובר כבר בזיווגם של הזכר והנקבה. צף ומתגלה, של מות המלכים באדרא

 . אך עניין זה אינו מתפרש, לנו קיומו של הדין היתר בנקבה

, אחוריו של הזכרב א”זב השני של תיקון סוף השלשהתהוותה ב, מובלת הנקבהבסופו של שלב זה 

כל עוד הנקבה אינה מזווגת , יש לשים לב כי למעשה מבחינת האדרא. לזיווג עם הזכר פנים בפנים

אלא הם שניהם בבחינת  ,וגם הזכר אינו ראוי להיקרא זכר , בזכר אין היא ראויה להיקרא נקבה

 . ני של מות המלכים באדראלה בבירור מהמינוח השולט בשלב השוכפי שע, דיןכוחות 

לכאורה ניתן היה , היות שבסופו של השלב השלישי מועמד למעשה הזיווג בין הזכר לנקבה

 ,עם זאת. וכך אמנם תואר הדבר בידי קודמינו, את סיומו של התהליך כאןולראות  בכךלהסתפק 

וסף של מות שלמעשה מציבה שלב נ, תיאור כזה אינו תואם את דרך האדרא, כפי שהראינו לעיל

 . תיקוןהשלב נוסף של עימו המלכים ו

סודם של הדינים שלא התבסמו או , בשלב זה מפותח הסוד שנזכר בשלב השני של מות המלכים

אלה מגולמים כאן בדמויותיהם של קין  דינים . התבסמו באופן חלקי בלבד בשלבים הקודמים

מגלם את הדינים שהתבסמו באופן קין מגלם את הדינים שלא התבסמו כלל ואילו הבל כש, והבל
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גם שתי דמויות אלה עוברות תהליכי , בדומה למלכים אותם ראינו בשלבים הקודמים. חלקי

  .נקשר סיפורם במיתוס מות המלכיםהצנעה שונים וכן ראינו בחינות נוספות בהן 

נגנז  וגוף זה, על דיניהם הבלתי מבוסמים בגוף הטומאה, בסופו של שלב זה נכללים קין והבל

כלול מהפרצופים , שכפי שמסתבר לנו עתה, כשהוא מופרד בכך מגוף הקדושה, בתהומות

גוף הקדושה רק לאחר מהלך זה מוציא מתוכו .  העליונים שנתקנו בשלבים הקודמים באדרא

גניזת גוף הטומאה .  הזכר והנקבה שבהם משתכלל ונתקן העולם הזה, ת האדם התחתוןא, העליון

אולי כי גם לגוף זה יכולים להיות גלגולים עתידיים אך נראה כי האדרא מרמזת , בתהומות

 .  מסימת כאן את מהלכה

מחזיר אותנו אל משמעות הפשט של התיקון  ר”אדקישורו של מות המלכים בכל שלבי התיקון ב

כל פרצוף שמתהווה הוא למעשה תיקונם של כוחות שלא הוכלו בפרצוף במובן זה ש, שמתרחש בה

  .שקדם לו

כולם  ר”אדובניגוד ל, נכרכים השלבים השונים של מות המלכים בתיאור אחד ז”אדב ,כפי שראינו

או , שהם היחסים הדומיננטיים באדרא זו, ויים וקשורים ביחסי הזכר והנקבהמוצגים כאן כתל

 . עליו הרחבנו את הדיבור בפרק א של העבודה הנוכחית, בחלקה השני -ליתר דיוק 

התבלטה דרכה , תיקוני הפרצופים העליונים -ץ "דנו בפרשנות האדרא לסדבהקשר השני שבו 

על אף שהיא מאמצת את , של עתיקא ראינו כי האדרא גלגולתה תיקוניב. האקלקטית של האדרא

אינה משקפת את המניין שניתן בתיקונים אלה במהדורות הדפוס  ,ץ ודורשת בהם"התאורים מסד

ץ נכרכים באדרא "עתיקא בסד גלגולתתיקונים הראשונים בכך למשל ראינו כי שני ה. ץ"של סד

אך הוא , ץ"מהווה הרחבה משמעותית של התאור מסד, כפי שראינו, תיקון זה. בתיקון אחד

שמציגים שתי גרסאות שונות לאותו עניין ומובאים בו בזה , מורכב למעשה משני פירושים שונים

ויות נוספות שמחזקות את הרושם שלפנינו עד. אחר זה ללא נסיון להאחדה או להכרעה ביניהם

משולבים  ר”אדב ’תאור אכאן ראינו כי אלמנטים מ. ז”אדשני תיאורים עצמאיים מצאנו ב

עדות נוספת . משולבים בתיקון אחר' בעוד אלמנטים מתאור ב, ז”אדהמקביל ב גלגולתבתיקון ה

כהופעתו ', רק תאור ב בהם הופיע, של האדרות יד-כתביבשני לנפרדותם של התיאורים מצאנו 

יוסף הבא משושן הבירה ניתן למצוא  תאור שמגלה ' לר, ק"תש' כמו כן עמדנו על כך שבס  .ז”אדב

. אשר בן דוד' מהאדרא מגלה זיקה לפירוש יג מידות לר' בעוד תאור ב, מהאדרא 'זיקות לתאור א

ים עצמאיים ץ מתוך שילוב של שני פירוש"נראה אם כן שבמקרה זה האדרא מפרשת את סד

 .  ושונים אותם היא עורכת באופן מינימאלי
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שגם הוא נבנה עתיקא  גלגולתעדות נוספת לדרכה זו של האדרא ראינו גם בתיקון הששי ב

בהקשר זה עמדנו על העריכה המפותחת . א-ב-משילובם של שני קטעים שונים במבנה של א

בשונה . שמעון' אבא ור' ן רמסגרת דיאלוג ביוב, בה שולב קטע אחד בתוך האחרש, יחסית

 משלימים זה את זה כי אם, אין הקטעים השונים סותרים זה את זה כאן, מהמקרה הקודם

יניהם ועל בקריאה קשובה ניתן לעמוד על קו התפר ב, ראינוכפי ש, עם זאת .מבחינת ענינם

של  היד-כתביאישוש לכך ראינו גם הפעם ב. הקטיעה שנוצרת כתוצאה מצירופם ברצף הדיון

 . שבחלקם אכן מופיע רק אחד הענינים ברצף וללא קטיעה, האדרא

הן  ,ץ"בהקשר של תיקוני הזקן עמדנו על כך שהאדרא שואבת את ציורי הזקנים העליונים מסד

תיקונים  עם זאת. מבחינת פרטי תיאוריהם והן מבחינת מספר התיקונים שהיא מיחסת לכל זקן

 , לפחות לא באופן מפורש, ץ"שאינה עולה בסד, שהחד פרשניתבמסגרת  אלה נקשרים באדרא

אנר 'במסגרת ז, כפי שאנו מראים בפירוט בפרק השלישי בעבודה זו. והיא הפרשנות ליג מידות

קטיליה 'יוסף ג' אך בחיבור של ר, פרשני זה נדרשות בדרך כלל יג המידות שמזכיר משה בשמות לד

ניתן למצוא  ר”אדב. ם במידות ממיכה ז דווקאניתן למצוא את קישורם של יג מבועי שפע עליוני

ואילו המידות , כשהמידות ממיכה ז נקשרות ביג פלגי הזקן העליון, שילוב בין שתי המערכות

לעיל עמדנו על משמעותו הפולמוסית . א”זשמזכיר משה נקשרות בפלגי הזקן התחתון ובפרצוף 

מתפלמסת  לה היא עד כמה שאובאלוהות  ןבפרצוף התחתו" של משה"קישורן של המידות של 

רונית מרוז אך , בחיבור זה אין התיחסות מפורשת ליג המידות, כאמור . ץ"סדעם האדרא גם כאן 

אם נניח כי . לקישורן של יג הבחינות העליונות באלוהות למידות משמות לדרמזים הצביעה על 

ופש הפרשני שהרשו שניכרת כאן מידת החהרי , עורכי האדרא היו מודעים לרמזים אלה/כותבי

אם נניח שכותבי האדרא לא . אותו הם מציגים כמקורם ומקור סמכותם, ץ"לעצמם ביחס לסד

הפעם באמצעות , ץ"הרי שהם נמצאים שוב מרחיבים את גדריו של סד, היו מודעים לרמזים אלה

ג במקרה זה נותר לנו לעמוד על יחודה של פרשנות י. ההקשר הפרשני החדש שהם מוסיפים עליו

 .   למשימה זו אכן נפנה בפרק הבא של העבודה. המידות שבאדרא ביחס לכתבים אחרים מתקופתה
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 רקע כללי –ק "ספר תש. 1

 שם הספר ושם מחברו . 1.1

' הכולל בעיקרו פירוש על פר, ק"תש' ר הינו ס"אחד החיבורים החשובים ביותר להבנת האד

יוסף הבא משושן ' ם כרשלו' מחברו של ספר זה זוהה על ידי ג.  ש ומרכבת יחזקאל"שה, תרומה

אולם עד כה לא נמצאו לעניין זה , שמו של מקובל זה מעיד כביכול על מוצאו הפרסי 1.הבירה

 . תימוכין מספיקים במחקר

משה אידל ויהודה ליבס הדגישו במחקריהם את זיקותיו של מקובל זה לקבלה הקשטיליאנית 

מספר עדויות למוצאו  רונותאילו איריס פליקס העלתה בשנים האחו 2ולחוג הזוהר בפרט

 3.בעבודת הדוקטוראט שלה שהוקדשה לכתבי מקובל זה, יוסף' הקסטילייני של ר

יוסף נשענת על נוסחי ברכות ' ני של רלמוצאו הקסטיליי פליקסביאה שההעדות הראשונה 

שנזכרים מספר פעמים )נוסחים אלה  פליקסלדברי . טעמי המצוות המיוחס לו' שנזכרים בס

עדות שניה היא . ינם משקפים בשום מקרה את נוסח הברכות היחודי של קהילת פרסא( בספר

י "והעדות השלישית מתבססת על קטע מתוך כ, לעזים ערביים וקסטיליניים המופיעים בכתביו

יוסף הבא ' הקרוב מאד בסגנונו ובתכניו לכתיבתו של ר, מאגי מקסטיליה-המכיל חומר קבלי

בירת , השערה מענינת בנוגע לקשר אפשרי בין שושן לטולדו פליקסמעלה , כמו כן. משושן

נכבדיה הוצאו . היתה הקהילה היהודית בטולדו נתונה למאורעות קשים  1281בשנת . קסטיליה

תיקן מנהיג , בעקבות מאורעות אלה. להורג ורבים מבני הקהילה נשבו ונדרש כופר ענק לשחרורם

וזכו , תיקוני תשובה שנועדו לשקם את הקהילה, הטודרוס בן יוסף הלוי אבולעפי' ר, הקהילה

 לשוההצלה מזכיר את הסיפור המקראי על המשבר , פליקסלדברי , סיפור זה 4.להיענות נרחבת

כפי שניתן למשל לראות , בכתביהם של הוגי הדור, לדבריה, וקישור זה אף נעשה, יהודי שושן

                                                 
 . יד קבלי-כתב, שלום 1

ל חלון "הנ; הקדמה, רקנאטי, ל"הנ; 203' עמ, הבטים חדשים, ל"הנ; פירוש עשר ספירות, אידל 2

 . 25-34' עמ, כיצד, ליבס. 17' ביחוד עמ, ההזדמנויות
 . 5-10' עמ, יוסף' ר, פליקס 3
למאורעות . 47-51' עמ, דרשת התשובה, אורון. 152-154' עמ, תולדות היהודים בספרד, ל"הנ; טדרוס, בער 4

להפניות  66' הע 37' וראו שם עמ. 35-37' מבוא עמ, יובלי זוהר, טולדו והדיהם בספרות הזוהר ראו גם מרוז

 . ושאלמחקרים נוספים בנ
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שימש ככינוי ' שושן'כי יתכן והשם  יקספללפיכך משערת  5.בשיריו של בן אחר למשפחת אבולעפיה

      6.כאזכור למאורעות הקשים שפקדו את בירתה, לטולדו ואולי לקסטיליה בכלל

מעורר אף שמו של החיבור עצמו שאלות ותהיות , ק"פרט לשמו התמוה של מחבר ספר תש 

זה אלטמן פירש שם  אלכסנדר. ובהתאם לכך אף זכה לפרשנויות שונות מצד חוקרי הקבלה

ואילו  7אלקיר השירים ויחזש, רומהת( פרשת: )כקיצור של שלושת המקורות שמפורשים בספר

, לטענתו, שם זה מתאים. 'תמונת שם קודש'כנוטריקון של ' תשק'רש את השם יפצוולינג רמי 'ג

ב "ב אותיות וכן לעיסוקו בעשרים ושתיים אותיות הא"לעיסוקו המרכזי של הספר בשם בן ע

הספר , לטענת צוולינג. ו ושמו של האל והצגתן בתמונות בחטיבות מסוימות בספרבבחינתן כעצמ

, בגוף האדם, שבאמצעותו מתגלה האל במרכבה, מציג בפנינו תמונות רבות של השם האלוהי

   8.באותיות שם הויה ובמשכן, ב"באותיות הא

 

 ויחסו לספרות הזוהרק "תש' זמן ומקום חיבורו של ס. ..1

נדונה שאלה  בהעדר פרטים אחריםו התלבטו החוקרים ק"תש' ום חיבורו של סבשאלת זמן ומק

, שלום. וספרות האדרות בפרט פר הזוהרק לתכניו של ס"זו על בסיס היחס בין תכני ספר תש

' ציינו את נקודות הדמיון והזיקות הרבות בין ס, כמו צוולינג ואלטמן וכמוהו גם חוקרים אחרים

' יחודן ושונותן של דוקטרינות רבות בסבהקשר זה אף עמדו על אך , ק לספרות האדרות"תש

 . ק"תש

                                                 
 . 50' עמ, טודרוס, וראו אורון. טודרוס בן יהודה הלוי אבולעפיה' הכוונה היא לר 5

 .6-10' עמ, שם 6

פירוש מלאכת 'ק "תש' י אחד נקרא ס"בהקשר זה מזכיר אלטמן שבכ. 405' עמ, טעמי המצוות, אלטמן 7

 .י אחר ביד מאוחרת"ק נרשם בכ"תש' וכי השם ס' המשכן

ק הנוטריקון "תש' היד של ס-בכמה מקומות מופיע בחלק מכתבי. XX' עמ, לינגת צווהקדמ, ק"תש' ס 8

' אות זו מתפרשת בס: 'אשר לאות ת. א44, ב -א"ס 43, א43, ב42' ראו שם עמ. 'שמא קדישא'כקיצור ' ק"ש'

ק "במספר אופנים אך הקשר בין פירושים אלה לבין המובן שהעלינו לעיל לאותיות ש, על פי צורתה, ק"תש

. ורואה אותה כמסמלת את שלמות התורה, לבין התורה' אחד הפירושים מקשר בין האות ת. נו מחווראי

תורת שעור : ושמא אפשר להציע. 'תורת שם קדש'ק כנוטריקון "אולי לאור זאת יתכן להבין את הכותר תש

 .ה והמטרוניתא שלו"שהלא ספר זה פורס באופן מפורט ביותר את שעור קומתם של הקב? קומה
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השייך לסוג הספרים ' כחיבורק "תש' סהגדיר שלום את , 'בקבלה יד-כתבי' מאמרובכך למשל 

  9.'המחקים את לשון הזוהר ומורים בלשונו דברים אחרים וזרים לרוחו מאד

מאוחר  15.10-עד אמצע המאה ה, 14-אה הלסוף המק "תש' של סשלום נטה לאחר את זמן חיבורו 

שינה שלום את דעתו וכתב   11,בעקבות טענותיו של אלכסנדר אלטמן לתארוך מוקדם יותר, יותר

אינו אלא שם פיקטיבי שמסתיר  -יוסף הבא משושן הבירה ' ר -כי יתכן שהשם המיסתורי 

  14.12-מאחוריו מקובל ספרדי מתחילת המאה ה

. רמי צוולינג'הלך גם ג, בספרד 14-חיבורו של הספר לראשית המאה ה היינו קביעת, בכיוון זה

ק מלמדים על היכרות עם רעיונות אופייניים "תש' כביסוס לדבריו טען צוולינג כי תכניו של ס

על סמך דרך הבאתם , עם זאת 13.הזוהר והאדרות' ובעיקר לס, בספרד 13-לכתבי מקובלי המאה ה

 ק"תש' חיבורו של סשבזמן צוולינג סבר , 'תנינא'הכותר הכללי תחת , ק"תש' של קטעי הזוהר בס

ק לא יכול היה להיכתב "תש' סועל כן קבע ש הזוהר מקור בעל יוקרה או סמכות עדיין לא היה

   14.כבר קיבל הזוהר מעמד של מקור ידוע ומכובד, לדבריו, שאז, 14-בסוף המאה ה

, מתישבת עם דעת החוקרים הקודמים לו, ק"תש' קביעתו של צוולינג באשר לזמן כתיבתו של ס

 :אך יש לציין שעל עצם ההנחות שהביאוהו לתארוך זה ניתן למצוא השגות במחקר משני כיוונים

הוס כי הראה בועז , הזוהר במאמרו המקיף על תהליכי הקאנוניזציה וההתקדשות של ספרות

זכה הזוהר למעמד , תיבתוהיינו בסמוך לזמן כ, 14-וראשית המאה ה 13-דווקא בשלהי המאה ה

, 14-בעוד שלמן המחצית השניה של המאה ה, של מקור ידוע וסמכותי בקרב מקובלי קסטיליה

אם , כלומר. 15-ומעמדו כמקור קאנוני לא נתחדש עד למחצית השניה של המאה ה ,ירדה השפעתו

היינו המחצית , ק על פי צוולינג"הרי דווקא בזמן שבו נכתב ספר תש, נלך לשיטתו של בועז הוס

לאור  .נחשב הזוהר למקור סמכותי וחשוב  בקרב מקובלי קסטיליה, 14-הראשונה של המאה ה

                                                 
אך לפי , ק"שלום אינו מתיחס במקום זה מפורשות לספר תש. 81' עמ, עברית-יד בקבלה-כתבי, שלום 9

הקדמת , ק"וראו גם תש. ברור כי כוונתו לחיבור זה, היד שבהם לדבריו מצוי הספר וכן על פי תאוריו-כתבי

 .  XV' עמ ,צוולינג

 . 30-31' עמ, יד-כתב, שלום 10

 . 405-412 'עמ, טעמי המצוות, אלטמן 11

 .535' עמ,  Xאנציקלופדיה יודאיקה ', קבלה'ערך , שלום 12

יוסף הבא ' להשפעות של זרמים נוספים בקרב מקובלי ספרד על ר. IX' עמ, צוולינג תהקדמ, ק"תש' ס 13

אלטמן מציין את השפעת חוג העיון על תפיסת הספירות . 268-269' עמ, טעמי המצוות, משושן ראו אלטמן

 . וכן את השפעת החוג הגרונזי בעניין חזרת הדברים למקורם באלף השביעייוסף ' של ר

 . XII' עמ, הקדמת צוולינג, ק"תש' ס 14
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מובאות 'ק את "תנינא שמקדים בספר תש'זאת נראה כי ההסבר שנתן צוולינג לכותר הכללי 

    15.ונדרש הסבר אחר, אינו מתאים עוד', הזוהר

' מצא מופסיק קטע שאותו זיהה כקטע מס די-כתביבכמה . מופסיק שרלהסבר כזה העלה אמנם 

המעידים על זיקתו , מעבר לסגנונו ותכניו. שלא נדפס במהדורת החיבור שערך צוולינג, ק"תש

שניכר , ק ועל חסרונו"הצביע מופסיק על מקומו המדויק של הקטע בתוך ספר תש, לחיבור זה

כפתיח לתאור אברים של מש מש' תנינא'הכותר   כי בקטע זה הראה מופסיק. במהדורת צוולינג

 כותר זה אינו מיוחד למובאות זוהריות כלומר , שאינם מתוארים כלל באדרות הזוהריות, ה"הקב

ק והעדר ציטטות "בספר תש' קטעי זוהר'בהמשך לכך טען מופסיק שאופן הבאתם של  .בלבד

, ק"תש' של סישירות מספר הזוהר אינם בהכרח סימן לחוסר סמכותיותו של הזוהר בזמן כתיבתו 

את   16.לכאורה' זוהריים'ק הוא מקורם של הקטעים ה"תש' אלא יכולים ללמדנו על כך שדווקא ס

מהארמית הזוהרית ומשקפת , לדבריו, השונה, ק"תש' דעתו זו סמך מופסיק גם על הארמית של ס

מופסיק בהקשר זה התיחס  .וכן על מושגים המשמשים בשני החיבורים 17שפה אותנטית יותר

שמופיעים בספרות ', שדה של תפוחים'למושג ו' א”ז' -מו של הפרצוף התחתון באלוהותלש

ק הכיר את האדרא "תש' שלפי אלטמן היוו ראיה לכך שס, מושגים אלה. ק"תש' האדרות ובס

שהזוהר הוא היינו , גם על כיוון שאילה הפוך ,כך טען מופסיק, יכולים להצביע 18,ושאב ממנה

  19.יוסף' שלקח מר

                                                 
במאמרו זה אף סוקר הוס את דעות קודמיו בשאלת התבססות מעמדו . 271-277' עמ, קאנוניזציה, הוס 15

 . 268-269' ראו שם עמ, של ספר הזוהר

על קדימות של מופסיק ערעורו גם על טענה זו התבסס בין היתר  .184-185' עמ', קטע לא ידוע' ,מופסיק 16

  .לטענותיו הנוספות בהקשר זה אנו מתיחסים בהמשך הסעיף. ק"תש' הזוהר לס
. רבות מתרגום אונקלוס ק שואבת"תש' לטענתו הארמית של ס. 179-180' עמ, קטע לא ידוע, מופסיק 17

יוסף בא מאזור שבו הארמית ' זהיר ביותר את האפשרות שרעלה מופסיק באופן ה, במקום אחר במאמרו

 (. 182' עמ)עוד היתה שפה מדוברת 

 .ואילך 256' עמ, טעמי המצוות, אלטמן 18
ק נתיחס בהרחבה בהמשך "תש' א באדרא ובס”למשמעותו של ז.181-182' עמ, קטע לא ידוע, מופסיק 19

ק בהקשר זה ראו דיוננו "תש' ין האדרא לסלמשמעויותיו של שדה התפוחים באדרא ולזיקה ב(. 3' סע)

וכאן מופיע ביטוי זה  -שדה התפוחים , בזוהר, כאן נציין שעל פי ליבס. 4.1.2, 2.4.4.1' סע' המפורט בפרק ב

ופעמים אף את , מציין באופן כללי את ספירת מלכות -' חקל תפוחין קדישין'בעיקר בנוסחו הארמי 

היינו , בכמה מקומות בזוהר מסמלים התפוחים את האבות, ליבס כפי שמציין. הנשמות הניזונות ממנה

במובן זה שהיא השדה שבו , בהקשר זה המלכות היא שדה התפוחים. שלוש הספירות חסד גבורה ותפארת

ק שבו התפוחים והשדה "תש' בהבדל מס.  224' הע 146-147' עמ, משיחה, ראו ליבס. משפיעים התפוחים

ונראה כי זהו , הזכר והנקבה –שתי ישויות  (במקרים שתוארו לעיל) הדימוי בזוהר מאגד, ישות אחת המה

 .  שמוש מורכב יותר בסמל
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ק הועלה לראשונה על ידי "תש' לציין כי הערעור על תפיסת היחסים המקובלת בין הזוהר לס יש

אלא , ק אינו מחקה את הזוהר"תש' טען כי ס' הזוהר' כיצד נתחבר ס'שבמאמרו ,  יהודה ליבס

ר ולמקובלים אחרים "המפתח בדרכו מקורות משותפים לכותבי האד, הינו חיבור עצמאי

20.בתקופה
באדרא כנגד דמותו  א”זליבס נסמכו בין היתר על הדיון בדמותו הזכרית של דבריו של   

משקפת תפיסה מקורית וקדומה , (על סמך ראיות שונות)שכפי שהראה ליבס , ק"תש' הנקבית בס

 .  יותר של פרצוף זה

ק לא מעתיק מהזוהר אלא שואב ממהדורת "תש' סכי , אם כן, הטענה שאותה העלה ליבס היתה

בין בני החבורה שהיתה שותפה  פי ליבסמהדורה זו היא שהתגלגלה ל. ה כלשהיאדרא קדומ

 . והאדרא הזוהרית היא עוד אחד מעיבודיה, בחיבור ספר הזוהר

הלך בכיוון זה אך הקצין אותו בהדגישו את האפשרות שהזוהר הוא ששאב  ,כך נראה ,מופסיק

ן על הזוהר קשורה גם בגורלם יוסף נשע' כן טען  מופסיק שהקביעה כי ר. יוסף' מכתבי ר

תהליכי הקאנוניזציה שעבר ספר הזוהר במהלך הדורות : היינו, ההיסטורי של שני החיבורים

ק ביחס "תש' בין טענותיו לעצמאותו ולקדימותו של ס. יוסף וכתביו' האנונימיות של ר -ומנגד 

אינם , ם אופי מתוחכםיש להזכיר לבסוף גם את טענתו כי תאורי הפרצופים בזוהר נושאי, לזוהר

וזאת כנגד  ,ואינם שיטתיים, ק"תש' נוגעים אלא במספר מוגבל של איברים יחסית לס

 21 .ק שהינה פשוטה ולוגית יותר"תש' הקוהרנטיות של התאורים בס

 

                                                 
 . 26-30, כיצד, ליבס 20

' בהשוואה לס, ר"המעלה את האופי השיטתי והארגון הסימטרי של האד, השוו ניתוחו של גולדרייך 21

ראוי לציין כי מבנה זה נכון ביחס , עם זאת. 15-23' עמ, הגבול, גולדרייך. דוד בן יהודה החסיד' הגבול של ר

דילוגים ואי , אם כי גם בקרב אלה ניכרים חוסרים, לקטעים העוסקים בתיקוני הזקן של שני הפרצופים

, א”ר שנוגעים לאברים נוספים של ז"בחלקים האחרונים של האד, לעומת זאת. ר"סדרים בדרשות האד

עוסקות בתיקוני ש יחידותעל ההבדל בין שתי ה. הארגון בולטחוסר , ובהם אף עולה דמותה של הנוקבא

עמד כבר גולדרייך שאף , בתיקוני הזכר והנקבה ונגזרותיהםעוסקת ש, ה השלישיתיחידא לבין ה”עתיקא וז

לשאלת מבנה (. 15' עמ, שם. )טען כי החלק השלישי הינו עצמאי ביחס לשני האחרים מבחינת מבנהו

להצגה . 'כמו כן עסקנו בהבטים שונים של שאלה זו בפרק א.  4' סע, במבוא האדרא ומרכיביה ראו הרחבה

 .   סכמטית של מבנה האדרות ראו הנספח לעבודה
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 עניניו המרכזיים של הפרק הנוכחי. 1.1

-כתביכי באחד מ בפרק הראשון ראינו.  ר"ק לאד"תש' הדיון בפרק זה יתמקד בשאלת יחסו של ס

כחלק אינטגרלי ( או לכל הפחות קטעים ממנו)ק "תש' ניכרת תפיסתו של ס ר”אדשל ה היד

 . ים מסוימים בתורת האדראהבטל' נוסח אחר'חלק שבו עולה , מספרות הזוהר

יג מידות  :והםר "ק ובאד"תש' השוואה מפורטת בין שני עניינים מרכזיים בס בפרק הנוכחי נערוך

 . הפרצוף העליון באלוהותתאורי האל ו

על יחודו של . זקן עתיקא תיקוניביג  ר”אדיג מידות האל נקשרות ב, כפי שראינו במבוא לעבודה זו

בסעיפים הבאים . וכעת נרחיב בעניין זה, קישור זה באדרא התחלנו לעמוד בפרק השני של העבודה

קשטיליה בין מחצית המאה נציג בפירוט את ההקשר הרחב של פירושי יג המידות בכתבי מקובלי 

  ר”אדעל רקע זה נעמוד על ההבדל המהותי בין תאורי יג המידות ב. היג לתחילת המאה היד

הבדל זה כרוך בהבדל מהותי נוסף בתאורי הפרצוף העליון  ,כפי שנראה. ק"תש' לתיאוריהן בס

 .  ומשמעותו בשני החיבורים

ציג ק ומתוך כך אף נ"תש' סופי של סבתוכנו התאומכריע  הבטחדד נ, על סמך הבדלים אלה

, הקשורות בספרות האדרות הזוהריתהמרתקות בהמשך הדברים כיוון לפתרון לאחת החידות 

. 'אדרא דבי משכנא'ה ר וקרויה"שנזכרת בפתיחת האד מסתוריתהלא היא חידת האדרא ה

 . א זועם אדרק משקף היכרות "כי ספר תש וכן נראה, באדרא זו נדון בפירוט בהמשך הפרק

ק הועלה זה מכבר על ידי אליוט "הקישור בין האדרא דבי משכנא לבין ספר תששראוי לציין 

ק התבסס "תש' העלה וולפסון את האפשרות שס, במאמרו על החוויה האקסטטית בזוהר. וולפסון

הפרק הנוכחי יהווה אם כן פיתוח של השערה זו תוך ביסוסה על עיון  22.על האדרא דבי משכנא

' כפי שהם מופיעים בס, יג מידות  והפרצוף העליון באלוהות: שני הנושאים האמורים לעילמקיף ב

   ..ר”אדק וב"תש

 

                                                 
 .17' הע 212' עמ, חוויה אקסטטית, וולפסון 22
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  יד-פירושי יג המידות בקבלת המאות יג. .

משמעותן של יג מידות האל ככוחות עליונים והיחס בינן לבין עשר הספירות היא נושא נפוץ למדי 

לחלק ממחקרים אלה נתיחס ביתר פירוט  23.יוונים שוניםשנידון במחקר מכ, יד-בקבלת המאות יג

 . לענינים נוספים בנושא חשוב זה נשוב ונתיחס בפרק הרביעי של עבודה זו, בסעיפים הבאים

 ר”אדלתפיסת יג המידות ב לספק את הרקע וההקשר, אם כן, הדיונים בסעיפים הבאים נועדו

. דות של המקובלים בכתבי חוג העיוןתחילה נעמוד על מקורה של תורת יג המי. ק"תש' ובס

המגמה האנתרופומורפית והמגמה  –בהמשך נתאר שתי מגמות שונות בפירושי יג המידות 

ומאידך נעמוד על פירושו , מחד, ר”אדעל רקע זה  יתבהר יחודו של פירוש יג המידות ב. המופשטת

יובילונו בהמשך  שים אלהההבדלים בין פירו. המידותיוסף הבא משושן הבירה ליג ' היחודי של ר

 .    למסקנות חדשות בנוגע להבדלים בין תאורי הפרצוף העליון בשני החיבורים

 חוג העיוןב יג מידות. 1..

שנאצלים או  כוחותכאן מדובר על יג  24.מצוי בכתבי חוג העיון המקור העיקרי לתורת יג המידות

. מגוונים ומשתנים בין כתבי החוג שתיאוריה, נובעים בתהליכים שונים מתוך האצילות הראשונה

. 'אופן הגדולה וכד, כסא נגה, ערפל, חשמל: כמו, קרויים בשמות מעולם המרכבה כוחותיג ה

בבירור מתחת לעולם  מיקמו את כוחות המרכבה , שלפי דן, הבהיר וממשיכיו' בשונה מס

נראה כי הם לפי דן . בחוג העיון  מעמדם של כוחות אלה מעורפל ומעורר שאלה, הספירות

אך משמעותם וכן טיב הקשר בינם לבין הספירות קשה , מקושרים כאן לכוחות אלהיים עליונים

  25.לפענוח

 :ניסוח אחד למשמעותן של יג המידות בחוג העיון ניתן למצוא בדבריו של גרשם שלום בעניין זה

הם בוקעים ו, המתהפכים לדבר והיפוכו כוחותשלוש עשרה המידות הן מיני תמורות דהיינו 

כמה . מן האצילות העליונה של החושך הקדמון או התעלומה העליונה או האוויר הקדמון

                                                 
 .16, 1-11' עמ, מקובלים ראשונים, דן לסקירה כללית של יג המידות בראשית הקבלה ראו 23
 'עמ, מקורות הקבלה, ל"הנ; 171-172' עמ, ראשית הקבלה,  ראו שלום, העיוןלסקירת יג מידות בחוג  24

מסכם את המחקרים הקודמים בעניין זה וכן , 118-119' עמ, זוהר, גילר .347-349, 338, 332,  316-317

 .  קטיליה בו נדון בהמשך'יוסף ג' בסוד יג המידות לר( שם)עוסק 
. עיון נזכרות הספירות ככלולות בצורות שונות ביג הכוחותבחלק מחיבורי חוג ה. 20' עמ, שם, דן 25

בחיבורים אחרים נעשה נסיון לשלב בין עשרה כוחות ליג כוחות באמצעות הוספת שלושה אורות עליונים 

 .142-145' עמ, עיון, ראו ורמןלעניין זה . שמהם נובעים עשרת הכוחות
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המיוחד בענפי שרש התנועה המתגבר בשרש יג : "מהספרים מכנים את האל בכינוי מפואר

 . ג מידות הרחמים מגלות איפוא את כח הספירה העליונה"י". מיני תמורה

וגם , ר הזוהר ולבשה שם צורה מיתולוגית חדשהדיעה זאת נתגלגלה אחר כך גם לספ

מקובלים אחרים שלא השתעשעו בסימבוליקה מרחיקה לכת כמו זו של בעל הזוהר על שלוש 

כמעיני ישועה ביארו את יג המידות , של עתיק יומין' צורות הזקן'או ' תיקוני דיקנא'עשרה 

 26.הנובעות מכתר עליון

ת בחוג העיון מבטאים את הערפל הרב השורר סביב מונח דבריו של שלום על יג המידות העליונו

אך משמעותן של , שבוקעות מן האצילות העליונה' מיני תמורות'יג המידות הן . זה בכתבי החוג

 כוחותיג ה, מבחינת תפקודםניתן לומר ש 27.תמורות אלה אינה מחוורת בדבריו של שלום

, לפי שלוםו הנעלםמתגלה הכח העליון  המתוארים בחוג העיון הם האמצעי או הכלי שבאמצעותו

איש , הוא שהתגלגל מכתבי חוג העיון והשפיע על המקובלים לאחר מכן, המידותזה של יג  הבט

 . איש לפי דרכו

  

 יד-יג-מגמות מרכזיות בפירושי יג המידות של מקובלי המאות ה. ...

ססים על מידות הרחמים ליג המידות מתב פירושי המקובליםרוב , כפי שכבר ציינה רונית מרוז

ניתן למנות את  ,שעליהם נרחיב בהמשך, בין הפירושים בקבוצה זו 28.שמזכיר משה בשמות לד

, משה מבורגוש' את פירושו של ר, הייחוד שלו' אשר בן דוד המובא בסוף ס' פירושו החשוב של ר

  29.ץ”סד וכן את, ק"תש' יוסף הבא משושן הבירה ליג המידות בס' את התייחסויותיו של ר

                                                 
וראו , קטיליה'יוסף ג' ום בסוף דבריו שם הוא רהמקובל אליו רומז של. 172' עמ, ראשית הקבלה, שלום 26

, על הקישור בין יג מידות לספירה העליונה ולדמות אדם בראשית הקבלה ובאדרא ראו גם אידל. 3' שם הע

 .וכן ראו בסעיף הבא. 255-257' עמ, ספירותההספירות שמעל 

שעליו כפי , ר מעיין החכמהיש לציין כי הערפל בנושא זה נותר גם בפירושו של ורמן לאותו קטע מספ 27

לתיאורים נוספים של יג מיני התמורה ראו . 49-51' עמ, עיון, השוו ורמן. הנראה ביסס גם שלום את דבריו

 .14-15' עמ, מקובלים ראשונים, דן; 90-91' עמ, שם

  .שאינם נזכרים להלן, להפניות למקורות נוספים 13' הע, כן ראו שם . פירוש יג מידות, מרוז 28

לעיל פרק  כן ראו. 6' סע, ארכיאולוגיה, ץ עם המידות משמות לד ראו מרוז"לזיהויין של יג המידות בסד 29

 .4.3.1' ב סע
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קטיליה נדרשות יג המידות על סמך הפסוקים 'יוסף ג' לר' סוד יג מידות'וכן ב ר”אדב, כנגד זה

שעל הזיקות הרבות ,  תופעה זו היא יחודית לשני הפירושים הללו 30.האחרונים במיכה פרק ז

  31 .ביניהם כבר העירו קודמי ואנו נרחיב בהן בהמשך

מצטרף , קישורן של יג המידות באדרא בפסוקים ממיכה פרק ז ,(3.3.1' סע) ' כפי שהראינו בפרק ב

י על "בעוד האדרא מאדירה את רשב .לעמדה יחודית ושנויה במחלוקת באשר למעמדו של משה

' מהתקופה דוגמת סאחרים בכתבי מקובלים , כשהיא מקשרת את משה למקום הדין, פני משה

, יוסף הבא משושן הבירה' לר ק"תש' ן סקטיליה וכ'שערי צדק לג 'ס, אשר בן דוד' הייחוד לר

כפי ', שערי צדק'ב. מקושר משה במידות הרחמים העליונות תוך שמירה על מעמדו הנעלה

שיש בה כדי להעיד על קיומו של פולמוס בעניין זה , מובא בהדגשה יתירהאף העניין  ,שהראינו

 32.בקרב מקובלי התקופה

שמתבסס על יג , ל"בפירוש יג המידות לרמד ניכרת משתי המגמות שנזכרו לעילמגמה שונה 

ל "פירושו של הרמד. (א, א)כמופיע בספרא , ישמעאל' רשיטת על פי , המידות שהתורה נדרשת בהן

מצינת , במבוא שהיא מקדימה למהדורתה. בידי רונית מרוז  ביקורתיתזכה לאחרונה למהדורה 

האנתרופומורפיזם המתון , ביניהם, ר”אדמרוז הבדלים בולטים בין פירוש זה ליג המידות של ה

וכן , ל לעומת התאור האנתרופומורפי המוקצן של המידות באדרא"שמאפיין את פירושו של רמד

, ככלל מהווה. העובדה שמושג הפרצופים אינו ניכר כאן ויג המידות מקושרות בספירות בלבד

ימינו בדבר מחקר בק משמעותי לדעה המקובלת בחיזו, ל"פירוש יג המידות של רמד, לדבריה

מגמה דומה של התבססות  33.ץ"לתורת האדרות וסד ל"רמדהשוני העמוק בין כתביו העבריים של 

. דוד בן יהודה החסיד' הצובאות לר מראות' ישמעאל ניתן למצוא גם בס' על יג המידות של ר

 המוקדש', דבפירוש יג המידות אני מתיחסת בפירוט בפרק של מקובל זה לדרכו המיוחדת 

 .ר”אדלמקובל זה ויחסו ל

עניין נוסף שראוי לציון בפירושי המקובלים ליג המידות הוא תבניות החלוקה שהם קובעים 

כאשר יב המידות . אחד+ כך למשל ניתן לראות את חלוקת המידות  ליב . מידות העליונותב

                                                 
 .4.3.1' סע', ר בעניין זה ראו פרק ב”ץ והאד"לדיון מורחב בהבדל בין סד 30
' עמ, יד-כתבי, ל"ראו הנ. ר"קטיליה לבין האד'יוסף ג' ציין זיקות רבות בין סוד יג מידות לר שלום גרשם 31

 .20-25' עמ, כיצד, ל"הנ; 102' עמ, המשיח, ל"לדיוניו של ליבס בנושא זה ראו הנ. 219-225
 . 4.1.2' סע' כן ראו פרק ד, 4.3.1' להרחבה והפניות מדויקות ראו פרק ב סע 32

 
דרות ל לתורת הא"למחקרים שעוסקים בהבדלים בין כתביו העבריים של רמד. פירוש יג מידות, מרוז 33

' עמ, שקל הקודש, ל"הנ; 18-19' עמ ,כיצד, ל"הנ ;3' פרקים עמ, ליבס ;551' עמ, ספר הרימון, ראו וולפסון

 . 86' עמ, כזוהר הרקיע, הוס ;133' עמ, קליפה קודמת לפרי, גינת-פרבר ;283
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כעליונה על ואילו המידה היג נתפשת  הכלולות כל אחת מארבעקבוצות  שלושנחלקות בפני עצמן ל

כפי  34.ל"גם בפירושו של רמד, אשר בן דוד ובאופן אחר' חלוקה מעין זו ניכרת בפירושו של ר. כולן

, ר”אדוכן בקטע אחד ב ז”אדחלוקה זו ניכרת גם ב, בעבודה שאני מראה ביתר פירוט במקום אחר

  35.שחריגותו בולטת על רקע הדרך המרכזית באדרא זו

כך למשל ציין משה . לערוך הבחנות מגוונות בפירושי יג המידותניתן כמובן , מבחינה תוכנית

ואילו אנו נבקש   36חלמיש  את הדרכים השונות בהן יישבו המקובלים בין המידות לספירות

 :להבחין כאן בין שתי דרכים מרכזיות במסגרתן פירשו המקובלים את יג המידות

יוסף הבא ' בכתביו של ר, מבורגוש משה' שניכרת בפירושו של ר, המסגרת האנתרופומורפית. א

 . ץ ובאדרות"בסד, משושן הבירה

באמצעותם  כוחותספירות או , שמות, המסגרת המופשטת שבה התפרשו יג המידות כשפעים. ב

מסגרת זו ניכרת בפירושיהם של . מגלה הישות העליונה הנעלמת את כוחה בספירות או בעולמות

וכן חיבוריו , ל"רמד, קטיליה'יוסף ג' ר, וי אבולעפיהטודרוס בן יוסף הל' ר, אשר בן דוד' ר

 . חסידדוד בן יהודה ה' המאוחרים של ר

לפני חברי חוג הזוהר היה 'העלה יהודה ליבס את ההשערה כי , 'הזוהר' כיצד נתחבר ס'במאמרו 

טקסט משותף המתאר את שלוש עשרה מידות הרחמים כאורות או מעיינות כדוגמת הטקסטים 

, וג העיון וחברי החוג עיבדוהו והשלימוהו ונתנו לו גוון אנתרופומורפי איש לפי נטייתוהידועים מח

משה ' במהדורתה לפירוש יג המידות לר  37'.כשהם מרכיבים אותו על טקסטים אחרים שהיו בידם

שלטענתה מכירים זה , דה לאון ציינה רונית מרוז את הדיאלוגיות שניכרת בין הפירושים השונים

   38.גיבים זה לזהאת זה ומ

                                                 
, ל"ראו הנ, מעירה גם רונית מרוז, אשר בן דוד' ל לפירושו של ר"על נקודות הדמיון בין פירושו של רמד 34

ל "כשלטענתה רמד, מרוז מדגישה את הדיאלוגיות שבין הפירושים השונים ליג המידות. פירוש יג מידות

לטובת , הכיר את הפירושים האחרים ודחה אותם או ליתר דיוק את המגמות האנתרופומורפיות שבהם

ראו , ל לתורת האדרות"מדעל התנגדותו של ר. 'אשר בן דוד' לטעמו המתון יותר של ר' המופגנת'החזרה '

מהלך דומה של התרחקות מתורת האדרות שאחד מביטוייה הוא . 283' עמ,שקל הקודש, גם ליבס

דוד בן יהודה החסיד שבחיבורו ' גם אצל ר ניתן לזהות, אשר בפירוש יג המידות' התקרבות לדרכו של ר

 . להלן' הלך זה נידון בהרחבה בפרק דמ. ניתן למצוא עוד פירוש ליג המידות שהתורה נדרשת בהן' אור זרוע'
 .4.1.1' סע' פרק ב 35
מקובלים , דן; 206-208' עמ, מושגי יסוד, אורון: עוד ראו לעניין זה .100' עמ, מבוא לקבלה, חלמיש 36

 . 144-145' עמ, עיון, ורמן, 8-16' עמ, ראשונים

 . 28' עמ, כיצד, ליבס 37

 . פירוש יג מידות, מרוז 38
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, כדי לעמוד על דברים  אלה ביתר בירור נסקור כעת מספר דוגמאות מבין החיבורים שהזכרנו

ואת ההקשר ,  מתוכן נחדד את ההבדלים בין הפירושים המופשטים לפירושים האנתרופומורפיים

 ר”אדה לאור זאת אף נבחן לבסוף את ההבדל המהותי בין. ק"תש' וס ר”אדהו פירושי בתוכו נוצר

נידונות , שלא יועלו בפרק הנוכחי או ידונו כאן בקיצור, דוגמאות נוספות 39.ק בנושא זה"תש' לס

בפרק , דוד בן יהודה החסיד ויחסם לתורת האדרא' ביתר פירוט במסגרת דיוננו בחיבוריו של ר

 .הרביעי של עבודה זו

 

 הפירושים האנתרופומורפיים -יג מידות  . 1....

 40.משה מבורגוש על סוד יג מידות' ורפי מפותח ומובהק מצוי בחיבורו של רפירוש אנתרופומ

חוג שכתביו . 'המקובלים הגנוסטיקאים'מקובל זה השתייך לחוג הקשטילייאני אותו כינה שלום 

  41.השפיעו רבות על הקבלה בכלל ועל הזוהר בפרט

, (משמות לד)ים של האל הרחמ מידותמשה בין יג ' קושר ר 42,ות וחישובי אותיותעל סמך גימטרי

 .  והמאמרות בהם נברא העולם(  ש"המתבססים על תאורי הדוד בשה)לבין פרטי שעור הקומה 

אך על סמך השוואות , משה מתעלם מעשר הספירות' חיבורו של ר, כפי שציין כבר משה אידל

שנראה כפי )בהם נקשרות יג המידות בספירת הכתר , לכתביהם של מקובלים אחרים בני התקופה

את הימנעותו מהגדרה . משה כיוון בדבריו לרובד עליון זה' סבר אידל כי גם ר, (מיד ביתר פירוט

הגלומה , קשר אידל בחדשנות שבדבריו, מפורשת של הדברים במסגרת הסמבוליקה של הספירות

 הן שלום והן אידל ציינו באופן כללי 43.ביחוס מונחים אנתרופומורפיים לתחום העליון באלוהות

                                                 
 .4.1.2' סע' שאינן מפורטות בפרק זה נידונות ביתר הרחבה בפרק ד חלק מהדוגמאות 39
התייחסויות להבטים מגוונים בתורתו של . 195-206' עמ, לחקר, שלום החיבור פורסם בליווי הערות אצל 40

שער , מצויות אצל אורון, השופכות אור על מקומו בחוג המקובלים הגנוסטיקאים, משה מבורגוש' ר

 (. משה מבורגוס' ער)י האינדקס ראו שם לפ, הרזים

על השפעת תפיסות מסוימות של חוג זה על הקבלה בתקופתו וכן . לחקר, שלום: על חוג זה וכתביו ראו 41

ל ראשיתו של "הנ; 261, 202, 193-194, 187' עמ, תורת הסוד, דן: על מקובלי המאה הטז ראו בין היתר

פירוש , גינת-פרבר; המשיח, ליבס; ות שמעל הספירותהספיר, ל"הנ; דמות, אידל; 239-252' עמ, המיתוס

 . 17-29' ביחוד עמ, שער הרזים, אורון; מרכבת יחזקאל
מעיין החכמה ' ומונח זה מזכיר את ס' חשבון'משה על פסוקי התורה הוא מכנה ' את הפעולה שמבצע ר 42

 . 90-96, 50-51' עמ, עיון, ראו ורמן. שבו נמנה החשבון כאחת מחמש הפעולות שנקשרות ביג התמורות

 .255-256' עמ, הספירות שמעל הספירות, אידל 43
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משה מבורגוש לבין האדרות וברצוני לפרט כאן ' את הדמיון והקרבה בין פירוש יג המידות של ר

 44.את הדברים

בכך , ץ"משה מבורגוש לבין סד' ושו של רפיר בחינה אחת של דמיון תמאטי ניתן למשל לזהות בין

של האל  התאור האנתרופומורפי, יג המידות - ה נושאים והםשלושבין  יםקושר ששני החיבורים

החיבורים  זאת על אף שמבחינת המסגרת והשיטה הפרשנית שונים. ותאורי הבריאה מבראשית

 . זה מזה

בשני . ר”אדמשה מבורגוש לבין ה' ניתן למצוא דמיון חלקי בין פירושו של ר, בפרטי שעור הקומה

לציין שכינויו כאן מעניין . האזן והחטם וכן הָזָקן, גווני העין, המצח, החיבורים מתוארים הראש

שחוזר פעמים ' כבוד'ובמונח זה מהדהד המונח ', יקירו דיקירותא'של הזקן בספרות האדרות הוא 

בעוד , עם זאת 45.משה מבורגוש כשם לאברי שעור הקומה ומידותיה' רבות בחיבורו של ר

נקשר במידה  מיג מידות האל )!( הזקן למעטמשה כל אחד מהפרטים שנזכרו ' שבפירושו של ר

אלו אינן  ר”אדב, וכאמור, בזקן העליוןרק ובאדרות מקושרות יג מידות האל  ץ”סדב, בשמות לדש

פרטי הפנים האחרים שמתוארים באדרא נקשרים בכלל  46.המידות משמות אלא ממיכה ז

 .למשמעותו של הבדל זה נשוב ונתיחס בהמשך. בפסוקים אחרים ולא בפסוקי המידות

, תמורותות וטכניקות כמו גימטרימשה בולטות ' ורו של רבחיב, מבחינת הטכניקה הפרשנית

בחוג גם ניתן למצא  רמזים להןו 47לחסידות אשכנז, כפי שהעיר כבר גרשם שלום, שאפייניות

שאף הוא , 'תיקון'כאן לעומת זאת בולט מושג ה. שיטות אלה אינן משמשות באדרא כלל .העיון

 . מושג משמעותי בכתבי חוג העיון

את משמעותו של  48',מעיין החכמה'תואמת הגדרתו של ורמן למושג התיקון ב באופן מעניין

שתכליתו חשיפת  , הוא תהליך אנליטי' מעיין החכמה'התיקון ב, על פי ורמן.  ר”אדהתיקון ב

מתוך ביצוע מסוים של כמה . הלא הוא שם הקודש, היסודות הבסיסיים של מושא החקירה

                                                 
משה לסודיות התורה ' רמזיו של ר במקום זה כותב שלום כי. 143' עמ, 3' הע 195' עמ, לחקר, ראו שלום 44

כ ביתר "ושאולי הוא כבר כיוון למה שאנו קוראים אח'מוכיחים שהסתיר יותר משגילה , אותה הוא מעלה

אידל אף מעלה בהקשר זה את . 256' עמ, הספירות שמעל הספירות, כן ראו אידל. 'דרות שבזוהרבירור בא

 . משה קדם לכתיבת האדרות' ההשערה שחיבורו של ר

מציין  8' הע, 198' בעמ. ואילך 198' עמ, (לחקר, שלום: בתוך), ראו סוד יג מידות ופירושן וגימטריה שלהן 45

 .  ה וכל מידה נקראים כאן כבודגם שלום כי כל איבר בשעור הקומ
מצויים  לכךליג אורות עליונים שמתקשרים במוחו של עתיקא והדים גם למצוא רמז אמנם ר ניתן ”באד 46

 .4.1.1' פרק ב סעלהרחבה בנושא זה ראו . ז”גם באד

 .143' עמ, לחקר, שלום 47

 .69' הע 50' עמ, עיון, ורמן 48
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מגיע הדורש בסופו של דבר למצב , ו בזו ומתגלגלות זו בזושנקשרות ז, פרקטיקות פרשניות שונות

שהם יג המידות , שבו האור העליון מתרבה במעמקיו עד שהוא מתגלה ביג מיני התמורה

  .העליונות

והעיון בהן אינו מעוגן , מושא החקירה אמנם אינו שם הקודש כי אם יג המידות העליונות ר”אדב

עם . או לפחות לא באופן מפורש או ברור, ות בחוג העיוןבטכניקות פרשניות דוגמת אלה שנזכר

הלא הם פלגי הזקן , מידותהיסודות החבויים ב נועד התיקון לחשוף את זאת גם במקרה זה

לבלי  -המידות ופלגי הזקן  –ומתוך מהלך זה נקשרים בסופו של דבר שני המרכיבים  העליונים

 . הפרד ומתוך כך מתגלה השפע העליון והסוד

משה ' נת הטכניקות הפרשניות עולות אם כן זיקות אפשריות לחוג העיון בחיבורו של רמבחי

אך נראה כי , לחוג העיון ר”אדמבחינת התפיסה היסודית של התיקון ניכרת זיקה בין  המבורגוש ו

 . לפי צרכיו ונטיותיו, ביסודות המשותפים, כדברי ליבס, כל אחד מהכותבים אכן השתמש

. ן שני ביטויים מרכזיים למגמה האנתרופומורפית בפירושי יג המידותעד כה ראינו אם כ

וכך גם , משה מבורגוש' כך אצל ר. נדחקות הספירות מן הדיון, נשוב ונדגיש, בפירושים אלה

  49.במבוא לעבודה זו שעל יחסה החידתי לתורת הספירות הרחבנו, ר”אדב

 

' אשר בן דוד ור' בפירושי ר אורות או מבועים עליונים , כוחותיג מידות כ. .....

 קטיליה'יוסף ג

את המגמה , כל אחד על פי דרכו, כאמור, מגלים, קטיליה'יוסף ג' אשר בן דוד ור' פירושיהם של ר

אשר ' בחיבורו של ר)זו הקושרת את המידות בבירור בספירת הכתר , השניה בפירושי יג המידות

 .  אנתרופומורפי או שאינה מודעת לואך מטשטשת את אופיין ה( 'עילת העילות'מדובר על 

' לר 'שער הרזים'שהשפעתו בענין יג מידות ניכרת בין היתר ב 50,אשר בן דוד' בחיבורו של ר

אני דנה ביתר , דוד בן יהודה החסיד' לר 'מראות הצובאות'' טודרוס בן יוסף הלוי אבולעפיה ובס

שמתבסס אף הוא על יג , אשר' של רנציין כי פירושו  ענייננול 51.פירוט במקום אחר בעבודה זו

שונה בסגנונו במושגיו ובתכניו מפירושי המקובלים האחרים שנזכרים כאן , המידות משמות לד

                                                 
 .5.6' מבוא סע 49
  .51-82' עמ, רמסאב' מהד, ספר הייחוד 50
 . 4.1.2' סע' להלן פרק ד 51
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 52.אשר מקפיד לעגן את ביאורו במסורות קודמות' ר. ועם זאת ניכרת השפעתו הרחבה עליהם

 53וקבלת הספירותמבחינה מושגית ניכר בו שילובה של המחשבה הפילוסופית עם תורת השמות 

. אשר מורכב ונפתל ואינו קל להבנה ולפירוש' חיבורו של ר. ומבחינת תוכנו בולט עניינו המוסרי

אלה  כוחותו, הפעולה המתגלים של האל כוחותבהכללה ניתן לומר שהמידות מתוארות בו כ

בפירוש יג , כפי שכבר ציינו, אך הדים לו ניתן למצוא, הייחוד' מבנה זה יחודי לס. ערוכים במבנה

, אשר' לפי ר. יוסף הבא משושן הבירה' ק לר"תש' ולהבדיל באדרות וכן בס, ל"המידות לרמד

 מידות-אבות .הדין והרחמים ,שהם מידות החסד', אבות'ה שלושבשמות האל ומידותיו  מגולמים 

דה בחלוקה זו נמנות שתים עשרה מידות ואילו המי. כלולות כל אחת מארבע מידות משניות, אלה

' העצם'מידה זו הוא מכנה . הראשון שנזכר בשמות לד ו' אשר בשם יי' היג מגולמת על פי ר

המידות השונות  54.והיא הנעלה על כולן ובבחינת מקורן( 'תארים'בהבדל משאר המידות שהן )

כך למשל הוא מכנה את שלושת אבות , אשר' זוכות לתאורים וכינויים רבים בחיבורו של ר

כינויים אלה קשורים כולם באחיזתן . 'צרור החיים'ו' גן', 'נטיעות', 'דות פנימיותמי'גם  המידות

ומבטאים את אחדות המידות , 'עילת העילות'המזוהה אצלו עם , של מידות אלו במידה העליונה

קבוצות של שלוש נחלקות לו)מידות אלה -ידות הכלולות בשלושה אבותהמיב את . ואחיזתן זו בזו

מידות 'ה' כח'פועלות ממידות אלו  .  'מידות נפרדות'וא מכנה לעומת זאת ה, (מידות ארבע

  55.כעין מלאכים בתאור פעולתן הן מזכירות. בהם מתגלמת פעולת הרצון העליוןו 'הפנימיות

                                                 
וכן מסורות ( 71' עמ)ל "מסורות חז, (76, 59, 53' עמ ,הייחוד' ס)ב "אשר מזכיר פרשנים מימה' ר 52

' כן ראו ניסוחים דומים עמ 72' עמ)' ולפי מה שקבלתי בקבלה ברורה אמרתי כל זה'אנונימיות כמו הניסוח 

78  .) 

 . פירוש יג מידות, ראו מרוז, ל"לפירוש יג המידות של רמד לקרבתם של הבטים אלה 53

מרוז במושגים אלה ונית כפי שהעירה כבר ר.   71, 63-66, 60, 55, 51-53' עמ, הייחוד' סראו למשל  54

 .פירוש יג מידות, ראו מרוז. ם"לפילוסופיה של הרמבאשר ' של רבולטת קרבתו 
ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים רוצה לומר ': 77' עמ, (הייחוד' ס: להלן)אברמס' מהד, הייחוד' ס 55

שמשפיעים כח למידות הנפרדות שהם בכל צד בארבע רוחות המשתלחים לכמה ענינים ואין אחד מהם 

עושה שתי שליחויות מה שאין כן במידות הפנימיות שנקראו אבות שכל אחד מהם פועלת שלושתן כאחד 

ן ולכך המידות הנפרדות מזומנות להשתלח בשליחות המידות או מקצתן או אחת מהן וכוללת בו את כל

ה רוצה לפעול במידה אחת מן "הפנימיות על פי המשך הנמשך בהם מהם לא פחות ולא יותר וכשהקב

המידות בלבד כל אחת מן השלוש שנקראו אבות נעשית ראש למידתה ומשפיעים כח למידות הנפרדות 

. הכח, גארב' על תפיסות שונות של מושג הכוח בקבלה ראו י. 'לעשות שליחותם באותה מידה ולא בזולתה

 .אם כי לא מצאתי בחיבורו התיחסות מפורטת לתפיסת המידות ככוחות כפי שהיא מופיעה לעיל
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פעולתם היא מכוח . ה ואחיזתם בו"אשר מקפיד מאד להדגיש את תלותם של המלאכים בקב' ר

את דיונו במלאכים השונים ותלותם ברוח העליונה  56.בטליםובלעדיה הם , הרוח העליונה בלבד

שיש בהן כדי להעמידנו על עיקר תורתו ועל ההבדל הבולט בינה , אשר במילים הבאות' מסכם ר

 :משה מבורגוש ובאדרא' לבין המגמה שניכרת אצל ר

וכל זה סיוע לדברי על כל מה . ומכאן ראיה שלפי חטאתם ולפי שליחותם יקראו בשמותיו

ונביאיו ועבדיו שנקראו בשמו ובשם ( ר מז ו"י בר"עפ)שפירשתי על האבות שנקראו מרכבתו 

מלאכיו הכל לפי הדבקות שהם דבקים בו ולפי השליחות שנצטוו עליו וגם כן כל הכנוים 

לפי ההשגחה שהם ממונים עליה ולפי המעשה  ','יד יי' ,''עיני יי'ה כמו "שמצאנו על הקב

ובזה ימצא כל איש מהרהר מחשבות ונבוך ברעיוניו על עניני ציורי .. .נקראו באלו הכנויים

  57...ו אין להוסיף וממנו אין לגרועעלי, מנוחה ומרגוע, מידותה

אולי כדוגמת אלה , אשר מכיר ציורים אנתרופומורפיים של המידות העליונות' מקטע זה ניכר כי ר

כן יש לשים לב לדבריו בנוגע . מא אחריםאולי דוגמת האדרות וש, משה מבורגוש' שבחיבורו של ר

מבוכה הכרוכה ככל הנראה במעלה העליונה שיוחסה למידות ', ציורי המידות'למבוכה שעוררו 

כשהוא מדגיש את המטאפוריות , אשר' כנגד ציורים אלה יוצא אם כן ר. בקרב מקובלי התקופה

אם , או צרורות)האחוזות , תכמהויות בלתי נפרדו, שלהם ומנגד את מהותן האמיתית של המידות

אשר רחוק מתורת ' מן האמור לעיל נראה חיבורו של ר. כאחת במקורן העליון( להשתמש בלשונו

תורת יג , וכפי שצויין לעיל, כפי שאני מראה בפירוט בפרק אחר, עם זאת. האדרא ומקבילותיה

א לה הד גם באדרות ניתן למצו, וכאמור, המידות שלו השפיעה על מקובלים בני זמנה של האדרא

אשר ' נראה כי המגמה הניכרת בחיבורו של ר, 'דכפי שאני מראה בפרק , יתר על כן. ק"תש' ובס

, היא שהפכה בסופו של דבר למגמה השלטת בעוד המגמה האנתרופומורפית הצטמצמה לאדרות

 . אין עוררין, שעל ייחודן בכתבי הקבלה הקדומה בכלל ובזוהר בפרט

ע "ג מידות הנובעות מן הכ"סוד י'אשר ניתן לראות ב' שניכרת בחיבורו של ר ביטוי נוסף למגמה

באופן מעניין מגלה חיבור זה גם קרבה . קטיליה'יוסף ג' לר', מעיני הישועה' ונקרא[ כתר עליון]=

 .ועל כך כבר עמדו בפירוט גרשם שלום ויהודה ליבס, ר”אדיתירה לפירוש יג המידות ב

                                                 
היינו בחוסר , אשר בהשלכות המעשיות של עניין זה' דן ר 80-81בעמודים . 78-81' עמ ,הייחוד' סראו  56

בדבריו אלה . ללא הענותו ופעולתו של הכח העליון, בלעדי ולפעול מכוחןהיכולת להתקשר במידות באופן 

בנוגע לריבוי הכוחות , מאיר בן שמעון מנרבונה כלפי המקובלים' מהדהדות כפי הנראה האשמותיו של ר

; 16-21' עמ, מחקרי קבלה, ראו שלום, אשר אליה' מאיר ולתגובתו של ר' לאגרת ר .שהם מיחסים לאלוהות

 . 30-33' עמ, תר וגילויס, הלברטל

57
 . 79-80' עמ, הייחוד' ס  
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בהערותיו המפורטות הצביע  58.קטיליה'קצר והוא שקבע את יחוסו לגשלום הדפיס את החיבור ה

ר וכן על ענינים שנשמטו מנוסח האדרא ולעומת "שלום על זיקות רבות בין סוד יג מידות לבין האד

לא לקח מן האדרא אלא ' סוד יג מידות'על סמך זה הסיק שלום ש 59.'סוד יג מידות'זאת מצויים ב

  60.'יותר שלמים מנוסחתנו של הזהר'מקורות נתחבר במקביל לה ואף שאב מ

ר "שהשווה בין מספר תיקונים באד, אישש ופיתח באופן ניכר יהודה ליבס את טענתו זו של שלום

, מבנית ותוכנית בין שני החיבורים, על סמך השוואה סגנונית. קטיליה'של ג' ג מידות"סוד י'וב

היינו הוא משקף , ר"י מקורי יותר מהאדקטיליה נושא אופ'המשיך ליבס וטען כי חיבורו של ג

    61.'קטיליה'שממנו עיבדו גם הזוהר וגם ג', נוסח שלישי'מעין  , ר"פירוש ליג מידות שקדם לאד

אכן מגלה נקודות דמיון , ר”אדקטיליה וב'השוואה פרטנית של תאורי יג המידות בחיבורו של ג

' פן ברור הרבה יותר מחיבורו של רקטיליה לאדרא באו'משמעותיות המקרבות את חיבורו של ג

היינו ביסוסם של שני החיבורים על יג המידות , פרט לעובדה שכבר צוינה לעיל. משה מבורגוש

וכן מוטיבים זהים  62קטיליה תבניות מספריות זהות'ובפירושו של ג ר”אדניכרות ב', ממיכה ז

דווקא על רקע נקודות , תעם זא 63.וחלקי פסוקים שחוזרים בתיקונים מקבילים בשני החיבורים

ועיקרו העדרו של , הבדל זה הועלה על ידי יהודה ליבס. בולט הבדל משמעותי בפרשנות, אלה

ג המידות לתיקוני "ובתוך כך העדר כל הקבלה בין י, קטיליה'היסוד האנתרופומורפי בחיבורו של ג

שערי 'כמו , אותו מקובלחוזרת גם בחיבורים אחרים של , יש לציין, תופעה זו.   הזקן בחיבור זה

                                                 
כיצד נתחבר ספר 'אך במאמרו , במקום זה נדפס החיבור ללא יחוס כלשהו. 219-225' עמ, יד-כתבי, שלום 58

 . קטיליה'עמד שלום על שיכות החיבור לג, כי לאחר הדפסת ספרו  מעיד ליבס( 81' הע 21' עמ)' הזוהר

 224 'עמ, 19, 11, 8, 6' הע 223 'עמ, 13, 11, 10, 8, 5' הע 222' עמ ,13, 4, 3' הע 221' עמ, יד-כתבי, שלום 59

 .3' הע 225' עמ ,11, 8, 6, 3' הע

 .8' הע 224' עמ, יד-כתבי, לוםש 60

 . 119' עמ, לקרוא בזוהר, להצגה תמציתית של הדברים ראו גם גילר .23' עמ, כיצד, ליבס 61

' מבועי שפע שחוזרים בדיון במידה א 390וכן התבנית של , מספר לאשמתפרשת כ' אל'כך למשל המילה  62

כמו כן במידה השניה חוזרת התבנית של . 221' עמ ,יד-כתבי, ובמעיני הישועה שלום( ר"אד)א "ג קלב ע"בח

 .222' עמ, יד-כתבי, (ר"אד)ב "קלב ע, ג"ראו ח. שכה מאורות

מעיני , (ר"אד)ב "קלב ע, ג"ח, בשני המקומותראו הקישור של הכהן הגדול בדיון במידה הראשונה  63

כשמן הטוב על הראש יורד ' 'באמצעות הפס הקישור נוצרבשני המקרים . 221-222' עמ, שם, שלום, הישועה

, ם במידה השביעית בשני המקורותידוגמא בולטת נוספת ניתן להביא מהדיונ.  (קלג ב' תה) 'על הזקן וכו

מעיני , (ר"אד)ב "קלג ע, ג"ח. מתבסס על דימוי התפוח, ממידות האל מידהבין הל דרושהקשר בין ה בהם

של  ר הבחירה בדימוי התפוח ברורה שכן תיקון זה עוסק בלחייו"כאן ראוי לציין כי באד. 223, שם, הישועה

 147' עמ, משיחה ,ליבס)' תפוחים'וכפי שכבר הראה יהודה ליבס בשפות הלטיניות כונו הלחיים , עתיקא

במעיני הישועה אין כל קישור אנתרופומורפי ועל (. ב להרחבה בעניין זה.4.1.2' סע' כן ראו פרק ב. 224' הע

 . כן נותר דימוי זה סתום למדי
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היינו גם בחיבורים אלה אין כל קישור בין יג המידות לבין איברי פנים או  64',שערי צדק'ו' אורה

תיקונים עליונים הנקראים 'קטיליה ל'על אף מודעותו של ג -כפי שמדגיש ליבס  -וזאת  , זקן עליון

כזו בין יג המידות ובין הזקן הפרדה ) 65.אותם הוא מייחס אמנם לספירת תפארת ולא לכתר', זקן

נראה אם כן כי (. ולהלן נעמוד על משמעותה! משה מבורגוש' גם בחיבורו של ר, כזכור, מצאנו

הרי העדר , ר”אדקטיליה משקף פירוש הקרוב מאד בפרטיו לזה המצוי ב'למרות שחיבורו של ג

ם אותו למגמה מקרבי, והדגשת אחיזתן של יג המידות בכתר עליון, ההקשר האנתרופומורפי

 . אשר' הניכרת בחיבורו של ר

המקובלים שעסקו במובנן : ניתן אם כן לסכם את הדברים עד כה ולהציע את ההבחנה הבאה

בעוד , האנתרופומורפי של יג המידות נמנעו מלקשרן באופן מפורש בספירת הכתר ובספירות ככלל

 . ופומורפייםים האנתרהבטהמקובלים שקשרו בין יג המידות לכתר טשטשו את ה

 

 ק"תש' סבתולדות אדם ו' סיג המידות ב. 1....

יוסף ' גלגול יחודי של הפירוש האנתרופומורפי ליג המידות ניתן למצוא בשניים מחיבוריו של ר

תולדות אדם הוא אמנם חיבור ' ס.  ק הנזכר לעיל"תש' וס 66תולדות אדם' ס, הבא משושן הבירה

ר שמגדירה באופן ברור מאד את הפרצופים "בהבדל מהאדאנתרופומורפי מובהק אך יש לציין ש

ובחלקים רבים של הדיון נטמעים קוויו , בחיבור זה מצטייר הפרצוף העליון במטושטש, העליונים

כך  67.שמזכירים במקרים רבים את מושגי חוג העיון, וזהותו בסבך של מושגים ממערכות שונות

                                                 
 . 365-366' ביחוד עמ, שערי צדק, גוטליב; שער עשירי, ראו שערי אורה 64

בהערותיו . ביחס לספירת כתר' ָזֵקן'מופיע הכינוי , 231' עמ, בשערי אורה שער חמישי. 27' עמ, שם, ליבס 65

לקישור . 86' ראו שם הע. שם מעלה בן שלמה את האפשרות כי יש כאן אף רמז לזקן העליון הנזכר באדרות

 . 252-253' בתפארת ראו שם עמ' זקן'מפורש של התיקונים הקרויים 

יוסף הבא ' לר' םתולדות אד' ס'שיוכו של , גוטליב פריםכפי שמפרט א. 58-60' עמ, יד-כתבי, ראו שלום 66

-15' ליד הע 251' עמ, מחקרים בקבלה, ראו גוטליב. )שלום רשםמשושן הבירה הועלה לראשונה על ידי ג

יוסף כשהוא מצביע ' וכן מציין תארוך פנימי בין כתביו של ר, בדרכו הצנועה מאשש גוטליב קביעה זו(.  16

כפי שמציין . בור קודם של אותו מחברכחי' טעמי המצוות' ס'בה נזכר ', תולדות אדם' ס'על הערה ב

להפניה )אלטמן אלכסנדר יוסף הבא משושן הבירה על ידי ' יוחס לפניו לר' טעמי המצוות' ס, 'גוטליב

טעמי 'אחרי , לפי גוטליב, נכתב אם כן' תולדות אדם' ס'(. 17' הע 251' עמ, שם, מדויקת ראו גוטליב

אין לעת עתה להכריע מה קדם 'כותב גוטליב כי ' ק"תש' ס'לבין ' תולדות אדם'באשר ליחס בין . 'המצוות

  .(253' עמ, שם)' .למה
המיזוג של תורת האדרות עם טרמינולוגיה של חוג העיון הוא על פי אידל אחד הסממנים האפייניים  67

 .  75' עמ, פירוש עשר ספירות, ל"ראו הנ, יוסף' לסגנונו של ר
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תיבות והענפים המשתרגים מהן והשכלים בתאורי הנ, למשל משופע הדיון בסמלי הספירות

  68.וכל אלה מתמזגים אך לפרקים בתאורים האנתרופומורפיים, והאורות הכלולים בהן

, מתוארים יג אורות שיוצאים משבעת גווני העין העליונה ,כנגד יג מידות הרחמים, במסגרת זו

יג האורות  70.ןומתוארת כאצילות הראשונה שיוצאת מן האור הקדמו 69'חכמה'הקרויה כאן 

הפנים , האזניים, כמו העפעפיים –שיוצאים מהעין נקשרים באיברים שונים של הפנים העליונים 

לפחות  –ואנו נוסיף , אין כאן כל קישור שלהם בזקן עליון, אך כפי שציין כבר יהודה ליבס, והחטם

זה עולה  רמז. במקרה אחד ניתן למצוא רמז דק לשערות ראשו של עתיקא. לא קישור מפורש

אור זה מתואר . מיג מידות האל' רחום'שהוא כנגד המידה , בתאור האור הרביעי מאורות העין

אם יאדימו כתולע ' יוסף בהקשר זה הוא' והפסוק אותו מביא ר ,'צמר'ונקרא ' לבן מאד'כגוון 

 71.'זאלחכימיא ברמי( חסר)וזה האור הוא סוד צמר 'ועל כך הוא מוסיף   (.א יח' יש) 'כצמר יהיו

לבושיה כתלג , 'בו מתואר עתיק יומין היושב על כסאו( ז ט)סוד הצמר מרמז כידוע לפסוק מדניאל 

הצמר הצח שבפסוק (. נקילבושו לבן כשלג ושיער ראשו כצמר )=' חיור ושער ראשה כעמר נקא

 'ולאור זאת ניתן לשאול האם הרמז שנוטע ר, הוא אם כן דימוי לשערות ראשו הלבנות של עתיקא

יש לציין . מרמז לידיעתו בדבר קישורן של יג המידות בשערות עליונות כלשהן, יוסף באור הרביעי

' לר' מראות הצובאות'גם ב נמצאת, דניאל זמא ו' ישמ, שהופעה סמוכה של שני הפסוקים לעיל

בפסוק מדניאל ניתן  72.שם נקשרים שני הפסוקים מפורשות בשיער עליון, דוד בן יהודה החסיד

עניין זה מפותח בקטע . ת רמז לכך שהשערות הלבנות הן למעשה מלבושו של עתיקאלראו

 .  ק"תש' הלא הוא ס, יוסף' שהזכרנו לעיל במראות הצובאות והד לו נראה מיד בחיבור אחר של ר

יוסף מציגן כאן ' ר, בחיבור זה מעטות ההתייחסויות ליג המידות וכפי שכבר ציינה רונית מרוז

ק הצביעה "תש' במקום אחד בס, עם זאת. רת הסוד ובהתאם ניכרת זהירותו בהןכלב ליבה של תו

                                                 
 .ב"נח ע-ב"נו ע, ראו תולדות אדם 68

ראו , קטיליה'יוסף ג' שערי צדק לר' וכן בס. ב-א49' עמ, ק"תש' מופיע גם בס' תאור חכמה ובינה כעיני ה 69

באדרות . 95' ראו להלן הע, על האוניברסאליות של קישור העין בחכמה. 371-2' עמ, שערי צדק, גוטליב

מקבילה לגווני העין שמתוארים כאן ניתן . 3.3.5' א סע' פריון וראו על כך החכמה היא בחינת המוח העל

 .4.2' ב סע' פר; 3.3.8' א סע' ראו פר, ר”למצוא בתאורם של גווני הלובן שיוצאים מעין עתיקא באד
 .  א"קג ע, ב"ע-א"תולדות אדם נו ע 70

 .א"נז ע, תולדות אדם 71

הלבן בשביל שהוא נקרא מידת הלבנה כי בה מוחל כי זה השער של הראש נקרא שער לבן כצמר ' 72

לבושיה כתלג חיוור ' 'וכתי (א יח' יש)' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו'ד  "לצדיקים ולרשעים הה

לדיון בקטע זה במראות הצובאות ראו  (עד' עמ, מאט' מהד, מראות הצובאות)' .(ז ט 'דנ)' וכו' ושער רישיה

 .4.3' סע', להלן פרק ד
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נביא את הקטע בשלמותו ולאחר מכן נעמוד על . מרוז על קישור מרומז בין המידות העליונות לזקן

 : הקשר הדברים ומשמעותם

דמקפי לההוא גופא  תלת עשר מכילן דרחמיאיכא ? ה מאי"ולעילא מרישוי דקב

מלישנא , מידותמתקריין תלת עשר ' ולפי ולארבע סיטרין ולתחותקדישא מעילא 

, כמו מלבושא בגו אינשא, דאיתייחד בגו גופא קדישא, (קלג ב' תה) 'יומידותעל פי '

' י' יי'ולהלין תלת עשר מכילן דרחמי ' מתעבד פתגם חד ית, כמו שלהוביתא בגומרא

ים נושא עון ופשע וחטאה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפ

דלית לון  ג מכילן דרחמי דאינון בר מתקונוי דגופא קדישא"להלין י 73.'ונקה

ויתעבד כולא ג מכילן דרחמי "אינון י ה"ומתאחד בקבחושבנא כללא ולא שיעורא 

דאינון ג מכילן דרחמי "ה קרא להני י"קב' על פניו וכו' ויעבור יי' 'ובגיני כך כתי. חד

 74.ואיחדן ביה וכולא פתגם חד הוא יוןלעילא מכתר על

הוא על פי מרוז הרמז לקישורן של מידות אלה ', על פי מידותיו'הקישור בין יג המידות ללשון 

כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן שיורד על פי '( קלג ב)שנרמז בפסוק מתהילים , בזקן

 . 'יומידות

ביחס לקישורן של יג המידות , תולדות אדם לעיל' בס במובן זה ננקטת כאן דרך דומה לזו שראינו

מכל . אך נותר עמום וסתום, בשני המקרים הדבר נרמז באמצעות שבר פסוק ;העליונות בשערות

' מקום מעניין שבסמיכות לקישורן המרומז של יג המידות בשערות הזקן מופיע בקטע לעיל מס

, הצבענו לעיל, שיער כלבושו של האלעל האפשרות לראות את ה.  ק גם דימויין למלבוש"תש

תולדות ' גם כאן וגם בס, אך כאמור. תולדות אדם' בפסוק מדניאל שנרמז במידה הרביעית בס

 .אדם הקישור בשערות נותר מרומז בלבד ואינו זוכה לפיתוח

שהוא הפרצוף הזכרי , ה"מה שכן מפורט בתיאור לעיל הוא מיקומן של יג המידות ביחס לקב

ולעילא מרישוי ' -הדבר בא לידי ביטוי כבר בשאלה שפותחת את הקטע  . ק"תש' והעליון בס

מיד אחר כך . ה"שאלה זו מבהירה שאנו מדברים במשהו שהוא מעל לראשו של הקב. 'ה מאי"דקב

דמקפי לההוא גופא  תלת עשר מכילן דרחמי' –מתוארות יג המידות כמקיפות אותו מכל עבריו 

ובהמשך אף מתואר ייחודן או אחיזתן של המידות  - 'ן ולתחותקדישא מעילא ולארבע סיטרי

רונית מרוז הדגישה בדבריה את התעתוע שבתאור כפול זה של יג .  'ה"ומתאחד בקב' -ה "בקב

                                                 
כשהחריגים , בכך הוא הולך על פי דרכם של רוב הפרשנים. שמות לד ומהמידות יג יוסף מונה כאן את ' ר 73

 .קטיליה'ר וסוד יג מידות לג"האד, 4.3' סע', הם כפי שהראינו בפירוט בפרק ב

היד ששימש -הם על פי העימוד מכתב, ק שיובאו מכאן ולהבא"תש' ציוני העמודים מס. )ב31, ק"תש' ס  74

 (. ק"תש' ומובאים בגוף הטקסט במהדורתו לס, סיס למהדורת צוולינגכב
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ואילו אנו נדגיש את היותן של יג , לו הן כבחינה פנימית הן כבחינה סובבת, ה"המידות ביחס לקב

זה מגולם תחילה בתיאורן של המידות כנובעות ממקום עניין . ה"המידות בחינה נפרדת מהקב

תאור שמניח נפרדות , ה"וממשיך בתאור התאחדותן עם הקב, ה"שהוא מעל לראשו של הקב

זה מתחזק גם בהמשך הדברים בביטויים שמתארים מפורשות את יג המידות  הבט. מלכתחילה

מי דאינון בר מתקונוי דגופא ג מכילן דרח"להלין י':  הגוף הקדוש דוגמת תיקוניכחיצוניות ל

' כתר עליון הוא המונח שמציין בס. 'דאינון לעילא מכתר עליוןג מכילן דרחמי "י': או, 'קדישא

במקומות מסוימים נראה שאף הוא מצוי מחוצה לו ועל כך נפרט ו, ה"את מוחו של הקב ק"תש

ה "קב' –חד עמו ה שקורא ליג המידות להתא"מלבד ביטויים אלו מתואר בקטע  הקב 75.בהמשך

 . ''ואיחדן ביה וגו. . . קרא להני

עם היותו חיבור שהמגמה האנתרופומורפית מגיעה בו , ק"תש' מכל האמור לעיל עולה כי גם ס

הרמז הבודד . ממשיך למעשה בעיקרו את הכיוון המופשט בתאור יג המידות, לשיאים חדשים

ומורפי ולעומת זאת מודגשת עליונותן שמקשר מידות אלה בזקן נותר כאן ללא כל פיתוח אנתרופ

קישורן של המידות בזקן גם למעשה על פי רונית מרוז  76.ה"וטמירותן של יג המידות ביחס לקב

, אלא מקנה משמעות אחרת ליג המידות, אינו אנתרופומורפי בעיקרו, באמצעות הפסוק מתהילים

פי חשוב לציין כי ל 77.ד עליואלא עם השפע העליון שיור, שכן הללו אינן מזוהות כאן עם הזקן

פירושה של מרוז שימושו של הפסוק מתהילים בהקשר זה מרמז לכך שהשפע העליון שמגולם ביג 

ואינו יורד דרך קבע אלא ירידתו היא , כלשונה, "שמתווסף לספירות", המידות הוא שפע יתר

                                                 
א ”ק את היחס בין מוחו של עתיקא  לז"תש' ה בס"ה לקב"חו של הקבובמובן זה מזכיר היחס בין מ 75

 . ר”באד
נרמז קשר בין מידות אלה , ה"ק שבו שבה ועולה עליונותן של יג המידות ביחס לקב"תש' במקום אחר בס 76

כך . ק"תש' אך עניין זה נרמז ונסתם ואינו זוכה לפיתוח בשום מקום אחר בס, ת אדם עליונהלבין דמו

וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות ': במסגרת פירוש הפסוק מיחזקאל

יר דין כתר דאיהו נה' כמראה אבן ספיר'': יוסף' כותב ר. 'הכסא ראיתי דמות כמראה אדם עליו מלמעלה

, ולעילא מכתר' ועל דמות הכסא'. ה ולההוא נהורא לית סיפו וחושבנה"כגוונא דאבן ספיר דיקיר קמיה קב

ה "דין רזא תלת עשר מכילן דרחמי דאינון לבושין דקב]![ דמות עליו מלמעלא, ה דמתקרי כסא"מחנוי דקב

 .ב-א20 ,שם גם וראו(. א93, ק"תש. )'ו"בשכמל' אחד' אלהינו יי' שמע ישראל יי' 'כמו דכתי
פירוש יג , מרוז)ד "ט-ג"סו ט, לט'יוסף אנג' לבנת הספיר לר' לתפיסה דומה של יג המידות מפנה מרוז לס 77

אלין תליסר נהרי ( קלג ב' תה)שמן הטוב ': 28-29' עמ, כיצד, קטע זה הובא ונידון גם אצל ליבס(. מידות

דא ' על הראש'בתחילה , לן דעתיק יומיןאפרסמונא דכיא דנגדין מתליסר מעיני הישועה תליסר מכי

יג הנהרות נמשכים , על פי פירושו של ליבס. 'כולם' פי מידותיו'מאי ... דא חסד' על הזקן'ולבתר ... חכמה

אלא כשפע העליון , אינן מתוארות כאן כזקןמידות אלה . מיג מעייני הישועה שהם יג המידות העליונות

קטליה לסוד יג 'יוסף ג' יבס את הזיקה שניכרת כאן לפירושו של רוכבר ציין יהודה ל, שיורד על הזקן

נזכר בקטע זה רק , על פי ליבס, הזקן .יג מידות, וכן ראו מרוז .'תליסר מעייני הישועה'במונח , מידות

  .זה שאליו נמשכים הנהרות העליונים, בהקשר של הפרצוף התחתון
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כך , מלך המשיחכשמן היורד על הראש ועל הזקן בעת משיחת הכוהן או .  בבחינת ארוע מיוחד

   78.יורדות יג המידות ובהתגלותן מגולם רגע הגאולה של האלוהות והקוסמוס

ק מגולמת המשמעות "תש' בקישור בין יג המידות לזקן בס, להבנתי, על פי פירושה של מרוז

שכן , לעניות דעתי בדיוק משום כך אין קישור זה מפורט כאן. המשיחית של יג המידות

להשפיע על המעיינות העליונים , ון כמוה כנסיון לקרב את הגאולהההתעסקות בזקן העלי

 . שבהם אין יכולת השפעה, הסתומים

,  ר”אדחדש במשמעותה המשיחית של ה הבטתחדד כמדומני י ,אם נלך על פי פירושה של מרוז

בעוד ליבס ביסס את דבריו בעיקר על סיפור המסגרת של . עליה עמד בהרחבה יהודה ליבס

זקן עליון  תיקוניי כאן מתחוורת לנו משמעותו המשיחית של פירוש יג המידות כהר, האדרא

ועמו מתחוורת לנו גם זהירותם של מקובלים אחרים שהעמידו פירושים אנתרופומורפיים , ר”אדב

יוסף ' תולדות אדם לר' או בס, משה מבורגוש' כפי שראינו אצל ר, בהתעסקות בזקן, ליג המידות

' אורה של מרוז את יג המידות העליונות בסילמעשה ניתן לומר שלאור ת. הבא משושן הבירה

כפי , שבא לידי ביטוי בסיפור המסגרת שלה, ר”אדמתחדד הקשרה הפולמוסי של ה, ק"תש

משיחית הגלומה בתיקוני -וכן מתחדדת המשמעות התאורגית, שהראה בהרחבה יהודה ליבס

למשמעות זו הסב את תשומת ליבנו זה מכבר . באופן מובלע, לרוב, אך המצויה שם, הזקן באדרא

התיקון שבו מתאחדים כל שאר התיקונים , בהקשר של התיקון היג בזקן עתיקא, פנחס גילר

ולפיכך בו מתאחדים גם שני הפרצופים על כל , א”זוממנו הם זורמים ושופעים אל זקן 

שלדבריו , שניכר בו' ייםפרץ הדימויים המשיח'בדבריו על תיקון זה ציין גילר את . בחינותיהם

ק את יג המידות כרובד "תש' מציג ס, כנגד זה כאמור 79.א”זסימניו ניכרים גם בתיקוני זקנו של 

לאור דברים אלה נמשיך ונבחן כעת את תורת הפרצופים של האדרא למול . עליון שאין לעסוק בו

ן פרצוף עתיקא ק לבי"תש' ה בס"ק ונעמוד על היחס בין דמותו של הקב"תורתו של ספר תש

 . האדראי

 

                                                 
שמצוי , מופיע פסוק זה בקטע חריג. 3.1' סע' בפרק אכפי שאני מראה , ר"באר. פירוש יג מידות, מרוז 78

 .ולא לזקן העליון, א"בקטע זה מיוחס הפסוק לזקנו של ז. בסוף התיקון הראשון בזקן עתיקא
 .123-124' עמ, זוהר, גילר 79
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 ק"תש' ה של ס"פרצוף עתיקא האדראי והקב. 1

' ה של ס"לקב -ר "הפרצוף העליון באד –בסעיף זה אעמוד בפירוט על היחס בין פרצוף עתיקא 

 . ק"תש

בעוד עתיקא באדרא ; עד כה ראינו הבדל משמעותי בין שני פרצופים אלה בהקשר של יג המידות

 . ה"ק מתוארות יג המידות כחיצוניות לקב"תש' הרי בס, ת העליונותהוא מקורן של יג המידו

בסעיפים הבאים נפרט את היחס בין שני פרצופים אלה מתוך התיחסות למאפיינים נוספים 

 .שלהם

 : ר”אדק ל"תש' נקודת המוצא לדיוננו תהיה הגדרתו של ליבס להבדלי השיטה בין ס

שני פרצופים המקיימים  בדרך כלל ניגוד  מבוססת כידוע על דואליזם של אדרותספרות ה

אינו אלא מוחה של הדמות ,  הוא אריך  אנפין, אצלו הכתר: יוסף' לא כך אצל ר. . . ביניהם

יוסף הוא ' בכתבי ר – א”זובאשר ל. או שהוא מקיף את ראשה, האלהית הזכרית היחידה

את כל אופיה של הבדל זה משנה כמובן .  משמש דווקא כינוי לשכינה ומינו הוא נקבה

  80'. . .השיטה ומרכך בהרבה את הדואליזם שבה

שהינו , א”זק הוא בזהותו המגדרית של פרצוף "תש' ר לס"ההבדל המרכזי בין האד, ליבס על פי

וכנגדו ניצב , ר אריך אנפין הוא פרצוף זכרי"באד, בנוסף לכך  81.ק"תש' ר ונקבה בס"זכר באד

ק אריך אנפין הוא בחינת מוחה בלבד של הדמות "תש 'בעוד בס, הזכרי אף הוא א”זפרצוף 

  82.ה"הקרויה הקב, האלהית הזכרית

 בהמשךו, בשני המקורות ה ולעתיקא"משותפים לקבהקווים הביחס  להגדרה זו נבחן כעת את 

בעוד שמאפיין מהותי  ,כפי שנראה; עמוד על הבדל מהותי ביניהם שלא עלה בדבריו של ליבסנ

                                                 
 .29' עמ, כיצד, ליבס 80

כשמה של , א”השם ז. 'מטרוניתא'ק קרוי על פי רב פרצוף הנקבה בשם "תש' ליתר דיוק אציין כי בס 81

א כאחד משבעה השמות ”במקום אחד נזכר ז. מופיע אף הוא אך בתדירות נמוכה הרבה יותר, המטרוניתא

 (. ב64, ק"תש. )שחקוקים במצחה של המטרוניתא

טעמי המצוות שיוחס על ידי אלטמן ' יש לציין כי משמעות זו של השם אריך אנפין שונה ממשמעותו בס 82

' סוקר את הבדלי השיטה בין ס( 150-151' עמ, הבטים)אידל (. טעמי המצוות ,אלטמן)יוסף ' גם הוא לר

בחיבור זה מיוחסים . 'א”ז'ו' אריך אנפין'לבין הזוהר בנוגע למשמעותם הסמבולית של , טעמי המצוות

ואידל מציין את הערתו של שלום בדבר הסטיה שבכך מדרכו של , שמות אלה לספירות יסוד ומלכות

יוסף הבא משושן הבירה הבנה חדשה של ' האם הוסיף ר'כך מעלה שם אידל את השאלה בהמשך ל. הזוהר

או שמא הוא , והמצוי בספר הזוהר, בחורגו מן הסימבוליזם הקיים כבר, הערך הסמלי של שני סמלים אלה

באותו הקשר ( 150' עמ, שם. )'המפורשת על ידי ספר הזוהר בדרך חדשה, ממשיך מסורת אזוטרית קדומה

 .   יע אידל לבסוף לטובת האפשרות השניהמכר



 000 

ק "תש' ה בס"הרי שבקב, הוא היותו רחמים גמורים ללא כל תערובת דיןבפרצוף עתיקא באדרא 

 .  מות בחינות דיןיקי

ה והבחינה העליונה "ק בין הקב"תש' בהצטרפה אל ההבחנה שניכרת בס, להלן נטען כי עובדה זו

ולמעשה ממקמת , באדרא א”זק לפרצוף "תש' ה בס"מקרבת את פרצוף הקב,  של יג המידות

היינו , בבחינה העיקרית של פרצוף עתיקא. ינה מתחת לפרצוף עתיקא האדראיאותו במדרגה שה

על סמך : במילים אחרות. ק עוסק אלא באופן מרומז ומצומצם ביותר"אין ספר תש, יג המידות

נטען כי  ר”אדק וב"תש' בדיקה מדוקדקת של מאפייניהם המרכזיים של הפרצופים העליונים בס

נותר , ואילו פרצוף עתיקא, האדראי א”זבילים בעיקרם לפרצוף ק מק"תש' למעשה שני פרצופי ס

 . בעיקרו מחוץ לתחום בחיבור זה

 

 באדראק לעתיקא "תש' ה בס"נקודות דמיון בין הקב. 1.1

ראשית ראוי לציין כי בכל הנוגע למוחו : בשתי תוספות, ככלל מקובלת עלי קביעתו של ליבס לעיל

במקרים . כאל עניין נשגב וממעט ביותר לעסוק בו יוסף מתיחס לעניין זה' ר, ה"של הקב

 83.ה הוא עושה זאת בצמצום או רומז וסותם"ו של הקבמוחים בהם הוא בכל זאת נוגע בסיפורה

' מקבילה הדמות הזכרית בס( היינו מוחה)ראוי לציין שלא רק בבחינת הכתר שבה , ומנגד, שנית

 . יםים נוספהבטאלא גם במספר , לעתיקא -'ה"הקב' -ק"תש

שני . ר"כמו עתיקא באד, א”זוכן הוא נשמתו של , א”זהוא מקור השפע ל, כמו עתיקא, ה"הקב. א

ה מקביל כאן גם "ים אלה אופייניים אמנם לאלוהות הזכרית ובמובן זה ניתן לטעון כי הקבהבט

פייניים באדרא ליחסי וא, עם זאת ראוי לשים לב שהעניינים המסוימים הללו. האדראי א”זל

 .  והנוקבא א”זואינם עולים בהקשר של יחסי  א”זא ועתיק

' ר ומשני בס"המרכזי מאד באד, ה לעתיקא קשורות במוטיב השיער"הקבלות נוספות בין הקב. ב

 (.א”זהלא היא )ה והמטרוניתא "ק שעוסק בקומתם השלימה של הקב"תש

, רה של המטרוניתאבעוד שיע, ר”אדכשערו של עתיקא ב, ק הוא לבן"תש' ה בס"שיערו של הקב. 1

  84.באדרא א”זשחור כשערו של , א”זהלא היא 

                                                 
  .א62, א57, א41-ב40, ב38, ב-א20, א10, ק"תש: למשלראו  83

 .טעמי המצוות שלו' המצוי בס, יוסף הבא משושן הבירה' ה עולה במדרש נוסף של ר"עתיקותו של הקב 84

עוד ראו  מדרש זהל ע. 'טעמי המצוות, 'יוסף הבא משושן הבירה ראו אלטמן' על יחוסו של חיבור זה לר

יוסף הבא משושן ' חיבור זה עומד במרכז דיונה של איריס פליקס בקבלת ר. 71' עמ, מדרש אלגורי, 'אלטמן

 .יוסף' ר, ל"ראו הנ, הבירה
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היינו שערות , ועתיקא באדרא א”זה הוא כיחס בין שערות "היחס בין שערות המטרוניתא והקב. 2

תכונה זו תלויה בשני החיבורים בטיב (. ה"או הקב)קשות משערות עתיקא ( או המטרוניתא) א”ז

ולכן שערותיו , אין דין כלל( בכללותו כבפרצוף עתיקא)ה "במוחו של הקב. מוחן של הדמויות

באשר )יש דין ולכן שערותיה קשות ( האדראי א”זכמו גם במוחו של ) א”זואילו במוחה של  ,רכות

 (.  האדראי עניין זה מעודן מעט שכן שערותיו בחלקן קשות ובחלקן חלקות א”זל

ובשני המקרים מקושר  ,משערות ראשובשני החיבורים שערות הזקן של הפרצוף העליון קשות . 3

 .  ק לעתיקא האדראי"תש' ה בס"כאן ניכר הבדל מרכזי בין הקב, עם זאת. ענין זה למידת הדין

 

 ה ועתיקא"הבדלים בין הקב. ..1

ה "ה נושאים שבהם ניכר קישורה של מידת הדין בקבשלושים הבאים נסקור ונת הסעיפשלושב

ה בנושאים אלה ביחס לאפיוניו של פרצוף "אפיוניו של הקבונעמוד על ההבדלים בין  ,ק"תש' בס

'  עתיקא'שהשם יש לציין , בטרם נפנה להבדלים הפרטניים בין שני הפרצופים. עתיקא באדרא

כפי , לפרצוף הזכרי העליון הוא חיבור זההכינוי השכיח ב. ק"תש' עם אחת  בסאינו נזכר ולו פ

   85.'אריך אנפין'ו גם הכינוי ובמקרים מסוימים נקשר ב' ה"הקב, 'שציינו

 

  ןקישור הדין בזק. 1...1

' בס –שממהותו אין בו דין כלל , ר עולה הבעייתיות של קישור מידת הדין בעתיקא"בעוד שבאד

ללא כל התיחסות שמעידה על קושי , ה"ניתן למצוא בחינות דין שונות שנקשרות בקבק "תש

עשוי , מסוים אותו מביא צוולינג במהדורתוסח נושבו שינוי , זאת להוציא מקרה אחד .בנידון

קדישא { קשו דדיקנא}ומקדם קשור דינא ':  ה"להעיד על קושי בקישורה של מידת הדין בקב

  86.'משערוי דרישא]![ מיתקף שערוי בדקנא יתיר יתיר

                                                 
כינוי . ב-א61, (של הדוקטורט 41' א שבעמ10כוונתי ל. צוולינג' עימוד זה מופיע פעמיים במהד)א 10, שם 85

-כתב, ראו מופסיק, ק שמצא שרל מופסיק"תש' פיע גם במאמר תפוחי המלך  מסה מו"זה ככינויו של הקב

תנינא ברזא דא אורכוי דאינון ': אף מובא הסבר מעניין לשם אריך אנפין, שם 201' בעמ. 191' עמ, יד

תהלתי אחטום לך לבלתי 'כ מתקרי אורך אנפין וכתיב "חוטמין קדישין יתיר ממאה אלפין שנין ובג

מופיע הכינוי ', עתיקא'שברובה מכונה הפרצוף העליון בשם , ר"באד.  ''. . .'ארך אפים' ה'ב וכתי' הכריתך

. מופעיו הסיפורים מרוכזים בקטע מסוים אחד, א"קלח ע-אריך אנפין מעט יחסית ולמעט אזכור חריג ב

 . ה לעתיקא"כן מופיע לפעמים באדרא השם קב. ב"קכט ע -ב"ר קכח ע"ראו אד

 .ב27, ק"תש' ס 86
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 : לפנינו אם כן שתי אפשרויות קריאה

 .אשומפני קשור הדין הקדוש מתחזק שערו בזקן יותר משער הר. 1

 . ומפני קשי הזקן הקדוש מתחזק שערו בזקן יותר משער הראש. 2

בגלל מידת הדין ( קשות: או במילים אחרות)על פי הנוסח הראשון שערות הזקן הן חזקות 

על פיו שערות הזקן . הנוסח השני מעלים את קישורה של מידת הדין בזקן הקשורה בזקן ואילו

, וזק הם שני ביטויים מקבילים בהקשר של השערותהיות שקושי וח.  חזקות משום שהן קשות

. נוצר כאן משפט מעגלי הנראה תמוה ואולי אף מופרך, המעידים במילים שונות על אותה תופעה

בנוסח שקושר את מידת , עצם קיומו עשוי להעיד על הקושי שמצא המעתיק או העורך, עם זאת

או מטעויות  בהירות הכתב-ובעים מאיי הנוסח נתמיד יתכן כמובן שחילופ. הדין בזקן העליון

 . העתקה

וזאת ללא כל הסבר , הדין לזקן העליון מידתק נקשרת "תש' על פי אחד הנוסחים בס, מכל מקום

יחוס דין לפרצוף העליון  (3.2.3 ,3.2.2' סע)ואמנם כפי שנראה  בהמשך . בראו התיחסות לקושי בד

 . רים נוספיםק ובא לידי ביטוי בהקש"תש' אינו מעורר בעיה בס

אפיונו , כאמור. ר ביחס לפרצוף הזכר העליון"ק לאד"תש' כאן אנו מגיעים להבדל המהותי בין ס

חשיבותו של . ר הוא היותו רחמים גמורים ללא כל תערובת דין"המרכזי של הפרצוף העליון באד

זקנו של בה הוא מסביר את קשיותן של שערות , יצחק' מאפיין זה ניכרת ביותר בדרשה שנושא ר

  87 .דרשה זו היא כעין מבוא לתיקון הראשון בזקן עתיקא. עתיקא

ג מכילן מעתיק "אינון י( א לאחתא"נ)תקיפא דתקיפין לאחסין  [שערות הזקן] משום דאינון

 88באחרניןוהני מכילן מקמי אודנוי שריין והני מכילן סתימן אינון דלא יתערבון  דעתיקין

מקמי אודנוי שריין שערי משום דבלחודייהו אינון ולא  א דאתחסינו לתתא והכי תנינא"ס)

תקיפין  ,ן דדיקנא עלאה קדישא טמירא דטמיריןתיקוניואינון תליסר . . . (אתערבו באחרנין

דיקנא עלאה קדישא טמירא דטמירין דלא  מאן חמי . לתברא ולאכפייא כל גזרי דינין

ואי תימא אי הכי . פין בתקונויותקי כ כל שערוי קשישין "מניה ובג( א אתכסי"ס)אכסיף 

קווצותיו תלתלים 'דתניא כתיב  ,הא שערי דלתתא אינון אוכמי אמאי לא הוו דא כדא

הא בדיקנא עלאה הא בדיקנא  ,לא קשיא. 'ושער רישיה כעמר נקא'וכתיב . 'שחורות כעורב

 89.תתאה

                                                 
 .4.1.1' סע' להלן פרק ד;  3.1' סע' לדיון נוסף בתיקון זה ראו לעיל פרק א 87
 .ס.נ -הדגשה שלי  88

 .4.3' סע', דהמשך קטע זה מובא ונידון בהרחבה בפרק (. ר"אד)א "קלב ע-ב"ג קלא ע"ח 89
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ן כעין צנורות היות(. א: לקשיות שערות הזקן הןלעיל בקטע שמוצגות שתי הסיבות העיקריות 

ותפקידם למנוע עירוב בין מידות אלו לגורמים  א”זשמובילים את יג מידות הרחמים מעתיקא ל

 . הדין כוחותצינורות אלה צריכים לשבור ולנצח את (. ב. 'אחרים'

 כוחותשנזכרת בקטע ומה מקומם של ' אחרים'כאן כמובן עולות השאלות למה הכוונה במילה 

שעמם אסור למידות ' אחרים'בפשט הדברים נראה כי ה. אין דין כלל, דועכי, שהרי בעתיקא, הדין

כיוון זה מתחזק לאור . הדין כוחותהיינו , הם  כוחות מסוג אחר, הרחמים העליונות להתערבב

הדין  כוחותהד לקושי שמעורר הקישור בין . אלה באופן מפורש כוחותשם נזכרים , המשך הדברים

אם גם בזקן  -ובמובלע)אם כך : שאלה שעולה לקראת סוף הפסקהלשערות הזקן העליון נשמע ב

? שחור כזקן התחתון הזקן העליוןמדוע אין , מה ההבדל בין הזקן העליון לתחתון, (העליון יש דין

: התשובה אינה מאחרת לבוא(. הדין כוחותההנחה המובלעת כאן היא כמובן שהשחור מסמל את )

 . כך העליון צח וטהור, לוום שהתחתון שחור ככש. שני הזקנים שונים באופן מהותי

שאותם שוברים וכופפים יג ' גזרי הדינים'לאור מהלך זה של הטקסט האדראי נראה לבאר כי 

כלומר אלו . ואינם דינים אינהרנטים לזקן העליון א”זתיקוני הזקן העליון הם דינים שמצויים ב

שעצם המגע עם , כמובן 90.וף התחתוןהדינים שהזקן העליון נתקל בהם בירידתו להשפיע בפרצ

אך כפי שמבהירה , כבר הופך את שערות הזקן לקשות ביחס לשערות ראשו של עתיקא, דינים אלו

הבנה זו . א”זובכך נבדל עתיקא מהותית מ, זקן זה הוא עדיין טהור וצח, גם בקשיותו –האדרא 

הוא מיתוק , א”זיון בעל פיה משמעות השפעת השפע העל, מתישבת עם תורת האדרא בכללותה

, שהינו תהליך של חסד וכינון הרמוניה, תהליך זה. מידת הדין האופיינית לפרצוף זה ולו בלבד

ובכך יש כדי לתמוך בהבחנתו של יהודה ליבס בדבר   ,מתואר כאן אמנם במושגים לוחמניים משהו

   .  ר"אופיה הדואליסטי של האד

. שור בין מידת הדין לקשיותו היחסית של הזקן העליוןק נוצר קי"תש' ר והן בס"הן באד: לסיכום

ביותר ועולה בכמה כאן העדר כל דין מעתיקא הוא משמעותי שכן ר מעורר קישור זה קושי "באד

ללא כל , מובאות שחוזרות שוב ושוב על ההצהרה הפרדוכסלית בדבר היותו של עתיקא ימין בלבד

                                                 
בא ' : ב37, 803921ל ירושלים "י ביהס"כ, דוד בן יהודה החסיד' לר, הגבול' כך אמנם מתפרש עניין זה בס 90

מי הוא . א ושאר הדינין”של זוראה אלו היג תיקונים של הזקן חזקים הם לשבר ולכפוף כל גזרי דינין 

ובשביל כך שערותיו קשים וחזקים . הקדוש ולא יתבייש ממנושל אריך אנפין שרואה הזקן העליון 

 . בפרק ד להלןבהרחבה  נידוןר "חיבור זה ויחסו לאד. בתיקוניו
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אופן שמבהיר כי הדין אינו מצוי אדרא בב ת קשיות זקנו של עתיקאלאור זאת מתפרש 91.שמאל

 . מגיע זקן זה מדרגה תחתונה שאליהאלא ב, בזקן עתיקא כשלעצמו

ה מציבו "אפיון זה של הקב. ה"לעומת זאת בולט יחוסה של מידת הדין לפרצוף הקבק "תש' בס

. ולעומת זאת מבחינו בבירור מפרצוף עתיקא האדראי, באדרא א”זבמדרגה שמתאימה למדרגת 

בנוגע למשמעותן של יג המידות , הבחנה זו מתווספת להבחנה אותה העלינו בסעיפים קודמים

והינן ממאפייניו המהותיים ביותר , בעוד שבאדרא מידות אלה נובעות מעתיקא; בשני החיבורים

. נעלה ונעלם, ה ממקור שמוצג כחיצוני לו"ק יג המידות נשפעות על הקב"תש' בס, של פרצוף זה

הוא , כמו גם בהן עצמן, העיסוק במקורן של יג המידות העליונות, כפי שכבר טענו, בחיבור זה

 . מצומצם ומרומז בלבד

 

 העיניים העליונות  . ....1

ניכרים ביותר בתאורי העיניים של  ר”אדק לתאורי עתיקא ב"תש' ה בס"ההבדלים בין תאורי הקב

רקע זה נבחן בהמשך את תיאור עיניו של ועל  ר”אדנפתח בתיאור עיני עתיקא ב. שני פרצופים אלה

 . ק"תש' ה בס"הקב

בין שתי הדרשות ניכרת . א”זמקדישה שתי דרשות נרחבות לתיקוני העיניים של עתיקא ו ר”אדה

הבדלים אלה מובלטים באמצעות . שבתוכה מתבלטים ההבדלים בין הפרצופים, הקבלה מבנית

למשל מדגישה האדרא חזור והדגש את  כך. הפסוקים השונים שבהם נקשרות עיני הפרצופים

  שתי עיניו של עתיקא אחת הן והכל. א”זכנגד שתי עיניו של , העובדה שלעתיקא עין אחת בלבד

שניות עיניו של , לעומת זאת 92.אין בהן בחינת דין אלא הכל רחמים, אין בהן בחינת שמאל, ימין

מכך ו, שמאלהימין וה שהן בחינות ,מידת הרחמים ומידת הדין –קשורה בשניות המידות שבו  א”ז

למעשה . בהתאם למידה הדומיננטית הפועלת בו ברגע נתוןשל פרצוף זה השתנותו נגזרת גם 

בעוד הרחמים , הדין מידתהיא  א”זמתיאוריה של האדרא נראה כי המידה הדומיננטית בעיניו של 

                                                 
וכל ': א"קלו ע', לית שמאלא בהאי עתיקא סתימאה כלא ימינא'(: ר"אד)א "קכט ע, ג"ח :כך למשל 91

 . 'ולא בעתיקא[ א”בז]ימינא ושמאלא תלי בהאי 

ויחוס עין אחת בלבד לאלהויות בדתות העולם העתיק ראו אנציקלופדיה של , על כוחה של העין האחת 92

אל המלחמה , ם הקלטיים והגרמנים מתואר אודיןכך למשל במיתוסי. 237' עמ', עין'ערך , 5' כר, הדת

שבמבטה המצמית נשקף , ובמיתולוגיה היוונית מתוארת עינה האחת של מדוזה, והכישוף כבעל עין אחת

 . המוות
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ק וו של עתיקא מגולם בפססוד אחדות עינ  93.מתגלים בו כשמבטו מופנה לעין עתיקא וניזון ממנה

עיני יי המה 'נרמז בפסוק  א”זולעומת זאת סוד שניות עיניו של , (לג יח' תה) 'אל יראיו' הנה עין יי'

הדומיננטי הוא  הבטבפסוק הראשון נזכרת אם כן עין אחת וה. (ד י' זכ)' משוטטות בכל הארץ

דומיננטי הוא הפיקוח על מעשי ה הבטבעוד בפסוק השני נזכרות שתי עיניים וה, ההשגחה העליונה

 . האדם בארץ

עין זו נטולת , א”זבהבדל מעיניו של . בהמשך לכך מתואר באדרא מבניה המיוחד של עין עתיקא

' לא ינום ולא יישן שומר ישראל'גבינים וריסים וכעין הדג היא פקוחה תמיד וסודה מגולם בפסוק 

המיתי של גביניו וריסי עיניו האדירים של כנגד תאור זה ניתן למצוא את התאור (. קכא ג' תה)

לפקוח , שתפקידם הוא להרים ולהוריד את הגבינים', בעלי השגחה'בהם אחוזים רבבות , א”ז

ואילו , שולטים כוחות הדין בעולם –בהיעצמן . שבמצמוצן תלוי העולם כולו, ולסתום את העיניים

סוד . עולם זוכה בשעה של רחמיםנשפע בהן הלובן העליון שנוהר מעין עתיקא וה –בהיפקחן 

 (. מד כד' תה) 'עורה למה תישן יי'מגולם בפסוק  עיניים אלה

ה שלושניכרים  א”זבעוד בעיניו של . ההבדלים בין עיני הפרצופים באים לידי ביטוי גם בצבען

ם מתוארי א”זת גווני עינו של שלושוכנגד , עין עתיקא היא לבנה כולה, אדום שחור וירוק –גוונים 

 ". לובנים"ה שלושכאן 

יוצאים שבעה מלאכים ולכל שביעיה שכזו תפקידי פיקוח שונים  א”זמכל אחד מגווני עיניו של 

לעומת זאת משלושת לובני העין של עתיקא גם יחד יוצאים שבעה אורות ששמותיהם . בארץ

כפי . נודענצח וחסד ותפארת ואור שביעי ששמו אינו , הוד והדר וחדוה: מעידים על מעלותיהם

אבא וכנגדו ' תיאור שבעה האורות מושם באדרא בפיו של ר, (3.2' סע)' שהראינו בהרחבה בפרק ב

קטע זה בכללותו . שמעון מערכת של תשעה אורות שיוצאים מהכאת לובני העין העליונה' מתאר ר

ראינו כפי שה. אינו מתבררהאורות המתוארים בו ומיקומם המדוייק באדרא וטיבם של  הינו חריג

 . ל"הנחסרות שתי הדרשות , של האדרא יד-בשני כתבי', באותו הקשר בפרק ב

                                                 
לא . כלא הוא ימינא. לחד( א ואתחזרו"ס)תרין ומתחוורן [ עיני עתיקא]ואינון '(: ר"אד)ב "קכט ע, ג"ח 93

ח בעיניה דתתאה אית עינא ימינא ואית עינא "ת': א"קל ע -ולעמות זאת . 'שמאלא( א לית ביה"ס)הוה 

ובגיני . ותרוייהו בדרגא חד סלקי וכלא ימינא. ואינון תרי בתרי גווני אבל הכא לית עינא שמאלא. דשמאלא

מפושטת הבחנה זו כשהיא מיושמת במסגרת קטיליה 'ג' י' לר', שערי צדק'ב.  'כך עינא חד ולא תרין

ראו . שתי העינים הן חכמה ובינהואילו ,  היא כאן ספירת כתר יחידהה עיןה. ליקה של הספירותהסמבו

יש לציין . 323' עמ, החויה המיסטית, אשד-לענין זה ראו גם הלנר. 371-372' עמ, שערי צדק, גוטליב

שבו , שמשמעות סמבולית זו מוציאה כמובן גם את העוקץ הדואליסטי שבתאור האנתרופומורפי שבאדרא

את שלטונה של  –ויותר מכך , א ושניותן מבטאת את שניות הכוחות שבפרצוף זה”שתי העיניים הן עיני ז

  .מידת הדין בו
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, א”זמבליטים את הניגודיות בין פרצוף עתיקא ופרצוף  ר”אדמכל מקום  ניכר כי תאורי העיניים ב

 .     א”זומהווים כר פורה להדגשת אחדות הרחמים בעתיקא כנגד שניות המידות שמאפיינת את 

אחד .  ר”אדבולטים הבדלי השיטה ביחס לק "תש' בסה והמטרוניתא "ם של הקבבתאורי העיניי

צמד הנקודות שבצרי מסמל על . יוסף לתנועת הצרי' ה מצוי בפירושו של ר"מתיאורי עיניו של הקב

צמדי מלאכים אלה . או מיכאל וגבריאל, יוסף צמדים עליונים דוגמת  מטטרון ויהואל' פי ר

יוסף ' מתאר ר, בהקשר זה. ה ומרכבת המטרוניתא"ל מרכבת הקבמסמלים מצדם את יחודם ש

 : ה"את הצרי גם כסמל לעיני הקב

ועל . דא לקבל דא, ה דקיימי בצרי"ורזא צרי רמיזא לרזא דחכמה ובינה דאינהו עינוי דקב'

  94.'. . . ה"עינא ימינא ועינא שמאלא דקב. . . ' המה משוטטות' עיני ה'דא איתמר 

את תאורן כימין  ותואם אם כן את השניות שבעיניו מדגיש ה לתנועת הצרי"דימוי עיני הקב

אמנם סימולן של שתי העיניים . כימין בלבד ר”אדוזאת בניגוד בולט לתאור עיני עתיקא ב, ושמאל

מקהה את עוקצה של השניות  95(קטיליה'שכפי שאני מראה לעיל נהוג גם בכתבי ג)בחכמה ובינה 

אך גם אם נלך בכיוון , שכן חכמה ובינה הן צמד יציב, של שתי העינייםואולי אף מרמז לאחדותן 

ק בעניין זה בולטים ומשמעותיים וניכר האינטרס "תש' הבדלי הדגשים בין האדרא לס, זה

העניין המרכזי ( כמו גם בכל שאר התיקונים)בתיקון העיניים העליונות באדרא . הפרשני השונה

ה והמטרוניתא  "ק ההבחנות בין הקב"תש' בעוד בס, א”זא להוא יצירת הבחנה ברורה בין עתיק

כאן נראה . לעתים אף מודגש הדמיון ביניהם, כפי שנראה בהמשך, אינן תמיד חדות ויתר על כן

 . לעתים כי העניין המרכזי הוא בעצם יצירת תאור סמבולי עשיר וציורי של שני הפרצופים

המה משוטטות ' עיני ה' –ה "עיל בעיני הקבניכר גם בפסוק שמקושר בקטע ל האינטרס השונה

משום לשון , ולא בעינו של עתיקאבלבד  א”זבאדרא פסוק זה מקושר בעיני  ,כפי שראינו' .'וכו

ק מקושר פסוק זה במקום אחר גם בעיני "תש' יש לציין כי בס. הריבוי שהוא נוקט ביחס לעיניים

אמנם תופעה זו מתאימה  96(.ראיהאד א”זהמקבילה המובהקת ל, כאמור, שהיא)המטרוניתא 

, ה"להשתמש באותו מונח או פסוק הן כלפי המטרוניתא והן כלפי הקב, ק"תש' למגמה רווחת בס

                                                 
 . א56, ב-א49,א 41, ק"תש' ס 94
שרת בדתות שונות למן העת מקו, כאיבר שפעולתו היא התפיסה הויזואלית, העין. 69' הע, 2.5' לעיל סע 95

הקישור בין העין לחכמה הוא איפה קישור . העתיקה גם ביכולת התפיסה האינטלקטואלית והשגת האמת

' עמ', עין'ערך , 5' כר, ראו אנציקלופדיה של הדת. )והמקובלים משתמשים בו באופן סמבולי, אוניברסלי

236-239 ) 
  . ב70, ק"תש' ס 96
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יוסף ' בכך ניכר עוד הבדל סגנוני ופרשני בולט בין ר  97.ולעתים אף ביחס לאיברים שונים בגופיהם

מים לפרצופים השונים על קישור עקבי בין פסוקים מסוי, כפי שראינו, שמקפידה, לאדרא

 .  כדרך להביע את ההבדלים והניגודים ביניהם, ואיבריהם

ואחדותן נותרת בגדר רמז אפשרי , ימין ושמאל, ה"שתי עיניים בקב ,אם כן, בקטע לעיל מתוארות

שלו עין אחת שכולה , בכך שונה פרצוף זה באופן ניכר מהפרצוף הזכרי העליון באדרא. ותו לא

 שמופיע בתוך, קטע קטן נוסףניתן ללמוד מק "תש' בסה "ינו השמאלית של הקבעל מהות ע  .ימין

 :ק"תש' המטרוניתא בס אורית

איהו כעינוי ', כעין תרשיש'חיון קדישן איהו ' וגווני דמטרוניתא דגליפין בה  דיוקני דהני ד'

ך דמטרוניתא ובגיני כ 98]![גוונין ברין' ה אית ביה ז"כמה דעינוי דקב. ה"שמאלא דקב

  99.'כעין תרשיש' 'מתקריא שבעה ובגיני כך אמ

התרשיש היא .  'כעין תרשיש'ה שהיא "בקטע לעיל מושווים גווני המטרוניתא לעין שמאל של הקב

עם מידת הדין  ,כידוע ,מזוההגוון ש 100,אחת מאבני החושן  ולפי תרגום השבעים היא אבן הזהב

והוא  101בכמה מקומות בזוהרגם ניכר  זיהוי מעין זה של התרשיש. בסמבוליקה של הספירות

וכן ( עם מידת הדין, כידוע, צד שמזוהה) ה "עין שמאל של הקבלקישור בין התרשיש  ל מתאים

עם זאת במקרים אחרים . (שהדין הוא מידתה הדומיננטית) לזיהוי בין עין זו לגווני המטרוניתא

ן זה נראה שתיאורה של עין אם נלך בכיוו 102.ניכר דווקא זיהויו של התרשיש עם צחות ולובן

אם זו אכן המשמעות של הנוסח המוקשה )שמאל בקטע לעיל ככלולה משבעה גוונים צחים וברים 

שבה שבעה אורות יוצאים משלושת לובני , דווקא תואם את תיאור עינו של עתיקא באדרא, (לעיל

                                                 
 .ולידה 161' הע, ב.4.1.2' ב סע' פר, יוסף בדימוי התפוחים' ושו של רלעניין זה ראו למשל שימ 97

מקרבת את התאור כאן לתאור גווני הלובן ששולטים , במובן גוונים ברים וצחים' גוונין ברין'הקריאה  98

על השיבושים .  (בזו של המטרוניתא)=  'דמטרוניתא יןבדֵ 'ל "שצ עם זאת יתכן. בעין עתיקא על פי האדרא

ק העיר כבר שרל "תש' שהיא המהדורה המלאה היחידה שיש בידנו לס, ם שנפלו במהדורת צוולינגהרבי

תולדות אדם ' גם בס -ה "באשר לקישור שבעה גוונים בעינו של הקב. 170-171' עמ, קטע לא ידוע, מופסיק

עם ספירת  ר זהבחיבוהמזוהה , מתוארים שבעה גוונים בעין העליונה, ב"נו ע, יוסף הבא משושן הבירה' לר

  . 70' ליד הע 2.5' ראו לעיל סע. חכמה
 .ב83, ק"תש' ס 99

שפירושו אבן  Chrisolithos  -ערך תרשיש מציין כי בתרגום השבעים תורגם שם זה כ, מילון אבן שושן 100

 . זהב

 
 .א"שם רמז ע, א"עג ע, ב"ח 101

 
וכיוון , ן טובה שהיא צחה וברהמשפטים מצוין תרגומו של אונקלוס לתרשיש כאב' בפירוש הציוני לפר 102

מקושר  7925-7926' עמ, על פי מילון בן יהודה. 'אות ת, סודי רזיא' זה ניכר גם במספר מקומות בס

 .התרשיש במקורות מסוימים גם בצבע הכחול
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א נותר תמוה ומעורר ה לבין גווני המטרונית"במקרה כזה הזיהוי בין עין הקב  103.העין של עתיקא

 . שאלה

כן נוסיף כי מתוך הדגשת המספר . המובן המדויק של תרשיש בהקשר זה קשה אם כן לעמוד על

יתכן בכלל  ,(או העין שלה)ה וכן כשמה של המטרוניתא "ביחס לשבעת גווני עינו של הקב, שבע

 . ובמטרוניתאה "שהתרשיש כאן אינו מלמד על גוון מסוים אלא על מספר הגוונים בעין הקב

, באדרא עתיקאעיני בשהרי , מעוררת תהייהה "קבקיומה של עין שמאל בעצם הדגשת : לסיכום

לגווני  ה"כמו כן השוואת גווני עינו השמאלית של הקב. אלא הכל ימין, אין קיום לצד זה, כורכז

עומדת בניגוד להבחנה החד משמעית שעושה האדרא ( ק"תש' בס א”זהלא היא )המטרוניתא 

דוגמא נוספת , אם כן, ק מהווים"תש' ה בס"תאורי עיני הקב . א”זזה בין פרצופי עתיקא ובהקשר 

, בו דנו לעיל, ה"כמו במקרה של זקנו של הקב. להבדלים בין פרצוף זה לבין פרצוף עתיקא באדרא

למעשה . של האדרא א”זגם בתאור עיניו מיוחסים לפרצוף זה מאפיינים שמקרבים אותו לפרצוף 

ק מזכירים יותר את יחסי הזכר והנקבה "תש' ה והמטרוניתא בס"תן לומר שתאורי הקבני

 . א”זמאשר את יחסי עתיקא ו, באדרא א”זהכלולים בפרצוף 

יד -ק אותו מצא בכתבי"תש' ך הקטע מסהפעם מתו, בסעיף הבא נסקור ביטוי נוסף לעניין זה

 . מופסיק שרלוהדפיס 

 

 ק"תש' מס  ה במאמר תפוחי המלך"הקב. 1...1

ק אותו גילה "תש' מס מאמר תפוחי המלך ה מקבלת יתר תוקף ב"מציאותה של מידת הדין בקב

ובהמשך מקושרים  104',תוקפא דדינא קשיא'ה כ"כאן מתוארת זרוע שמאל של הקב. מופסיק שרל

יש לציין כי   105.ה ובמידת הדין"בצד השמאל של הקב, באמצעות ביטויים שונים, איברים נוספים

שכן כידוע עתיקא באדרא הוא ראש ללא , של האדרא א”זה מזהה אותו עם "יחוס גוף לקב עצם

 .גוף כלל

ראוי להזכיר גם את היותו של פרצוף , ק"תש' ה בס"פרט למציאותה של מידת הדין בפרצוף הקב

' ה של ס"בבחינתו זו שוב מקביל הקב. זה נתון לשינויים ותלוי אף הוא בשפע הנשפע עליו מלמעלה

                                                 
 .2.5' ראו לעיל סע. תולדות אדם נזכרת העין העליונה שהיא החכמה ובה נמנים יג אורות' בס 103
 .195' עמ, די-כתב, מופסיק 104

ה "נזכר צד שמאל של הקב, ק"תש' לס צוולינג' ראוי לציין כי גם במהד. 197, 196' עמ, יד-כתב,מופסיק 105

, שם. )והקשורים במעשי הניחוש והכישוף האסורים', אלהים אחרים'כצד שבו מתדבקים השמות הקרויים 

 (. ב61
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הבאה הלקוחה מהקטע אותו הדפיס  יסקהדברים אלה באים לידי ביטוי בפ. האדראי א”זק ל"שת

 :מופסיק שרל

אתי מההוא טלא קדישא דנחית , ה"וכד נתרין הנהו דמעין ממבועי דמעין קדישין דעינוי דקב

ה ומתנהיר "ה ובהנהו אפין קדישין בגו פומא ומתמן אתזן אברוי דקב"בגו רישיה דקב

וביומא דמטרא נחית עמוי מההוא טלא ומתברכין עמוי כל עשבין . ולעלמא דאתי לעלמא דין

ומערבין ברכאן עם דמעין קדישין ומתבסמין דא עם . . . ה ומתזנין כל בר ניש "די ברא קב

ה מתענה שעתין דיליה ורגעין "וכל הנהו שנין דלא אתי מטרא ומזונא לעלמא דין קב. דא

אתזן , וכד אתי מטרא( . . . צ ד' תה) כי אלף שנין בעיניך'ביומוי דהוא אלף שנין דכתיב 

  106...ה וכל עלמוי מההוא טלא קדישא דנחית בהנהו אפין קדישין"ומתברכן אברוי דקב

תחילתו בצער ושבר ובדמעותיו . ה"בקטע לעיל מתואר למעשה תהליך קטרזיס שעובר הקב

ררות את הטל הקדוש שירד על ראש משח ,כפי שמתברר מיד, אך דמעות אלה ,ה"הניגרות של הקב

בנקודה זו מתרחש . ונכנס בפיו, עם הדמעות, וטל זה יורד עתה על פניו, ה ואצור בתוכו"הקב

ה והופכים אותו "שמזינים את אבריו של הקב, המהפך כשדמעות הצער הופכות למים חיים

 .  ממקור צער למקור אור לעולמות כולם

ה בטל שיורד עליו "היא תלותו של הקבאור יפהפה זה בתהנקודה החשובה ביותר לענייננו 

כלשונו של )אותן ' מבסם'ולמעשה בהתערבו בדמעותיו הוא , ה"הטל העליון זן את הקב. מלמעלה

מדברים אלה משתמע . ברכה לעולמותמקור ל( מבול למשל)ממקור אסון ובכך הופכן ( יוסף' ר

ן ראוי להדגיש כי בהתאם למגמה הרווחת כמו כ. ה כשלעצמן נושאות אופי של דין"שדמעות הקב

ורק נרמז כי מקור זה הוא עליון , אין כאן כל פירוט ביחס למקור ממנו נובע הטל, ק"תש' בס

, ק אותה ראינו לעיל"תש' דרכו של סתאור זה מתאים ל. שכן ממנו יורד הטל על ראשו, ה"לקב

, (כשפע טל ופעמים כיג המידותמתואר פעמים שפע ש) ה"מעל לקב שפע שמצויהיינו לרמז למקור 

 .   ולסתום בו

יש . ה ביחס לעולמות"נקודה מענינת ביותר שעולה בקטע זה היא מיקומו או תפקידו של הקב

שאינה , ה מתואר כמי שמפיץ את השפע העליון לעולם הזה ולא המטרוניתא"לשים לב כי הקב

 ר”אדב א”זמאד לתיאורו של  ובה לעיל קר"מבחינה זו נראה תיאורו של הקב! נזכרת כאן כלל

 107.ק"תש' ודווקא פחות אפייני לתיאוריו בס

                                                 
 .193' עמ, יד-כתב, מופסיק 106

לדיון .  י מילאנו אמברוזיאנה"ק לבין האדרא ניכרת בכ"תש' מס  הקרבה בין מאמר תפוחי המלך 107

 . 3.2' א סע' י זה ראו פר"מפורט בכ
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  כום ומסקנת בינייםיס. 1.1

. ר"לפרצוף העליון באד, ק"תש' פתחנו בסקירת נקודות הדמיון בין הפרצוף העליון בס 3.1בסעיף 

 : נקודות הדמיון הן כדלקמן

  .א”זמתואר כמקור השפע ביחס ל, כמו עתיקא, ה"הקב. א

בהקשר . א”זאו , ה לבן כשערו של עתיקא ושונה בכך משערה של המטרוניתא"שערו של הקב .ב

וכן מידת הרחמים , א”זנעורים של יבתו של הפרצוף העליון כנגד השֵ בשני המקורות מודגשת  זה 

 . א”זכנגד מידת הדין והלוחמנות האופינית ל, מאפיינת אותוש

שכן . וכאן אנו מגיעים להבדלים בין שני הפרצופים, סיוגל, כפי שראינו, נקודה אחרונה זו ראויה

ק מיוחסים "תש' בס, בעוד באדרא הרחמים הגמורים מאפיינים את פרצוף עתיקא בכללותו

. מאופיין גם במידת הדין 108,"ה גופו"הקב"בעוד , ה בלבד"למוחו של הקב גמוריםהרחמים ה

שאף בו מתקימת , האדראי א”זצוף ק לפר"תש' ה של ס"מקביל פרצוף הקב, במובן זה האחרון

 . מידה זו

המוצא נקודת את שהיוותה , (לעיל 3' סע) ברצוני לשוב לטענתו של יהודה ליבס אור דברים אלהל

 . ביחס אליהחידושינו  ולהדגיש את, לדיוננו בסעיפים הקודמים

רצוף עתיקא כשפ, ר"כולל את שני פרצופי הזכר באד  -ה "הקב –ק "תש' פרצוף אחד בס, לפי ליבס

מחד . חדש הבטבסעיפים לעיל פירטנו וחידדנו טענה זו ואף הוספנו לה . ומוחנכלל בו בבחינת 

ראינו כי בנקודה , מאידך.  ק לעתיקא"ה של ספר תש"ו מקביל הקבמוחראינו שלא רק בבחינת 

ק הוא "מנהגו של ספר תש, ומוחהלא היא בחינת , ה לעתיקא האדראי"העיקרית בה מקביל הקב

לבין , "גופו"ה "ק נוצרת למעשה הבחנה מהותית בין הקב"תש' הראינו כי בס. לרמוז ולסתום

ובהיותו כולל את מידת הדין הינו , בעוד גופו מתואר בפירוט אנתרופומורפי רב; ה"מוחו של הקב

שלא נאה להרחיב בה  ,נעלמה ומופשטתו נותר בגדר מהות מוח, האדראי א”זמקביל בדרך כלל ל

המקבלת כאן גילום , ר מתמקד העיסוק בדיוק במקבילה למוח זה"באד, כנגד זה. ראת הדיבו

 .הניתקן לפרטי פרטיו, אנתרופומורפי בבחינת פרצוף עתיקא

 –ר מידות אלו ומקורן "בעוד באד(. לעיל' סעיף ב)עניין זה ראינו בהקשר של יג מידות הרחמים 

ק מתקשרות יג המידות "תש' בס, פייםנידונים לפרטי פרטיהם האנתרופומור –פרצוף עתיקא 

                                                 
כפי שראינו לעיל בהקשר , (להבדיל ממוחו)ה "במונח זה נכללות גם בחינות הראש החיצוניות של הקב 108

 . הכוללות גם את בחינת הדין, של עיניו
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בהתאם לכך גם יג המידות אינן . ומופשטת נעלמתומהות זו נותרת , ה"לקב מעל למהות שהיא

' על אף שחיבוריו של ר, מבחינה זו. מפורטות בחיבור זה אלא מתוארות בצמצום וברמזים בלבד

, ם דמיון רב לתורת האדראומבחינה זו מגלי, יוסף הבא משושן הבירה ספוגים באנתרופומורפיות

שמקורה בחוג , יוסף אמונים למגמת ההפשטה הרווחת בזמנו' שומר ר, הרי שביחס ליג המידות

יוסף ' משה די לאון ור' ר, אשר בן דוד' העיון ומיצגיה הבולטים לאחר מכן הם כפי שראינו ר

( בכתביו המאוחרים)יד דוד בן יהודה החס' גם ר של עבודה זו' בפרק דוכפי שאני מראה , קטיליה'ג

 .  טודרוס אבולעפיה' ור

ביחס לדבריו הקודמים  לחידוש העיקריוכאן אנו מגיעים  -בצרפנו את כל הנתונים שנזכרו לעיל 

למרות שהוא בפירוש ) אינו עוסק בעתיקא האדראיק "תש' מתבקשת המסקנה כי ס -של ליבס 

ה והן "הן הקב – ופים שמתוארים בושני הפרצולמעשה ניתן לומר כי  ,(מודע לרובד מעין זה

על   109.האדראי א”זלפרצוף בעיקרם  מקבילים, (א”זגם , כאמור, שקרויה כאן)המטרוניתא 

ק  "תש' ואנו נעמוד על משמעותה לבירור היחס בין ס, הבאיםתובנה זו יתבסס דיוננו בסעיפים 

 . ר”אדל

 

 ק והאדרא דבי משכנא"תש' ס. 4

חידת האדרא , תרון החידה אותה הזכרתי בדברי הפתיחה לפרק זהבשלב זה ברצוני לפנות אל פ

וולפסון ואותה  אותה העלה זה מכבר אליוטהשערה דברי יהוו פירוט ופיתוח של ה. דבי משכנא

ק משקף באופן כלשהו את החיבור המיסתורי שמספר "תש' היינו כי ס, הזכרנו בתחילת פרק זה

בטרם אפרט את . 'אדרא דבי משכנא'ר וקרויה "את סיפורה של האדרא הנזכרת בפתיחת האד

א ואדון בפירוט בשאלות אקדים שני סעיפים בהם אציג את האדרא דבי משכנ, נימוקי לכך

 .ק"תש' אשוב ואדון לאחר מכן ביחס בין אדרא זו לבין ס, על בסיס זה.  נקשרות בההמרכזיות ש

 

                                                 
מופיעה רק לקראת , ר בצמצום רב"ק מתוארת באד"שת' המקבילה המובהקת למהות הנקבית בס 109

קומתה של , אסולין' לעיסוק נרחב בדמותה של הנקבה באדרות ראו ש. 'נוקבא'וזוכה כאן לכינוי , סופה

נכללות מספר בחינות מהותיות , ר"א באד”ראוי לציין כי גם בדמותו הלכאורה זכרית של ז. השכינה

ר "א באד”ניתן לפרש את ז, ר"אם לשפוט על פי סוף האד, מעשהל,  ק"תש' א הנקבי של ס”המקבילות לז

שעם השלמתו מתממש אף הוא כשהנקבה , היינו זכר הכולל בחובו את פוטנציאל הנקבה, פרצופין-כדו

א האדראי ”הבנה מעין זו תתישב יפה עם הקבלתו של ז. א ומקבלת את קומתה שלה”נפרדת מאחורי ז

א את ”ק מכנה בשם ז"תש' ס, כמובן, מבחינה טרמינולוגית. )מטרוניתאה וה"הקב –ק "תש' לשני פרצופי ס

 (.בעוד האדרא מכילה כינוי זה על הזכר בלבד, המטרוניתא בלבד
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 ר"האדרא דבי משכנא כפי שהיא מוצגת באד. 4.1

, שמעון אם לגלות או לא לגלות לחברים את הסודות הטמירים' כאשר מתלבט ר, ר"בפתיחת האד

 : אבא ובנסיון לשכנע את רבו לגלות את הסודות אומר' קם ר

ה אינון "והא חברייא אלין דחלין דקב 'ליראיו' סוד יי'אי ניחא קמיה דמר לגלאה הא כתיב 

  110.'עאלו מנהון נפקומנהון  ,.[ס.הדגשה שלי נ] באדרא דבי משכנאוכבר עאלו 

, כולם נכחו באדרא קודמת -אבא מדגיש בדבריו את מידת היראה של החברים וכן את נסיונם ' ר

של החברים ' כניסתם ויציאתם'אבא שמתארים את ' דבריו האחרונים של ר. 'אדרת המשכן'

אם כל שכן לא ברור ְמֵהם ,  מעוררים תמיהה אמנם –' מהם נכנסו מהם יצאו' –מאותה אדרא  

אבא מובאים כאן במטרה ' היות שדבריו של ר. או שרק חלקם, החברים שנכנסו אכן גם יצאו

 . נראה סביר יותר שכוונתו היתה שמי שנכנס גם יצא, י בכשירותם של החברים"לשכנע את רשב

עם זאת לקראת סוף האדרא מסתבר שלמעשה לא כל מי שנכנס לאותה אדרת המשכן גם יצא 

מכל מקום קישורם של פעלי הכניסה והיציאה באדרא דבי משכנא . רחיב בהמשךועל כך נ, ממנה

בתוספתא ( בין היתר)מעמידה אדרא זו בזיקה לסיפור הכניסה לפרדס שגרסאות לו מצויות 

 (. תנאי ד, להלן)זה וזיקותיו לאדרות נדון בהרחבה בהמשך  סיפורב. ובבבלי

כערובה ליראת השמיים , שמעון' אבא באזני ר' שמזכיר ר', אדרא דבי משכנא'מהי איפוא אותה  

מצוי , הבאיםהמהווה בסיס לדברי  ,ר"דיון מפורט באדרא זו ובאיזכוריה באד? של החברים

על סמך איזכוריה של האדרא דבי משכנא  111.'המשיח של הזוהר, 'במאמרו של יהודה ליבס

אמנה את ששת התנאים להלן  112.ציין ליבס ששה תנאים שצריכים להתקיים באדרא זו, ר"באד

במקרים בהם נחוץ הדבר ארחיב את הדיון ובמקרים בהם הסתייגתי .  ר"ואבהיר את עיגונם באד

 . אפרט את הסתיגויותישל ליבס  מהגדרת התנאי

מאפיין זה של .  האדרא דבי משכנא כתובה בדרך ספרות האדרא וקבלתה המיוחדת. (תנאי א

שכן אם האדרא דבי משכנא אמורה , אבא' דבריו של רהאדרא דבי משכנא עולה בעקיפין מתוכן 

מן הסתם דובר בה , ר"להוות ערובה למהימנותם של החברים ולכשירותם לקלוט את סודות האד

האם גם האדרא דבי משכנא מתארת כינוס : אך כאן ניתן להוסיף ולשאול. בסודות מסוג דומה

האם גם ? י"בהנחייתו של רשב, ורושבו נושאים החברים דרשות כל אחד בת, מיסטי של החבורה

                                                 
 (.ר"אד)ב "קכז ע, ג"ח 110

 .153-157' עמ, המשיח, ליבס 111

 .238' הע 153-154' עמ, המשיח, ליבס 112
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האם גם כאן מדובר בתיקונים עליונים ? אדרא זו עוסקת בתורת הפרצופים העליונים ויחסיהם

האם האדרא דבי משכנא גם היא בעלת אופי משיחי  113?את מה מתקנים באדרא זו, ואם כן

יכרות עם בהמשך הדברים אתיחס לשאלות אלו לאור החיבור שלטענתי משקף ה? ר”אדבדומה ל

   114.ק"תש' הלא הוא ס, האדרא דבי משכנא

 .  תנאי זה מסתבר משמה של אדרא זו. האדרא דבי משכנא עוסקת בסודות המשכן(. תנאי ב

מבהיר ליבס כי אין הכוונה , ביחס למאפיין זה. ר"תקימה לפני אדה האדרא דבי משכנא(. תנאי ג

תנאי זה מסתבר מתוך . הזמן הספרותיאלא לציר , אלי של החיבוריםילקביעת סדר הכתיבה הר

 . שהובאו לעיל ועל כן אין צורך להרחיב עליו את הדיבור, ר"אבא בפתיחת האד' דבריו של ר

, כפי שראינו לעיל 115.חלק מהמשתתפים באדרא דבי משכנא נכנסו אליה אך לא יצאו(. תנאי ד

לעיל .  ר"שבפתיחת האדאבא ' קישורו של ביטוי זה באדרא דבי משכנא עולה לראשונה בדברי ר

שבו לא ברור אם כל החברים נכנסו וגם יצאו , אבא' עמדנו על העמימות שבניסוח המיוחס לר

אבא סביר יותר ' אנו טענו כי את דברי ר. מאותה האדרא או שחלק מהם בעצם לא יצאו ממנה

גם יצא ( ר”אדוהגיע אחר כך גם ל)היינו שכל מי שנכנס לאדרא דבי משכנא , לפרש באופן הראשון

  .מתגלה בפנינו מציאות אחרת ר”אדבסוף ה, אך כפי שכבר הזכרנו, מאותה אדרא

לאחר אוירת הגילוי  116.מן האדרא' יציאה'ר אנו עדים למעמד שניתן בבירור לכנותו "בסיום האד

או יותר נכון קריאותיו מתוך מצב זה מעידות על מצבו , מילותיו. שמעון בבכי' פורץ ר, והשגב

חדרים "נראה כי בלבול זה נגרם כתוצאה מהיציאה מן ה. י ועל הבילבול שהוא שרוי בוהקיצונ

שמעון מתבונן ' כשר, ברגע זה. וכורח השיבה אל העולם הזה, וממצב יניקת הסודות" העליונים

. נגלה לו המעמד במלוא עצמתו ולרגע כמו אין הוא עומד בזעזוע, לפתע מבחוץ על כל מה שארע

                                                 
  .ו-התנאים וראו להלן , על שאלה זו עונה למעשה ליבס 113

אך דומני כי מן הראוי להעלותה ולו כנקודת , מ לא תידון להלן"שאלת האופי המשיחי של האד 114

 .התיחסות ראויה  למחקרים הבאים בעניין זה

והם כנראה .[ ס.נ –החברים הנוכחים באדרא דבי משכנא ]מקצת מחבריה ': הגדרתו של ליבס לתנאי זה 115

( 238' הע, 153' עמ, המשיח, ליבס. )'לכה ארוע הדומה למיתהאירע להם במה, ייסא' חזקיה ור' ר, יוסי' ר

תוך שימת הדגש על , אך בחרתי להגדירו באופן שונה מעט, באופן עקרוני איני חולקת על תנאי זה

בהמשך דברי בסעיף זה אתיחס בהרחבה לדברי ליבס אודות הארוע של כעין מיתה . אלמנטים אחרים

 . שארע במהלך האדרא דבי משכנא

 
קטע , ובהתאם. ל' עמ, א"משנת הזוהר ח, כך גם נתכנה הקטע הרלוונטי בספרם של תשבי ולחובר 116

 .כח' עמ, שם', ר”הכניסה לאד'ר זכה שם לשם "הפתיחה של האד
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אי במלין דילן דאתגליין הכא ': כמעט מוסר את חבריו כולם למיתה בקוראו כתוצאה מכך הוא

יאות ושפיר הוה בגין דלא אתגליין  ,אתגניזו חברייא באדרא דעלמא דאתי ואסתלקו מהאי עלמא

מיד לאחר מכן הוא חוזר בו מדברים קיצוניים אלה ומצדיק את , עם זאת 117.'לחד מבני עלמא

יר החברים משקפת את הקושי שביציאה מן של בכ נפשית זוטלטלה . ר"גילוי הסודות באד

האמנם היה בכוחו לגזור מוות , י מתעשת"אם לא היה רשב, למשל)הסכנות הכרוכות בה , האדרא

                                                     .והגדולה שנדרשת מן החכמים דווקא ברגע זה( ?על כל חבריו

, וכמו לאשר את הקושי והקריטיות הגלומים במעמד היציאה מהאדרא, מיד לאחר דברים אלו

שמעון לארוע זה היא שוב תגובה של ' תגובתו המיידית של ר. ה מהחבריםשלושמתרחש מותם של 

רק . ר"והוא מפרשו כעונש שמקבלים אותם חברים על הגילוי היתר של הסודות באד, בהלה וזעזוע

שמעון והחברים כולם ' בהבהירה כי ר, ים משנה את האוירה ואת תפיסת הארועבת קול מהשמי

מטבעו שהוא גובה , ומצד שני מבהירה בת הקול כי מעמד מעין זה, זכאים לסודות שהתגלו להם

, שכן מותם הוא מות נשיקה, מהמשך הדברים מתברר כי קרבנות אלה מתו מאושרים. קרבנות

העובדה , עם זאת 118.עליונים ולאחר שנטהרה ונשתלמהשבו יוצאת הנשמה מתוך דבקות ב

מוסברת על ידי בת הקול בכך שבפעם אחרת נכנסו חברים , ה חברים מסוימים מתושלוששדווקא 

 . אלה ולא יצאו

 - ר על הכניסה והיציאה מהאדרא דבי משכנא"אבא בפתיחת האד' בהצטרף לדבריו של ר
119 

ת החברים שלוששממנו לא יצאו , ר"בסוף האד שיער ליבס כי הארוע שנרמז בדברי בת הקול

על רקע זה טען ליבס כי באדרא זו ארע לאותם . היה האדרא דבי משכנא, ר"שמתו בסוף האד

ואילו מיתתם הממשית נדחתה עד ( כך הגדיר ליבס את תנאי ד)חברים ארוע שהוא כעין מיתה 

דבי משכנא  אדראלא יציאה בבסוף דבריו ציין ליבס עם זאת כי  המשמעות של כניסה ל. ר"לאד

   120.נותרת בגדר חידה

ומדוע , ביחס לאדרא דבי משכנא ר”אדמהו איפה פשרה של אותה כניסה ללא יציאה שמתוארת ב

 ? ר”אדב, היא מביאה למותם של אותם חברים שנכנסו ולא יצאו באותו ארוע

                                                 
 (.ר"אד)א "קמד ע, ג"ח 117

-146' עמ, רקנאטי, על ההבדל בין יחסה של האדרא למות נשיקה לבין תפיסתו אצל הרקנאטי ראו אידל 118

148.  
 .לעיל. 4.1וראו פתיחת סעיף (. ר"אד)ב "קכז ע, ג"ח 119

 .301' הע 174' עמ, המשיח, ליבס 120
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קשרים אחרים בזוהר כמו גם בה ר”אדשמופיע ב' נכנסו ויצאו'הביטוי  121,כפי שכבר טענו קודמי

 122מקורו בסיפור הפרדס  המפורסם שמופיע בגרסאות שונות בספרות הרבנית הקדומה, בכלל

  123.הן משל הפרשנים המסורתיים והן במחקר, ואשר זכה לפירושים רבים

' אלישע בן אבויה ור, בן זומא, בן עזאי –' נכנסו לפרדס'בסיפור זה מתוארים ארבעה תנאים ש

. פרדס זה אינו מוסבר אך מהמשך הסיפור מתחוור שהכניסה אליו היתה גורלית מובנו של. עקיבא

עקיבא כיצד להתנהג במסעם ' לקראת כניסתם לפרדס מקבלים החברים הנחיה מר, בגרסת הבבלי

כשאתם מגיעים אל אבני שייש טהור אל תאמרו מים מים משום שנאמר ': בתוך תחום מסתורי זה

ובהתאם אף זכתה , הנחיה זו טעונה פירוש כשלעצמה(. קא ז' תה)' ינידובר שקרים לא יכון לנגד ע'

שאף אחד מהם , ת החבריםשלושמכל מקום נראה שלא היה בה כדי לעזור ל, לפירושים שונים

בן זומא איבד שם את , בן עזאי הוציא את נשמתו בפרדס. למעשה לא יצא מהפרדס בשלום

. עקיבא הצליח להכנס וגם לצאת בשלום' רק ר  125.ואלישע בן אבויה איבד את אמונתו  124שפיותו

עולם הבא או תחום עליון , התפרש הפרדס על ידי חלק מהפרשנים כמרמז לגן עדן, לאור כל זאת

  126.במעין חוויה אקסטטית משותפת, כלשהו אליו מפליגים החברים

ל מהדהד איפוא המוטיב ש, באדרא' להיכנס ולצאת'במשמעות הקריטית שמיוחסת ליכולת 

ניכרות עדויות , יש לציין, אך פרט לאלמנט זה. הכניסה והיציאה כפי שהוא מובא בסיפור הפרדס

כך למשל מספרם של החברים . נוספות לכך שהאדרא מסתמכת על סיפור הפרדס כמודל ספרותי

כמו כן . כמספרם של החברים שלא יצאו בשלום מהפרדס, השלושבאדרא הוא ' נכנסו ולא יצאו'ש

מעמד שמזכיר ביותר את , בין אילנות, דרא מתוארת כניסתם של החברים בשדהבפתיחת הא

                                                 
 . 78-83' עמ, החוויה המיסטית, אשד-הלנר; 153-156' עמ, המשיח, ליבס 121
לסקירת המקורות . א כז, ש רבה"שה; חגיגה ב ב,  תוספתא; א"ירושלמי חגיגה ט ע; ב"בבלי חגיגה יד ע 122

 .11-28' עמ, אלישע, ליבס לסיפור זה ראו

לסקירה תמציתית של המגמות המרכזיות בפירושיו המסורתיים והמחקריים של סיפור הפרדס ראו  123

 .  9-18' עמ, יצא לתרבות רעה, בארי

' הציץ ונפגע'אשר פירשו את , י"ורש חננאל'על ידי ר וכפי שנתפרש ,על פי גרסאות הבבלי והתוספתא 124

 .1289-1290' עמ, תוספתא כפשוטה, ו ליברמןרא .'נטרפה דעתו'במובן 

 .    29-50' ביחוד עמ ,לפירושו היחודי של ליבס לחטאו של אלישע ראו שם. 11-28' עמ, אלישע, ראו ליבס 125

נמצא ', ארבעה שנכנסו לפרדס'שמהווה אחת משתי המגמות העקריות בפירושים למעשה , פירוש זה 126

' עמ, גנוסטיציזם, 52-54' עמ, זרמים מרכזיים)שלום גרשם הלך  ובעקבותיו, לראשונה אצל רב האי גאון

לסקירת שתי המגמות ונציגיהן .  וכן חוקרים נוספים שפיתחו והרחיבו את מגמתו של שלום( 14-19

 . 9-18' עמ, יצא לתרבות רעה, וכן בארי. 2-10' עמ, אלישע, הבולטים ראו ליבס
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עקיבא לקראת הכניסה ' בדומה להנחיה שמקבלים החברים מר, יתר על כן 127.הכניסה לפרדס

. י לחברים"גם מעמד הפתיחה של האדרא כולל אזהרה שמשמיע רשב, אותה ראינו לעיל, לפרדס

ארור האיש אשר יעשה פסל ' –להתנהגות הראויה באדרא אזהרה זו היא בבחינת הנחיה כללית 

   128(.כז טו' דב)' ומסיכה ושם בסתר

הפרדס כמודל ספרותי ואין ספק  סיפורלאור כל זאת ניתן אם כן לומר שהאדרא מתבססת על 

, עם זאת כפי שכבר טען יהודה ליבס. שהמוטיב של הכניסה והיציאה בשלום הוא כאן עניין מרכזי

שארעה ' כניסה ללא יציאה'יין נותרת בהקשר זה ללא מענה והיא משמעותה של החידה אחת עד

 .  ר”אדושבעקבותיה יצאו נשמותיהם בסופה של ה, ת החברים באדרא דבי משכנאשלושל

לדבריה יתכן שמהאדרא דבי משכנא לא יצאו . אשד-פתרון אפשרי לחידה זו  העלתה  מלילה הלנר

מצב  129.'החלה להיות קשורה יותר לאלוהות מאשר לגופםבשלום הנפש ונשמתם כבר 'החברים 

שעליו , ת החברים שלא יצאו בשלום מהפרדסשלושאחד מ, זה היא משווה למקרהו של בן זומא

 . 'הציץ ונפגע'מסופר כי 

להלן אטען כי רמזים למצב . ברצוני להתבסס על דברים אלה ולהציע להם פיתוח בכיוון מסויים

ניתן למצוא , האיזון בין ההתקשרות בעליונים לבין החיבור לעולם הזה היינו של אבדן, מעין זה

ת החברים שנשמתם יוצאת בסוף שלושחזקיה הוא אחד מ' ר. חזקיה באדרא' בדמותו של ר

בעוד שביחס לשני החברים האחרים לא . פעם קודמתבהאדרא ועליהם נאמר כי נכנסו ולא יצאו 

חזקיה נקשרת התרחשות ' בדמותו של ר 130,פןניכרים סימנים מיוחדים למצבם יוצא הדו

מקיומו של חבר במצב שכזה  לחבורה הסכנה שנשקפתשמרמזת לנו על מצבו המיוחד וכן על 

בנושא זה דנתי בהרחבה במקום אחר ובדברי הבאים אביא את עיקרי הדברים תוך . בתוכה

 . בעליונים" היבלעות"של , הדגשת המשמעות החברתית של מצב זה

                                                 
 .153-156, 149-150 ' עמהמשיח , פור הפרדס ראו ליבסעל הזיקות המגוונות בין פתיחת האדרא לסי 127

 2.1.2' לדיון מקיף בעניין זה והפניות לדיונים נוספים במחקר ראו פרק ב סע 128

לדיונה בנושא של כניסה ויציאה בזוהר  78-83' וראו שם עמ. 81' עמ, החוויה המיסטית, אשד-הלנר 129

נשארת דעתו , מי שאינו יורד בשלום': נסו לפרדסבהקשר של ארבעה שנכ כן ראו ניסוחו של ליבס. בכלל

 .  118' עמ, אלישע, ליבס. 'ואולי אף נפטר במהרה מן העולם, מחוץ לגופו והוא יוצא מדעתו

עם זאת כפי שהזכירה לי . האדרא' גוף'עובדה זו מחזירה אותנו לשאלת הקשר בין סיפור המסגרת לבין  130

נקשרים רמזים , אחד מהחברים שנשמתם יוצאת בסוף האדראשהוא , ייסא' בדמותו של ר, שפרה אסולין

 .300-301' עמ, רגע דרמטי, עניין זה פירטתי במאמרי. למצבו היחודי במקומות אחרים בזוהר
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כפי שהוא עולה ' כניסה ללא יציאה'נבחן תחילה את היחס ל, חזקיה' ו של רסיפורה לבטרם נפנ

כנגד הנימה האופטימית שניכרה בדברי בת . שמעון בשתי הזדמנויות אחרות באדרא' בדבריו של ר

הוא מגנה אותה , י לכניסה ללא יציאה"בשתי ההזדמנויות שבהן מתיחס רשב, הקול בסוף האדרא

 131,.'טב ליה דלא אברי ,כל מאן דעייל ולא נפיק'שמעון כי ' קום אחד פוסק רבמ. באופן מוחלט

, באותו מקום הוא אף מגדיר את אלה שלא יצאו. היינו כל מי שנכנס ולא יצא טוב לו שלא נברא

בהזדמנות השניה בה מגנה . כמי שאינם שקולים במשקל ולפיכך אינם ראויים לגילוי סודות

, הוא מתארם כמי שאינם מבינים נכונה את הסודות העליונים, יצאוי את אלה שנכנסו ולא "רשב

  132".פושעים"ואף מרמז להיותם 

מהו הדבר שאותו הם אינם מבינים נכונה ומה פשר ? של מי שנכנסו ולא יצאו" פשעם"מהו אם כן 

 ?י בתארו אותם כמי שאינם שקולים במשקל"חוסר האיזון שמיחס להם רשב

שם הוא מוצג כגורם הבסיסי בהתהוות , ץ"מושג המשקל מקורו בסד', כפי שכבר ראינו בפרק ב 

נזכיר כי השקילה במשקל  ענייננול 133.ומושג זה זוכה למגוון פירושים באדרות, העולמות וקיומם

החסד והדין ובין התחתונים  כוחותלאיזון בין  –מתיחסת לאיזון שבין הזכר לנקבה וכנגזר מכך 

 .  לעליונים

, כמי שאינם שקולים במשקל' נכנסו ולא יצאו'י את מי ש"תיאורו של רשב, י ליבסעל פ, לאור זאת

הרווקות נחשבת בזוהר לחטא חמור ומי שמצוי בלא אשה נחשב  134.מרמז אל הרווקים שבחבורה

חוסר איזון בתחתונים גורם , כמובן שבמסגרת תפיסת יחסי השיקוף בין העולמות. לאדם לא שלם

 . ההגבלה על גילוי הסודות לרווקים, בין היתר, ומכאן, עליוניםמאליו גם לחוסר איזון ב

שאליו נאספים נבחרי , שמוצג ככינוס יחודי, עם זאת מציאותם של רווקים במעמד האדרא

משום כך וכן על רקע ההקשר המסוים שבו נאמרים דבריו אלה של . נראית לא סבירה, החברים

שבהקשר  אציע, כמי שאינם שקולים במשקל היינו תאורם של מי שנכנסו ולא יצאו, י"רשב

                                                 
' הע 155' עמ, משיח, ראו ליבס, עוד על היחס החמור למי שנכנס לפרדס ולא יצא(. ר"אד)א "קמא ע, ג"ח 131

ראו ' כניסה ויציאה'ועל טקסי , מהמצב של ההתקשרות המיסטית על חשיבותה של היכולת לצאת. 241

 .64-72' עמ, שרשראות קסומות, אידל

דמלין אלין , זכאה חולקיה דמאן דידע וישגח בהון ולא יטעי בהון. עד כאן סתימאן מלין וברירן טעמין' 132

וצדיקים ילכו בם ' יי כי ישרים דרכי'דכתיב . לא אתיהיבו אלא למארי מארין ומחצדי חקלא דעאלו ונפקו

 .א"קמד ע, ר"אד, ג"ח' ופושעים יכשלו בם

 . 1.1' סע' להרחבה ולהפניות למחקרים נוספים בענין זה ראו פרק ב 133

 . 200-203' עמ, משיחה, ליבס 134
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, הם אלה שמצליחים לשמור על האיזון בין התחתונים לעליונים, הנוכחי החכמים השקולים

מי שאינם , כנגד זה. ולמרות כניסתם לעליונים לא שוכחים את מקומם ותפקידם בתחתונים

ופם ותפקידיהם שקולים הם אותם שנסחפים לתוך ההתקשרות בעליונים ומפקירים בכך את ג

ועל , מסכנים את מעמדה ויציבותה של החבורה כולה, כפי שנראה מיד, חברים כאלה. בעולם הזה

ולהשערתי , מצב מעין זה לא תמיד ברור וגלוי לעין, עם זאת. כן אין להם מקום בתוכה לאורך זמן

ל החברים זאת אנו יכולים ללמוד מכך שסיבת מותם ש. הוא הסתבר לנוכחים רק בדיעבד ר”אדב

אלא התחוורה לו רק , י מלכתחילה"לא היתה נהירה לרשב -היינו שפעם קודמת נכנסו ולא יצאו  -

 . מדבריה של בת הקול

במהלך האדרא אין לנו עדויות למצבם המיוחד של חברים , כפי שכבר הזכרנו לעיל, יתר על כן

שהנם בין הקטעים , ן עתיקאעדות זו מופיעה בתיקונים השני והשלישי בזק. חזקיה' למעט ר, אלה

על מעמדם המיוחד . האדרא שמתקשרים באופן ברור עם סיפור המסגרת שלה" גוף"הבודדים ב

בו מובאים , דוד בן יהודה החסיד' הגבול לר' ניתן ללמוד בין היתר מתוך אופן הבאתם בס

, אני דנהבתיקונים אלה  135.זקן עתיקא תיקוניתיקונים אלה לקראת סוף החיבור ובנפרד משאר 

להלן נתמקד באופן שבו ממחיש ארוע זה את מצבו המיוחד של  136.בהרחבה במקום אחר, כאמור

 .   חזקיה ואת הבעייתיות שבקיומו של חבר במצבו בתוך החבורה' ר

דרשתו בולטת . עתיקא תיקונישמעון לתקן את תיקון הזקן השני מ' חזקיה נקרא על ידי ר' ר

שכן בעוד שכל התיקונים האחרים נוצרים מקישור , ריםבשונותה ביחס לדרשות שאר החב

בטכניקות שונות של מדרשי ', התמונה האנתרופומורפית של פלגי הזקן בפסוקי המידות ממיכה ז

את מצב הדבקות שבו . חזקיה היא תיאור של חזיון שהזדמן לו' דרשתו של ר, פסוקים ומילים

ומכאן , (ש ז י"שה)' אני לדודי ועלי תשוקתו'בפסוק , חזקיה בפתיחת דבריו' הוא שרוי מגדיר ר

יש לציין שאת החיבור בין   137.והלאה הוא מתאר בפני החברים את החזיון שנגלה לו במצבו זה

אלא הוא למעשה , חזקיה אינו מבצע בעצמו' ר, זקן עתיקא תיקוניהחזיון לבין התיקון השני מ

כפי שאני . שנפתחו בפניו' העליונים פתחים'ואת פשרו הוא מבקש מה, עומד תוהה בתוך חזיונו

אך באדרא היא , פעולה זו היא פרקטיקה נהוגה ומקובלת בנבואה האפוקליפטית, מראה במאמרי

שכן כל שאר החברים עמלים על יצירת הקשר בין התמונה האנתרופומורפית של פלגי , יוצאת דופן

                                                 
 .  18פריט , 2.3' סע' ראו לעיל פרק א 135

 .םתמונה ממעמקי, אשד-לדיון בתיקון השני ראו גם הלנר. רגע דרמטי, סובול 136
 . 3.3 'סע 'פרק ד, להלןראו  חזקיה' הבט החזיוני בדרשת רלהתיחסות נוספת ל(. ר"אד)ב "קלב ע, ג"ח 137
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, כה להתגלות חזיונית של תמונה זוחזקיה לא זו בלבד שהוא זו' ואילו ר, הזקן לבין פסוקי המידות

ואמנם עדות ברורה ליחודו של . ניתן לו מלמעלה, אלא גם קישורה במידה השניה ממידות האל

ובהתרחשות , חזקיה ניתן לראות בתגובות שהוא מעורר בקרב חברי האדרא' התיקון שמתקן ר

 . הדרמטית שנוצרת בעקבותיו בחבורה

אינו משבח אף חבר אחר באדרא ומיד מתעלה אף הוא לחוויה חזקיה כפי ש' שמעון משבח את ר' ר

בכך ניתן . שכמו מכוננת מחדש את מעמדו כראש החבורה שאין גדול ממנו, חזיונית משל עצמו

' אולי לראות רמז לחששו של המורה מפני התערערות מעמדו בעקבות דרשתו המרשימה של ר

י להעניק "שכן מרב התלהבותו רוצה רשב, סדר הדורשים באדרא כמעט שמופר, יתר על כן. חזקיה

רק בת קול שיוצאת (. ר"מהלך חד פעמי באד, שוב)חזקיה את הזכות לתקן תיקון נוסף ' לר

מהשמיים מונעת את המהלך ובכך אף מרמזת לשיבוש הקוסמי שעשוי היה להתרחש כתוצאה 

הוא על הדברים מגיב אף , החבר שכמעט ומנעו ממנו לדרוש. ר"מהשינוי בסדר הדורשים באד

זה האחרון אינו נשאר חייב ובדברי הברכה שהוא נושא . י"מתעמת עם רשב, באופן סמוי, ולמעשה

גלומים רמזים להסתייגותו מדברי  (הזקן תיקוניתבנית שחוזרת בכל שאר )חייא בסוף התיקון ' לר

שעשוי לרמז  מה, שמעון מאחל לו הגנה מאת האל' חייא הוא היחיד שר' כך למשל ר  138 .חייא' ר

רומז המורה כי מי שמסוגל לחזות באמת , פרט לכך. על כך שמצבו כעת הוא מצב הדורש הגנה

הדין  כוחותוכי אפילו מלאכי החבלה ו, היה יודע כי עליו לשתוק, חייא' בתיקון הזקן שבו עסק ר

חייא ' רבכך ניתן לראות כעין עקיצה או ביקורת כלפי . סוכרים את פיהם כאשר מתגלה תיקון זה

, על כך שלא הצליח להגיע למדרגה של חזיון בדרשתו וכן על כך שלא השכיל לשים מחסום לפיו

כמו הביקורת המרומזת והעדינה המובלעת , וערבב בתיקון דברים שלא היה מן הראוי לאמרם

 . בדבריו כלפי מורו

ליטה את מב, למרות שמתרחשת מתחת לפני השטח ברמזים ובכסויים, השתלשלות דרמטית זו

ואף את הסכנה שטמונה לאחדותה של החבורה , חזקיה בקרב החבורה' מצבו יוצא הדופן של ר

ר ויתכן "חזקיה מתיישב יפה עם גורלו בסוף האד' תאורו זה של ר. במציאותו של חבר כזה בתוכה

מדבקות יתירה , אכן זהו מוות כתוצאה מאקסטזה –כי הוא אף מרמז לנו להסבר נוסף למותו 

, אינה יכולה להתקיים לאורך זמן במסגרת של חבורה, כך רומזת האדרא, ודבקות כזו, וניםבעלי

                                                 
 (.ר"אד)א "קלג ע, ג"ח 138
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תלוי , כפי שנראה פעמים רבות בזוהר, שבו, שכן היא  מאיימת על קיומה התקין של החבורה

   139.קיומם התקין של העולמות כולם

, רא דבי משכנאה חברים במהלך האדשלוששארע ל' כעין מיתה'הארוע של , מכל האמור לעיל

התדבקות , אשד-כהגדרתה של הלנר, הוא אם כן', ככניסה ללא יציאה'אותו מתארת בת הקול 

' בדמותו של ר, בדברינו לעיל עמדנו על העדות שמצויה באדרא למצב זה. קיצונית בעליונים

  . היינו הסכנה שגלומה במצב כזה במסגרת של חבורה, וכן על משמעותו החברתית באדרא, חזקיה

' ה'היא פתחה בפסוק . 'בהווית העולמות שעיקרה דין'האדרא דבי משכנא עסקה (. ו -תנאים ה 

י בפתיחת "את שני התנאים האחרונים מסיק ליבס מניתוח דברי רשב. 'שמעתי שמעך יראתי

  140.'התם יאות הוה למהוי דחיל אנן בחביבותא תליא מילתא. 'שמעתי שמעך יראתי' ה'': ר"האד

, במידת האהבה( או דבריהם)שבו תלויים החברים , ר"י את ארוע האד"מנגיד רשבבדבריו אלה 

' יי'ולגביו התאים הפסוק , לארוע או מקום אחר שבו היתה היראה המידה הראויה לחברים

 . 'שמעתי שמעך יראתי

אני מקבלת את דבריו של ליבס ואף ארחיב בעניין , בנוגע לקישורה של מידת היראה בארוע קודם

פתח את האדרא דבי משכנא ' שמעתי שמעך יראתי' ה'המסקנה כי הפסוק , עם זאת. ידזה מ

ר כתגובה ישירה "שמעון בא באד' ראוי לציין כי פסוק זה בדברי ר. נראית לי מרחיקת לכת מעט

 :כפי שמתואר שם, למתרחש באותו רגע

חדי . דמתכנפיקלא דכנופייא עלאה ? מאי קלא. אשתיקו שמעי קלא וארכובתן דא לדא נקשן'

    141'וגו' שמעתי שמעך יראתי' יי'ש ואמר "ר

שמעון אומר פסוק זה בתגובה לארוע שמתרחש באותו רגע ' מן הדברים לעיל ברור למדי כי ר

קול שגורם להם לרעד , והוא  קול הפמליא העליונה ששומעים בני החבורה בהתכנסותה, ר"באד

בתגובה על כך . לנוכח ההמולה השמיימית על היראה שמתעוררת בהם, מן הסתם, שמעיד, עז

                                                 
, החוויה המיסטית, אשד-על משמעותה של החבורה לטיבה של החוויה המיסטית בזוהר ראו הלנר 139

 .רביעי-שערים שני
 (.ר"אד)א "קכח ע, ג"ח 140

 (.ר"אד)א "קכח ע, ג"ח  141
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שמודיעים לחברים כי למרות היראה הרגעית שהתעוררה לנוכח הקול , שמעון' באים דברי ר

 .בהבדל ממעמד קודם שבו ראוי היה לירוא, מעמדם כאן הוא מעמד של שמחה ואהבה, העליון

ם יאות הוה למהוי הת' -שבמשפט ההמשך ', התם'כאן עולה אמנם השאלה למה הכוונה במילה 

הכוונה לאדרא דבי (. א: ליבס מפרש זאת על שתי פנים. 'דחיל אנן בחביבותא תליא מילתא

הכוונה לפרצוף (. ב.  שארעה בה לחלק מהחברים' כעין מיתה'שהיראה קשורה בחוית ה, משכנא

שם ר וגם "מאפיין אותו במקום אחר באד -'  תמן יאות הוא לדחלא' -שניסוח דומה מאד , א”ז

מכאן מסיק ליבס את הדברים  142.'שמעתי שמעך יראתי' ה'מובאים הדברים בסמיכות לפסוק 

 : הבאים

' התם יאות הוה למהוי דחיל'מתכוון לאריך אנפין וב' אנן בחביבותא תליא מילתא'ש, נמצא

והדבר מתאים לנושאי . דבי משכנא אדרארבא ו אדרא, במקביל לשתי האדרות, א”זמכוון ל

רבא פותחת באמת בתיקונו של אריך אנפין ורק כשתיקון זה מסתיים היא  אאדר. אדרותה

דבי  אדראואילו ...וכך מתמתק זה האחרון מכוח הדין שבו א”זעוברת לתקן בעזרתו גם את 

 143.לבדו א”זב, כנראה, משכנא עסקה

 בצירוף הסתייגותי)היינו ששת המאפיינים שמציע ליבס לאדרא דבי משכנא  , לאור דברים אלה

( 'שמעתי שמעך יראתי' היינו כי האדרא דבי משכנא פתחה בפסוק ה -מן המאפיין האחרון 

' נבחן בהמשך הדברים את ס, בלבד א”זובכללם ההשערה האחרונה כי אדרא זו עסקה בפרצוף 

 . אך בטרם ניגש לעניין זה מן הראוי לבחון שאלה נוספת, ק"תש

 

 ובעיית זיהויהאדרא דבי משכנא ה. ..4

 סיפורב, ר”אדי בפתיחת ה"אבא לרשב' האדרא דבי משכנא נזכרת בדבריו של ר, לעיל כאמור

ובכמה  דפוסי הזוהרבעם זאת . לכאורה אין אזכורה מחייב קיומו של חיבור בשם זה. המסגרת

מפרשת תרומה ומפרשת  -זוהריים שונים זוהו קטעים , וכן בחיבור קבלי מן התקופה יד-כתבי

אינם מתיישבים עם מאפייני האדרא , כפי שנראה מיד, קטעים אלה  144.עם אדרא זו -משפטים 

על הבעיתיות  להלן נעמוד בהרחבה.  ואשר פורטו לעיל, דבי משכנא כפי שהציג אותם ליבס

                                                 
 (.ר"אד)ב "קלח ע, ג"ח 142

 .157' עמ, משיחה, ליבס 143

 .238' הע ,153-154' עמ, משיחה, ליבסלהרחבה בנושא זה ראו  144



 022 

עים האמורים עם האדרא דבי משכנא ובהמשך לכך נפרט לבסוף את טקשבזיהויים של שני ה

 . על סמך המאפיינים שהגדיר ליבס, ק לאדרא זו"תש' הצעתינו בנוגע לזיקות בין ס

 

 הקטע מפרשת תרומה בזוהר והאדרא דבי משכנא .1...4

, (ב"קמד ע – א"ז עב קכ"ח)שלום זיהה את האדרא דבי משכנא עם קטע מפרשת תרומה בזוהר 

יוסף ' לבנת הספיר לר' בס' אדרא דבי משכנא'שזכו לכותר  מקטע זהמובאות קצרות בהסתמך על 

  145 .יד-ת המאה המראשי, לט'אנג

החטיבה אותה הגדיר שלום בפרשת תרומה ארוכה ביותר וכוללת ענינים רבים ולא נוכל להתעכב 

, שמעון' בתאור התכנסות של ר תהחטיבה נפתח. אלא נסתפק בתיאור כללי בלבד, כאן על פרטיה

י החברים שמעון דורש בפנ' כשר, יוסי שיושבים תחת אילן על חוף הכנרת' אבא ור' ר, אלעזר' ר

שמעון את המשכן ' קושר ר, שמלהטטות בין פסוקים מרחבי המקרא, בדרשותיו. בפרשת תרומה

ומשם הוא מפליג אל , אילנות השדה –במשכן הטבעי תחתיו יושבים החברים , תרומה' מפר

ניתן לומר כי נושא מרכזי , המושגי והסמבולי, על אף העושר הנושאי. המשכן העליון ואל היכלותיו

והקשר מרכזי  ,הזיווג ביניהם ותלותו בתחתונים, ע הוא יחסי הזכר והנקבה העליוניםבקט

כך למשל מוקדש דיון מפורט לחלקה האחרון של . לדברים אלה הוא פירוש לכוונות התפילה

י במשמעות התיאורגית של "ועד נפילת אפים שבו עוסק רשב' גאל ישראל'מ, תפילת שמונה עשרה

כסמל ' אדרא'בהקשר זה למשל מופיע המושג . הגופניות שמתבצעות בה מילות התפילה והמחוות

שבכך מעורר גם את הצדיק העליון  146,המתפלל' צדיק'שעימה מתייחד ה, לנקבה העליונה

כאן פורֹש הזוהר תאור ארוטי עז של . היינו להזדווג בה ולהשפיע בה את שפעו, בה' השתמש'ל

זהו , על פי הזוהר. בתפילה' שים שלום'אמר המילים עם הי, למלך' אדרא'הזיווג שמתרחש בין ה

שמתבצעת בשלב זה של ' נפילת אפים'כך מתפרשת )הרגע בו ראוי לכולם לצאת מלפני המלך 

                                                 
לג , ג"ע-ב"לב ע, ב"ע-א"לב ע, א"כח ע, לבנת הספיר; 14' הע 386' עמ, 160' עמ, זרמים מרכזיים, שלום 145

ל פרוייקט עזרתי רבות במאגר המידע הממוחשב שלבדיקת המובאות מספר לבנת הספיר בהקשר זה נ. ג"ע

לה על  אני מודה. י של הזוהר ומקורות קבליים בני התקופה"הכולל תאור מאות כ, רונית מרוז הזוהר של

 . שאפשרה לי נגישות לחומר

. 93-106' עמ' אדרא'פרקים ערך , בזוהר ראו ליבס' אדרא'על משמעויותיו ושמושיו השונים של המונח  146

  . 1' כן ראו במבוא לעבודה זו סע. 94' עמ, ות מסוימת זו שבפרשת תרומה ראו שםלמשמע
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מֺצווים הצדיקים להתכלל , מרחוק, עם זאת. כדי שלא לפגוע בפרטיות הזיווג הקדוש( התפילה

  147.ל דבר אף לזכות בפירותיוכדי להעצימו ובסופו ש, בנפשותיהם באותו זיווג עליון

משלב בין ( כמו גם כל החטיבה הנדונה בפרשת תרומה)ל "הקטע הנ ,מבחינה סגנונית ומושגית

לבין תאור אנגלולוגי של , תאור סמבולי של בחינות הזכר והנקבה העליונים ושל הזיווג ביניהם

ה "הקב: ם כמוכן משובצים כאן מושגים הלקוחים מעולם המדרש הקדו.  סביבת ההתרחשות

 אין כאן, עם זאת חשוב לציין שעל אף ההקבלות החלקיות 148.ושכינתו או המלך והמטרוניתא שלו

ואף המסגרת ההרמנויטית . מוכרת לנו מן האדרותל אזכור לתורת הפרצופים המורכבת שכ

תרומה ' ועיקרה הוא השילוב בין הפירוש לפר –שונה בבירור מהאדרות , שניכרת בחטיבה זו

 .סמבולי לתפילות-וש תאורגילפיר

נוספות ניתן להביא לפחות שתי דוגמאות , שהזכרנו לעיל' אדרא'פרט לשמוש השונה במושג 

לפחות בשני מקומות : ר במשמעות שונה לגמרי"באדתרומה ו' משמשים בחטיבה מפרלמושגים ש

אך בשני (  א"ב קמב ע"ח)' עתיקא דעתיקין'או ( ב"ב קלד ע"ח)בפרשת תרומה נזכר עתיק יומין 

בבחינת פרצוף בדומה אין עוסקים בה באופן מפורט ו, מעבר לאזכור קצר של ישות זו, המקרים

 . ר"לאד

אך מונח זה מופיע ( ב"קלג ע)באחת הדרשות ' בוצינא דקרדינותא'את המונח כאן ניתן למצוא  כן

ד משני הוא אחר הבוצינא דקרדינותא "בעוד באד. ר"כאן בהקשר אחר לגמרי מהקשרו באד

כאן נידון כוח זה בהקשר של , משמשים בבריאה בשלבה הקדום ביותרהיסודות הראשוניים ש

בוצינא 'מתעורר ה, בכל פעם שמתבצעת התפילה. משמעותה התאורגית של אמירת הייחוד

   149.'בעלה'עם ' מטרוניתא'כחלק מההכנות לזיווג ה 'ץ החייםע'להאיר את  'דקרדינותא

ניתן לסכם ולומר כי , ן שהוצג בסעיף הקודם ביחס לאדרא דבי משכנאבהתיחס למאפיין הראשו

אדרא 'ממנה לקוחות המובאות שתחת הכותר , החטיבה בפרשת תרומה, מבחינת תורתה הקבלית

במקומות בהם ניתן  –ר ולהיפך "אינה מגלה קווי דמיון  משמעותיים לאד, בלבנת הספיר' דמשכנא

 .  הבדל התוכני בין שתי החטיבותבולט דווקא ה, לראות דמיון במינוח

                                                 
תפילת , (א"קלג ע-א"ב קלב ע"ח)פרט לתפילת שמונה עשרה מתפרשות למשל בהמשך גם תפילת השבת  147

 (.ב"קלד ע-ב"קלג ע, שם)וקריאת שמע , (ב"ע-א"קלג ע, שם)ערבית 
  .91-92; 56-58' עמ, פיקודין, ראו סובול ,על הדגם הרבני בתאורי האלוהות בזוהר 148
דוגמא נוספת לשוני בין חטיבה זו לבין האדרא באופן שמושם של מושגים דומים ניתן לראות בהקשר  149

מידות אלה נקשרות . אינו מזכיר כלל את דרכה של האדרא, של יג המידות העליונות שתאורן בחטיבה זו

. עוז. וזמרה. הלל. ושבחה. שיר': ואלה מסמלים מצידם. די-ש ד יג"כאן במיני הבשמים שנזכרים בשה

 (.א"ב קלב ע"ח. )קדושה. ותפארת. תהלה. וגבורה. גדולה. נצח. וממשלה
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בולט המבנה  -מבחינת עיצוב העלילה . גם מבחינת אופיה הספרותי שונה חטיבה זו מן האדרות

. ביחס למבנה הרופף של החטיבה בפרשת תרומה, ז"ר והאד"המסגרת של האד סיפורהמהודק של 

י "ו של רשבחדר –בשתי האדרות מקום ההתרחשות הוא קבוע : מבחינת מיקום ההתרחשות

ראשיתו של : בפרשת תרומה ההתרחשות נודדת. ר"באד( או גן עדן)וצל אילנות השדה , ז"באד

הבדל זה . י"וסיומו בעיר ובביתו של רשב, המשכו בדרך, המפגש בין החברים תחת אילנות בשדה

 . תרומה' קשור לדעתי גם בהבדלים העמוקים באופי ההתרחשויות באדרות ובפר

ז החברים מקיפים את "באד. מוטלת על החבריםהמשמעת החמורה שדגשת בשתי האדרות מו

החברים אמנם נקראים לדרוש ולתקן כל אחד , ר"באד. י והוא הדובר היחיד"מיטת חוליו של רשב

דרא בתורו אך זאת תחת אזהרות כבדות הקשורות בעליונותם של הפרצופים המתוקנים בא

 סיפורבמצטרפות למתח המשיחי שנבנה ה אזהרות אל .והסודות הכמוסים הכרוכים בהם

ר אלא אם כן נתמנה לכך על ידי "איש אינו מדבר באד 150.ר"האד ובחלקים מסוימים של המסגרת

, סדר הדוברים אף הוא קריטי ביותר. י וכל אחד מקבל בסיום דבריו את ברכת המורה"רשב

, ר"קול שמתפרצת לתוך האדכפי שמבהירה בת ה, שמעון אינו יכול לשנותו כראות עיניו' ואפילו ר

אינה עולה למקרא , תחושה זו של מתח ודריכות 151.י חושב אמנם לעשות שינוי מעין זה"כשרשב

נמיות שניכר בהן חופש רב של הדורש ישמתאפיינת בדרשות ארוכות וד, הדברים בפרשת תרומה

כאשר עוזבים  הנינוחות שבמעמד באה לידי ביטוי למשל(. ית רופפתסיפורמסגרת  –או לחלופין )

אלעזר להתערב במהלך ' ברגע זה מרשה לעצמו ר. החברים את צל האילנות ויוצאים שוב לדרך

הצעתו . כיוון לדרשות אותם ידרשו החברים –שמשמעה גם , הדברים ולהציע דרך בה ילכו

 . מתקבלת בשמחה על ידי אביו

באדרא שבפרשת  :ר לקטע מפרשת תרומה  קשור במספר המשתתפים"הבדל מכריע בין האד

אבא ' בעוד מדברי ר -יוסי ' אבא ור' ר, אלעזר' ר, י"רשב -תרומה נזכרים רק ארבעה חברים 

 .  ר"ר משתמע כי באדרא דבי משכנא נכחו כל החברים שנמצאים באד"בפתיחת האד

הוא  –כאן אנו מגיעים למאפיין נוסף ממאפייני האדרא דבי משכנא שנזכרו בסעיף הקודם 

בחטיבה שבפרשת . יציאה שארעה כזכור לחלק מהחברים באדרא דבי משכנאהכניסה ללא 

י מכתיר את יום הלימוד שעבר על החברים "רשב –להיפך , תרומה אין כל תאור של ארוע מעין זה

 . כיום שמושלם כמוהו לא יחזור עוד

                                                 
לדיון נרחב בתיקונים . בזקן עתיקא' ג-ו' החלקים בגוף האדרא שבהם מהדהד עניין זה הם תיקונים ב 150

 .רגע דרמטי, אלה ראו מאמרי
  (.ר"אד)א "קלג ע, ג"ח 151
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אין כל  -ר "התרחשותה של האדרא דבי משכנא לפני האד -גם למאפיין ספרותי אחר שנזכר לעיל  

 . סממן מובהק בחטיבה זו

אשר בהם נראית התאמה בין , לסיום נפנה לתנאים הקשורים בתכניה של האדרא דבי משכנא

על אף שהחטיבה שבפרשת תרומה אינה פותחת . הקטע מפרשת תרומה לאדרא דבי משכנא

הדין שכן מידת , ניתן בה משקל רב להווית הדין שבעולמות',  שמעתי שמעך יראתי' ה'בפסוק 

. וכוחות הרע המאיימים על הזיווג הקדוש נידונים שוב ושוב ובצורות מגוונות בדרשות החברים

הוא שעומד , שהוא אולי המאפיין הבסיסי ביותר לאדרא זו –העיסוק בסודות המשכן , כמו כן

כאשר שוקלים את כל המרכיבים אשר , עם זאת.  אמנם במרכזה של החטיבה בפרשת תרומה

בנקודות המכריעות כמו תורת הקבלה של , נראה לי כי למרות ההתאמה החלקית, צויינו לעיל

אין היא מתאימה למאפייני האדרא דבי משכנא כפי שהם , חטיבה זו ומאפייניה הספרותיים

 . ר"מוצגים באד

שניתן למספר ' אדרא דמשכנא'כי הכותר , לאור כל זאת אני מקבלת את טענתו של יהודה ליבס

תרומה בזוהר משקף באמת ' בטעות יסודו ואין הקטע מפר, יבה זו בלבנת הספירקטעים מתוך חט

 .   'אדרא דבי משכנא'את ה

 

 הקטע מפרשת משפטים בזוהר והאדרא דבי משכנא .....4

ב "לקטע מזוהר ח' אדרא דבי משכנא'הכותר , ניתן יד-כתביבדפוסים המאוחרים ובכמה 

לבנת הספיר מובאת ' גם בס 153,כבר יהודה ליבס כפי שציין 152.ב"קכג ע –ב "קכב ע( משפטים)

יוסף מודע לכך שהקטע ' ר. מיחסה לאדרא דבי משכנאלט 'אנגיוסף ' רוגם , מובאה אחת מקטע זה

ומצאתי ': אותו הוא מביא מצוי בפרשת משפטים בזוהר אך הוא טוען כי מיקום זה בטעות יסודו

י משכנא הוא אלא שבלבול העלין הביאהו ל כי מאדרא דב"משפטים ונ' הנעלם פר' ראיה לזה במד

לט כאדרא דבי משכנא לקוחים 'יוסף אנג' היות ומרבית הקטעים שמביא ר 154.'שם המעתיק

עם . נראה כי הוא סובר שגם קטע זה שייך לחטיבה זו, מהחטיבה שנידונה לעיל מפרשת תרומה

' ים האחרים שמביא רזאת ראוי לציין כי מבחינת סגנונו והקבלה שבו שונה קטע זה מכל הקטע

 .  תרומה בזוהר' שמקבילותיהן בחטיבה שבפר', אדרא דמשכנא'לט תחת הכותר 'יוסף אנג

                                                 
 .שמתבססת על דפוס מנטובה, כותר זה מופיע למשל גם במהדורת הזוהר של הרב ראובן מרגליות 152
 .238' הע 153' עמ, משיחה, ליבס 153

 .א"דף יג ע, לבנת הספיר 154
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ם אנתרופומורפיים הדומים במידה רבה לתיקוני תיקוניבקטע בפרשת משפטים מתוארים 

ו של ראש זה מזכירים מאד את תיקונימאפייניו או . 'ראש המלך'הקטע פותח בתיקון . האדרא

כמו כן גם . וגם הוא דיני מעיקרו, באדרא  שכן גם בו מתקימת שניות החסד והגבורה א”זי תיקונ

ופרצוף זה האחרון מאופיין אף הוא בדומה לפרצוף עתיקא ' עתיקא'הוא מתואר כאן בהשוואה ל

ובכלל , במובנים רבים נראה כי קטע זה כולל רעיונות ותימות מרכזיות מספרות האדרות. באדרא

       155.וכן מוטיבים נוספים מאדרא זו, שכן נזכרים בו גם פרצופי אבא ואמא ,ז”אדזה ה

ומתוך כך דן הוא מן , שהוא המלך, א”זבמבחינת הנושא ניתן לומר שבעיקרו עוסק קטע זה 

אין , עם זאת. ומיתוקה באורות העליונים א”זשהיא תכונתו המרכזית של , הסתם גם בהווית הדין

 . משכןכאן כל עיסוק בסודות ה

יתר ', כניסה ללא יציאה'מבחינת העלילה לא מתואר בקטע זה כל מאורע טראומטי שיכול להזכיר 

שהתרחש בזמן עבר כלשהו לפני קיומה של , י"ארוע המוות היחיד שנזכר הוא מותו של רשב, על כן

ת ר ועניין זה מכריע א"שהתקיימה לאחר האד, ז"י התרחש כידוע באד"מותו של רשב.  אדרא זו

, שתנאי בסיסי לה, הכף לכך שאין הקטע בפרשת משפטים מתאים לתאורי האדרא דבי משכנא

בהקשר זה אוסיף כי גם מבחינה מושגית . ר"הוא קדימותה בזמן לאד, אבא' כזכור מדברי ר

 א”זכמתווכים בין עתיקא ל, כך למשל נזכרים כאן אבא ואמא. ז"מתאים קטע זה יותר לרוח האד

ז ואינם "שני דברים שאופייניים לאד –י הספירות במערך הפרצופים העליונים וכן משולבים סמל

   156.ר"מצויים באד

משפטים עם האדרא ' לאור כל זאת נראה שגם במקרה זה אין לקבל את זיהוי הקטע מזוהר פר

שאף קבע כי אין בידינו חיבור העונה ,  גם טענה זו הועלתה כבר על ידי יהודה ליבס. דבי משכנא

 . נאי אדרא דבי משכנא וכי נראה שחיבור זה אבד לנועל ת

' בסעיף הבא אדון בקשר בין ס? אך האמנם אבדה האדרא דבי משכנא מבלי להשאיר כל עקבות

ואראה כי חיבור זה מתקשר באופן מפתיע לחיבור , שהוצגו לעיל אדרא זוק לששת מאפייני "תש

 .   האבוד

 

                                                 
וכן תשעה האורות שיוצרים את גלגולת , א”ז ונזכרים גם כאן הם אזני ז”נושאים נוספים שעולים באד 155

 (.ב"ב קכב ע"ח. )א”ז
 .3.3' סע, א' ר לאדרא זוטא ומבניה המיוחד של האחרונה ראו לעיל פר”דיון נרחב ביחסים בין האדל 156
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 משכנאק וששת מאפייני האדרא דבי "תש' ס. 4.1

להלן נמנה אותם אחד . ר"כפי שהם מתוארים באד, נשוב כעת לששת מאפייני האדרא דבי משכנא

 . ק"תש' אחד ונבחן את מידת התאמתם לס

מבחינת תורת . האדרא דבי משכנא כתובה בדרך ספרות האדרא וקבלתה המיוחדת (.תנאי א

בפרק א עמדנו על , לכך פרט. לקבלת האדרות זיקות משמעותיות ק"תש' מגלה ס, הקבלה שבו

מילאנו י "בכ עדות זו  נמצאה לנו 157.לספרות האדרותשל חיבור זה לזיקתו עדות פילולוגית 

פסקאות נרחבות מתוך קטע , ר”אדבין קטעים מה, שבו משולבות, 15-16מן המאות אמברוזיאנה 

יינו הן ה', א"נ'הכותר  היד-כתבלפסקאות אלה קודם ב. ק"תש' מופסיק כחלק מס שרלשזיהה 

כפי , ר”אדק ל"תש' באשר לטיב היחסים בין ס. כנוסח אחר של האדראבזמן כלשהו נתפסו 

כשהחוקרים חלוקים בשאלת  כיווני , מוצעים הסברים שונים במחקר, (1.2' סע, לעיל) שראינו

 . ההשפעה בין שני החיבורים

עם זאת . חבה לעילק דנו בהר"תש' בחלק מקווי הדמיון שבין תורת הפרצופים של האדרות וס

ק דמיון לאדרות ובמקרה זה התשובה היא "ניתן לשאול האם גם מבחינה ספרותית מגלה ספר תש

 . מורכבת

מתכנסת לצורך הלימוד המיוחד ק כל תיאורים ספרותיים של חבורה ש"תש' לכאורה אין בס

כך . י ענייןניתן למצוא כאן כמה רמזים ספרותיים בעל, עם זאת. ולתיקון התיקונים העליונים

זכאה חולקהון דצדיקייא דזכין למחזי שערוי דתליין באנפוי ': למשל ניתן לראות את האמירה

ולאו , אמירה זו כשלעצמה יכולה כמובן להתפרש כמדברת בצדיקים לדורותיהם 158.'ה"דקב

יתכן , בהצטרפה אל שורת הרמזים שיובאו להלן, עם זאת. דווקא בחבורה מסוימת של צדיקים

לראותה כמרמזת לחבורה מסוימת שעיסוקה דומה לעיסוקה היחודי של החבורה בהחלט 

 . ההתבוננות בשערות העליונות ותיקונן לא הואה, המתוארת באדרא

 :ק מופיעה בדברים הבאים"תש' התיחסות נוספת אל הצדיקים יודעי הסודות בס

ן טמירין ולא זכאה חולקהון דצדיקיא דעאלו לגו ההוא פרדסא קדישא ודלו סתרין ורזי

  159.ה דלא נענשי לא בעלמא דין לא דאתי"כדין יהא רעוא מקמי קב. איענשו

כל אלה , לדורותיהם, יוסף מכוונים כאן אל צדיקים כלליים' ושוב ניתן לשאול האם דבריו של ר

לכניסה לפרדס  ר”אדאו שניתן לשמוע כאן הד להתייחסויותיה של ה, שנכנסו ויצאו בשלום

                                                 
 .3.2' סע, א' ראו פר, ק"תש' י זה ובשילוב היחודי שמצוי בו בין האדרא לקטע מס"לדיון מפורט בכ 157

 .ב27' עמ, ק"תש' ס 158

 . ב75, ב74, ב69' עמ, שםלניסוחים דומים בהקשר של הפרדס ראו גם . ב89' עמ, ק"תש' ס 159
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יוסף ובפרט ' יש לציין שדבריו של ר. יחס לחכמים שנכנסו ואלו שנכנסו ולא יצאוולרמזי האדרא ב

מזכירה מאד את דבריו , התפילה הקטנה שהוא נושא לשלום אלו שנכנסו לפרדס ודלו שם סודות

 : ר”אדי בפתיחת ה"של רשב

מאן . זכאין אתון צדיקייא דאתגלי לכון רזי דרזין דאורייתא דלא אתגליין לקדישי עליונין

וא יהא דלא צלותא ברע. ישגח בהאי ומאן יזכה בהאי דהוא סהדותא על מהימנותא  דכלא

  160.יתחשב לחובא לגלאה דא

בהקשר זה ניתן לראות גם בכינויים של החכמים כפי שניכר  ר”אדק ל"תש' זיקה נוספת בין ס

וא פרדסא הא כמה רזין טמירין גליפין אית בכאן בין חקלא דעאלו לגו הה': בדברים הבאים

 161.'קדישא

ולאור זאת ניתן לשער , במשפט לעיל נראית מוזרה ונטולת הקשר' חקלא'הופעתה של המילה 

ומופיע  162שכיח בזוהר, צירוף זה  ככינוי למקובלים. 'מחצדי חקלא'שלפנינו נוסח חסר של הצירוף 

מחצדי 'וף ר ניתן לראות את הציר"בפתיחת האד  163.ק"תש' פעמיים במובן זה גם במקום אחר בס

 : ק"תש' בתוך משפט שבו ניתן לראות הד לניסוח לעיל מס' חקלא

כרוזא קארי כל יומא ומחצדי חקלא זעירין אינון ואינהו  .יומין זעירין ומארי דחובא דחיק

   164.כרמא( א בשורי"נ)בשולי 

י "כמצויים בשולי הכרם או עפ, היינו חכמי הסוד, י את קוצרי השדה"משפט זה שבו מתאר רשב

ציין ליבס את , בין היתר. כבר נידון בהרחבה על ידי יהודה ליבס, בשורותיו –הנוסח האחר 

כדימויים מקבילים ( ק"תש' אותו ניתן לראות בנוסח מס)הזיקות בין הכרם שכאן למושג הפרדס 

( מחצדי חקלא)באדרא אם כן מודגש המצב העגום של חכמי הסוד   165.לחכמת הקבלה ולגן עדן

. בעבי הסודות, אינם מצליחים להיכנס בעבי הכרם, ולפחות על פי אחד הנוסחים שהם מועטים

ק מוצגים חכמי הסוד כמי שזוכים להיכנס בפרדס ולזכות בשפע של סודות "תש' לעומת זאת בס

 .כמוסים

                                                 
 .151-157' עמ, משיחה, ר ובאדרות בכלל ראו ליבס"היראה באד קומה שלעל מ. א"קכח ע, ג"ח 160

 .א79' עמ, ק"תש' ס 161

' ב סע' לעיל פרכן ראו . 224' הע, 146-148' עמ, משיחה, לדיון במשמעות מושג זה ומקורותיו ראו ליבס 162

2.4.4.1.  
 .א80' עמ, ק"תש' ס 163

 (.ר"אד)ב "קכז ע, ג"ח 164

 . שם 228' והע 149' עמ, משיחה, ליבס 165
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ק לבין תיאוריהם "תש' ניתן אם כן לראות מספר הקבלות בין ההתייחסויות לחכמי הסוד בס

על , כניסה לפרדס)הן בתיאור טיב עיסוקם של החכמים , מבחינת המינוחהן , ר”אדבפתיחת ה

או שמא , האם אין אלה אלא אמירות כלליות(. השערות העליונות)ותכניו ( הסכנות הכרוכות בה

? דוגמת זו שעליה אנו לומדים ביתר הרחבה באדרא, יש לראותן כמרמזות אל חבורה מסוימת

או שמא יש כאן רמזים לקיומה , ר”אדארוע שנרמז הוא ההאם ה, באם נרמזת כאן חבורה שכזו

 ? של אדרא אחרת

כחיזוק לאפשרות האחרונה ניתן לראות את ההבדלים המשמעותיים בין הפרצופים שניתקנים 

 .  אודותם פירטנו לעיל, ק"תש' ר לבין אלו שנידונים בס"באד

אביא ראיות שמחזקות , להלןה -בסעיפים ב ו, אם בסעיף זה נותרת ההתלבטות בעינה, מכל מקום

למעשה מציג בפנינו באופן הנאמן ביותר את תכניה ומאפייניה של  ק"תש' את האפשרות שס

 .   האדרא דבי משכנא כפי שהציגם יהודה ליבס

 

ק "מרכזיותו של נושא המשכן בספר תש .האדרא דבי משכנא עוסקת בסודות המשכן (.תנאי ב

 :של הספר כבר בפתיחתו יוסף על תוכנו' עולה בהצהרתו של ר

בהכרעה בהשתחויה והאמת כי איני ' והנני מפרש לך הדר המשכן ממה שסייעני השם ית

וענין המשכן מורה צורת המרכבה והנני מפרש . . . מגלה כי אם הסיוע שיבא אלי מן השמים

 167.כל פסוק ופסוק עד שיבא משפטו לאור 166א"בעה

מעבר לכך בנוי  168.עוד מספר פעמים בפתיחת הספר נזכר, ק"היותו של המשכן מוקדו של ספר תש

, כך למשל. העוסקת כידוע בבניית המשכן, לפרשת תרומה -פסוק אחר פסוק   –הספר כפירוש 

בחטיבה זו מזהה . היא תאור המשכן בדמות הספירות( ב1-25'עמ) החטיבה הראשונה של הספר

כאשר כל אחד , ל וגוף האדםשמות הא, אותיות התורה, הכותב את המשכן עם מרכבת יחזקאל

כל אחת מהחטיבות הבאות בספר . מהמבנים מהווה מיקרוקוסמוס שלם של העולם העליון

  169.כאשר הקשרים ביניהם מתבררים ומתפרשים לאורך הספר, מפרשת ְבתורה את המבנים לעיל

                                                 
בעזר האל או בעזרת השם  = ה"אולם בשני מקומות מצאתי כי בע, לא מצאתי נוטריקון זה בדיוק 166

ראו . או אולי בעזרת השם אמן, בעזר האל = א"ולפיכך נראה לי כי ניתן לפרש גם במקרה שלנו בעה

 . הנוטריקון, הלפרין; תאוצר ראשי התבו, אשכנזי וירדן

 (צוולינג' במהד 2-3' ב בעמ-א1כוונתי ל. ב חוזר פעמים2-א1העימוד . )ב-א1' עמ, ק"תש 167

' מהד 7 -ו 1' עמ)ב 1, א"רע1: לחיבורו כפירוש על המשכןיוסף ' רמקומות נוספים שבהם מתיחס  168

 (. צוולינג
 .XXII – XXIII' עמ, צוולינגהקדמת , ק"תש, ק ראו גם סקירתו של צוולינג"תש' על מבנה זה של ס 169



 030 

' וכי השם ס' פירוש מלאכת המשכן'ק "תש' י אחד נקרא ס"אלכסנדר אלטמן אף מציין שבכ

 170.י אחר ביד מאוחרת"ק נרשם בכ"שת

חלק מהמשתתפים באדרא דבי משכנא  .ר"האדרא דבי משכנא נתקימה לפני אד (.ד-תנאים ג

ק ודבר זה "תש' שני סעיפים אלו הם היחידים שאין להם הד מפורש בס. נכנסו אליה אך לא יצאו

פוריים וכנגד זה הממעט ביותר בפרטים סי, אינו מפתיע אם לשפוט על פי סגנונו של החיבור

תנאי א ב, עם זאת. ר"מתמקד בפירוט התורה הקבלית שלו בשיטתיות ובסדר העולים על האד

' וכן ראינו את התייחסויותיו של ר, לעיל ראינו מספר רמזים אפשריים לארוע של כניסה לפרדס

 . יוסף לאפשרות של כניסה ללא יציאה

  .'ת שעיקרה דיןבהווית העולמו'האדרא דבי משכנא עסקה  (.תנאי ה

בחלקו הראשון של פרק זה דנתי בהרחבה במשמעותן של יג מידות הרחמים וכן של הפרצוף 

ר "הקשורות באד, ק ממעט לעסוק ביג המידות"בהקשר זה הראיתי כי ספר תש. ק"תש' העליון בס

ק מתוארות מידות אלה כנובעות ממקור שהוא "תש' בס.  בפרצוף עתיקא וברחמים העליונים

 –ק "תש' מאידך הראיתי כי הפרצוף העליון בס. ה ועל כן נותר עלום ומופשט בעיקרו"ון לקבעלי

כחיזוק לכך . שבו נקשרת הווית הדין, ר"של האד א”זמקביל מבחינות רבות לפרצוף  -ה "הקב

 . ק"תש' ה כפי שהם מתוארים בס"י הדין של הקבהבטעמדתי על 

אמנם אין הוא  פותח . ג הספר בלא מעט ביטויי יראהספו, בהתאם לעיסוקו בהוויות הדין, ואמנם

אך תחושת היראה המלווה את המחבר בכתיבת הדברים  171',יי שמעתי שמעך יראתי'בפסוק 

להלן הודגשו הביטויים הממחישים ביותר את )כך למשל ניתן לראות את דבריו . חוזרת ועולה

 (:תחושת היראה

והאמת כי איני  בהכרעה בהשתחויה' ית והנני מפרש לך הדר המשכן ממה שסייעני השם

 כביצת הנמלה' שאיני ראוי לומר דבר קטן אפימגלה כי אם הסיוע שיבא אלי מן השמים 

 172'וכו

 : ביטוי נוסף לעצמתה של תחושת היראה של המחבר ניתן לראות בדברים הבאים

אתי לדבר יש ובואנא לא בחכמתא ראיתי כי מכל חייא רזא דנא גלי לי כי אני תולעת ולא א

  173.באימה ביראה
                                                 

 .405' עמ, טעמי המצוות, אלטמן 170

אך היות ואני , על ידי יהודה ליבס, כמאפיין הששי לאדרא דבי משכנא ,כאמור לעיל ,פסוק זה הוצג 171

 .  לעיל. 4.1' בסעו -התנאים ראו . לא כללתי אותו כאן, מסתייגת ממאפיין זה

 .א1' עמ, ק"תש 172
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 : א”זיוסף עולה בפתיחת דיוניו בפרצוף ' ביטוי אחר ליראת העונש שחש ר

ה יליף לן אורחן דקשוט דלא "וי מאן יהא זכאה חולקיה לגלאה ולמללא במטרוניתא וקב

וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו ' כי ישרים דרכי יי' 'נענש בעלמא דין ובעלמא דאתי דכתי

 174.ה"ודין דיוקנוי משער רישוי עד פרסת רגלוי במשלה דהא ליכא גשמותא לגבי קב.. . 'בם

שמעון ' יוסף את דבריו מחשש יחוס גשמות לאל מזכיר את אזהרת ר' המשפט האחרון בו מסייג ר

וכאן שוב  175'עשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתרארור האיש אשר י' :ר "בפתיחת האד

 .ק"תש' וס ר”אדשפעה בין הניתן לתהות על כיווני הה

 

 כוםיס. 4.4

ק אכן תואם במידה רבה את תאוריה של האדרא דבי משכנא "תש' לאור כל זאת נראה לי כי ס

, ק"תש' לסקירת מאפייניה של אדרא זו ומידת התאמתם לס. כפי ששורטטו על ידי יהודה ליבס

דות ובתאורי הפרצוף העליון מצטרף הדיון המקיף בסוגיית יג מי, בהם עסקנו בסעיפים האחרונים

למרות הדמיון בהקשר זה עמדנו על כך ש. שערכנו בסעיפים הקודמים, ר”אדק וב"תש' בס

וכי בעיקרם , ר"הפרצוף העליון באד –ק עוסק למעשה בפרצוף עתיקא "תש' אין ס, לכאורה

מצב . האדראי בלבד א”זלפרצוף  -ה והמטרוניתא "הקב –מקבילים שני הפרצופים שמתוארים בו 

כפי , עם אחד ממאפייניה של האדרא דבי משכנא, כפי שראינו בסעיפים האחרונים, זה מתיישב

במידת הדין ובמצב היראה הקשורים , א”זהיינו התמקדותה בפרצוף , שהוצגו על ידי יהודה ליבס

 . בו

. ר"ק הינו חיקוי לאד"אחת הטענות הרווחות במחקר היתה כי ספר תש, לעיל .1.3כאמור בסעיף 

, השואב, ר"ק מהווה מקור מקביל ושווה לאד"ספר תשש זו יצא יהודה ליבס כשהראה  כנגד טענה

וזאת , כיוון אותו היתווה ליבסמהווה חיזוק להדיון בפרק זה .  ממקור שלישי כלשהו, הכמות

אם   176.ק והאדרא דבי משכנא"מתוך ביסוסה ופיתוחה של ההשערה בדבר הזיקה בין ספר תש

ק משמר באופן הנאמן ביותר עד כה משהו מרוחה "ניתן לומר כי ספר תש, רים לעילנכונים הדב

חלק ק כ"תש' בכך ניתן לראות כאן אישוש נוסף למעמדו של ס. זו מסתוריתומתכניה של אדרא 

אף ניכר  מצב שכפי שראינו בהרחבה בפרק הראשון של עבודה זו, בלתי נפרד מהספרות הזוהרית

                                                                                                                                            
 . 13' הע 180' עמ, יד-כתב, לעיל הובא הנוסח כפי שתוקן על ידי שרל מופסיק. 103' עמ, ק"תש 173

 . א61' עמ, ק"תש 174

 .134-138' עמ, משיח, ר ראו ליבס"לניתוח נוסח זה באד. א"קכח ע-ב"ג קכז ע"ח, ר"אד 175

 .לעיל1.3' ראו סע, לראשונה אליוט וולפסון, כאמור, על זיקה זו העיר 176
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ק בין "תש' מס מאמר תפוחי המלך שבו משולבים קטעים מתוך , ר”אדשל ה היד-כתביבאחד מ

 . ר"אדהקטעי 

, על ארוע חי שנתפס והוגדר כאדראיוסף הבא משושן הבירה ' ק הסתמך ר"תש' האם בחברו את ס

מקור זה אכן קדם  האם -ובאם אנו מניחים את האפשרות השניה  ?על מקור ספרותיאו שמא 

  ?שקדמה לה האדרא דמשכנא מבחינה ספרותית כפי, ר"מבחינה היסטורית לאד

 . ולדרבן אותנו למחקרים נוספים, יוסיפו מן הסתם להדהד בקרבנו מעין אלהחידות 
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 ר”אדדוד בן יהודה החסיד ותורת הפרצופים של ה' ר
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דוד והערות מקדימות על חידושי ' סקירה כללית של המחקר אודות ר. 1

 המחקר הנוכחי 

ות בשאלת מקומה של החוויה יאיר פנים חדש חלקו הראשון. לפרק זה שני חלקים מרכזיים

של הפרק שיוקדש חלקו השני על רקע זה נפנה ל. דוד בן יהודה החסיד' המיסטית בכתבי ר

לבין דוד ' כתביו הגדולים של ר שלושתבין , ואה מדוקדקת כמוה טרם בוצעה במחקר עד כהלהשו

כן נצביע ; מתוך כך נעמוד על יחודה ומשמעותה של תורת האלוהות של האדרא בתקופתה. ר”אדה

דוד בקריאתם על רקע תורת הפרצופים של ' כתביו של רמשמעותי שעולה מלראשונה על מהלך 

שנידונה , דוד' ים חדשים בתורת הצחצחות של רהבטרון של חלק זה  יאיר הסעיף האח. ר"האד

 . זה מכבר בפירוט במאמריו של משה אידל

כבר כתב  1,דוד' כתביו הגדולים של ר שלושתשהינו ככל הנראה המוקדם מבין , ספר הגבולעל 

יבור לא תתכן כל חקירה  אמתית על דבר האדרות שלא תקבע מסמרותיה בח'גרשם שלום כי 

בצד דברים אלה כתב . את הסיבות האפשריות לכתיבתו של משפט זה עוד נפרט בהמשך 2.'זה

 : שלום באותו המאמר גם את הדברים הבאים

דוד שהוא ' כי גם בדורו של ר, ועל כל פנים מתברר מפירושו והיא המסקנא החשובה ביותר

ה על פי שיטות שאינן והוכרחו לפרש אות אדראכבר לא הבינו את ה, דור התגלות הזוהר

ין עוד שהאדרא נתחברה הולמות אותה ונדחקו בדבר זה עד מאד ולכן אינני יכול להאמ

  3.באותו הדור

 הגבול ’סראשית הוא מצביע על פער בין : בדבריו אלה של שלום עולים כמה ענינים חשובים

ר את הנחת מכאן הוא גוז. הגבול’ סאותו הוא מפרש כאי הבנה של תורת האדרא ב, ר”אדל

כשייחס את האדרא כמו את שאר , שממנה הוא חזר בהמשך דרכוהנחה , ר”אדקדמותה של ה

אלא , תתפוס מקום מרכזי בפרק הנוכחי הגבול’ סל ר”אדשאלת היחס בין ה  4.ל"הזוהר לרמד

                                                 
1
נזכר  מראות הצובאותו מראות הצובאותנזכר ב הגבול 'ס, 6-7' עמ, מאט תהקדמ, מראות הצובאותלפי   

לפי . אור זרועולבסוף  מראות הצובאותכ "אח, הגבול 'סראשית : ולפיכך זהו סדר כתיבתם, אור זרועב

שהיא על פי , 1293נכתב לפני שנת  הגבול’ סכי נראה , מראות הצובאותהתאריכים שמציין מאט ביחס ל

 . מראות הצובאותמאט התאריך המשוער המוקדם ביותר לחיבורו של 
2
 . 143' עמ, דוד' ר, שלום  

3
 .145' עמ, דוד' ר, שלום  

4
 .ו' הע 164' עמדוד ' ר, לוםש  
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כמו גם העמקת , ר וסיבותיו"דוד ביחס לאד' שאנו נטען כי לצורך הבנת המהלך השלם שמבצע ר

מן הראוי להרחיב את החקירה לשני כתבים , ר בתקופתה"משמעותה ויחודה של האדהבנתינו ב

, אור זרועוספר  הגבול’ סשנכתב לאחר , מראות הצובאותספר  –דוד ' נוספים רחבי היקף של ר

   5.שהוא המאוחר מבין השלושה

שורר ניתן ללמוד על הערפל ה, מראות הצובאותמדברי המבוא שהקדים דניאל מאט למהדורתו ל

דוד ועל התלבטות ' מקומו וזמן פעולתו של ר, יחוסו, מוצאו: סביב שאלות ביוגרפיות כמו

כשטען כי ההשפעות האשכנזיות , דחה כיוון זה, גרשם שלום  6.החוקרים בשאלת מוצאו האשכנזי

עיקר ויסוד לכל 'בהן ראה שלום , דוד משניות ביחס להשפעות הספרדיות' שניכרות בכתביו של ר

העלה שלום את אפשרות היותו נכד , דוד' במסגרת טענותיו לרקעו הספרדי של ר    7.'ודברי

. 1250-1270דוד נולד בספרד בין השנים ' על סמך השערה זו המשיך שלום ושיער כי ר. ן"הרמב

ן וכן באשר למוצאו הספרדי טרם זכו לאימות "דוד לרמב' השערותיו של שלום באשר ליחוסו של ר

להיכנס בעובי הקורה של  ענייננובמסגרת הדיון הנוכחי אין זה מ 8.דר השערות בלבדוהן עדיין בג

 .דוד עוד נתיחס ביתר פירוט בהמשך הפרק' אך להשפעות האשכנזיות בכתבי ר, שאלות אלו

קשור היה בעיקר בסיבה אחת והיא היותו , כמשתמע מתוך דבריו שלו, דוד' עניינו של שלום בר

זכה , עם זאת מאז מאמרו של שלום 9.הזוהר' עט את כל ספריו על סהמחבר הראשון שיסד כמ

אפרים גוטליב הצביע על קטעים . מכיוונים מגוונים, מקובל זה לתשומת לב מצד חוקרים שונים

' ספר הגבול'שלו ל. א.עמוס גולדרייך הקדיש את עבודת המ  10.יד-כתבידוד ב' נוספים משל ר

ים שונים הבטהעוסק ב, מחקר ענף. ניין בסעיפים הבאיםלדבריו נתיחס לפי הע ,ר"ויחסו לאד

                                                 
5
 .לעיל1' ראו הע  

6
מראשוני  -מאט מזכיר בדבריו את היינריך גרוס  דניאל . 1' עמ, הקדמת מאט, מראות הצובאותראו   

שהעלה את הסברה כי הלה היה בנו של יהודה בן שמואל  -דוד  ' החוקרים שדנו בשאלת מוצאו של ר

 ל ואף אברהם אפשטיין"שד, ם שוניםמכיווני, על סברה זו עירערו כמה שנים לאחר מכן. החסיד

דוד אך טען ' זה האחרון קיבל באופן כללי את מוצאו האשכנזי של ר. בותיהם גם ארתור מרמורשטייןובעק

 .כי בהמשך חייו עבר לספרד
7
 . 140' עמ, דוד' ר, שלום  

8
 אור זרועכנגד זה ראו דבריו של בן ציון בן לוי הכהן במבוא שלו למהדורתו לסוד ההגדה של פסח מתוך   

שהוציא הכוהן  הכרכים שלושתכריכות ן מופיע על "דוד לרמב' קרבתו של ר ציון. 13' עמ, דוד' לר

תודותי . 'נסיונו של האדם לפגוש בבורא'ו' סוד פרקי אבות', 'סוד ההגדה של פסח' :אור זרועל במהדורתו

דורתו מאירת העיניים כרכי מה שלושתהכהן מקרב לב על שהעמיד לרשותי בנדיבותו הרבה את  ר"דל

 .מהדורתול הפניות גםצירפתי להלן  אור זרועכל המובאות מספר ב. לחיבור זה
9
דוד שהיו ידועים לו עם ' ל סוקר שלום בהרחבה את כל כתביו של ר"במאמרו הנ. 137' עמ, דוד' ר, שלום  

 .היד בהם הם מצויים-פירוט כתבי
10

 . 249-250' עמ, מחקרים, גוטליב  
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, נעשה על ידי משה אידל, טז-דוד וכן בהשפעותיה על מקובלי המאה ה' ומגוונים בתורתו של ר

' אותם זיהה כפרי עטם של ר, יד-כתביקטעים בלתי ידועים מ, בין היתר, שבמאמריו חשף וניתח

 5' בסעיידונו בפירוט , דוד' ופומורפיזם בכתבי רמחקריו של אידל בנושא האנתר 11.דוד ותלמידיו

' תרומה חשובה נוספת לחקר כתביו של ר.  ולאורם אף נציג את החידוש בפרק הנוכחי בתחום זה

. מראות הצובאותשעבודת הדוקטוראט שלו כוללת מהדורה מדעית ומבוא ל, דוד תרם דניאל מאט

, דוד ובמבוא שהקדים למהדורתו' לים של רחיבור זה הינו ככל הנראה השני מבין חיבוריו הגדו

מהדורה מוערת לאחרונה פרסם בן ציון בן לוי הכוהן  12.מפרט מאט את שיקוליו בקביעה זו

לבסוף נזכיר את מאמרו  13.בליווי מבואות והערות, דוד' לר, אור זרוע' סשה חלקים של ובשל

דוד ושאלת קשריו עם ' לם לרבו מוקדש פרק ש', הזוהר' כיצד נתחבר ס'החשוב של יהודה ליבס 

' בפתיחת דבריו בנוגע לר. 4' סענתיחס בהרחבה בלדבריו של ליבס במאמר זה  14.חבורת האדרא

עדיין לא נוצל המחקר לשם ספר 'דוד העיר ליבס כי על אף העניין הגובר של החוקרים בכתביו 

מבחינה זו המשך  תח ליבס את הדרך לכך והפרק הנוכחי מהווהאכן פ ל"במאמרו הנ  15.'הזוהר

 .והיענות לכיוון ולאתגר אותם הציב ליבס

דוד לתורת הפרצופים ' כתביו הנזכרים של ר שלושתבעיקרו יוקדש פרק זה לדיון מפורט ביחס בין 

דוד עם האדרא ומשמעותם ' מתוך כך נעלה תובנות חדשות לגבי טיב יחסיו של ר.  ר"של האד

' ים מוכרים בתורותיו של רהבטתובנות חדשות ביחס לכן נציג ; להבנת מעמדה המיוחד בתקופתה

 .  כמו תורת הצחצחות ומשמעותה, דוד

דוד ובהמשך לכך נתמקד ביתר הרחבה ' נפתח באפיון כללי של כתבי ר, בטרם נפנה לדיון המשווה

 .   והוא תאוריו והתיחסויותיו לדרכי הלימוד המיוחדות לתורת הסוד, יחודי בכתביו הבטב

 

                                                 
11

הספירות שמעל , ל"הנ; דמות, ל"הנ; דוד' עוד על ר, ל"הנ ;דוד' פירושיו של ר, ל"הנ; תרגום, אידל  

 .כוונה וצבעים, ל"הנ; טעמי העופות, ל"הנ; חומר קבלי, ל"הנ; הספירות
12

 . לעיל 1ראו הערה   
13

 .לעיל 8' ראו הע. פירוש קבלי למחזור, ל"הנ; ל סוד פרקי אבות"הנ; סוד ההגדה של פסח, הכוהן  
14

 . 54-65' עמ, כיצד, ליבס  
15

 . 54' עמ, שם, ליבס  
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השימוש הרב משמעי , האקלקטיות -דוד ' כללי של כתבי ראפיון . 2

 .הדומיננטיות של תורת הספירות, במושגים

כל חיבור . דוד אינו יכול להתעלם מאופיים האקלקטי' המעיין בכתביו של ר, מבחינה סגנונית

דוד שוזר קטעים ממקורות ' ר. לרב רצף אסוציאטיבי בלבד קשרשביניהם מ, משלב עניינים רבים

פירוש , יוסף בן שלום אשכנזי' ובולטים בהם  השפעתו של ר -ליים בני זמנו ואף קודמים לו קב

קטיליה 'יוסף ג' לר, שערי אורה, ספרות הזוהר, יעקב הכהן' ר, עזרא מגירונה' שיר השירים לר

המבוססים אף הם על שילוב של , עם פירושים לקטעים אלו וכן לעניינים קבליים מגוונים - 16ועוד

ב אין הוא מציין את מקורותיו ובמקרים רבים קשה להבדיל בין ולר. פר שיטות מחשבהמס

  17.דוד' המובאות והפרפרזות השונות לבין פירושיו של ר

מוצא , המעיין בכתביו. בדיה השוניםעל סמליה ור, בולט בתורת הספירותכתביו משקפים עניין 

טענים במשמעויות משתנות שנ, מלייםד של מושגים סעצמו נאלץ לתמרן בזהירות תחת מטר כב

ת וכן הדינמיות של הסמלים הקבליים ניכרים ביותר יוריבוי המשמעו 18;בהתאם להקשר הנידון

בין הרבדים  'ללא אזהרה'דוד ' מלהטט ר, וכמו להוסיף על קשיי ההבנה, פרט לכך. בכתביו

לספירות , הספירות לספירות שמעל, כשדיוניו נעים בין הספירות, השונים של העולם העליון

חוסר העקביות . 'לכוחות השונים המשמשים בהם וכד, לעולמות השונים, שבתוך הספירות

. בשימושו  במושגים בולט ביותר בכל הקשור לרבדים העליונים של הספירות וליחסים ביניהם

                                                 
16

כחיזוק לכך שאין במסורות הרבות , דוד ציין שלום גם בהקשר של שאלת מוצאו' את האקלקטיות של ר  

קלט לאוצרו כל מה 'כדי להעיד על מוצאו שכן  –האשכנזיות כמו גם הספרדיות  –המובאות בכתביו 

דוגמא טובה לעושר מקורותיו ניתן לראות בסקירה המקיפה של . 140' עמ, דוד' ר, שלום. 'שנראה בעיניו

עוד לעניין זה . 150-153' עמ, שם, וראו  שלום, מראות הצובאותכתבי המקובלים הנזכרים בחלק השני של 

או בין הזוהר ר' דוד ביחס לס' לדרכו המיוחדת של ר.  17 – 10' עמ, ת מאטהקדמ, מראות הצובאותראו 

’ ס ,יוסף בן שלום אשכנזי ראו  גולדרייך' להשפעתו של ר. 54' דמות עמ, ל"הנ; 60' ם עמ"תש, היתר אידל

יוסף ' כאן מציין גולדריך גם את השפעת הזוהר וכן את השפעת ר) 86, 80-81, 66-67, 52' עמ, הגבול

אידל ציין גם הקבלות לתורות . ותל טעמי העופ"הנ, פירושיו, ל"הנ; 44-45' עמ, דמות, אידל;  (קטיליה’ג

 .46-47, 42' עמ, דמות, ל"ראו בין היתר הנ, דוד' גנוסטיות שניכרות בתורותיו של ר
17

 . 27-28' עמ, רקנאטי, ראו אידל, דוד בציטוט מקורות קבליים בני זמנו' על דרכו של ר  
18

, את הערותיו הרבות של שלוםדוד ניתן לראות גם ' על הבלבול והקשיים השונים העולים בכתביו של ר  

לתופעה זו כמאפיין כללי שניכר בכתבי המקובלים בספרד . 152, 150, 147, 146' עמ, דוד' ר ,שלום :ביניהן

חלון , ראו אידל, (דוד פעיל ככל הנראה זמן קצר לאחר תקופה זו' לפי אידל ר) 1270-1290בשנים שבין 

ל היא השינוי בדפוסי "יין אידל כאפיינית לתקופה הנתופעה נוספת שמצ. 28-30, 19' עמ, ההזדמנויות

ניכר בכתביו , וגם עניין זה כפי שנראה בהמשך, הלימוד והנטיה ללימוד אישי מתוך חוויה והשגת התגלויות

 .11-15' עמ, שם, ראו אידל. דוד' של ר
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ר כת'ו' אריך אנפין', 'עתיקא דעתיקין', 'עילת העילות'משמשים מספר שמות כמו , למשל, כאן

האם שמות  –בערבוביא רבה ובסופו של דבר לא ניתן לחלץ תשובה חד משמעית לשאלה ' עליון

מה  –ובמקרה כזה , או שמא הם מייצגים ישויות שונות, אלו הם שמות נרדפים לישות אחת

  19.כאן שוב ניתן לומר כי התשובה משתנה בהתאם להקשר הדברים. היחסים בין ישויות אלו

דוד דרושים ופירושים מסוגים שונים הנוגעים במגוון ' משלבים כתביו של ר, גם מבחינה תכנית

 . ודוגמאות לכך עוד נראה ביתר פירוט בהמשך, תחומים מאוצר המחשבה של ראשוני המקובלים

שבולטים ביחודם , הגבול’ סבשלב זה ברצוני להפנות את תשומת הלב אל מספר קטעים קצרים ב

 . קטעים אלה רומזים לדרכים יחודיות להשגת הסודות. הסבוכיםמבין שלל הדרושים והפירושים 

שמא יש לומר )ממחישים הבחנה בין שלוש דרכים , כך אטען, דוד בהקשרים אלה' רמזיו של ר

היינו , השגות מיסטיות(. 3. קבלה מפה לאוזן(. 2. עיון בכתובים(. 1: בהשגת הסודות( מדרגות

אפשרות אחרונה זו   20.האדם עם האלוהות המתגלה השגות שמתבססות על מגע ישיר כלשהו של

שגם לא היו ניתנים  –ביחס לסודות שאין להעלותם על הכתב וככל הנראה , נרמזת ליחידי סגולה

 .   למסירה מפה לאוזן

בהקשר זה . דוד' בקטעים הבאים נסקור רמזים לביטויים שונים של השגות מיסטיות בכתבי ר

וכן נעמוד על התרומה שיש בהבנת חסידי אשכנז על מקובל זה נעמוד על השפעת תורותיהם של 

 .   דוד לתורת האדרא' של רפרשנותו ים בהבטלהבנת , החווייתי בכתביו הבטמקומו של ה

 

 דוד' של ר כחלק מהפרקסיס השגות מיסטיות. 3

 .דוד' המעשי או השימושי בכתביו של ר הבטבמחקרים קודמים עלה בצורות שונות ה

דוד כמקור למאגיה שימושית של ' יחס גרשם שלום לחיבור מיסתורי שנזכר בכתבי רכך למשל הת

דוד את שימושו שלו בשם זה וכן מרמז לכללים ' באותו הקשר אף מתאר ר 21.אותיות השם הקדוש

                                                 
19

 . 44' עמ, דמות, וכן אידל, 86-87' עמ, הגבול’ ס, לעניין זה ראו דיונו של גולדרייך  
20

ים כתבי מקובלים מן התקופה הם עשויראוי לציין שלעתים הגבולות בין הדרכים אינם חדים וב  

-הלנרמלילה כפי שמראה , כך למשל העיון בכתובים יכול להתברר כאמצעי להשגות מיסטיות. להתמזג

, 'מראה והדבורה' ,כן ראו פדיה. 268-295' עמבוביחוד , 'ונהר יוצא מעדן'בספרה , הזוהר' אשד ביחס לס

 . כפי שנראה מיד, דוד ניכרת הבחנה בין דרכים אלו' אצל ר, עם זאת.  35' עמ
21

ספר שר חמישים 'ב  הוא נזכר כ28' עמ, הגבול’ סב :שמו של החיבור מובא בוריאציות קלות בכתביו  

שונה של  גרסא מעט. קצח-קצז' עמ מראות הצובאותביתר פירוט מתואר מקור זה ב. 'שחבר שר שלום גאון

לדיונים . 154-155' ונידונה שם עמ. 153-154' עמ, דוד' ר, מובאת אצל שלום מראות הצובאותהקטע מ

 . 73-74' עמ, הגבול’ ס, גולדרייך; 256' הע, 59' עמ, כיצד, נוספים במקור הנזכר בקטע זה ראו ליבס
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 -לאיזו חבורה מרמזת מילה אחרונה זו היא שאלה בפני עצמה . )'ידועים גבי החבריא'ה, לכתיבתו

מכל מקום (. דוד לחבורה אחרת כלשהי' או שמא מרמז כאן ר 22,בורת האדראהאם אלו הם בני ח

 .   דוד בגילוי חלקי בלבד לגביה' נוקט ר, ראוי לציין שבהקשר זה שבו הוא מזכיר פרקטיקה מאגית

 23.אידל בהקשר של כוונות התפילה' דוד נידון על ידי מ' ביטוי אחר לאופייה המעשי של קבלת ר

מעשי שבהם ובתוך כך -המאגי הבטדוד בתחום זה והצביע על ה' מרים משל ראידל מצא וזיהה מא

דוד בפרט ובקבלה הקדומה ' זה בכתבי ר הבטמנעותם של החוקרים מן העיסוק באף ציין את ה

וכאן ניתן להזכיר , עם זאת מאז דבריו אלה של אידל התפתח כיוון זה במחקר באופן ניכר  24.בכלל

שאף , וחביבה פדיה 27יונתן גארב 26,אשד-מלילה הלנר 25,סוןאת מחקריהם של אליוט וולפ

דוד בן יהודה החסיד וכן העירה ' החוויתי בכתבי ר הבטהתיחסה באופן מיוחד לחשיבות הדיון ב

חוויתיים בכתבי -ים המיסטייםהבטשחקר הנראה  28.ים החוויתיים בכתביוהבטביחס למגוון ה

כניכר , אף עורר עליו ביקורתכיוון מחקרי זה ת ח עד כדי כך שבשנים האחרונות  ּוּפ המקובלים

  29.בעיקר במאמריו של בועז הוס

, שטרם נידונו בהקשר זה במחקר הגבול’ סבדיון להלן נפנה את תשומת הלב למספר קטעים מ

 .דוד ביחס להשגות מיסטיות' חדש בעמדתו של ר הבטחושפים אשר 

 

 הגבול’ סב החכמה הסתומה ואפשרות השגתה. 3.1

ניתן לפרשו , אך כפי שנראה בהמשך, לכאורה בקבלה מפה לאוזןבקטע שעניינו נפתח דיוננו את  

. 'סתומהה החכמ'דוד ב' דיונו של ר -במרכז הדברים .   גם כמרמז לחוויה של התגלות שמיעתית

פרצוף מוחו של בחינת ל שבו מופיעה החכמה הסתומה כשם ר”אדדיון זה מקביל לקטע ב

                                                 
22

 .154' עמ, דוד' ר, כמשתמע מדבריו של שלום  
23

 . 9-12' ביחוד עמכוונה וצבעים ו, אידל  
24

 .  1-2' עמ, כוונה וצבעים, אידל  
25

חוויה אקסטטית  ,ל"הנ; התגלות ופרשנות ,ל"הנ; לימוד תורה,ל"הנ; אספקלריה ,וולפסון: ראו למשל  

 (.מאמר רביעי, מאמרי זוהר)=
26

 .ונהר יוצא מעדן, הלנר אשד  
27

 .הכוח, גארב  
28

 .  חוזים בדבורל א"הנ, 113' המראה והדבור ובפרט עמ, פדיה  
29

במאמרו זה מערער הוס על עצם הגדרת שדה המחקר במסגרתו . המיסטיפיקציה, ל"הנ, הוס עידן חדש  

 .   תשובה, כנגד דבריו אלה ראו מגיד. 'מיסטיקה יהודית'מתבצע חקר הקבלה כ
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את הקטע מספר הגבול , דן בנושא ומולו לצורך השוואהאת קטע האדרא שלהלן נביא  30.עתיקא

  31.פירוש ואף תוספת קטנה אך משמעותית ביחס לאדרא, הכולל תרגום

 ב28, הגבול’ ס, דוד' ר (ר"אד)ב "קכח ע, ג"ח, זוהר

ומא דאוירא דחכמתא רבחללא דגולגלתא ק

עלאה סתימאה דלא פסק והאי לא שכיח ולא 

רומא אתחפייא על מוחא והאי ק. אתפתח

ובגיני כך אתכסיא . דאיהו חכמתא סתימאה

האי חכמתא בההוא ( א ובגין דאתכסייא"ס)

ד אקרי "א בג"ס)קרומא דלא אתפתחא 

 .(חכמתא סתימאה

מוחא דאיהו האי חכמתא סתימאה  והאי 

שקיט ואשתכיך באתריה כחמר טב על דורדייה 

והיינו דאמרי סבא דעתוי סתים ומוחיה סתים 

 .שכיךו

יש קרום של מוח  א"של אבחללו של הגלגולת '

הקדוש שהוא אויר של החכמה העליונה 

  שהוא בתוך כתר עליון הגדולהסתומה 

ובשביל כך זה החכמה נתכסית ולא נפתחת 

 . והיא לא נמצאת ולא נודעת אלא לשמיעת אזן

 

   

ת סתימותה המוחלטת ההבדל הבולט ביותר בין שתי המקבילות הוא כי בעוד האדרא מדגישה א

דוד בפירושו כי חכמה ' מוסיף ר, של החכמה העליונה ואת העובדה שחכמה זו היא שקטה ושוככת

בספרות ' שמיעת האזן'אחת ממשמעויותיה של . 'לא נמצאת ולא נודעת אלא לשמיעת אזן'זו 

רי כאשר הכוונה כאן היא לשמיעת דב, הרבנית הקדומה היא דבר שנלמד מתוך שמיעת המסורת

ובמקרה זה המדובר , פירושו של דבר שבמדרגות העליונות, אם נבין כך את הביטוי 32.המורה

יתר על כן נראה . אלא רק לקבלת מסורת מפי מורה, אין אפשרות לעיון עצמאי, במחו של עתיקא

את הידיעות אודות החכמה הסתומה אין  ,היינו, שכאן הדגש הוא על קבלת הסוד מפה לאוזן

 33.זןומשום שאין להעלותם על הכתב אלא רק למסרם מפה לא, ג בשום מקוםאפשרות להשי

                                                 
30

 .3.3.5' סע' לקטע זה ראו לעיל פרק א  
31

 .שתי באות עבהדוד על האדרא הדג' את מילות הפירוש שמוסיף ר  
32

שדומה , במסכת אבות ו ו. אני מודה לידידי יאיר ליפשיץ שהפנה את תשומת לבי למשמעות זו של המונח  

כשניה מבין ארבעים ושמונה דברים שבהם נקנית ' שמיעת האזן'נמנית , שהוא המאמר היסודי בענין זה

 .  התורה
33

מודעות  למקומה של המסירה בעל פה בכל דברים אלה נותנים תוקף לדבריו של אידל על חשיבות ה  

 .  147-148' עמ, תורת האלוהות, ל"ראו הנ, הנוגע לתורות הסוד
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בהקשר של הדיון , קטיליה’גיוסף ' לר' שערי אורה'ניתן למצוא גם ב', שמיעת אזן'שמוש מעין זה ב

 : לספירת הכתר' הוא'בשם 

ידי -אין מי שיוכל להתבונן בה דבר כי אם על, דע כי בהיות ספירת הכתר נסתרת ונעלמת

   34. . .יעת האזן ולא על ידי ידיעהשמ

ואילו , מותר( שמיעת אוזן)האחד  –הן שני אופני השגה שונים ', ידיעה'ו'  שמיעת אזן'בהקשר זה 

פיתוח מעניין להבחנה זו ניתן למצוא בהמשך אותו .  אסור ביחס לספירת הכתר( ידיעה)השני 

 :עניין

כיצד ספירת הכתר מתגלית  לדעתווצריך להתבונן בכל התורה בכיוצא באלו המקומות  

' הוא'עם תהילה ו' הוא'מה טעם קשר  לדעתו, בכל פסוק כפי שהוא רמוז, בשאר הספירות

  35.דבר זה להבין אזן שומעתאשרי ( י כא' דב)' הוא תהלתך והוא אלהיך'עם אלהים כשאמר 

זה כבעיון  אך ההבנה של הסודות המתגלים, מקטע זה נראה כי הידיעה קשורה בעיון בכתובים

כשכאן מתחדדת משמעותו של ביטוי זה כקבלה , זןואינה אפשרית אלא באמצעות שמיעת הא

שהיא לבדה מאפשרת את הבנתם , זן של המסורת הפרשנית ביחס לכתובים אלוומפה לא

מצוי אמנם לקראת , חיזוק נוסף לכך שהמדובר כאן במסירה אינטימית של הדברים  36.האמיתית

צריך אדם למסרו בקבלה פה אל פה , ודבר זה עמוק עד מאד': קת בנושאסקה העוסיסיום הפ

     37.'וכו

מחזק את אפשרות הבנתה של ,  קטיליה בהקשר זה'הדמיון המושגי בין ספר הגבול לדברי ג

כקבלה מפה לאזן וכדרך הלימוד היחידה הלגיטימית בנוגע לסודות  הגבול’ סב' שמיעת האזן'

על אף שאפשרות זו נראית . או בחכמה הסתומה שבעתיקא, הכתרהעליונים הקשורים בספירת 

 .ניתן להעלות כאן פירוש נוסף, סבירה ביותר

                                                 
34

 . 115' עמ, כרך שני, בן שלמה' מהד, שערי אורה  
35

 .116' עמ, כרך שני, ערי אורהש  
36

ה אתכליל ובאודנא קרי ביה שמיעה ובשמיע': (ר"אד) א"קלח ע ,ג"חמעניין להשוות ניסוח זה למצוי ב  

חיבורו הקודם של , לשאלת טיבה של ידיעת האל בשערי אורה לעומת שערי צדק . . .'שמע כלומר הבן. בינה

לדברי ידין בעוד בשערי צדק ניתן להבחין באידאל של ראיית . 43-48' עמ, תאוסופיה, ראו ידין, קטיליה'ג

 .  וקטיליה מאידאל זה ולמעשה מבטל אות'בשערי אורה נסוג ג, פני האל
37

לביטויים נוספים המדגישים את חשיבותה של הקבלה במסירה מפה אל . 117' עמ ,כרך שני, ערי אורהש  

 .118' עמ, ראו שם: פה של הסודות הללו
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ואישוש לפירוש מעין זה מצוי אף הוא בתלמוד , אפשר להבין גם כפשוטו' שמיעת אזן'את הביטוי 

ן ראיה היינו הבחנה בי, חושני בידיעה הבטהרי שנרמז כאן , אם נלך על פי דרך זו  38.הבבלי

מיוחסות למדרגות , כשידיעות שמתבססות על חזיון, ושמיעה כשני מקורות אפשריים להשגה

ראוי   39.מילוליות-בעוד במדרגות העליונות לא ניתן להשיג אלא השגות שמיעתיות, התחתונות

שמדגישה את השקט המוחלט , דוד כסותרים את דברי האדרא' כי בכך נראים דברי ר, לציין

    .ואת העובדה שמוח זה אינו ניתן לגילוי כלל וח העליוןשאופף את המ

מהדהדים מודלים , דוד ביחס לחכמה העליונה' יתכן כי בעצם אפשרות הגילוי שנרמזת בדברי ר

אשר בן דוד ואצל מקובלי ' אותם ניתן לראות אצל ר, של דבקות המחשבה בספירת החכמה

אשר בן דוד ניכרת במקומות נוספים ' תו של רדוד בן יהודה החסיד לתור' קרבתו של ר  40.גרונה

 .חלקם מצוינים בהמשך פרק זה, בכתביו

                                                 
38

בצד כשרים , ה באדם עם היוולדו"כאחד הדברים שנותן הקב' שמיעת האזן'א נזכרת "בבבלי נידה לא ע  

נשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רוח ו' :רוחניים ופיסיים אחרים כמו

 .  'רגלים ובינה והשכל
39

כי כל הנביאים לא ': מחוג חסידי אשכנז האומר' ספר החיים'לנוסח המובא בעניין זה מעניין להשוות   

ו מראות וכל מראות משה רבינו היה הי...דיברו עם השם ולא באו וראו מראות אלהים כי אם בחלום הלילה

דן מדגיש יוסף ראוי לציין ש. 149' עמ, תורת הסוד, דן: בתוך.  )'הלב נכבדת משמיעת האוזן[ ראיית... ]הלב

 לעניין זה(. שם)' מגע פנימי של הנביא עם האלוהות'שמהותה , חושיות המיוחסת כאן להתגלות-לאת הַא

' שמיעת האזן'שמעותו של המונח מ(. 198-211' ובעיקר עמ, פרק חמישי, על דרך האמת, השוו הלברטל

ואז לפנינו יסוד אנטינומי שכן הידע )האם מדובר כאן בקבלת מסורת   -אינה חד משמעית ' ספר החיים'ב

או שמא מדובר , ('ראיית הלב'הלא היא , מיסטית של הנביא-המסורתי מוצג כנחות ביחס להשגה האישית

או ' נחות'שמיעה החושית מוצגת כאופן השגה במקרה האחרון ניתן לראות כי ה. שמיעה חושית ממשב

ביחס , הוס ועזלעניין זה מענינת ביותר הערתו של ב.   ראיית הלב, חושית-שמא גס גם ביחס לראיה האל

י ראה את יג המידות בעוד משה שמע "י באדרא כנעלה על משה בהתבסס על כך שרשב"להצגתו של רשב

כמו גם , את ההבחנה בין השגות חזוניות לשמיעתיות.  27' עמ, כזוהר הרקיע, ראו הוס. את שמותיהן בלבד

יש לראות על רקע התלבטות , יחוס האחרונות לאופן ההתגלות של המדרגות הנעלות יותר של האלוהות

התלבטות שנעה . בשאלת אופיה ומהותה של התגלות האל, ארוכת שנים במקורות היהודיים למן המקרא

רבים המחקרים שעוסקים בשאלה זו מכיוונים ותחומים . השמיעתיתבין האפשרות החזונית לאפשרות 

והספרות הרבנית , דרך ספרות ההיכלות, לסקירה כללית של הנושא במקורות ובמחקר למן המקרא. שונים

ל סוקר וולפסון בהרחבה גילויים מגוונים של חוויות "בשאר ספרו הנ) 13-51' עמ, אספקלריה, ראו וולפסון

-262, 254-256, תורה מן השמים, כן ראו השל; (ב"שונים של המיסטיקה היהודית בימה חזוניות במקורות

-13' עמ, חלון ההזדמנויות, אידל ;166-173' עמ, הכח, גארב;  47-89' ביחוד עמ, פדיה המראה והדבור; 297

 . שמיעה וראיה, לדיון פרטני בהתמזגות בין ראיה ושמיעה במעמד הר סיני ראו פראד. 15
40

. 231-234; 220-224' עמ, התקשרות אינטימית, אשר בן דוד ראו אפטרמן' יטויו של מודל זה אצל רלב  

העשירות בעמודים כן ראו הפניותיו  .283-285, 252-276', ביחוד עמ, שםלביטוייו אצל מקובלי גרונה ראו 

 .למחקרים נוספים בנושא אלה
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, דווקא דוד את החכמה הסתומה כמתגלה באופן שמיעתי' מקור אפשרי לתפיסתו של ר ,עם זאת

שהזיקות והמקבילות המרובות בינה לבין כתביהם של , כתבי חסידות אשכנזניתן למצוא ב

  41.כבר בהקשרים שונים במחקרמקובלי ספרד נידונו זה מ

בפירושו לסודות  ,אלעזר מוורמס בכבוד העליון' דיוניו של רהוא ב ענייננובהקשר הנוכחי 

  42.המרכבה

שהעיסוק בו , כבר כתב יוסף דן, חסידי אשכנז ם שלשהינו דומיננטי ומרכזי בכתבימושג הכבוד על 

ונות של הכבוד בכתביהם של חסידי משמעויותיו הש 43.'את מלוא גיוונה של מחשבתם'מגלה לנו 

שאף דן בתאורים , אליוט וולפסוןכן במחקריו של ו 44אשכנז נידונו זה מכבר בפירוט על ידי יוסף דן

שבחלקם מתוארת התגלות הכבוד , אלעזר מוורמס' האנתרופומורפיים של הכבוד בכתביו של ר

ים אחרים של ההקבלה בין הבטשעסק ב, משה אידל  45.לפי הצורך והעת, בדמויות הזקן והנער

אף ציין את ההשפעות האפשריות של התאורים האנתרופומורפיים של  , הכבוד לפנים העליונים

מעבר לעצם ההבחנה , ואמנם  46.על תורת הפרצופים של האדרא,  אלעזר' הכבוד בכתבי ר

למצוא ניתן , פרצוף הזקן ופרצוף הנער –בין שני פרצופים זכריים באלוהות  ר”אדהמפותחת ב

, הן בארמית, הן בצורתו העברית, הכבודמושג גלגולים שונים של , כתבי מקובלי המאה היגב

הן בספרות האדרות והן , שכידוע נקשרות מצדן, ביג המידות העליונותכשהוא נקשר בין היתר 

  47.משה מבורגוש בתאורים אנתרופומורפיים של האלוהות' אצל ר

                                                 
41

' האחים הכהנים'דן במיוחד את חשיבות חוג במאמר זה הדגיש . גורלה ההיסטורי, דן :ראו למשל  

, תורת הסוד, ל"הנ; (צז-צה' עמ)יד -בהעברת תורותיהם של חסידי אשכנז אל חוגי מקובלי ספרד במאות יג

מדגיש דן את שבירתה ופירוקה , בפרק הסיום שלו לחיבור מקיף זה בתורת הסוד האשכנזית, 251-262' עמ

, אידל; 9' עמ, הזוהר כרנסאנס, ליבס; ם בהם ניכרים הדיהשל תורה זו בכתבי המקובלים הספרדיי

, 132-133' עמ, (עברית)דמות יעקב , וולפסון; 115-117' עמ, כוונת המברך, אפטרמן; 114-119' עמ, יםהבט

 .  מגרמניה לספרד, אברמס; 94-96' עמ, קורות תורתולמ, פרבר גינת; 157, 150-152
42

 .3.2' אלעזר מוורמס ראו להלן סע' דוד וכתבי ר' לזיקות נוספות בין כתביו של ר  
43

 . 130' עמ, תורת הסוד, דן  
44

 . 104-168' עמ, תורת הסוד, דן  
45

' עמ, 194-195' עמ, ים האנתרופומורפיים של הכבוד ראו שםתאורל. 188-269' עמ ,אספקלריה, וולפסון  

 .והנער על תאורי התגלותו של הכבוד בדמויות הזקן 230-232' וכן עמ, 219
46

. שם 127' והע 298-299' וכן עמ, שם 103' והע 290-292' עמ, 92' הע 288' ביחוד עמ, צפייה בראש, אידל  

 .31-36' עמ, פנים, ל"לדיון מפורט יותר בתאורי הפנים העליונים בחסידות אשכנז ראו הנ
47

, כפי שמראה מרוז. 2.13, 2.6, 46' הע 1.3, ארכיאולוגיה, ץ ראו מרוז”להופעתו של מושג הכבוד בסד  

בהקשר של יג כוחות ' יוקירו דיוקירותא'מופיע המושג , הקצרה והארוכה, ץ”בשתי גרסאותיו של סד

שכן לטענתה גרסה זו משמרת , בגרסא הקצרה מתרגמת מרוז את המונח הארמי במושג הכבוד. עליונים

מופיע יקירו דיקירותא כשם ליג  בגרסא הארוכה(. 46' הע 1.3, שם)' כבוד'את ההתיחסות למונח הטכני 
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 בוריבאמצעות הדשל הכבוד התגלותו  תנרמז, אלעזר' בקטעים שנראה מיד מפירושו של ר

ניתן לראות  עניין הראשוןדוגמא ל. ובהמשך אף נראה את קישורו של הכבוד בחכמה העליונה

ויהי קול '( א כה)בפירוש לפסוק מיחזקאל , אלעזר מוורמס' במובאה הבאה מפירושי המרכבה לר

 :''מעל לרקיע אשר על ראשם וגו

כג ' יר)' שנא> אש מוזהרת ומצוחצחת<כי אם > בו<א מפי הכבוד אין יוצ דיבורכי בשעה שה

חיות שהיא כעין >נכנסת בתוך הרקיע על ראשי ה<והיא ' הלא כה דברי כאש נאם יי( כט

גחלי אש והחשמל סמוך לו פן >הברד ומתערב ברד ו<הקרח ומימינו נוטה האש ומשמאלו 

 . . .תאכל האש היוצא מפי הקדש את המלאכים

קטן הוא  דיבורואפילו . מפי הכבוד בו כל מיני ריח טוב ובשמים טובים דיבורוצא הוכשי

כשהאש יוצאת מפי הכבוד תחלה הוא אש ומן האש נעשים גחלים וכשדוחק . . . כמלאו עולם

ואני אומר . הקול בענן אלמלא הברד מצנן את האש לא היו יכולין המקיפין את הכסא לסבול

ן הוא יסוד המים ועל כן הוא יכול לסבול האש שלא תאכלנו כי החשמל העומד אחרי הענ

 48. . . האש הגדולה

 דיבורנפרשת הדינמיקה של התגלות ה, הספוג במושגי תורת המרכבה, עמוס ואינטנסיבי תאורב

תאור זה כולל מספר הקבלות רבות עניין  49.שכשלעצמו נותר כאן הוויה נעלה ונעלמה, מפי הכבוד

פעמים בגוף הטקסט ופעמים בהערות ,  אף האדרות בפרט ואנו נציינן להלןלספרות הזוהר בכלל ו

מעמדה העליון של . הוא כעין אש דיבורה', מפי הכבוד'בשעת מוצאו , לת התהוותויבתח. השוליים

והן בסכנה הנשקפת ממנה  –היא מזהרת וריחנית  -אש זו בא לידי ביטוי הן בתכונותיה החיוביות 

 דיבורבהתפשטותה עוברת אש , לפיכך. א אש אוכלת ובלתי נסבלתשמבחינתם הי, למלאכים

שמצננים וממזגים אותה עד שהיא  –והחשמל , הברד, רקיע הקרח -הכבוד דרך כמה תווכים 

נראה שהגחלים הם הקול אותו יכולים המלאכים , כאש דיבורבהקבלה לתאור ה.  הופכת לגחלים

ת לעצמת הקול המתונה שמגיעה אל המלאכים יתכן גם שהצבת הגחלים כנגד האש מרמז. לסבול

                                                                                                                                            
שם הוא משמש , משה מבורגוש' מופיע גם בסוד יג מידות לר, מושג הכבוד כשלעצמו. פלגי הזקן העליון

 . 8' הע 198' עמ, לחקר, כפי שציין כבר שלום, כשמן של המידות ואיברי שעור הקומה
48

' עמ, 59-60' עמ, השוו שם. 54' עמ , (פירושי המרכבה: להלן)גינת ואברמס -פרבר' מהד ,פירושי המרכבה  

73  . 
49

ומצוי גם בחיבור אחר . אלעזר' עילומו של הכבוד העליון מודגש בתאורים נוספים בפירושי המרכבה לר  

 . 169-153'  עמ, תורת הסוד, ראו דן', ספר החייים, 'מכתבי החוג
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כמו כן יתכן כי בזיהוי המרומז   50.הכבוד שעצמתו היא בלתי נסבלת דיבורכנגד , (גחלים לוחשות)

ככלול מאש , ניתן לראות את אחד המקורות לתפיסת הקול בזוהר, בין הקול הנסבל לגחלים

אך למעשה ראינו כמה , דוד' א ורלכאורה אם כן שדה המינוח כאן שונה מזה של האדר  51.וממים

בספרות הזוהר , נקודות זיקה שעשויות להעיד על קליטת מוטיבים מתוך המסורת שניכרת כאן

משמעותי יחוסה של התגלות הכרוכה  ענייננול, ים הנקודתיים שציינו לעילהבטמעבר ל. ובאדרות

דוד לסוד ' רושו של רהאם רעיון זה מצוי ברקע פי. ליסוד העליון והטמיר באלוהות, דיבורב

 '?  שמיעת האוזן'שבו הוא טוען לאפשרות התגלותה ב, הגבול’ סהחכמה הסתומה ב

שבהם נראה , אלעזר מוורמס' כחיזוק לכיוון זה יש לראות את הדברים הבאים בפירושו של ר

 : אמנם זיהוי מרומז בין הכבוד הנסתר לחכמה

איוב )' והחכמה מאין תמצא וגו'ם שם וזהו פ כן לא נודע מוצא הדבור שעננים מקיפי"ואע... 

 52. . .ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרת אלה הם המלאכים( כח יב

כמוהו . ה נראית החכמה בקטע זה כמקבילה לכבוד שנזכר בקטע הקודםתאורמבחינת מיקומה ו

 . םוכמוהו גם היא נותרת נעלמה ונסתרת גם מעיני המלאכי, דיבורהיא מתוארת כמוצא ה

' שניכרת בפירושו של ר, דיבורנראה אם כן אפשרי שתפיסת התגלות הכבוד ב, לאור כל זאת

אם אנו . דוד לסוד החכמה הסתומה מהאדרא' היא שעומדת ברקע פירושו של ר, אלעזר מוורמס

. שבדבריו כמרמזת להתגלות שמיעתית' שמיעת האוזן'הרי שעלינו להבין את , מניחים כיוון זה

 דיבוראלעזר מדבר על התגלות ' בעוד ר(. א:  ות זו ראוי לציין שתי הסתייגויותביחס לאפשר

מדובר על התגלות שמיעתית לאדם ושינוי משמעות זה אינו מובן  הגבול’ סב, הכבוד למלאכים

סותרת , הנחת אפשרות התגלותה של החכמה העליונה באופן זה(. ב. מאליו ואינו דבר של מה בכך

 . קטת ודמומהה באדרא כשותאוראת 

, דוד אפשרות של גילוי' רבה מכניס , ר”אדדוד לסוד החכמה הסתומה ב' בפירושו של ר: לסיכום

, באשר לטיב הגילוי שהוא מדבר בו. יה באדרא כנעלמת ודמומה באופן מוחלטתאורכנגד וזאת 

' אורהשערי 'בהקשר של . התלויות בשני הקשרים שונים, העלינו שתי אפשרויות להבין את דבריו

                                                 
50

ר שם ”חייא באד' ת בדרשת רניתן לראו, כהתבטאות חזקה שקשה לשאתה' דבור'משמעות דומה של ה  

א "קלג ע-ב"קלב ע, ג"ראו ח. שהיא אמירת דברים ללא הרמת קול', אמירה'כנגד ' דבור'הוא דן במשמעות 

 (. ר"אד)
51

(. קעח-א קעז"משנת הזוהר ח, ולחובר מתורגם אצל תשבי)ב "שם רמו ע; א"א עד ע"ראו למשל זוהר ח  

מזכיר את תאור , בענן בראשית התפשטותו של דבור הכבודהדוחק ( הלא הוא האש)יש לציין שתאור הקול 

  (. ז"אד)ב "רצב ע, ג"ראו ח ז”ובא באדבטישת הבוצינא דקרדינותא באוירא דכיא שמ
52

 .60' עמ, פירושי המרכבה  



 568 

דוד לאור הקשר זה ' אם נבין את דבריו של ר. מרמזת למסורת בעל פה' שמיעת האזן, 'קטיליה'לג

לא בדרך של עיון עצמאי , שאת סודות מח החכמה הסתומה ניתן לקבל רק מפה לאוזן הרי נראה

אלעזר מוורמס מתוארת התגלותו של ' כנגד זה בכתבי ר. וכמובן לא בשום דרך אחרת, בכתובים

דוד על רקע ' קריאת פירושו של ר. בוד העליון בדיבור וכבוד זה אף מזוהה עם  החכמה הנעלמתהכ

במקרה . שמיעתי שאפשרי ביחס לחכמה הסתומה -דוד מרמז כאן לגילוי חווייתי' זה משמעה שר

ברורה יותר של הנושא נראה  כוחותנו, עם זאת. מסוייגנותר הרמז החווייתי , כאמור, הנוכחי

 . הגבול’ סמ בקטע הבא

 

 חשמל וגלגל כאמצעים להשגות עליונות .3.2

שמתוארת כנגד שתי עיני , אחד הסודות הסתומים באדרא עולה בהקשר של עינו האחת של עתיקא

דוד ' כבר באדרא מוצג הסוד באופן חידתי אך הקושי ניכר ביותר בקטע בו מתרגם ומפרש ר 53.א”ז

 הענין' פי': דוד את סוד העין במילים' טים מסכם רבסיומה של פסקה קצרה מלאת לב. עניין זה

  54.'בחשמל והבן כל בהקף הגלגל ודום ליי

בספרות שני מושגים טעונים הם  ,א' שמקורם בחזון המרכבה ביחזקאל פר ,החשמל והגלגל

יש לציין שאת , הגבול’ סלפני שניכנס בפשרם ב 55.הרבנית וכן בספרות הסוד לדורותיה היהודית

שמעבר לרמז , סוד העין קשור בסודות החשמל והגלגל(. א: ניתן להבין בשתי דרכים המשפט לעיל

כששני , הדרך להגיע לסוד העין הוא באמצעות החשמל והגלגל(. ב.  סתום אין להעלותם על הכתב

או למתווכים עליונים החורגים מהאמצעים השגורים של , אלה מרמזים כאן לאמצעי השגה

מאפשרים גישה לתכנים  ,היינו החשמל והגלגל, אמצעים אלה. בכתבמסירת סודות בעל פה או 

תכנים שהשתיקה יאה להם והעיסוק בהם נועד , אותם אי אפשר להעביר בדרכי המסירה הרגילות

כדי להכריע בין שתי האפשרויות ולעמוד מעט יותר על טיבם של שני גורמים אלה . למבינים בלבד

 .הגבול’ סנבחן תחילה את מופעיהם הנוספים ב

                                                 
53

  .3.2.2' סע' לעיל פרק גאחר של נושא זה ראו  הבטלדיון נוסף ב(. ר"אד)א "קל ע-ב"קכט ע, ג"ח  
54

 .א31' עמ, הגבול’ ס  
55

-112' עמ, סוד האגוז, גינת-ראו פרבר, אלעזר מוורמס' על החשמל בכתבי ר .א"חגיגה יג ע, ראו בבלי  

על תפקיד החשמל ; 335' הע,266-267' עמ, אספקלריה, ל"הנ; 132' עמ, (עברית)דמות יעקב , וולפסון; 115

' עמ, מעגל, ת חוג העיון ראו וולפסוןעל החשמל בספרו; 344-345' עמ, שם, ל"ראו הנ, בנבואה  על פי הזוהר

פירוש המרכבה , גינת-ראו פרבר, קטיליה'יוסף ג' על מאמר החשמל שמופיע בפירוש המרכבה לר; 63-66

וך פירוש המרכבה בהם מופיע סוד למראי המקום המדויקים בת 15' וראו שם עמ) 14-27' עמ, קטיליה'לג

 (.מלשחה
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ארבע מאות '(: כגט ז)מצוי בפירוש לפסוק מבראשית  הגבול’ סאזכור נוסף של החשמל והגלגל ב

דוד נבנה על מדרש האדרא לפסוק זה ולפיכך נביאו ' פירושו של ר.  'שקל כסף עובר לסוחר

 : תחילה

ומנהירו דהאי חיוורא ירתי . ארבע מאה אלפי עלמין אתפשט חוורא דגולגלתא דרישוי

  56.ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר'ד "מאה עלמין הה' יקייא לעלמא דאתי דצד

נה אותה ק, ן תמורת מערת המכפלהלם אברהם לעקרוישבכסף ש, כידוע, ורו מדבר הפסוקבמק

ארבע מאות שקלי הכסף : האדרא מיחסת לפסוק משמעות סמבולית. כדי לקבור בה את מתיו

עולמות אלה הם על . שיורשים הצדיקים בעולם הבא שבפסוק מסמלים את ארבע מאות העולמות

המעבר  .פי האדרא כעין נובלות של ההארה העצומה שנובעת מהתפשטות לובן הגלגולת העליונה

בין כסף ללובן הוא מובן מאליו בסימבוליקה הקבלית שמזהה את שני הצבעים עם מידת החסד 

שנשפע מעתיקא אל הלובן שפע  באדרא אתהעליונה וכך הכסף שמעביר אברהם לעקרון מסמל 

  .הצדיקים בעולם הבא

כלומר לא מבואר באיזה מובן , מתפרש לאשורו' סוחר'יש לשים לב שבאדרא אין הביטוי 

, דוד בפירושו לאותו קטע אדרא' חסר פרשני זה הוא שמושלם על ידי ר. 'סוחרים'הצדיקים הם 

 :הגבול’ סב

ל "שר, אל תקרי לסוחר אלא לסחור( זכג ט' בר)' שקל כסף עובר לסוחר' ת'והסוד 

ז כתיב "וע. 'יושבים סביב של אותו הגלגולת ויונקים מאותו לובן הקדוש ית> ים<שהצדיק

אותם ת ' פי( לב טו'' שמ) 'שתי עבריהן'מלשון ' עבר'אלא ' עובר'אל תקרי . 'עובר'[ א28/]

אל עבר בעובי מעבר ב נתיבות נראין "כדרך של מעבר אל עבר החשמלאלפין הם נראין 

]![ והצדיקים שהם שם יושבים ומתענגים מכבוד העליון ויושבים במחולת במחולת. הגלגל

כדרך שיושבים הסנהדרין כעין , שהם יושבים סביב סביב לזר הקדוש בעיגול 57,המחנים

   58.עיגול

                                                 
56

  . 4.1' סע', לעיל פרק ב בקטע זה ראו ףנוסלדיון (. ר"אד)ב "קכח ע, ג"ח  
57

שבמקורו מתאר את . 'מה תחזו בשולמית כמח  לת המחנים'ש ז א "לקוח משה' במח  לת המחנים'הביטוי   

מקרא ', כך על פי פירושו של זקוביץ. ריקודן של שתי קבוצות של מחוללות שסובבות את השולמית

ה בגן עדן מופיע כבר "צדיקים הסובב את הקב בהקשר של מעגל' ל'ח'שרש מ. שיר השירים, לישראל

לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן  אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול': א"בתענית לא ע

קוינו לו ' הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואמר ביום ההוא

 'נגילה ונשמחה בישועתו
 . א28-ב27 ,גבולה’ ס 58
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  מפרש,  אל תקרי כך אלא כך:  שעיקרה, באמצעות טכניקה דרשנית מוכרת ושגורה בעולם הרבני

יושבים סביב קים שובכך מקשר אותה אל הצדי, במשמעות של סובב' סוחר'דוד את המילה ' ר

דוד גם את האופן ' בהמשך הדברים מפרש ר  59.מהשפע שיוצא ממנה' יונקים'לגלגולת העליונה ו

הם זוכים לחזות בארבע  -שפע זה הינו חזיון שהצדיקים זוכים לו  –שבו עובר השפע אל הצדיקים 

דוד גם ' ובהקשר זה מוציא ר, חזיון זה מושג באמצעות החשמל. לף העולמות העליוניםמאות א

ארבע מאות אלף העולמות נראים מעבר אל . צד', עבר'מפשוטה ומפרשה מלשון ' עובר'את המילה 

ניתן להציע כי כשהחשמל נראה מעבר אל עבר . תאור שכשלעצמו הוא סתום למדי –עבר החשמל 

, היינו שמדובר על התגלות פתע רגעית, אלפי העולמות' אז נראים בו ת, (ברקמה שמזכיר תנועת )

אלפי העולמות נראים כאשר הצדיק מצליח לראות ' ת: או אולי.  מעין הבלחה של השפע העליון

כעין ראיית  -ושוב , התופסת עולם ומלואו, משהו מעין ראיה כוללת)את החשמל מעבר אל עבר 

ב "התגלות זו מושווית להתגלות ל, אשר תהיה ההתגלות בחשמלתהיה (. ברק או מראה בזק

 . וגם ניסוח זה הינו סתום כשלעצמו',  עובי הגלגל'הנתיבות ב

דרך , מה שברור הוא שאם האדרא מדברת באופן מופשט וסתום על מעבר שפע מהגלגולת העליונה

כהתגלות האל לצדיקים דוד מתאר תהליך זה ' הרי פירושו של ר, אבריה ועד לצדיקים בעולם הבא

 . באמצעות חזיון

יתר על כן בקטע זה ניכרת משמעותם של החשמל והגלגל כשני מתווכים שבאמצעותם נקלט 

היינו החשמל , החזיון  וכן מבואר לנו כי לכל אחד מן הגורמים הללו יש את טווח הגילוי שלו

, אלפי עולמות' מתגלים תבחשמל . והגלגל מופקדים כל אחד על גילוי של בחינה אחרת באלוהות

מהתאור לעיל נראה כי החשמל והגלגל הם הסובבים את . ב נתיבות"בעוד בגלגל מתגלות ל

שסביבו יושבים הצדיקים ובו הם זנים את , כעין זר שמעטר את הראש העליון, הגולגלת העליונה

אי שם סביבות )כן נראה כי החשמל והגלגל מצויים בתוך האלוהות ובמדרגותיה הגבוהות . עיניהם

דוד את ' שם מתאר ר. הגבול’ סחיזוק לעניין זה ניתן למצוא גם בהקדמת (. גלגולת עתיקא

                                                 
בינה ' הוא אחד משמותיה של ספי' סוחרת'קטיליה 'אצל ג. 193' עמ, שער ה, שערי אורה, קטיליה'השוו ג 59

אצל , כלומר. 'המקפת הסובבת על שבע ספירות שלמטה ממנה'על שום שהיא מתוארת כאבן יקרה 

שמוש דומה . הגורם התחתוןדוד הסובב הוא ' בעוד אצל ר, קטיליה הסובב הוא דווקא הגורם העליון'ג

שיתכן והוא מקורו של , (קצג133)הבהיר ' אור עליון מקיף ניתן לראות גם בסלביחס ' סוחרת'במלה 

משם נזון אבן ? (כד מט' בר)ומאי משם רועה אבן ישראל ': בהקשר זה( ?דוד' ואולי גם של ר)קטיליה 'ג

והאבן הדרה למטה , הגדול הצפון והיני סוחרת היינו האור? ומאי הוא .הרי צדק עליון? ומאי משם .ישראל

 .הימנה נקראת דר
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הם  –כפי שהוא מציין מפורשות  -החשמלים והגלגל כמצויים אמנם למטה מעתיקא אך עדיין  

  60.א”זבתחומו של 

אלעזר ' המרכבה לרגם בקטע מפירוש  ותפקודו כמתווך בהתגלות ניכרמיקומו העליון של החשמל 

תאורים  .הכבוד דיבורשם החשמל הוא מהמתווכים העליונים של , (3.1' סע) שהובא לעיל, מוורמס

 .מידאלעזר נראה ' נוספים של החשמל בפירושו של ר

דוד אינו מוסיף לפרט ' ר 61,הגבול’ סנוספים ב מקרים שניעל אף שהחשמל והגלגל נזכרים ב

 .  בעניינם

גלגל בהקשר של סוד העין החשמל ועל ה דוד' את דבריו של רראה לי אם כן כי לאור האמור לעיל נ

סוד אל תכני ולא , סוד זהתווכים או אמצעים להשגה מיסטית של משני יש להבין כמרמזים אל 

  .העין העליונה ובילה להבנת סודמקבילים שהבנתם העיונית מ

’ סות מקור לדברים המובאים בבהם ניתן לרא, תאורים מפורטים יחסית של החשמל והגלגל

ניתן , פרט לתאור שראינו לעיל. אלעזר מוורמס' בפירושי המרכבה לר, כאמור, ניתן למצוא, הגבול

 : למצוא כאן את החשמל כמקיף וסובב לבחינות הכבוד העליון

ולמעלה סביב לכסא בתאר הכסא מקיף החשמל . . .והחשמל מקיף הכסא כתאר הכסא '

    62'...ומן החשמל לבין הכרובים שלמעלה מתעטף הדבור והולך דרך החשמלו. . .במקום העגול

שמתואר כמקיף וסובב לו , בהתלבשותו בחשמל דיבורבתאורים אלה אם כן נקשרת התגלות ה

האם תאורים מעין אלה הם שמצויים ברקע ההשוואה והקישור בין החשמל . 'מקום העגול'וכ

 :אלעזר' ה זו ניתן לראות מובאה נוספת מפירושו של רככיוון לתשובה לשאל? הגבול’ סלגלגל ב

. כי לא היה יכול לראות בעיניו? ולא אמר וארא חשמל' וארא כעין חשמל'( א כז' יח)ומה אמר

שלא היה כי אם ' וארא כעין חשמל'ואמר תחלה . חיזו יקר דלא יכלה עינא למחזי' ומתרגמי

כמו בשני פאות פתאם מיד  ול ברוחבבעגלצד אחד של חשמל ולא לשני צדדין אבל כשראה 

   63. . .'דמות כמראה אש'ולפי שנתרחב אמר '' ותפול עלי שם יד יי'

                                                 
60

' פי, ע"תחתונות העומדות למטה מכ' ספי' א שהם ט"וממה שאני רמז לך בז': ...ב27, הגבול’ ס  

וסתימא ', ועתיק יומין יתיב'א "ע כד"ולכן כל עתיקא דעתיקין רמז לכ. ע"בגלגל של כ' פי, בחשמלים

בקטע זה ניכרת המגמה המאפינת בכלל את ' .א סתום עוד ביותר מן הרעיוניםשהו' העי' דסתימין לעי

מגמה , לפירוש תורת הפרצופים של האדרא במסגרת תורת הספירות, הגבול’ סדוד לאדרא ב' פירושו של ר

 .אותה תארנו בהרחבה במבוא לעבודה, שנראית זרה לדרך האדרא בנושא זה
61

  .שמכסה על אריך אנפין' מלבוש'ים אלה נזכר החשמל כבשני מקר. ב49, ב47ראו ספר הגבול   
62

 .57' עמ, השוו גם שם. 59-60' עמ, פירושי המרכבה  
63

 56' עמ, פירושי המרכבה  
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לענייננו חשוב . קטע קטן זה מעורר שאלות רבות ואין זו המסגרת המתאימה להיכנס בבאורן

לבין ראיה שהיא לשני , אלעזר מבחין כאן בין ראיה שהיא לצד אחד של החשמל' לציין כי ר

הראיה לצד אחד של החשמל . גולילרוחב הע –או כפי שהוא מתארה במילים אחרות , דיםצד

ומה שנראה הוא רק יצוג כלשהו שלהם או , מתוארת כמצב שבו אין הדברים נראים לאשורם

מתוארת , לעומת זאת הראיה לשני הצדדים. 'כעין חשמל'מה שמתואר במילים , מראה דמותם

 –כעין ראייה פנורמית שבה מתגלה המרחב על כל קצותיו כהתרחבות פתאומית של המבט ל

הנופלת לפתע '' יד יי' –ראיה זו היא ביטויה של ההשראה העליונה .  'בעגול ברוחב כמו בשני פאות'

 .על הנביא

הרי שהמרחב שמתגלה , אינו נזכר מפורשות בקטע זה' גלגל'יש לשים לב כי למרות שהמונח 

תאור זה דומה . 'בעגול ברוחב'כעגול והראיה מתוארת כראייה  בראיית שני צידי החשמל מתואר

וכן להשוואתו אותה להתגלות , דוד' אם כן ביותר לאופן ההתגלות בשני עברי החשמל שמתאר ר

או )ללא התגלות בשני צידי החשמל , אלעזר' כפי שניתן ללמוד גם מדבריו של ר. 'עובי הגלגל'ב

 . וי הוא חלקי ומוגבלהגיל, (גוליברוחב הע: במילים אחרות

אם ברצוננו להעמיק עוד במשמעותה של צורת העיגול בהקשר של החשמל ובמשמעותו של הביטוי 

' המובא בליקוטים מפירושי המרכבה לר, מן הראוי לבחון את הקטע הבא, הגבול’ סב' עובי הגלגל'

וש הבדים שבא בו מתגלה האיש לב, פרק י' קטע זה עוסק בחזיון שמתואר ביח. אלעזר מוורמס

ויאמר ': את החזיון במילים זקאלמתאר יח' בפסוק ב. לסקול את ירושלים בגחלי האש העליונה

אל תחת לכרוב ומלא חפניך גחלי אש מבינות  בינות לגלגלאל האיש לבוש הבדים ויאמר בא אל 

בדים ויהי בצותו את האיש לבוש ה': נאמר' ו' ואילו בפס' ויבא לעינילכרובים וזרק על העיר 

אלעזר הוא ' העניין הפרשני של ר. 'אצל האופן ויבא ויעמוד' וכו מבינות לגלגללאמור קח אש 

  .ומתוך כך הוא עוסק בתאור מקום ההתגלות', אופן'לבין ה' בינות לגלגל'הקשר בין הביטוי , איפה

' יח)' וכת' על אופניו' כסף דבר דבו' תפוחי זהב במס'( כה יא' מש)כתפוח זהו ' מוקפי' והאופני

מן האופן עגלה עד עץ שבו ' כי רחוק מן הגלגל עד האופן כמ' בא אל בינות להגלגל' ויאמ'( י ב

ויסר את אופן '( יד כה' שמ)זהו . Οהם הם עוגל האמצעי גלגל ' הנה האופני. Оכזה 

? ולמה בא בינות לגלגל. Oבינות לגלגל כך ' שבא לבוש הבדי' ואתה ראה יחזקא. 'מרכבותיו

תפוחי זהב '. במנחה המשולחת' דבר דבור על אופניו' 'שלא התפללו בתשובה וכתלפי 
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כך ' מדברת על ליבה]![ והנה'כמו ' דבר דבור על אופניו' 'תפיל' דבר דבר'כך ' במשכיות כסף

  64. . .תפילה במנחה ובמנחת ערב

ן שני אלה אלעזר דמיון בי' גוזר ר, על סמך הזיקה בין האופנים לתפוחי הזהב בפסוק ממשלי

. כשם שתפוחי הזהב נתונים בתוך משכיות הכסף, פנימי, מפרש את האופנים כמשהו שהוא מוקףו

לצורך הסבר   65.חלק הפנימי של הגלגלכהאופן בהציגו את האופן לגלגל  ביןבשלב הבא הוא קושר 

של במובנו הכללי  גםכשכאן יתכן שהוא משתמש )העניין הוא משתמש במשל אופן העגלה והיצול 

שהוא המעגל  –תקיים בין הגלגל הוא מדגיש את הטווח שמ של זהמכל מקום במ(. כגלגל 'אופן'

 .'בינות לגלגל', לדבריומכונה , ביחזקאלהטווח ש, שהוא המעגל הפנימי –לבין האופן , קפיהה

מתבסס על המילים , אלעזר את משמעות האופן כמרכז הגלגל' מהלך נוסף שבעזרתו מעמיק ר

וזאת על , אלעזר לתפלה' ביטוי זה מקשר ר. 'דבר דבור על אופניו' -תו פסוק ממשלי שבהמשך או

' דבר דבור על אופניו'תפלה היא '; וחנה היא מדברת על לבה'סמך תפלת חנה שמתוארת במילים 

יש לציין שבאותו הקשר מתאר אמנם . )והאופן הוא לב הגלגל, שמתחולל בלב דיבורמשום שהיא 

, מה שמתחולל בלב למטה –כלומר , פן גם כמקום שבו נקלטת התפילה בעליוניםאלעזר את האו' ר

 (. מגיע אל הלב שלמעלה

תחום . 'בינות לגלגל'התחום שבין האופן לגלגל הוא שנקרא כאן , אם לחזור לענייננו, מכל מקום

שכן על  –ואף יותר מכך , חזיון האיש לבוש הבדים, זה הוא מקום התגלות החזיון לנביא( או טווח)

תחום זה אף מאפשר פעולה ישירה של העליונים כלפי התחתונים , סמך האמור ביחזקאל שם

 .   שהרי מתוכו משליך האיש לבוש הבדים את גחלי האש על ירושלים

צורת המעגל היא צורה שיוצרת מרחב שמבעדו יכולים הכוחות , אם כן, אלעזר' בפירושו של ר

לאור דברים . הכבוד העליון דיבורשבו מתעטף , וך גם החשמלבצורה זו ער. העליונים  להתגלות

דוד לאדרא ומשמעות שני אלה ' אלה מתבהר הקשר הסתום בין החשמל לגלגל בפירושו של ר

 . בהקשר של התגלות הפנים העליונות או השפע העליון

העליונה דוד מתרכז באופן שבו יושבים הצדיקים סביב לגולגולת ' בהמשך לכך ניתן לשער כי כשר

עניינו הוא במשמעות ( מלשון עבר' עובר'מלשון סחור ואת המילה ' סוחר'בפרשו את המילה )

הצדיקים בישיבתם יוצרים כעין גלגל ואילו ; המיסטית של המבנה שנוצר בצורת ישיבה זו

בטווח שנוצר בין . הופכת מניה וביה לכעין אופן העגלה, הגולגולת העליונה שסביבה הם יושבים

                                                 
64

 .70' עמ, פירושי המרכבה  
65

זהו . . . כאגוז וככדור' והגלגלי' והאפני': במקום אחר בפירושי המרכבה מוסבר עניין זה באופן מפורש  

 (.69, שם)' הפנימי קרוי אופן והחיצון גלגל, אופןאופן בתוך ה
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אותם עולמות שנגלים בעברי החשמל ובעובי , תחומים אלה מתאפשרים גילויי השפע העליוןשני 

מכאן שאם אנו מניחים שבני . צריך הטווח להיות שלם, ברור שכדי שיווצרו חזיונות אלו. הגלגל

הרי שכל עוד לא כולם מצויים במעלה , החבורה הם היוצרים בגופם ותודעתם את הגלגל הסובב

’ סאם נשוב לאזכורם הראשון של  החשמל והגלגל ב.  אין הגילוי מתאפשר, ימההרוחנית המתא

דוד רומז לכך שסוד זה יכול להתפרש רק בפורום של ' נראה כי ר, בהקשר של סוד העין, הגבול

 . שבין עבריו יבליחו גילויי השפע העליון, שחבריה מצליחים ליצור את הגלגל השלם, חבורה

' שבפתיחתה מתוארים החברים הנערכים במעגל סביב לר, ר”אדם בפורום מעין זה ניכר אמנ

אם אנו מבינים את דבריו  66.'פרדס'מבצעים מעין כניסה משותפת ל, בצורה זו, שמעון וביושבם כך

ניתן לראות בהם חיזוק ועדות ממקור חיצוני לפרקסיס , באופן שהוצע לעיל הגבול’ סדוד ב' של ר

 . ו הספרותי מצוי באדראתאורש

אלעזר ' לסיום ברצוני להציג תאור שונה ומפתיע של החשמל שמצוי אף הוא בפירושי המרכבה לר

 : הגבול’ סוכולל נקודות דמיון מעוררות שאלה לקטעים שראינו לעיל מ

וכן הוא הסדר יוצא הדבור מפי הכבוד בזוהר גדול עד אין חקר ומדה והולך ומתפוצץ במקום 

טרון וממנו הלך הדבור לחשמל המוליך והמביא ומה שהשם הקדוש הקבוע בשר הפנים מט

אלא על ידי חשמל חיות , חיות אש ממללות והרי חשמל אינו חיות( ב"חגיגה יב ע)ל "שאז

ל חושו מן המלול ומיד "ש מ"זהו ח. חוצב להבות אש' חשות שאומר להם חושו מפני קול יי

כמראה  ( א יד' יח)וזהו . חיות הקדש קופצות בכסף חי וככסף שמתיכין אותו באש בנענוע

 67. . .וכשחש ממלל מפני שהוא מזומן לקבל הקול. ל כשמלל חש"ונקרא חשמ. . . ק"הבז

העליון  הכבוד  דיבוראת  'מוליך ומביא'מי שהחשמל כמתואר , שאופיו מיתי מובהק, בקטע זה

ומעים את המלאכים אינם ש, כלומר. מפניו( במובן מתריע)את המלאכים מזהיר  בעצם זה שהוא 

ושמועה זו לבדה מספיקה כדי , העליון כשלעצמו אלא שומעים על התחוללותו מפי החשמל דיבורה

תנועתם מדומה ; הוא מעניין כשלעצמו דיבורתאור תנועת המלאכים בעקבות ה. לטלטל אותם

בו שעשוי להתקשר לאופן ודימוי זה , (כסף חי)=ולתנועת הכספית , לתנועת הכסף המותך באש

בדומה  ;הגבול’ סאדרא ובב'  ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר'( כג טז' בר)הפסוק  התפרש

כדימוי או כסמל לשפע ' כסף'אלעזר מתפרש ה' למעשה גם בפירושו של ר, הגבול’ סלאדרא ול

הוא למעשה ביטויו , שמתואר כאן בדימוי תנועת הכסף המותך באש, העליון שכן רטט החיות

                                                 
66

 ,ראו רובין כן. המשיח, לפירוש נרחב של מעמד הפתיחה של האדרא ראו ליבס(. ר"אד)ב "ג קכח ע"ח  

 . 198-199, ונהר יוצא מעדן, אשד-הלנר ; גיתאורהפירוש ה
67

 .60' עמ ,פירושי המרכבה  
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הצבענו לעיל על האפשרות לראות בתאור , יתר על כן. בעולם המרכבההמתגלה של הקול העליון 

, זה דומה לתאור תנועת החיות כאן הבטואף , כעין מראה ברק, דוד' ההתגלות בחשמל אצל ר

 .'מראה הבזק'ל' שמדומה באמצעות הפסוק מיח

 –' וגו ארבע מאות שקל כסף' –לאור זאת יתכן אם כן  כי מאחורי דרשת הפסוק מבראשית כג טז 

מצויים תאורים מעין אלו המצויים בפירושי , על התגלות השפע העליון, הגבול’ סבאדרא וב

 . למרות שכאן אין נזכר פסוק זה במפורש, אלעזר מוורמס' המרכבה לר

ראינו . הגבול’ סמספר מקומות בב שמופיע, עיף זה דנו בצמד המושגים חשמל וגלגלבס :כוםילס

וכי הם מתוארים כמקיפים להם וכבחינות  א”זשל עתיקא ו שהחשמל והגלגל הם בתחומם

מתוארים החשמל והגלגל כשני מתווכים  הגבול’ סכמו כן ראינו כי במקום אחד ב. מלבושיהם

הן לחשמל והן לגלגל יש את טווח , כשלכל אחד מהם, באמצעותם מתגלה השפע העליון לצדיקים

 . הגילוי שלו

סקרנו את תאוריהם של שני אלמנטים   , הגבול’ סהגלגל באורים המרומזים של החשמל ובצד הת

בפירושים אלה מצאנו . מוורמסאלעזר ' במבחר מגוון של קטעים מפירושי המרכבה לר אלה

רטים של אופן ההתגלות בחשמל וכן של האופן שבו מאפשר או מגלה הגלגל את וים מפתאור

 .  פעולת העליונים בתחתונים

דוד ביחס לחשמל ' ליהן הצבענו בין פירושים אלה לבין רמזיו של רלאור הזיקות המשמעותיות ע

דוד בנושא ' ניתן לראות מקור אפשרי לרמזיו של ר, אלעזר' טענו כי בפירושי המרכבה לר, ולגלגל

זה ורקע שלאורו ניתן להציע הסבר לקשר בין החשמל והגלגל וכן למשמעותם בהתגלות הפנים 

 . העליונות

, אלעזר מוורמס' ובפירושי המרכבה לר הגבול’ סיהם של אלמנטים אלה בורתאפרט לזיקות שבין 

אלעזר ' לבין פירושי המרכבה לר, מחד הגבול’ סר ו"עמדנו בין היתר גם על הזיקה בין האד

 . בהקשר של דימוי התגלות השפע העליון לתנועת הכסף, מאידך

מתוארים החשמל והגלגל , זראלע' לר יחד עם זאת ראוי לחזור ולהדגיש כי בפירושי המרכבה

באמצעותם מתגלה הכבוד העליון בפני , כלומר, בפירוט ובהרחבה כחלק מתאורי עולם המרכבה

בעיקר כאמצעים להתגלות  נזכרים החשמל והגלגל, לעומת זאת, הגבול’ סב 68.המרכבה כוחות

ם מפה וזאת כמובן רק במקרים בהם מדובר בסודות שאסור למסר, סודות עליונים למיסטיקן

                                                 
68

כמו למשל , קומות אחרים את התגלות הכבוד גם לנביאיםאלעזר אינו מתאר במ' בכך אין כוונתי שר  

לא נזכרים החשמל והגלגל ושאלה היא אם , למשל, אך בהקשר הזה. נח-נו' עמ', סודי רזיא'בסוף ספר 

 . אלעזר בנבואה נזכרים שני מתווכים אלה' במקומות אחרים שבהם מדבר ר
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דוד או מרמז ' לגביו מחריש ר –הבנה אפשרית של האופן בו מתפקדים כלים אלה . לאוזן או בכתב

 . אלעזר מוורמס' על רקע התאורים שבכתבי ר, אם כן, עולה –בלבד 

שמיעת 'וכן את הפירוש החוויתי ל, הגבול’ סב ל לחשמל ולגלגל"אם אנו מקבלים את הפירוש הנ

 חוויתי-מספק ביטוי יחודי להקשרה המיסטי דוד לאדרא' שפירושו של ר הרי, שהוצע לעיל' האוזן

וכן בתיקונים השני , המסגרת שלה סיפורניכרים ביחוד בעצמה שביטוייו באדרא , של האדרא

  .כפי שנראה מיד, והשלישי בזקן עתיקא

  

 י"ועליית המרכבה של רשב שני בזקן עתיקאה תיקוןה. 3.3

 . ולהקשר שבו הוא מופיע, הגבול’ סיחס לאזכור נוסף של החשמל בלסיום נושא זה ברצוני להת

זקן עתיקא זוכים למעמד  תיקונישני תיקונים  מ, כפי שכבר ראינו בפרק הראשון של עבודה זו

תיקונים אלה הם התיקון השני . כשהם מובאים בנפרד משאר התיקונים, הגבול’ סמיוחד ב

הם המפותחים ביותר מבחינה שכן , בתוך האדרא שניכרים ביחודם גם, בזקן עתיקא והשלישי

התיקון . באדרא ספרותית ובהם מגולמת הדרמה המרכזית שמתרחשת במהלך תיקוני זקן עתיקא

ואף אני דנתי בו ובתיקון השלישי בזקן עתיקא  69,אשד-הלנרהשני נידון זה מכבר על ידי מלילה 

 . יםכאן נסתפק בהצגה תמציתית של הדבר 70.בפירוט במקום אחר

חזקיה ובשונה מכל שאר התיקונים הוא מתבסס על חוויה ' התיקון השני באדרא נערך על ידי ר

אני לדודי ועלי ' –חזקיה על מצב הדבקות בו הוא שרוי  ' בפתיחת דבריו מכריז ר. חזיונית

ובו חשוך אחד , ומיד לאחר מכן הוא מתאר חזיון שנגלה לו במצב זה, (ש ז י"שה)' תשוקתו

פתחים 'חזקיה והוא מבקש את פשרו מה' חזיון זה אינו מחוור לר. בפלגי האור העליוןשניטהר 

פתחים אלה מקשרים בעבורו את החזיון עם המידה השניה . שנקרים לו אף הם בחזיונו' העליונים

פרט לסגנון ולתוכן .  הזקן תיקונישנקשרת בתיקון השני מ', נושא עוון' –ממידות עתיקא 

ניתן ללמוד על יחודה גם מההדים שהיא מעוררת בשמים , חזקיה באדרא' היחודיים לדרשת ר

חזקיה ומיד חש צורך להישבע לחברים כי גם הוא זוכה ' י נפעם מהתיקון שעורך ר"רשב; ובארץ

באופן , באותה הזדמנות הוא גם משווה את עצמו למשה. באותו רגע לחזיון מרהיב אף יותר

זקן קיה לתקן גם את התיקון השלישי בחז' כן הוא קורא לרלאחר מ. שמבליט את עליונותו עליו

מתוך , שכן על הבעייתיות שבה אנו למדים מיד, ולא בכדי, פניה זו היא יחידאית באדרא. עתיקא

                                                 
 .תמונה ממעמקים, אשד-הלנר 69

70
 .רגע דרמטי, סובול  
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י על שהעז להפר את סדר "דבריה של בת קול שיוצאת ומתערבת בהתרחשויות ונוזפת ברשב

י מתרצה לה מיד "ורשב, מודיעה בת הקול 71',אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות'. הדורשים

’ סבקטע שאינו מצוי ב –חייא ' גם בדרשתו של ר. חייא לתקן את התיקון השלישי' וקורא לר

חייא מקדיש דרשה שלמה בפתיחת דבריו לכך ' כאשר ר, אנו עדים להמשך הדרמה – הגבול

זקיה ובנוסף מזכיר לכולם ח' וכן מרמז להבדל בין מעלתו למעלת דרשתו של ר, שכמעט דילגו עליו

ושמא בכך אף משמיע ביקורת סמויה על דבריו של )את עליונותו של משה על כל שאר הנביאים 

 (.י לעיל"רשב

מה , נעדרת כמעט כליל מן התיקונים השני והשלישי בספר הגבול ההתרחשות הדרמטית הזאת

 סיפוראין כמעט זכר ל ולהגב’ סב, כפי שכבר ציין עמוס גולדרייך, שכן , שאינו מפתיע אמנם

תיקון הלא הם ה, החויתי הבטאותם קטעים באדרא שבהם בולט ה עם זאת. המסגרת של האדרא

יש לציין כי כאן .  הגבול’ סכן מצויים ב, י לתיקון זה"כן דברי התגובה של רשבו,  עצמוהשני 

 סיפורכל , כאמור חזקיה ודבר זה אינו מפליא אמנם שכן' י ולא לר"מיוחס גם התיקון השני לרשב

 .הגבול’ סעל הוואי החבורה שמתואר בו אינו מצוי ב, המסגרת של האדרא

של ספר הגבול בהם   יד-כתביהמיסטי חוויתי של התיקון השני אף מודגש ביותר בשני  הבטה

   72:''זהו התיקון הב'על המילים רה פרשנית העאיתר גולדרייך 

ושאל לאותו המלאך . ' ג תיקוני"מי' א י במרכבה ראה אותו פתרון שראה"כשעלה רשב

י "כ)' ואמ( השבתי: י פאריס"כ)מיד השיב ' נושא עון'לו זהו ' זה הפתרון אמ  ' מהו

  73.'זהו התיקון הב( ואמרתי: פאריס

כוללת הערה זו שני פרטי מידע משמעותיים שאינם מצויים ,  י"מעבר ליחוס התיקון השני לרשב

הגדרת הגורם העליון שאיתו תקשר החכם (. ב. יה כעליה למרכבההגדרת מסגרת החוו(. א: ר”אדב

פתחים 'חזקיה משוחח עם ה' וכמו כן ר, אין שום אזכור לעליה למרכבה ר”אדב. 'מלאך'כ

 . כלומר תאור הכוחות העליונים כאן הוא מופשט ומעורפל יותר', מלאך'ולא עם ', העליונים

הופכת אותו למפורש , חזיוני שבתיקון השני-יתיהחווי הבטהבכך מבליטה אם כן ההערה לעיל את 

 (. מיסטיקה של המרכבה)וקושרת אותו בהקשר מסוים 

                                                 
תנא אין  –( איוב כג יג)' והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש'': נ ב, ר"ר זה הוא ציטוט של ברמאמ 71

 '. . .מלאך אחד עושה שתי שליחויות ולא שני מלאכים עושים שליחות אחת

72
' עמ, הגבול’ ס, וכן ראו גולדרייך( 48-49' יד בקבלה עמ-תאורו מובא אצל שלום כתבי) 4080י ירושלים "כ  

שעליו מסתמכת , ה"י חב"גולדרייך הסתמך בעבודתו על כ. 12' עמ, ראו גולדרייך שם 876י פאריס "וכ. 8-12

 .5-12' עמ, שם, לשיקוליו ראו גולדרייך. גם העבודה הנוכחית
73

 .לדיונו בקטע זה 55-57' וכן ראו שם עמ .56' עמ, הגבול’ ס, גולדרייך  
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עם זאת לאור , דוד עצמו' יש לציין שיתכן והערה זו היא הערת מעתיק ואינה בהכרח משל ר

כפי שראינו , הגבול’ סנראה שהיא מתישבת יפה עם המגמה המיסטית חוויתית שניכרת ב, תוכנה

  .דוד' ולפיכך אני נוטה ליחס אותה לר ,לעיל

לדבריו  הגבול’ סבנוסח , חויתיים ניכרים גם בהמשך הדברים-ההדגשים המיסטיים, יתר על כן

כהמשך לתיקון שערך  הגבול’ סחזקיה וב' י שנאמרים באדרא כתגובה לתיקונו של ר"של רשב

 : י עצמו"רשב

 ב57, הגבול’ ס, דוד' ר (ר"אד)ב "קלב ע, ג"ח, זוהר

כנהורא דשמשא  דאנא חמינא אנפאי נהירין

תקיפא דזמין למיפק באסוותא לעלמא דכתיב 

וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא '

 ועוד דאנא ידענא דאנפאי נהירין. 'בכנפיה

ומשה לא ידע 'ד "הה. ומשה לא ידע ולא אסתכל

  .'כי קרן עור פניו

כאור  מאירים]![ פנים פניםואני רואה '

' שנ' שעתיד לצאת ברפואה לע חזקהחשמל ה

רואה  שאניועוד . 'וכו' וזרחה לכם יראי שמי'

ה לא ידע ולא הסתכל "ומרע מאירים]![ פניו

ומשה לא ידע כי קרן 'א "כשהיו פניו מאירים כד

 . 'ואני ידעתי וראיתי שפני מאירים' עור פניו

 

, חזקיה' בות תיקונו של רשהזדמנה לו בעק, שלו שמעון את הארת פניו' בקטע האדרא מתאר ר

בכך ניתן לראות את הביטוי המובהק ביותר למגמה  74.ואגב כך מציג את עצמו כנעלה על משה

כך למשל ראינו את קישורן של יג . של הקטנת דמות משה, שניכרת גם במקומות אחרים באדרא

בזיקה  ואת הצבתו של משה, באדרא א”זבפרצוף ( מידות האל שמפרט משה)המידות משמות לד 

שמיחסים , באותו הקשר עמדנו גם על חריגותה של האדרא ביחס למקובלי התקופה.  למידת הדין

 75.לרחמים העליונים ונוטים להעצים את דמותו של משה, את יג המידות משמות

 . קטע עצמו כולל כמה שינויים ביחס לאדראאך ה, הגבול’ סבנשמר י למשה "היחס בין רשב

מעוררות שאלה ולא ברור אם  הגבול’ סב' פנים'ותיו השונות של מושג הראשית יש לציין שהופע

לפיכך גם קשה להתיחס לשינויים אלה . שיבושי העתקה או כוונת מכוון, לפנינו שיבושי תרגום

' פנים'במשפט הראשון לעיל כ' אנפאי'לשם הדוגמא נציין את  תרגומה של המילה . 'לבנות עליהם'ו

הוא מדבר על  הגבול’ סב, י מדבר על פניו שלו"באדרא נראה שרשבכך בעוד . הגבול’ ססתם ב

מגמת כאן נשאלת אם כן השאלה אם תרגום זה הוא עוד ביטוי ל. התגלות של פנים כלשהם
                                                 

74
, 16-17' עמ, כזוהר הרקיע, הוס; 211' הע, 142' עמ, משיחה ,להתיחסויות קודמות לקטע זה ראו ליבס  

  .58-60' עמ, ונהר יוצא מעדן, אשד-הלנר, 26-27, 20-21
75

י בזוהר בהשוואה לדמותו של "לדיון מקיף בדמותו של רשב .2.2' סע' פרק ג, .4.3.1' סע' פרק א ראו   

 .11-42' עמ, כזוהר הרקיע, ראו הוס, משה
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האם הוא טעות , הגבול’ סדוד לאדרא ב' רגומו של רהרישול הכללית שזיהה עמוס גולדרייך בת

כמדברים בהתגלות י "בשת דברי הפתיחה של רמפרש א דוד' מעתיקים או שהוא נובע מכך  שר

 . חזיונית של הפנים העליונים

’ סדימוי השונה של הארת הפנים באדרא ובקשור ב, השינוי הברור היחידי שאינו נראה כטעות

דוד בדימוי ' כאן ר בוחר, ת הארת פניו לאור השמש החזקשמעון א' בעוד באדרא מדמה ר: הגבול

דוד במושג החשמל בהקשרים ' לאור שמושו של ר אית לי משמעותיתבחירה זו נר. החשמל דווקא

בהתגלות הסודות  הגבול’ סכפי שראינו החשמל מתקשר ב. אותם סקרנו לעיל, הגבול’ סאחרים ב

דוד אכן פירש ' יכולה לתמוך בהשערה שרולפיכך הופעתו כאן בסמיכות להארת הפנים , העליונים

שמכוחה מוארים  ,התגלות של הארת הפנים העליונים, התחיל, י באדרא כמתארים"את דברי רשב

  .בסופו של דבר גם פניו שלו

השגות דוד בדבר ' תפיסותיו של רל הגבול’ סבסעיפים הקודמים סקרנו שלשה רמזים ב: כוםילס

לפי אחד )דוד בהקשר של התגלות החכמה הסתומה ' אליה רמז ר, החל משמיעת האוזן. מיסטיות

, שאת אזכורם ראינו בכמה הקשרים, המשך בצפיה בחשמל ובגלגל, (ושג זההפירושים שהצענו למ

תיקון הי את "שתוארה ביחס לאופן השגתו של רשב, על המשתמע מכך, וכלה בעלייה למרכבה

 . עתיקאהשני בזקן 

דוד מודע לכך שהוא מגיע לגבולות הגילוי ' כן ראינו כי אפשרות ההשגה המיסטית עולה כשר

דוד במילים ומסתפק ברמזים סתומים ביחס לאפשרויות ' לה ממעט רבמקרים א. המותר

 .  אלעזר מוורמס' את רמזיו  ניתן להבין לאור פירושי המרכבה לר, כפי שראינו". אחרות"ה

אינם מופיעים עוד בשני , הגבול’ סרמזים לדרך מיסטית מעין אלו שראינו לעיל ב, למיטב הבנתי

 הבטאו אולי ניתן לראות קשר בין טשטוש ה ,י הדברהאם מקר 76.דוד' כתביו הבאים של ר

דוד בכתבים אלו ביחס לתורת הפרצופים ' לבין המהלך שמבצע ר, מעשי בכתביו הבאים-המיסטי

  .הלןאותו נפרט ל, של האדרא

 

                                                 
76

ואני קבלתי עניין נפלא בפנימיות ': ישנו אמנם קטע שלם שלו פתיחה מושכת במיוחד מראות הצובאותב  

והוא עניין נעלם מעיני רוב המקובלים ומקום אשר לא דרכה בו כף רגלם לפי שהוא נמשך משך חכמה 

כפי ', שער הרזים' 'אך קטע זה מועתק כולו מס. 'הדום רגליו'אחרונה אל מקום תחת רגלי הכסא שנקרא 

שער , וראו אורון. 12' עמ, מראות הצובאותבהקדמה האנגלית למהדורתו ל, מאט ניאלר העיר דשכב

 .  124-125' עמ, הרזים
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 .ר”אדדוד בהשוואה לתורת הפרצופים ב' ים בתאוסופיה של רהבט. 4

 –דוד על פי סדר כתיבתם ' כתביו הגדולים של ר שלושתהסעיפים הבאים יתבססו על דיון מפורט ב

, כאמור, חיבורים אלה הם. ר"אותם נשווה לאד - 77אור זרועו מראות הצובאות, הגבול’ ס

וכן הרלוונטיים ביותר לחקר  78,דוד שהגיעו אלינו' הנרחבים והמלאים ביותר מבין כתביו של ר

 : נציגם להלן לפי סדר הדיון בהם בסעיפים הבאים. האדרא

את המבחר הרב ביותר של קטעי אדרא שמובאים ,  כאמור, חיבור זה כולל – ספר הגבול(. 1

שערך , עמוס גולדרייך 79.לעתים ארוכות ומפותחות, בתרגום עברי ובליווי הערות פרשניות

טען כי לעומת המבנה המסודר והסימטרי , הגבול’ סהשוואה מפורטת בין מבנה האדרא למבנה 

תוך דילוגים והשמטות , מופיעים קטעי אדרא בערבוביה ובאופן מקוטע ולהגב’ סב, של האדרא

במקום אחר בעבודה זו אני מעלה את הסתייגויותי . וכי סדר הדברים כאן שרירותי וחסר הגיון

  80.ביחס לאדרא הנדפסת הגבול’ סתוך דיון מפורט במבנה האדרא שב, מדברים אלה של גולדרייך

ב אין הבחנות ברורות בין קטעי וציין גולדרייך כי לר, גבולה’ סאשר לאופן הבאת האדרא ב

ולעתים הערות אלה אף עשויות להיראות כעין המשך או פיתוח , האדרא להערות הפרשניות להם

, הגבול’ סדוד ב' כן הוא טען שההערות הלכאורה פרשניות של ר. של הקטע האדראי בכיוון אחר

דוד נוטע את קטעי האדרא בתוך בליל של תורות  'שכן ר, מוציאות למעשה את האדרא מהקשרה

תופעות אלו ראה גולדרייך .  אחרות מהן הושפע ולמעשה מנסה להתאים אליהן את תורת האדרא

מגמה שעיקרה טשטוש האדרא , דוד ביחס לאדרא' כחלק ממגמה פלגיאטורית אותה זיהה אצל ר

    81.כביכול, המקורית ולישתה לכדי חיבור עצמאי

’ סל ר”אדזה של גולדרייך הציג יהודה ליבס טיעון שונה באשר לטיב היחסים בין הכנגד התי

דוד הכיר חיבור גולמי של האדרא ' ההבדלים בין שני החיבורים נובעים מכך שר, לטענתו. הגבול

 : עוד לפני שזו קבלה את עריכתה הסופית

                                                 
77

 . לעיל 1' לשיקולים בקביעת זמני החיבורים ראו הע  
78

; תרגומו,ל"ראו הנ, חקריו של משה אידלדוד או תלמידיו במ' לחיבורים אחרים שזוהו כחיבוריו של ר  

 . טעמי העופות, ל"הנ; חומר קבלי, ל"הנ; פירושיו, ל"הנ; דמות, ל"הנ
79

לערכה . 38-72' עמ, הגבול’ ס, גולדרייך ראו הגבול’ סים השונים של תרגומי האדרא ופירושיה בהבטל  

 ,דוד לזוהר בכלל ראו אידל' ר ים בתרגומיו שלהבטל. 85-90' שם עמראו , הגבול’ סשל פרשנות האדרא ב

, כי בסקירתו של הוס לתרגומים הראשונים לעברית של ספרות הזוהר דומני. דוד' עוד על ר, ל"הנ; תרגום

 .34-36' עמ, תרגומי הזוהר, ראו הוס. מראות הצובאותאלא רק , דוד אינו מוזכר' לר הגבול’ ס
80

 . 18פריט , 2.3' סע', פרק א ראו  
81

 .ואילך 23' ובעיקר שם עמ. 15-37' עמ, הגבול ’ס, גולדרייך  
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יקאטיליה או 'יוסף ג' כפי שהיה לפני ר' פרוטו זוהר'ולא ב' זוהרי'המדובר אמנם בטקסט 

עדיין , אבל מאחר שביסודו היה כעין פרוטוקול של דיוני החבורה, משושן הבירה יוסף הבא 

   82.יוסיף עליו ויגרע ממנו ויסדר כהוגן את חלקיו, לו את הליטוש הסופי חיכה לעורך שיתן 

יש להבין 'י בדברים אלה דוחה ליבס את טענתו של גולדרייך בדבר המגמה הפלגיאטורית וטוען כ

  83.'לפי מעמדו בחבורת הזוהר אדראב[ דוד' של ר]את דרך שימושו 

, מתוך דיון פרטני בהבדלים מושגיים ר”אדדוד ל' להלן נבחן מכיוון חדש את שאלת יחסו של ר

מתוך . דוד' וכן לשני חיבוריו האחרים של ר הגבול’ סר ל"רעיוניים ומבניים בין האד, תכניים

 .  ר"דוד לאד' יע הבחנות חדשות בשאלת יחסו של רבחינה כוללת זו נצ

כמעט ואינו , אותו ההדיר דניאל מאט בליווי מבוא והערות, חיבור זה - מראות הצובאותספר  (.2

שחלקו מופיע גם , למעט מקבילה אחת לקטע מהשלב הרביעי של מות המלכים,  כולל קטעי אדרא

מספר הקבלות רעיוניות לאדרא  הצובאותמראות ניתן למצוא לאורך , עם זאת 84.הגבול’ סב

 . והקבלות אלה ידונו בפירוט בסעיפים הבאים

דוד ' ניכרת גם בספרו של ר מראות הצובאותתופעה דומה לזו שתיארנו ב - אור זרועספר (. 3

כאן כבר לא ניתן , להבדיל משני חיבוריו הקודמים. אור זרועספר  –שה והמאוחר מבין השל

גם כאן ניתן למצוא כמה , אך בדומה לחיבוריו הקודמים, רא אחדלמצוא אף לא קטע אד

אף הן סובבות סביב אותם עניינים שבהם , כפי שנראה, באופן מעניין. ר"מקבילות רעיוניות לאד

 . ניכרות הזיקות לאדרא בכתבים הקודמים

קטעים של מצאי ה, ראוי לציין כי כבר מתוך סקירה ראשונית זו, בטרם ניכנס לפרטי ההשוואות

דוד ניתן להבחין בצמצום הדרגתי של ההבאות מהאדרא בכתביו ' המקבילים לאדרא בכתבי ר

 . דוד' המאוחרים של ר

מבטא למעשה שלב  הגבול’ סאטען כי  , ר”אדעל סמך השוואה פרטנית בין כתביו הנזכרים לבין ה

י בהמשך בשני דוד בהדרגה ביחס לתורת האדרא ובא לידי ביטו' ראשון במהלך שמתגבש אצל ר

שמתארת את האלוהות , הדחקת תורת הפרצופים של האדרא: מהלך שעיקרו, חיבוריו הבאים

טענה זו היא . והטמעתה לתוך תורת הספירות והצחצחות, קיצוניים במושגים אנתרופומורפיים

                                                 
82

 .55' עמ, כיצד, ליבס  
83

. 56-58' עמ, ראו שם, בהמשך מצביע ליבס על קשיים הטמונים לדעתו בתיזה של גולדרייך. שם, ליבס  

 . 59-65' עמ, דוד ויוצרי הזוהר' וכן מביא אישושים לטענתו בדבר קשרי ר
' סע, 'פרק ב, לעיל ראו(.  שלז-של' פס( ר"אד)ב "ע-א"ג קמג ע"חתרגום של )=קצב , מראות הצובאות 84

 הגבול’ סב. היד של האדרא אין לנו מקרה נוסף שבו מופיע קטע זה כיחידה לעצמה-בכתבי. 120' הע. 2.4.5

 .  שלג-של' פס, לת הקטע בלבדיתח, כאמור,מצויה
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כתביו  שלושתמעבר לחידוש שבעצם ההשוואה השיטתית בין , חידושו המרכזי של הפרק הנוכחי

 .  ר"דוד לפרטי תורת הפרצופים של האד' ם של רהגדולי

, יג מידות: דוד והם' ובכתבי ר ר"באד שמופיעים מוטיביםשה ושליתמקד בחלקו הראשון ב דיוננו

מהלך בניתוח מוטיבים אלה נעמוד על ה. תאורי העין העליונה ותאורי השער הלבן והשחור

 :ם מרכזייםיהבטמהלך שלו שני ,  דוד' כתביו של ר שלושתשמסתמן ב

 . הפשטת הדיון ביסוד העליון באלוהות מאנתרופומורפיות(. א

הטמעת : ר וכחלק מכך"באד א”זהטמרת האלמנטים הדואליים הקשורים בפרצופי עתיקא ו(. ב

 .  אל מסגרת הספירות והצחצחות א”זפרצוף 

סעיף . דוד' הצחצחות של רבחלקו השני של הדיון נעמוד על האופן שבו משתקף מהלך זה בתורת 

על רקע זה  ומתוך בחינה של תורת . זה יתיחס במידה רבה למאמריו של משה אידל בנושא

היינו גם בהקשר של תורת , דוד נראה כי גם כאן' חיבוריו הגדולים של ר שלושתהצחצחות ב

וגם כאן כרוך מהלך זה , ביחס לתורת הפרצופים של האדראדומה ניתן לראות מהלך , הצחצחות

 . ים שנזכרו לעילהבטור בשני הבאופן בר

 

 יג מידות. 4.1

סקרנו בהרחבה פירושים מרכזיים ליג , ק וחידת האדרא דבי משכנא"תש' בו עסקנו בס' גבפרק 

ועמדנו על מאפיינים משותפים ומאידך על המגמות השונות , יד-המידות בכתבי מקובלי המאות יג

 : ר את עיקרי הדבריםבהקשר הנוכחי נחזור ונזכי. שניכרות בפירושים אלה

 : יד זיהינו שתי מגמות עיקריות בפירושי יג המידות-בכתבי מקובלי המאות יג

. על פי המקרה, יג המידות מקושרות בכתר  והמינוח האנתרופומורפי מיטשטש או נעדר לגמרי(. א

יוסף ' אשר בן דוד ור' ר, ל"וכן בפירושי יג המידות של רמד, מאפיין זה ראינו בכתבי חוג העיון

, חיבורים אלה. יוסף הבא משושן הבירה' לקבוצה זו ניתן להוסיף גם את חיבוריו של ר. קטיליה'ג

מגלים , והאנתרופומורפיזם המפותח והבוטה שבהם, על אף זיקתם המשמעותית לתורת האדרא

הן ( תולדות אדם' ס)במקרה אחד ; זהירות יתירה בקישורן של יג המידות במבנה האנתרופומורפי

מקושרות במבנה זה אך נותרות בגדר אורות עליונים ואינן מקבלות משמעות אנתרופומורפית 

משמעותן , הן מתוארות כשופעות מעל לפרצוף העליון( ק"תש' ס)ובמקרה אחר , כשלעצמן

 .וככלל הדיון בהן מצומצם ביותר, האנתרופומורפית עולה במקום אחד בלבד וברמז דק
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דרך זו ניכרת . טי שעור קומה ומקבלות משמעות אנתרופומורפיתיג המידות מקושרות לפר(. ב

משה ' בפירוש יג המידות לר, כפי שציין כבר משה אידל. ר”אדמשה מבורגוש וב' בפירושו של ר

לעומת זאת . מבורגוש אין קישור מפורש של התמונה האנתרופומורפית של יג המידות בכתר

מעות אנתרופומורפית יחודית ומפורטת בקישורן מקבלות המידות מש ר”אדבפירוש יג המידות ב

פרצוף  –העליון והנעלם של האלוהות  הבטויחד עם זאת מודגש קישורן ב, ביג תיקוני הזקן

ובו ,  גלום פוטנציאל משיחי, בקישורן של יג המידות בזקן העליון דווקא, כפי שראינו. עתיקא

ת לזקן בכתביהם של המקובלים הצענו לראות סיבה אפשרית להעדר הקישור בין יג המידו

פירוש יג המידות שמופיע באדרא הוא , כפי שראינו באותו פרק. האחרים שעוסקים בנושא זה

זאת למרות שבפרטיו , חריג בתקופתו מבחינת מסגרת הפירוש ומשמעויותיו הפרקטיות הנועזות

שכבר הראו גרשם כפי , קטיליה'וביחוד לסוד יג מידות של ג, ניכרות זיקות לפירושים האחרים

  85.שלום ויהודה ליבס

' על רקע דברים אלה נפנה עתה לעיין במשמעותן של יג המידות בשלושת כתביו הנידונים של ר

, דוד' לשני חיבוריו המאוחרים של ר, הגבול 'ס, במעבר מחיבורו המוקדם יחסית, כפי שנראה. דוד

לביו של תהליך זה פרטי ש. מתרחש תהליך של צמצום והפשטה בתאורי יג המידות

 .ומשמעויותיהם הם שיעמדו במוקד הסעיפים הבאים

 

 הגבול  'יג מידות בס. 4.1.1

ניתן למצוא את הדיונים , ר"שכולל תרגום ופירוש של קטעים רבים מתוך האד, הגבול’ סב

ביג מידות ומשמעותן האנתרופומורפית כתיקוני זקן ( דוד' מבין כתביו של ר)הנרחבים ביותר 

תיקוני זקן ' זקן עתיקא ואף בט תיקוניר ביג "דוד מתרגם בהקשר זה את דיוני האד' ר .עתיקא

 . אך עם זאת אי אפשר להתעלם מן ההבדלים בין שני החיבורים, א”ז

זקן עתיקא ומתורגם  תיקונינציין כי לקטע שדן ביג , בטרם נדון בהבדלים אלו באופן מפורט

באריך אנפין 'ערה זו הוא מבחין בין יג מידות שהן בה. דוד הערה פרשנית' מקדים ר, מהאדרא

קשורות , כמו כן הוא מבהיר כי יג המידות שהן באריך אנפין. לבין יג מדות שהן בעולמות', בעצמו

 .הנעלמות, בעשר הצחצחות העליונות

הבחנה זו אינה מונעת ממנו מלתרגם בספר הגבול את קטעי האדרא שעוסקים ביג המידות 

כפי שנראה , אך הרמיזה ביחס לעליונותן וסתימותן של מידות אלה תהפוך ,שבאריך אנפין
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 .2' סע' פרק גהתקופה ראו למראי מקום מדויקים ולדיון המפורט ביג מידות בכתבי מקובלי   
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, לדומיננטית בכתביו הבאים ותקבל ביטוי מעשי בכך שדיוניו באותן יג מידות נעלמות, בהמשך

 . יצטמצמו עד שכמעט יעלמו כליל אף הם

 ,תופעה –הזקן כאן אמנם נקשרות מידות אלה ביג תיקוני  – הגבול’ סאשר לדיונים ביג המידות ב

ר ואף לא בכתביו המאוחרים "התקופה פרט לאד ם שלמקובליהאינה חוזרת בכתבי , שכאמור

מגלה מיד כי  הגבול’ סהמעיין בתיקונים ב, עם זאת.  כפי שנראה בהמשך, דוד' יותר של ר

עובדה זו מעלה כמובן את . ר היא חלקית בלבד"ההתאמה בינם לבין יג התיקונים שמופיעים באד

או , דוד' משקף נוסח כלשהו של האדרא שהיה לפני ר הגבול’ סאלה  האם מצב התיקונים בהש

או האם ניתן , במקרה האחרון מן הראוי לתהות מה הגורם לשינוי. שמא השינויים הם מכוונים

הוא  הגבול’ סיתכן כמובן כי מצב התיקונים ב. לזהות מאחורי השינויים עקרונות מנחים כלשהם

’ סלהלן אאפיין את השינויים שבין האדרא ל.  וג בין שתי האפשרויות שהועלותוצאה של מיז

כל קבוצה תידון בפירוט באמצעות דוגמא . ש קבוצות עיקריותובהם ניתן להבחין של, הגבול

 . מיצגת ולבסוף אסכם את מסקנותי באשר לטיב השינויים

ועדיין , בצורה המלאה ביותר הגבול’ סתיקונים אלה מופיעים ב -יג  , יב, ז, ו, תיקונים א. א     

אך , ההשמטות במקרים אלו נראות קלות ולעתים אפילו זניחות. ר"לעתים באופן חלקי ביחס לאד

, ככוח דיני במהותו א”זהקשור בטשטוש עמידתו של , במבט שני ניתן להבחין בהן מכנה משותף

 .  שניצב כנגד עתיקא

באחרים היא בולטת יותר ובתיקון הזקן הראשון היא  ,תקּובחלק מהתיקונים מצויה מגמה זו בד  

מי אל ' –תיקון זה הוא תיקונה של המידה הראשונה מיג מידות שבמיכה ז יח . בולטת במיוחד

: במילה זו נדרשות שתי בחינות. 'אל'והוא נרקם באדרא מתוך שימת לב מיוחדת למילה  –' כמוך

ומשמעותה , קוצי השער התלויים בתיקון זה שמגלה את מניין, המספר לא -משמעותה הגימטרית 

תכנים  86.שבה גלום מאפיין מרכזי של פלג זה של הזקן העליון, היינו כח ועצמה, אילות -הלשונית  

וכך )אך כאן האדרא ממשיכה ומלמדת אותנו . דוד' נשמרים גם בתרגומו של ר, ראוי לציין, אלה

הכח הטמון בתיקון הראשון יוצא ומכוון כנגד  כי( הוא הנוהג בעוד תיקונים מתיקוני זקן עתיקא

להלן אביאו כלשונו מול . ניסוח הדברים כאן נפתל וסתום בחלקו. שהוא כח דין ממהותו, כח אחר
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. . . תלתין וחד קוצי שקילן אתמשכן עד רישא דפומא: ושירותא דתקונא קדמאה'(: ר"אד)א "ג קלב ע"ח  

. תקיף יכול? מהו אל. ל"תלתין וחד קוצי שקילין דהוו בתקונא קדמאה תקיפין לאכפייא לתתא כחושבן א

א לאכפיא "ס( )א לאתפשטא"ס. )שלטין לאתעיינאובכל קוצא וקוצא מתפרשין תלתין וחד עלמין תקיפין 

. ב37 הגבול’ סבתרגום ובשינויים קלים מופיע קטע זה גם ב' .א בהאי סטר"א בהאי סטר ול"ל( ואתפשטו

כפי שמעיר ורמן . 80' עמ, עיון, ראו ורמן, מלשון תוקף וכח עולה כבר בספרות חוג העיון' אל'הפירוש של 

 .  יצירה' מצוי בכמה פירושים של חסידי אשכנז לס, לכח' אל'בין השם  הקישור( 156' הע 84' עמ, שם)
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 הגבול’ סואחר כך אנתח את קטע האדרא ולאורו אציג את מסקנותי ביחס ל הגבול’ סהמקבילה ב

 87(:ולהגב’ סבאות דגושה הובלטו המשפטים באדרא שחסרים ב)

 א38 –ב 37, הגבול’ ס, דוד' ר (ר"אד)א "קלב ע, ג"ח, זוהר

ל אתכפייא לרחמי דרחמי "ועם כל דא האי א

  .ואתכלל ואתפשט ביה( אתבסם)דעתיק יומין 

דינא יתיב 'משום דכתיב  ?אמאי עד פומא

 (.ז י' דנ)' וספרין וגו

. דלא שלטאיתיב לאתריה  '?דינא יתיב'מאי 

דהוא  'אל' [ט ה' יש]' בורפלא יועץ אל ג'ד "הה

( א בדיקנא"ס)ואתבסם בדיוקנא  'גבור'

מי אל 'ורזא דכתיב . קדישא דעתיק יומין

בעתיק יומין אתמר בתקונא  (מיכה ז יח)' כמוך

 .קדמאה דדיקנא קדישא עלאה

 כופף לרחמים של עתיק  ' אל'ועם זה 

 ,ומתפשט עד הפה

 . יושב למקומו' פי', דינא יתיב'א "כד

 . 'וכו' לא יועץ אל גיבורפ'א "כד

 

המידה הראשונה ממדות האל , כאמור, שהיא)' מי אל כמוך'תיקון הזקן הראשון באדרא קרוי 

 . א"שהם ל, מתקשר למספר נימי הזקן הקשורים בתיקון זה, כאמור', אל'השם (. שבמיכה ז

הפועל . ככופף לרחמים של עתיקא, כלומר התיקון הראשון', אל'באופן מוזר מתואר כאן ה

עולה בדרך כלל בהקשרים של הכנעה והשתלטות ', כופף'דוד ללשון ' שמתורגם אצל ר' אתכפייא'

שמופיע ' אתבסם' ונחהד נוסף להקשר זה ניתן לראות במ. במאבק בין מידת הרחמים למידת הדין

האם  עולה השאלהלאור זאת  88.א ביחסי הדין והרחמיםכאן על פי חלק מהנוסחים וקשור אף הו

 .  והרי בעתיקא אין דין כלל, משמעות דינית כלשהי' אל'יתן לייחס לנ

פשט הכתוב .  'דינא יתיב'מיד בהמשך דברים אלה מופיע פירוש יחודי למילות הפסוק מדניאל 

מבטא את התישבות הדין על כס המשפט ועריכת המשפט על  -' דינא יתיב וספרין פתיחו' -בדניאל 

כנגד זה באדרא . פשט הפסוק מבטא את השתלטות מידת הדין: תבמילים אחרו 89.פי מידת הדין
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 . 3.2.1' סע', פרק גלניתוח חלקו הראשון של תיקון זה ראו   
 .388' עמ, 44' ובהע, 165' עמ, זרמים, ראו שלום( Endulzarבמילה )על מקורה הספרדי של מילה זו  88

89
שמובא מתורגם ונידון , ב"ע-א"ב ד ע"אמר המתניתין בחדוגמא טובה לפירוש מעין זה ניתן לראות במ  

הדין קיים 'היינו ' קיים'מתרגמת שם פדיה כ' יתיב'את המילה . 120-124' המראה והדבור עמ, אצל פדיה

תרגומה שם מתאים לרוח המתניתין שבה אמנם מובא הפסוק מדניאל כביטוי לרגע בו . 'והספרים פתוחים

 . הדין שולט
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משפט זה . 'יתיב לאתריה דלא שלטא': שלפנינו מתפרש הפסוק מדניאל באמצעות המשפט הקצר

מתורגם אצלו ( 'דלא שלטא'תוך השמטת צמד המילים )דוד ' שמובא באופן חלקי בלבד אצל ר

שב [ הדין]': ום נאמן יותר לרוח האדרא יהיהלהלן אציע כי תרג. 'הדין יושב למקומו': במילים

כדי שלא ' -אותו אפשר לתרגם , הגבול’ סעל פי המשך המשפט שכבר אינו מופיע ב -וזאת ' למקומו

הדין  התישבות -היינו , דוד לאותו עניין' כיוון ר', יושב למקומו'מכל מקום נראה שגם ב.  'ישלוט

  90.אלא דווקא את הפיכתו לפאסיבי, פטמקומו אינה מבטאת את השתלטותו על כס המשב

(.  עד הפה)' עד פומא'התפשטות התיקון הראשון של ביטוי נוסף לעניין זה ניתן לראות בתאור 

במקרה . טות עד הפה במובן של בלימהשפהשערות מת.( א:  פרש בשני אופניםביטוי זה יכול להת

או ליתר דיוק את , ידת הדיןכזה בלימת השערות לפני הפה מסמלת ומכוננת את בלימתה של מ

מה שבא לידי ביטוי בהתישבות הדין או שיבתו , ('אל'המגולם ב)בלימתו של פוטנציאל הדין 

 . תאורו של עתיקא כישות שבה לעולם אין הדין בא לידי ביטוי אתמהלך זה תואם . למקומו

בס ולדבריו כפי שכבר הראה יהודה לי, קישור הדין בשער ניכר אמנם במקומות אחרים בזוהר

בתיקון היב של זקן הד לכך ניתן לראות . אך באדרא הוא מעורר תמיהה, נתיחס בהרחבה מיד

בתיקון זה מתואר הפה . שהינו דומה למדי לתיקון הראשון, ((ר"אד) ב"ע-א"ג קלד ע"ח)עתיקא 

מעון ש' ר שקובעכפי , טורח פירושו דין. 'טורח'כדי שלא ִיָמֵצא בו , כפנוי מכל צדדיו משערות

? וכי שערי דדיקנא טרחא אינון או דינא אינון': וכנגד זה עולה מפורשות התמיהה תיקוןבאותו 

 שניתנתתשובה ה. על שאלה זו אין לעניות דעתי תשובה ברורה בקטע 91.'והא כלא רחמי אתחזן

פשיות ולהשפיע והיא כי על הפה להיות פנוי משערות כדי שרוחו של עתיקא תוכל לנשב ממנו בח

רוח הפה העליון נעלמת מאתנו , י בתיקון יב"כפי שמסביר רשב, עם זאת. שתלוי ברוח זו, א”זב

בשני  92.בעוד תיקוני הזקן הם ערוצי השפע שמתגלים לחברים, ואין לנו כל יכולת לעסוק בה
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 ג"ח)י בסיום תיקוני זקן עתיקא "מעין זו של התישבות הדין ניתן למצוא גם בדברי רשב להבנה מיכהת  

באתריה יתיב ולית דידע  –וכתיב ועתיק יומין יתיב '(: הגבול’ סקטע שאמנם אינו מצוי ב, (ר"אד) ב"קלד ע

היעלמות ובמובן  כאן התישבות פירושה, כלומר'' יתיב ולא שכיח וכתיב אודך על כי נוראות נפליתי וגו. ליה

, משמע הדין אינו בא לידי ביטוי, הדין יושב –זה יש כאן דמיון למובנה של ההתישבות בקטע שראינו לעיל 

 . אינו מתגלה
91

 (.ר"אד)א "ג קלד ע"ח  
92

נעשית הבחנה בין רוח הפה של עתיקא שאינה נגלית כלל לבין רוח פיו , באחד הנוסחים של התיקון היב  

כאשר כל , על סמך זה ניתן אולי לפרש את מידת הדין כאן כעניין יחסי. ביאים ולאבותלנ מתגלהא ש"של ז

כעין מה שקורה עם בחינות )אלמנט שהוא עב יותר מהווה למעשה כעין בחינת דין ביחס למה שנעלה ממנו 

רוח או שמא פוטנציאל דין ביחס ל, במובן זה שערות הזקן הן כעין מהות דינית(. הזכר והנקבה בספירות

אינם מופיעים , יש לציין שכל העניין הזה וכן התמיהה ביחס לדין וקישורו בשערות העליונות. למשל, הפה

 .בתיקון זה הגבול’ סב
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, מסורת מעין זו. התיקונים לעיל עולה אם כן אפשרות קישורן של שערות הזקן העליון בדין

שעל טיב הקשר בינו , מצא יהודה ליבס במאמר אחד בפרשת תזריע, ין בשערותהקושרת את הד

בתיקון יב ניכר הקושי  93.'כיצד נתחבר ספר הזוהר'לבין האדרא הוא דן ומתלבט במאמרו 

באופן (. ב.    בקבלתה של מסורת זו ואילו בתיקון הראשון נראה עיבודה לתוך מסגרת האדרא

, לאחר שהתמזגו בהן הרחמים העליונים, במובן שהשערות' הפה עד'הפוך ניתן להבין את הביטוי 

כשאז הדגש הוא כמובן על כך ששערות אלה הן כעין יובלים , מגיעות אל הפה ממש ומשפיעות בפה

יש ' דינא יתיב'בהקשר זה נראה כי את הביטוי . שמזרימים אל הפה את שטף הרחמים העליונים

 .  ל הדין שבעתיקאולא בפוטנציא א”זלפרש כמדבר בדין של 

שתי האפשרויות שהעלינו . מכל מקום נראה כי בתיקון הראשון השערות כשלעצמן הן כוח דיני

על פי  –לעיל מבטאות למעשה שני אופנים שונים של הכרעת הדין המגולמים בתיקון הראשון 

האחת גילויים של הרחמים העליונים הוא באופן צמיחת השערות ועל פי האפשרות השניה 

מכל מקום בתיקון  94.שערות הן מדיום שלתוכו נשפעים הרחמים העליונים ודרכו הם עובריםה

הראשון של זקן עתיקא מגולם מהלך תמידי של הכנעת מידת הדין באמצעות עצמת הרחמים 

   95.בטרם יבוא הדין לידי ביטוי כלל, העליונים

מילים אלו . 'ל גבורפלא יועץ א'מתוך מהלך זה מתחולל גם מה שמתואר במילות הפסוק 

שמידת הדין והגבורה היא ממידותיו ) א”זהיינו ', אל שהוא גבור'מתפרשות על התבשמותו של 

נשים אל לב שכאן מציבה   96.'מי אל כמוך'הקרוי , בתיקון זקנו הראשון של עתיקא, (המובהקות

 .הגבול’ סמה שאינו קורה ב –' אל'כנגד ' אל'האדרא למעשה 
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’ סוכאן הוא אף מציין את הבאתו ב, משייך ליבס מאמר זה לאדרא 40' בעמ. 39-54' עמ, כיצד, ליבס  

עדיין לא 'יבס כי בפני כותב המאמר מפרשת תזריע מציין ל 46' בעמ. ר”דוד  אחרי קטע מאד' לר הגבול

. ומדבריו אלו נראה כי הוא מניח שמאמר זה הוא מהדורה מוקדמת של האדרא', היתה האדרא הידועה לנו

ממש אלא משקף נסיון מקביל  אדרא'מגיע ליבס למסקנה כי המאמר בתזריע אינו  49' לעומת זאת בעמ

 . 'לניסוח תורת הפרצופים
94

בעוד האפשרות השניה מבטאת את , ת תפיסת השערות כעצמותהראשונה שהצענו מהדהד באפשרות  

 . תפיסת השערות כעין כלים
95

שבו אני דנה , ניתן למצוא גם בתיקון השני, ביטוי נוסף לתפיסה שהדין כלול למעשה במרומי עתיקא  

את מידת הדין נטהרת בין חזקיה חזיון שבו הוא רואה ' בתיקון זה מתאר ר. רגע דרמטיבפירוט במאמרי 

 ((ר"אד)ב "קלב ע ,ג"ח. )פלגי השפע העליונים
96

תלת עשר נביעין דמשחא דרבותא ': (ז"אד) ב"רפט רע, ג"בחעקרון הפעולה הזה מתואר באופן כללי גם   

אלא תשעה מנייהו משתכחן , לא תימא כלהו. א"טבא תליין בדיקנא דמזלא יקירא דא וכלהו נפקין לז

 .3.2.1' סע' ג לדיון מקיף בקטע זה ראו פרק. 'דינין א לאכפייא"בז
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פיו של כשאז הופכת מילה זו לשם של , פה לא -כעין נוטריקון ' פלא'המלה כאן ניתן לפרש את 

. הולכים לא הנימים העליונים( 'אל'וכדאי לשים לב גם למשמעות זו של המילה )שאליו , עתיקא

או במילים , מפיקה רחמים ובכך מתישבת מידת הדין על מקומה( פלא)=עצתו של פה עליון זה 

 .  אין הוא יכול לפעול או לשלוט, מושב על מקומו, א”זהיינו ', אל שהוא גבור'אחרות  ה

אך בהשוואה לאדרא ניכר , שמובא לעיל נשמרו אמנם עיקרי הדברים הגבול’ סבקטע הקצר מ

' אלים'השניות בין שני הופך את מה שה, שאין הם מובאים כאן אלא בראשי פרקים בלבד

אופיינית גם להשמטות , כאמור, מגמה זו .הגבול’ סלמבין בלבד ב ,תמרומזל שמתוארים באדרא

  97 .בתיקונים האחרים בקבוצה זו וכפי שנראה מיד היא ניכרת גם בקבוצות התיקונים האחרות

בצורתם  הגבול’ סשמופיעים ב, להבדיל מהתיקונים בקבוצה הקודמת –יא -ח, ה, תיקונים ד. ב    

כאן חסרות כמעט לחלוטין . כור בלבדבאיז הגבול’ סמופיעים בם אלה תיקוניהרי , המלאה יחסית

ב התיקונים וראוי לציין כי ר. הדרשות שיוצרות את הקשר בין פסוקי המידות לתיקוני הזקן

 הגבול’ סאם כי ביחס ל, מצויים גם באדרא באופן לא מפותח – ח-למעט תיקונים ה ו, מקבוצה זו

החסרים , ב המקריםוכי בר מכל מקום גם ביחס לתיקונים אלה נראה.  יש כאן מעט יותר תוכן

כנגד  א”זהיינו במידת הדין שמאפיינת את , הדואליסטי של האדרא הבטקשורים ב הגבול’ סב

 . דת הרחמים של עתיקאימ

דווקא מתוך  א”זניתן לראות דוגמא מענינת לטשטוש הניגוד בין עתיקא ל, למשל, בתיקון התשיעי

תקונא תשיעאה ': זה מתואר במילים ר תיקון"באד. ביחס לאדרא הגבול’ סהוספת טקסט ב

מניסוח זה ניתן לשער כי השערות  98.'מתערבין שערי עם אינון שערי דתליין ולא נפקין דא מן דא

 הגבול’ סלעומת זאת ב. הן שערותיו של עתיקא, הן אלו שתלויות והן אלו שמתערבבות איתן, כולן

התלויים ולא  א"של זהשערות  עם של עתיקמתערבין השערות ' תיקון הט': נמצא התאור הבא

, ופירושו מיחס את השערות התלויות, דוד פירוש בתוך התרגום' כולל ר, כדרכו 99.'יוצאים זה מזה

בכך הוא יוצר . 'התלויים א”זהשערות של ' - א”זל -' אינון שערי דתליין' -שנזכרות סתם באדרא 

                                                 
97

’ סכנגד ( ר"אד)א "קלד ע-ב"ג קלג ע"ראו ח, לדוגמאות נוספות למגמה זו בקבוצת התיקונים הנוכחית  

ביטוי אחר למגמת טשטוש הדואליזם . א39-ב38 הגבול’ סכנגד ( ר"אד)ב "ע-א"ג קלד ע"ח; ב-א38 הגבול

' עמ, כיצד, ראו ליבס. יוסף הבא משושן הבירה' לר, ק"תש' ם באדרא ניכר בסבין שני הפרצופים שניתקני

 . לעיל' גר ראו פרק "לדיון מקיף בחיבור זה ויחסו לאד. 29-30
98

 (.ר"אד)א "ג קלד ע"ח  
99

 . ב38 הגבול’ ס  
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ומדגיש את היותם בלתי , א”זתיקא לבין ע( ברגע זה באדראבהכרח שאינו נוצר )כאן מיזוג וחיבור 

   100.נפרדים

, ניכר בתיקון החמישי, ביטוי להבחנה הדואליסטית של האדרא בין שני הפרצופים העליונים

 -מצויה רק כותרתו  הגבול’ סב  101.ר"ל באד"שהוא אחד משני התיקונים המפותחים בקבוצה הנ

לעומת זאת באדרא  102.''וגו' עד אפולא החזיק ל'א "חמישי יוצא מדרך אחד לתחת הפה כד תיקון'

 . מהלך פרשני מורכב ועשירכרוך תיקון זה ב

דרך ב, בחלקו הראשון. בנוי כרצף של דרשות קטנותותיקונו יוסי ' רהחמישי מתקן התיקון את 

אל , ('לא החזיק לעד אפו')יוסי מהמידה החמישית במיכה ז ' ר נודד, ל"שאופיינית למדרשי חז

באמצעות מהלך מתוחכם ומפורט הוא מראה כיצד פסוק ו( 'רי העם שככה לואש')פסוק מתהילים 

 :מגלם בחובו את סוד המידה החמישיתזה 

 . יוסי' קום ר. 'לא החזיק לעד אפו'ד "תקונא חמישאה נפיק אורחא אחרא מתחות פומא הה

רי אש'. (קמד טו' תה)' יוהאל' אשרי העם שככה לו אשרי העם שיי' :יוסי פתח ואמר' קם ר

 . שכיך מרוגזיה -( אסתר ז י)' וחמת המלך שככה'א "כד '?שככה לו'מהו  -' העם שככה לו

דא הוא דינא ( יא טו' במ) 'ואם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג'ד "שכיך ברוגזיה הה :א"ד

 . דדייני

  103 .רחמי דרחמי -( שם' תה)' יוהאל' אשרי העם שיי'

לאור  אם אנו קוראים אותו', שככה'ת בצירוף האותיות טמונוהסוד מגולם בריבוי המשמעויות ש

חמת המלך ')יוסי את שיכוך הרוגז ' ר בו אסתר קוראמגילת כך על פי . השונים במקרא מופעיו

אם ככה את עושה ')את הרוגז עצמו  ניתן לקרוא בו 'במדבר'ומאידך בהשראת הפסוק מ, ('שככה

צירוף זה שמאגד נראה כי , ורשות בחלק זה של התיקוןיוסי אינו מציין זאת מפ' על אף שר(. 'לי וגו

שכידוע נוטה לרגוז אך יכול גם לשקוט בהשפעת , א”זאל פרצוף  מרמז, מנוגדיםשני מצבים בתוכו 

כשהוא מפרש את , יוסי' רחמים אלה אכן מתגלים מיד בהמשך דבריו של ר. הרחמים העליונים בו

                                                 
100

, מן הראוי לציין כי בהמשך פסקה זו באדרא אף נדרש מקום זה כבעל תפקיד בהכנעת המקטרגים  

 .הגבול’ סנט שמטושטש אף הוא באלמ
101

זה אינו קשור  תיקון((. ר"אד)א "ג קלד ע"ח)התיקון הנוסף שמפותח בקבוצה זו הוא התיקון השמיני   

חלק מהתכנים . במגמה הדואליסטית באדרא והוא יוצא דופן בין שאר התיקונים מבחינת מושגיו ותכניו

מה שמעורר כמובן את , מראות הצובאות, דוד' ל רם בספרו המאוחר יותר ששמופיעים בתיקון זה מופיעי

היד של האדרא לא ניתן -בכתבי. משקף שלב מאוחר יחסית בהתהוות האדרא' השאלה האם התיקון הח

 .  היה לקבל תשובה ברורה לשאלה זו
102

 .א38 הגבול’ ס  
103

 (. ר"אד)ב "ע-א"קלג ע, ג"ח  
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כאן למעשה מסתיים חלקה הראשון . 'חמי הרחמיםר'כמאמר שמרמז אל ' אלהיו' אשרי העם שיי'

בחלק . מידת הרוגז והשינוי ומידת הרחמים העליונים: ובו עולות שתי מידות מנוגדות, של הדרשה

בחלקה  אך עניין זה מופיע מיד, זה עוד אין זיהוי מפורש של מידות אלה עם הפרצופים העליונים

  :השני של הדרשה

על כל  רמעביו א”זרוגזיה ואנח ביה ל מעברה "וקב .שמהן שמא דכליל כל -' שככה' :א"ד

דאיהו נחית  ,(עלאה עתיקא דעתיקי)ארחא עלאה דדיקנא קדישא  :דתניא. אינון דלבר

קלג /] דא. שקילן אינון בכלא - והאי ארחא דלתתא ,תחות נוקבי דחוטמא דעתיקי( בדיקניה)

לא ' :ותנינן. 'החזיק לעד אפו לא'לתתא  'על פשע עובר'לעילא . לעילא ודא לתתא[ ב"ע

רא לאתעברא כך לתתא יהיב אתר תכמה דלעילא יהיב א. דלא אית אתר למיתב 'החזיק

 104.לאעברא

הלא הוא אפשרות ', שככה'וד נוסף שטמון בצירוף הפלאי יוסי ס' שולף ר,  כמו קוסם, כאן

 –י של הפסוק נראה שפירוש זה נשען על המבנה התקבולת .כשם הכולל את כל השמות קריאתו

שמופיע בצלע ', שככה'במבנה זה הצירוף . 'אלהיו' אשרי העם שיי/ אשרי העם שככה לו '

שני שמות אלה  .שנזכרים בצלע השניה של הפסוק', אלהים' יי'מקביל לשני השמות , הראשונה

 105.כשם שכולל את כל השמות' שככה'ומכאן פירושו של הצירוף , מרכיבים יחד את השם השלם

שמעביר מצדו את רוגזו מעל כל אלו  106,א”זה את רוגזו של "ות שם זה מעביר הקבבאמצע

התהליך שמתואר כאן הוא אם . הלא הם כל העולמות התחתונים הנתונים למרות דינו, שמבחוץ

כפי שניתן , מונח זה. של הדין' העברה'באמצעות , הדיןמידת הרחמים על מידת כן התגברות 

אלא הוא קשור  במשמעותו האנתרופומורפית של התיקון , ילראות מיד בהמשך אינו מקר

מעבר זה מתואר כתנאי הכרחי . הפנוי משערות שתחת הפה' מעבר'היינו  היותו ה, החמישי

, גם הרוגז עובר ואינו מתישב, כתוצאה ממעבר הרחמים. להשפעת הרחמים העליונים והתגלותם

 . אינו מוחזק לעדיכך הוא ולפ, ו מקום להתישבאין ל –יוסי ' או כלשונו של ר

                                                 
 (.ר"אד)ב "ע-א"קלג ע, ג"ח 104

105
 (. ר"אד)ב "קכט ע, ג"ואלהים מופיעה גם בח' לם ככלול משמות יימשמעות זו של השם הש  

106
אך שם זה מופיע כמה פעמים גם כשמו של עתיקא , ק"תש' ה הוא שמו של הפרצוף העליון בס"הקב  

ה מעביר באמצעות "וניתן להבינו גם כאילו הקב, יש לציין שהניסוח לעיל לא חד משמעי אמנם .ר”באד

הבנה כזו אינה מתישבת אמנם עם תפיסת האדרא לפיה בעתיקא אין רוגז ואין . ואת רוגזו של' שככה'השם 

, של עבודה זו' שבו כפי שאני מראה בפרק ג, ק"תש' ה בס"אך היא מתישבת עם תפיסתו של הקב, דין כלל

יש לציין כי רמזים לקיומו של פוטנציאל דין בעתיקא עולים גם בתיקון הזקן הראשון . יש גם בחינת דין

 (.3.2.1' סע' לעיל פרק ג)דרא בא
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ניכר הנסיון לקשור  וכאן –' לא החזיק לעד אפו' –בשלב זה נקשרת בתיקון גם המידה החמישית 

כן אף שתיקון זה מקביל לתיקון החמישי . 'עובר על פשע' - לתיקון השלישי את התיקון החמישי

  107(.ר העליוןבמכונה כאן המעש, המעבר שבין האף לפה)וסק במעבר פנוי משערות עהוא 

ר כולל אם כן תאור מפורט ומתוחכם של יחסי הניגוד בין שני הפרצופים "התיקון החמישי באד

 . הגבול’ סבאינו מופיע , כאמור, תאור זה. יוניםהעל

גם במידה המקבילה בפירושו  מטושטשהחמישי  תיקוןהדואליסטי שב הבטיש לציין כי הלבסוף 

אינו מצוי שם ' ר'ב'הפועל ע. 'בעלי הדין ובעלי המלחמה'על  שם מדובר באופן כללי. קטיליה'של ג

קטיליה 'תחת זאת מדבר ג(. וכמובן לא התאור האנתרופומורפי של המידה החמישית כמעבר)כלל 

יש לציין כי בתאור המידה . ופעולה זו מיוחסת למשה ולא לפרצוף העליון' השבת מדת האף'ב

שכפי שציינו ניתן לראות  הבט 108 ,בפעולתו של משההמאגי  הבטקטיליה בולט ה'החמישית אצל ג

שבאמצעותו , כשם שכולל את כל השמות' שככה'בפירוש המילה , גם בתיקון החמישי באדרא

 . ה את מידת הדין"מעביר הקב

ואני דנה בהם בפירוט , ר"הזקן באד תיקוניתיקונים אלה יחודיים במסגרת  –ג , תיקונים ב. ג    

שכן הם , תפק בציון העובדה שיחודם ניכר גם  מדרך הופעתם בספר הגבולכאן נס 109.במאמר נפרד

( אם גם באופן חלקי)הם מופיעים  ולעומת זאת,  אינם נזכרים בקטע שמוקדש ליג תיקוני הזקן

האם תיקונים אלו לא היו לנגד עיניו של : תופעה זו מעלה שוב את השאלה 110.לקראת סוף החיבור

או שהכנסתם בסוף היא  111חל בלבול בסדר הדפים שהיו לפניו שמא, דוד בתחילת הכתיבה' ר

, בהקשר לא ברור' ג-ו' מובאים תיקונים ב הגבול’ סמכל מקום בסוף  112.תוצאה של עריכה מכוונת

                                                 
107

. רגע דרמטי, ר ראו מאמרי"לדיון מפורט בתיקון הזקן השלישי באד(. ר"אד)א "קלג ע -ב"ג קלב ע"ח  

יוסי את דבריו בנשאו את ' כאן מסכם ר(. שלא הובא לעיל)מוטיב מקשר נוסף מצוי בסוף התיקון החמישי 

וכנגדם הוא מזכיר את החלקים ', צה הטובה לכלהע'שמהם נשקפת , הגלויים, שבח הנתיבים הפנויים

, מוחו של עתיקא תיקוןבכך נרמז כאן . שאותם יודע רק הוא לבדו', עדן'דוגמת ה, הנסתרים של עתיקא

 .  3.3.5' סע', על תיקון זה ועל סוד העדן באדרות ראו פרק א. שהעדן הוא מוטיב דומיננטי בו
108

 . 223' עמ, סוד יג מידות, שלום  
109

 .תמונה ממעמקים, אשד-ראו הלנר כן. 2.3' סע' לעיל פרק א; רגע דרמטי, בולסו  
 .2.3' סע', ראו פרק א 110

111
לדיונו . גולדרייךעמוס  ביחס לאדרא כבר העלה ואף פסל הגבול’ סשיקול מעין זה באשר למבנה   

 .23-37' ביחוד עמ, הגבול’ ס, גולדרייך: ראו הגבול’ סים שונים של הדילוגים בהבטהמפורט ב
112

’ סשהפנה את תשומת הלב לכך שבמסגרת התיקון הראשון באדרא וב, בכיוון זה הלך עמוס גולדרייך  

(.  'מארי דיבבה ויללא')ניתקנים שלשה עולמות שתפקידם הוא להילחם במלאכי חבלה שונים , הגבול

' זה הוא שגרם לר ודבר הגבול’ סזכו למעמד של תיקונים בפני עצמם ב, להשערת גולדרייך, עולמות אלה

בדבריו אלו לא (.  33' עמ, הגבול’ ס, גולדרייך) .ולדלג לתיקון הרביעי' דוד לפסוח כאן על התיקונים הב והג
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 (3.3' סע) חלק מהשינויים נידונו בפירוט לעיל. ובשינויים משמעותיים ביחס למופעיהם באדרא

 . 'רגע דרמטי, 'באחרים אני דנה במאמרי

אך תיקונים אלה , ר מקושרות יג המידות ביג תיקוני זקן עתיקא"כמו באד הגבול’ סב :לסיכום

קשור , כשהגורם המרכזי בו ניתן להבחין ברב ההשמטות והשינויים, מופיעים כאן באופן חלקי

האם טשטוש זה נוצר מתוך השמטה מכוונת של קטעים . א”זבטשטוש השניות שבין עתיקא ל

שבו , נוסח קודם של האדרא דוד עמד' הוא נובע מכך שלפני ראו ש, דוד' ניו של רשהיו לנגד עי

' כיצד נתחבר ספר הזוהר'במאמרו ? טרם התחדדה והשתכללה מגמת השניות בין שני הפרצופים

עדות לקדמותו  113.טען יהודה ליבס כי העדר הדואליזם אפייני לכל המקבילות לאדרא מתקופתה

ניכר מיתון השניות בין הפרצופים , כפי שהראה בפירוט, שבו, ק"תש' בסליבס  ראה של מאפיין זה

שבו ראה ליבס את אחד המאפיינים של הנוסח הקדום של , כנקבה א”זו של תאורב, העליונים

התופעה של טשטוש הדואליזם בין מכל מקום , תהיה אשר תהיה התשובה לשאלה זו  114.האדרא

תיהפך ברורה יותר  115,הגבול’ סב ר של יג תיקוני הזקןשמסתמנת בהקש, העליונים שני הפרצופים

האחרים שידונו מוטיבים וביטויים נוספים לה נראה גם באמצעות שני הדוד ' של רבכתביו הבאים 

  .בהמשך פרק זה

 

 מראות הצובאותיג מידות ב. 4.1.2

של יג  דוד לקצר מאד בתאורים אנתרופומורפיים' נוטה ר, הגבול’ סשנכתב לאחר , בחיבור זה

, למעשה. מסתמך על דברי קודמיו, או לחלופין, המידות ועל פי רב הוא מסתפק ברמיזות בלבד

, כפי שכבר ציין בהערותיו דניאל מאט, מראות הצובאותהדיונים העיקריים ביג המידות ב

שכפי שראינו מייצג את מגמת הפשטת , קטיליה’גיוסף ' לר' שערי אורה'מקבילים לתאוריהן ב

 . בשונה מדרך האדרא, קישורן בכתר עליוןהמידות ו

                                                                                                                                            
כאשר הם מצוינים במפורש , הגבול’ סמופיעים בכל זאת בסוף ' ג-ו' התיחס גולדרייך לכך שתיקונים ב

שאף , ר"א כאן גם חלק מסוף התיקון הראשון באדיחד עם תיקונים אלו מוב. כתיקוני הזקן השני והשלישי

 הגבול’ סלהשוואה מפורטת בין קטע זה ב.  שבו מובאים עיקר יג התיקונים הגבול’ סהוא חסר בקטע ב

  .3.1' סע', פרק א ר ראו”לאד
113

 .19' עמ, כיצד, ליבס  
114

ראו . 'סוד וייצר'ה במה שמכונ, ר עצמה"שריד של נוסח זה השתמר לפי ליבס גם באד. 25-34' עמ, שם  

 .34-38' עמ, שם, ל"הנ
115

ראו למשל להלן  א"יש לציין כי בחיבור זה ישנם גם הקשרים בהם ניתן ביטוי למתח שבין עתיקא לז  

 . 4.3סעיף 
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אפתח בדוגמא מקטע שנשען בבירור על האדרא אך דווקא משום כך אני מוצאת את המהלך . 1

 : שנעשה בו מעניין ביותר

זהו רומז לקווצות ( ז ט' דנ)' ושער רישיה כעמר נקי': מאיר' חלקיה בשם ר' ר פנחס בשם ר"א

כצמר הלבן מסודרים ומתוקנים בתיקון יפה ונאה ואין של עתיק דעתיקין שהם לבנים כשלג ו

 . בהם ערבוב כלל

 . . .כי כל חיים של הנהרות והמבועות והמקורות של כל העולמות משם נמשכים ויוצאים

כי זה השער של הראש נקרא שער לבן כצמר הלבן בשביל שהוא נקרא מדת הלבנה כי בה 

' וכתי( א יח' יש)' ם כשנים כשלג ילבינואם יהיו חטאיכ'ד  "מוחל לצדיקים ולרשעים הה

 (. שם' דנ)' וכו' לבושיה כתלג חיוור ושער רישיה'

כי כך מדתו שהוא מתעטף בטלית לבן כשליח צבור מעוטף בטליתו ומלמד לו יג מידות 

אם יהיו 'ד "הנמשכים מן מבוע של העתיק  כי בזה הוא מוחל לצדיקים ולרשעים הה

  116(.שם' יש)' חטאיכם

כשפע הרחמים העליונים שנובעים מפרצוף  –דוד ' לו ר השער הלבן וכן בפירוש שנותן בתאור

אך בעוד באדרא מוטיב השערות זוכה לפיתוח . ניתן להבחין השפעה ברורה של האדרא -עתיקא 

באמצעותו הופך , דוד מיד אל אוצר הדימויים המדרשי' הרי שכאן כמו חומק ר, ולפירוט מירבי

יש לציין כי בכך מודגש ציורו של   117.ה כשליח ציבור"שבה מתעטף הקב השיער הלבן לטלית

                                                 
116

נח )=1נט( אור זרוע: להלן) 5454' ס 771י המוזאון הבריטי  "כ, אור זרוע: השוו. עד' עמ, מראות, מאט  

ה המתעטף "המוטיב של הקב. 125, 110' עמ, שני' כר, בן שלמה' מהד, ערי אורהש; (הכוהן' א במהד"ע

. . ': כג' מקורו במדרש תאנא דבי אליהו זוטא פר, בטליתו כשליח צבור ומלמד למשה כיצד להגן על העם

ני ה מן ערפל שלו כשליח ציבור שמתעטף בטליתו ועובר לפ"מלמד שירד הקב' וגו' על פניו ויקרא' ויעבור ה'.

ח בדור שיש בידו להוציא את ישראל "אם יהיה ת: ה למשה"ל הקב"א. התיבה וגילה לו למשה סדר סליחה

מידי חובתן אל יזוח דעתו עליו מלהתפלל על ישראל אלא יסתכל בי שלא היה שום שותף עמי במעשה 

להוציא את  בראשית וירדתי וגליתי סדר סליחה למשה וכן ממני ילמדו כל באי עולם וכל מי שיש בידו

ישראל מידי חובתן וכשהוא מוציא אותן אני נותן להם שכר טוב ובשעה שישראל מתקבצין לפני ועומדין 

הושיעה המלך יעננו ' ה'( תהלים כ)לפני באגודה אחת ואומרים לפני סדר סליחה אני אענה אותם שנאמר 

 . 'ביום קראנו
117

מדת . דוד לשערות העליונות' שמיחס ר' מדת הלבנה'בהקשר זה ראוי להתיחס ליחודו של המונח   

תכונתה זו של . בבחינתה כמאור הקטן שאין לו אור משלו, הלבנה מסמלת בדרך כלל את ספירת מלכות

על רקע זה בולט יחודו של השימוש . המלכות מתקשרת בתכונה אחרת שלה והיא נטייתה לצד הדין דווקא

שימושים . ל הלובן המסמל את רחמיו האינסופייםבהקשר ש, ביחוס מדת הלבנה לעתיקא, הסמבולי כאן

שמרבה להפוך בסמלים וליחסם למדרגות שונות על , דוד' אופייניים אמנם לר, סמבוליים יחודיים מעין זה

 .פי הצורך וההקשר
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ניכר , (2.5' סע) 'פסוק מדניאל וכפי שאני מראה בפרק גן שנרמז ביוּוכִ , ה"השיער כמלבושו של הקב

 . יוסף הבא משושן הבירה' לר, ק"תש' גם בס

ך הקישור בינן לבין ה למשה א"מתפרשות יג המדות כידע עליון שלימד הקב, בהמשך לתאור זה

כשניתן לומר כי המילים הופכות מעטה הסוואה , השערות מטושטש  ונותר בגדר רמז למבין בלבד

יג מידות הנמשכים '  -הנוסחה שמופיעה כאן ביחס ליג המידות . לסוד יותר מאשר אמצעי לגילויו

כפי ) אור זרועדות בגם בתאורי יג המי, (בוריאציות קלות)היא זו שתחזור  –' מן מבוע של העתיק

קטיליה את יג המידות כיג מבועים 'תאוריו של גהוא ברוח  מופשט זה ניסוח. (שאפרט בסעיף הבא

   118.הנמשכים מן המקור העליון

דוד בקטע נוסף בו הוא מזכיר את יג ' האנתרופומורפי נוקט ר הבטבדרך זו של טשטוש ה. 2

ף טקסטואלי ארוך שכפי שכבר הראה קטע זה מצוי במסגרת רצ. מראות הצובאותהמידות ב

כפי שהעירה מיכל אורון   119.טודרוס הלוי אבולעפיה' לר' שער הרזים'מועתק ברובו מ, דניאל מאט

וככלל נוטה להסתרה יותר , אקלקטי כשלעצמוחיבור הינו ' שער הרזים, 'במהדורתה לחיבור זה

אין כל רמז למשהו ' שער הרזים'חשוב לציין כי לכל אורכו של  ענייננול 120.מאשר לגילוי הסודות

 121.מעין תורת הפרצופים של האדרא

 כוחותמסגרת הדיון  ביג המידות בהקשר זה היא ההתלבטות בין דעות שונות בנושא מספר ה

כאן עולה גם ההתלבטות בין יג מידות לעשר ספירות והנסיונות לישב בין ; למעלה ואופן אצילותם

                                                 
118

וכן . 219-225' עמ, יד-כתבי, בתוך שלום', מעיני הישועה' ע ונקרא"סוד יג מידות הנובעות מן הכ'ראו   

    .2.2.2' סע' ראו פרק ג.  110, 107-108' עמ, כרך שני, ראו ביחוד שם,בשערי אורה בתאוריו
119

' דוד מר' לקטע נוסף שבו מעתיק ר. שם 76' ובפרט בהע 12' עמ, הקדמת מאט, מראות הצובאות  

; הדרשת התשוב, אורון; טודרוס, טודרוס אבולעפיה ראו בער' לתולדותיו של ר.  4.3' סעטודרוס ראו להלן 

 .מבוא, שער הרזים, ל"הנ, מושגי יסוד, ל"הנ
120

טודרוס אבולעפיה 'לסקירה מפורטת אודות ר13-39' וראו שם עמ. 15-16' עמ, מבוא, שער הרזים, אורון  

 .וכתביו
121

תבנית שעשויה להתקשר לסוד שילוש הפרצופים , טודרוס לסוד שילוש הקדושה' במקום אחד מרמז ר  

אך הרמזים נותרים סתומים , הקשר זה רומזים אמנם לכמה כיוונים אפשרייםדבריו ב. מעין תורת האדרא

כנגד זה ניכרת שאיפתו להסתיר את הדברים ובמסגרת זו מענינת טענתו לתמימות הדעים . ולא מפורשים

 : בין המקורות השונים לכאורה

ב סובב סביב ובסוד שלוש הקדושה שמעתי דברת רבים מקול מחצצים בין משאבים וכל אחד מהם סוב'

יש מהם , הנקודה האמצעית כקו העגולה המסובב את טבורה ואין אחד מהם נוטה מן הצד השוה שביניהם

כל . . . ומהם עיינו בפרקי מרכבה... ומהם עמדו על דברי ספר הבהיר. . .ל"סומך על דברי יונתן בן עוזיאל ז

מוסכמים וכלם יחד אל הטבעת האחת אלו ואלו דברי אלהים חיים סתומים וחתומים נראים כאילו אינם 

בקראנו תאור זה מהדהדת (. וראו הפניותיה למראי המקום המדויקים 142' עמ, שער הרזים, אורון)' .תמים

 . 2.1.2' סע' לעניין זה ראו גם פרק א, כנגד בעלי הסוד בזמנו, י לחברים בפתיחת האדרא"קריאתו של רשב
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בו נמנות יג מידות ומתעוררת  123ובא קטע ממדרש תהליםמ, לקראת סוף הדיון 122.שתי המערכות

מעתיק את הקטע , כדרכו, דוד' ר. מחלוקת בין החכמים בשאלה  על איזו מידה השתחווה משה

  124.בהשמטות וכמובן ללא ציון מקורו

 116-117125, טודרוס אבולעפיה שער הרזים' ר קע, מראות הצובאות, דוד' ר

שה ויקד וימהר מ' 'על החסד שנא: 'רב אמ

אליעזר בן יעקב ' ר[. לד ח' שמ]' ארצה וישתחו

על מדת : רבנן אמרי. על ארך אפים: 'אומ

והמשכיל יבין סוד מחלוקת החכמים . רחמים

אזי תבין ההבדלים ]![ ואם תשכיל ותבין הפרש

 . שבדבריהם

 

' ל פירש פי"אשר ז' והחכם המקובל הרב ר

ארוך בסוד יג מידות ומשם יראנו המסתכל 

רו וכל הדברים יגיעים ואולי בחכמתו בספ

 .'העלים ממנו ודבש וחלב תחת לשונו

וימהר משה ויקד ' 'על החסד שנא: 'רב אמ

אליעזר בן יעקב ' ר[. לד ח' שמ]' ארצה וישתחו

על מדת : רבנן אמרי. על ארך אפים: 'אומ

והמשכיל יבין סוד למחלוקת החכמים . רחמים

ה שבין פרשת ראואם תשכיל ותבין הפרש 

 . לפרשת מרגלים תדע כי עוד לאלוה מלים

ל פירש פירוש ארוך "אשר ז' והחכם המקובל ר

. בסוד יג מידות ומשם יראנו המסתכל בספרו

ואולי לא טעם חכו מעט , וכל הדברים יגיעים

ואולי , הדבש הזה ולא לקחה שמץ מנהו אזנו

 .בחכמתו העלים ממנו ודבש וחלב תחת לשונו

 

                                                 
122

, וראו הערותיה של אורון, גם לתורת הצחצחות( וד בעקבותיוד' ור)טודרוס ' בהקשר זה מרמז כאן ר  

טודרוס ' מעניין לשים לב להערה אישית של ר( 115' עמ)כאן . 383' הע 116, 381' הע 115' עמ, ער הרזיםש

והוא סוד ': המבטאת את מודעותו לגודל הסודות בהם הוא נכנס, (מראות הצובאותמובאת רק בחלקה ב)

, ואלי דבר יגנב, י ואכחידנו תחת לשוני ובסוד שמות כנפי החיות נשקפתי בעד האשנבעמוק אעלים ממנו עינ

ואשר , וידך אל תהי בו כי אינו ממין המעלות אשר במאמרנו זה נרמזות, השיבותי אחור ימיני מלכתבו

 . 'חרדנו אליהם את כל החרדה הזאת וענין לו צריך פירוש ארוך ובאור רחב אין זה מקומו וכו
123

, ראוי לציין כי במדרש זה דורשים החכמים יג מידות מהפסוקים בשמות. צג' ש תהלים מזממדר  

' סע', פרק ג, 4.3.1' סע' עוד פרק ב לעניין זה ראו. א דווקא"תיקוני זקן ז' פסוקים שבאדרא מקושרים  לט

2.2 . 
124

ים לפחות שני מצויינ( שאינו במסגרת מה שהועתק לכאן)ראוי לציין שבקטע המקורי בשער הרזים   

מראות ן ושמותיהם נכנסו גם להעתקה ב"רב האיי גאון והרמב –שמות חכמים שדבריהם מובאים 

הרי שגם , דוד לציין את מקורותיו' לאור זאת אציע כי היות שבדרך כלל אין זה ממנהגו של ר. הצובאות

פשרית להבאה ממקור אינדיקציה א, להבא ניתן לראות במקומות בהם כן מופיעים ציונים כאלה בכתביו

 . כמו במקרה שלפנינו, אחר
125

 .מראות הצובאותבאות מודגשת מובאות המילים שנשמטו מ  
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שלה מרמזים כאן , לנבכי מחלוקת החכמים בדבר המידה אליה פנה משה לא זה המקום להיכנס

שרק מי שמצוי , בהקשר זה נסתפק בהדגשת עצם הצגתה כסוד גדול. דוד בעקבותיו' טודרוס ור' ר

   126.בפרטיויכול לרדת לעומקו

' ר 127.בסוד יג מידות( בן דוד)אשר ' מן הראוי לשים לב להפניה לחיבורו של ר, בהמשך לכך

יש . תוך הדגשת האזוטריות שלו והקושי בפענוחו, מפנים לפירוש זה, דוד בעקבותיו' רוס ורטוד

טודרוס משמיע נימת בקורת כלפי החיבור ומרמז לאפשרות שגם למחברו לא ' לציין כי בעוד ר

חסרים דברי ההסתייגות  מראות הצובאותהרי שב 128,נתבררו למעשה הסודות שהוא מביא

' יתכן כמובן שמצב זה מקורו בנוסח שעמד לעיני ר. כלפי החיבור ומחברו ונותרת רק נימת הכבוד

אשר ובין אם אך מקרי הדבר ' דוד יתר כבוד בחיבורו של ר' מכל מקום בין אם נהג ר. דוד ותו לא

טודרוס ואינו ' דוד נצמד כאן לנוסח של ר' ר, פרט לחסר לעיל: ראויה לציון העובדה הבאה –

( במודע או שלא במודע)דוד ' משמעות הדבר היא כי ר. עוסק בסוד יג מידותמציין כל חיבור אחר ש

זאת , מראות הצובאותלפני , שנכתב כאמור, שלו עצמו' ספר הגבול'ר והן מ"מתעלם כאן הן מהאד

עובדה זו ראויה לציון לאור . למרות ששני החיבורים עוסקים כידוע בסוד יג המידות בפירוט רב

ולשלב בין מקורות שונים ( ולעתים אף באריכות יתירה)דוד להוסיף דברים  'מנהגו האופייני של ר

וזאת גם אם לא תמיד מחוור לקורא )במידה והם נראים לו קשורים או עוסקים באותו עניין 

טודרוס והימנעותו מלהזכיר ' על רקע זה בולטת היצמדותו כאן לנוסח של ר...(. מבחוץ מה הקשר

' שיטתו של ר, כפי שכבר ציינו בפרק אחר.  לעניין יג המידות, אשר' כל מקור מלבד חיבורו של ר

ונפרט את ההבדלים , אשר בפירושו ליג מידות שונה מדרך האדרא בכמה בחינות משמעותיות

 :שנוגעים לענייננו, המרכזיים בין שני החיבורים

                                                 
126

דוד משמיט כאן ' הרי שר, טודרוס נותן רמז מפורט יותר למי שרוצה להתעמק בסוד' מעניין כי בעוד ר  

 . מיםטודרוס ובכך הופך את הדברים לעוד יותר סתו' את מראי המקום אליהם מפנה ר
127

 . 2.2.2' סע' פרק גלדיון נוסף בפירוש זה ראו   
', אוצר הכבוד, 'טודרוס' אשר בסוד יג מידות נמצא בחיבור אחר של ר' אזכור נוסף לחיבורו של ר 128

בחיבור זה ניכרת בעיקר הערכתו כלפי חיבורו (.  27' עמ, מבוא, שער הרזים, ראו אורון. )שנכתב בערוב ימיו

ד הקבלה החכם רבינו אשר בן החכם רבנו "וכבר חבר ספר גדול בבאורים ע: ר בלשוןהמתוא, אשר' של ר

ואני לא . ושם ימצאנו המעיין בו, ההם חרדה גדולה ויגע בהם יגיעה רבוהוא חרד ל, ל"אברהם בן דוד ז

אה מדברים אלה נר(. 206-207' עמ, מושגי יסוד, הקטע מובא ונידון אצל אורון)' .מצאני לבי להאריך בהם

 .    ונמנע מלעסוק בו, אשר ליג המידות' טודרוס על פירושו של ר' אם כן כי עד סוף ימיו לא עמד ר
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-האל בשמות לד ו נגזרות יג המידות ממידות' הייחוד' ס'ב - הפסוקים מהם נגזרות יג המידות. א

בעוד יג המידות שמקושרות , א”זמתקשרים פסוקים אלה במרומז לזקן , לעומת זאת, ר"באד 129.ז

   130 .ז' בתיקוני זקן עתיקא נגזרות מהפסוקים האחרונים במיכה פר

', מידות פנימיות'שה אבות שמכונים גם ואשר מחלק את יג המידות לשל' ר - תבנית הפירוש. ב

כל אחד מן האבות או מן המידות הפנימיות הללו מתפרט לארבע מידות . מיםשהם חסד דין ורח

. בחלוקה זו מתקבלות כמובן שתים עשרה מידות. 'מידות נפרדות'שבהן הוא פועל ואלו נקראות 

. אשר מעמד מיוחד' מיחס ר( ל בשמות"הראשון שנזכר בפסוקים הנ' הגלומה בשם יי)למידה היג 

ואותה הוא מתאר ', עצם'מידה זו היא ה', תארים'תן הוא מכנה בהבדל מכל שאר המידות שאו

אדון יחיד המושל בכל המידות ופועל בהן ברצונו בכלם או 'יצירה כ' במונחים הידועים מס

  131.'במקצתן וכולל בהם את כלם

, ר"באד 132.אשר והיא מהותית ומרכזית לו' על חלוקה זו של המידות  מתבסס עיקר דיונו של ר

, עם זאת 133.הן שוות מעמד, (שכאמור נגזרות בכלל מפסוקים אחרים)יג המידות  ,לעומת זאת

ניתן למצוא כעין הד או רמז לתבנית , לת עתיקא באדראולגג תיקונילת הדיון ביבמקום אחד בתח

במאמר שנראה מנותק מהקשר ואינו זוכה לפיתוח נוסף , כאן. 'הייחוד' ס'המידות שניכרת ב

ושה צדדים שפעים אלה יוצאים משל. לת העליונהולגפעים של לובן הגנמנים יג ש, אדראבשאר ה

. כאשר מכל צד מתפצל השפע לארבעה עברים, (שני צידי הפנים ואחור)לת העליונה ולגשל הג

' כאן אם כן ניתן לראות תבנית דומה לזו של ר. בנוסף לכך יוצא ערוץ אחד למעלה מן הגולגלת

שכן היא אינה מתישבת עם תאורי יג פלגי הזקן של , ר"אדויש לציין כי תבנית זו זרה ל, אשר

                                                 
129

אותה ניתן למצוא גם בפירושו , בעניין זה הולך פירושו בדרך השגורה ,2.2' סע' גכפי שאני מראה בפרק   

 . ק"תש' ץ ובס"בסד, משה מבורגוש' של ר
130

ויחודם של השניים ביחס לפירושי , קטיליה'אדרא לסוד יג מידות של גבהקשר זה בולטת הזיקה בין ה  

 .2.2' סע', פרק גוראו . המידות האחרים מזמנם
131

 . 2.2.2 'סע' פרק געוד לעניין זה ראו . 52' עמ, אברמס' מהד, ספר הייחוד  
132

פירוש יג , רוזמ' וראו ר, (ק"תש' על ס)ראו פרק , ל"תבנית דומה מצויה גם בפירוש יג המידות לרמד  

 . 'ל"המידות לרמד
133

ובמובן זה אולי , נרמז אמנם באדרא כי הם כוללים את קודמיהם(  היינו מידות)לגבי שני תיקונים   

כך למשל . היחוד וכן היא נשענת על סיבות שונות' אך מכל מקום אין החלוקה כאן דומה לס, נעלים יותר

חייא הדורש תיקון זה רומז לעליונותו ביחס לשני קודמיו  'ר(. ר"אד)א "ג קלג ע"ח, ביחס לתיקון השלישי

' אך דברים אלה נאמרים בהקשר מסוים מאד ונראה שנובעים מהצורך שחש ר, שלא נועדו אלא לכונן אותו

לאחר האופן שבו התקבלה דרשתו של , חייא לבסס את מעמדו כדורש ואת חשיבות התיקון אותו הוא דורש

 . רגע דרמטי, מאמרייון מפורט בנושא זה ראו לד. חזקיה בתיקון השני' ר
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כמו כן עובדה  134.שיוצאים כולם מצד פניו של עתיקא ומחולקים באופן שונה לגמרי, עתיקא

הרי , (חסד דין ורחמים)מופשטת -אשר החלוקה היא מוסרית' בולטת היא כי בעוד אצל ר

 . שבאדרא היא מקבלת ניסוח אנתרופומורפי

הייחוד הוא ביחס לדמותו ' ניכרים בין האדרא לסשאחד ההבדלים  - עמדו של משהתפקידו ומ. ג

, בשני החיבורים ישנה התיחסות לכך שהעת בה הזכיר משה את מידות האל. ותפקידו של משה

הרחמים שבמידה הראשונה בה פנה משה אל  הבטאשר מדגיש את ' בעוד ר, עם זאת. היתה עת דין

, על פי האדרא משה מזכיר. שור בין משה למידות הדין דווקאהאדרא מדגישה את הקי, האל

, ומידות אלו קשורות בעיקרן בדין( אשר' בהבדל מר, תשע ולא שלש עשרה)תשע מידות , כאמור

  135.ולא פרצוף עתיקא א”זהוא פרצוף , ר"על פי האד, שכן הפרצוף אליו פונה משה באותה שעה

ר "אן אנו מגיעים להבדל המהותי ביותר בין האדכ - ההקשר האנתרופומורפי של יג המדות. ד

ר מקושרות יג המידות בפלגי זקנו של עתיקא ופעולה זו כרוכה כפי שראינו "באד. 'הייחוד' ס'ל

 . שהוא ניגודו, א”ז פרצוף, בכינון יחסיו של עתיקא עם הפרצוף התחתון, בדוגמאות לעיל

כרוכה בהשפעתו של זקן זה על ,  זקןהמשמעות של תיקון המידות העליונות כ: במילים אחרות

לפרצוף עתיקא ומתואר ' חיצוני'שמוגדר באדרא כ, א”זפרצוף , הפרצוף הנוסף שמצטייר באלוהות

עיסוקה של האדרא ביג המידות כרוך אם כן לא רק באנתרופומורפיזם בשכבה . כמנוגד לו

,  נו בפירוט במקום אחרכפי שהראי, יתר על כן. דואליסטי הבטאלא גם ב, העליונה של האלוהות

תאורגית ובכך מתיחדת האדרא מכל -נושא משמעות משיחית, קישורן של יג המידות בזקן העליון

 . ליג המידות ,שאר פירושי המקובלים בני זמנה

אשר מרמז אמנם ' ר. 'הייחוד' ס'ים אלה שונה האדרא בתכלית מנטייתו המופשטת של הבטב

אך מהות זו זוכה כאן לכינויים מופשטים , ה ביותרלקשר בין יג המידות למהות העליונ

ב מתאורים אנתרופומורפיים של ואשר נמנע לר' ר 136.'עילת העילות'או ' עצם'ופילוסופיים כמו ה

. באלוהות כוחותהוא נזהר ביותר בכל הקשור להבחנה בין שני  -ויתר על כן , האלוהות ומידותיה

תוך שהוא , יו המתגלים של האל וכמלאכיווחותכאשר את המידות העליונות כ' מתאר ר, ככלל

                                                 
134

לארבע עיבר . האי גולגלתא חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיבר גליפין בסחרנוי' :ב"ר קכח ע"ג אד"ח  

וחד . בסטרא דאנפוי ולארבע עיבר בסטרא דא לסטרא דאחורא, ולארבע עיבר בסטרא דא, בסטרא חד

ניסוח דומה של העניין . 'י לתלת מאה ושבעין רבוא עלמיןומהאי אתפשט אורכא דאנפו. לעילא דגולגלתא

, בתלת עשר מכילן דרחמין אשתכח בגין דהאי חכמתא סתימאה דביה': א"ז רפח ע"ניתן למצוא גם באד

להרחבה על הקשרו של מאמר . 'מתפרש תלת זמנין לארבע ארבע והוא עתיקא כליל לון ושליט על כלא

 .4.1.1' סע' בר ראו פרק "יחודי זה באד
135

 .4.3.1' סע' ראו פרק ב  
136

 . 65-66, 63, 55, 52-53' הייחוד עמ' ס, ראו למשל  
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המגולם בשמו או , ה אותו הם משרתים ואשר כחו"מקפיד להדגיש את הקשר בינם לבין הקב

הוא תאורו של המלאך שר  א”זהייחוד לפרצוף ' התאור הקרוב ביותר בס. פועל בקרבם, במידותיו

אשר מדגיש כי ' אך ר, חילת העוונותממונה שר זה על הדין והענישה וגם על מ א”זבדומה ל. הפנים

ים אלה עולים כמובן גם הבט. פעולתו היא מכוחו של השם העליון והרוח העליונה שבקרבו

לעומת החופש , היחוד' בסוכך גם מידת ההקפדה על הדגשת האחדות , אך הדגשים שונים, ר"באד

 . באדרא בתאור השניות

נראה כי בחירתו להזכיר בהקשר של יג , ר לעיללאור כל האמו, דוד' אם נחזור כעת לר: כוםילס

ספר 'מ –אשר ולהתעלם מן האדרא ויתר על כן ' רק את פירושו של ר מראות הצובאותהמידות ב

החלה המגמה אותה נראה  ביתר  מראות הצובאותיכולה להעיד על כך שכבר ב, שלו עצמו' הגבול

מגמה זו היא חלק . המידותלהעלמת הסוד האנתרופומורפי הקשור ביג , אור זרועשאת ב

כאשר בד בבד הוא ממקם את עצמו כממשיכה , דוד מתורת האדרא' ההדרגתית של ר" פרישתו"מ

יוסף ' ר, טודרוס בן יוסף אבולעפיה' ר,  אשר בן דוד' של המגמה הניכרת בפירושי יג המידות של  ר

ר בהקשר של "אלו של האדהיינו הדחקת סודות מעין , יש לציין כי מגמה זו 137.ל"קטיליה והרמד'ג

חוזרת בעקביות גם במקומות האחרים בהם , תוך גילויי השפעות הזרם שנזכר לעיל, יג מידות

בה , והיא מצטרפת לדגש הגובר והולך על תורת הספירות 138,מראות הצובאותנזכרות יג המידות ב

 . דוד לדוש ולסלסל כאן ובהמשך דרכו הספרותית' מרבה ר
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פירוש יג , ל"ראו הנ, ל רואה רונית מרוז את הביטוי הקיצוני ביותר למגמה זו"בפירושו של הרמד  

 .6-7' ל עמ"המידות לרמד
138

בעמודים אלה יש שני קטעים (. 107' עמ, שני' כר, קטע המקביל לשערי אורה)ריב -רי, מראות, מאט  

, שהן מידות של רחמים גמורים, פעם אחת נרמזות יג מידות הנקשרות בכתר; שעוסקים  ביג המידות

בשני המקרים מתוארות . שהן של דין מעורב ברחמים, ובמקרה השני נזכרות יג מידות שנרמזות בתפארת

' נקודת הרחמים מקור הויה באמצע'יהן כאשר פעם אחת מצטרפת אל. 'יב מיני צירופין"מידות אלו  כ

תבנית מעין זו .  )'אלו הן יב צרופין של שם המיוחד והקו האמצעי מתווך בינתיים'( 'במקרה של תפ)ופעם 

ראוי לציין שהפסקה  (.2.2' סע'פרק ג, לעיל, ל"וכן אצל רמד, אשר' של חלוקת המידות ראינו אצל ר

מכל . דוד' כתובה ביתר פירוט וביתר בהירות מאשר אצל ר קטיליה'יוסף ג' לר, המקבילה בשערי אורה

' השואב באופן ברור מס, מקום שני התחומים בהן מופיעות יג המידות מקבלים כאן בבירור ניסוח מופשט

 . אשר בן דוד' יצירה ומר

משפיעים ש' צינורות עליונים'מדובר על יג  (109-110' עמ, שני' כר, רי אורהמקבילה בשע)רי , מראות, מאטב

הוא ביטוי , שנזכר בקטע זה בהקשר של הכתר' פני הרחמים'הביטוי . ' יג מידות אשר בעולם המשפט'ב

אנתרופומורפי בודד בתוך טקסט שמדבר בעירוב של דימויים חזותיים בלתי אנתרופומורפיים ומושגים 

ונסתם הקישור של יג נרמז ( 163-164' עמ, ראשון' כר, שערי אורהמקבילה ב)רלג -רלב' בעמ. מופשטים

 .  מידות בספירת הכתר
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 אור זרועיג מידות ב. 4.1.3

, דוד' העלמת המשמעות האנתרופומורפית של יג המידות ניכרת ביותר בחיבורו המאוחר של ר

דוד ' ניכר שר, כאן מתמעטים האיזכורים של יג המידות וכשהן בכל זאת נזכרות' .אור זרוע'

יג מדות הפשוטות היורדות מיג מבועות של הנחל ': לדוגמא. משתמש בניסוחים דומים כדי לתארן

יג מדות הנמשכים ויוצאים מיג מבועות הסתומות ': או, (1לו)' די לשכך ולשקט רוגז הדין הקשהכ

החזרה על אותו תוכן בוריאציות קלות יוצרת תחושה שהמקובל (. 1נ)' שהם בעולם המחשבה

ת כאן רמבחינה מושגית ניכ. מגביל את עצמו לגילוי מסוים מאד של הסוד הקשור ביג המידות

 . קטיליה'יוסף ג' וכן ניכר הדמיון לסוד יג המידות לר הפשטת המידות

אך בשני המקרים אין כל קישור בין , נידונות יג המידות ביתר הרחבה אור זרועבשני מקומות ב

במקרה המפותח מבין  139.דות אלה לתיקוני הזקן העליון או כל קישור אנתרופומורפי כללימ

היינו לאוסף הכללים הפרשניים שקבע , רשת בהןדוד ליג המידות שהתורה נד' מתיחס ר, השניים

שמביא פירוש , דוד' כאן ניכרת הפרטנות והיסודיות בפירושו של ר.  ולא למידות האל, ישמעאל' ר

בפירושו על דרך הסוד בולטת הטרמינולוגיה . על דרך הפשט וכן על דרך הסוד לכל מידה ומידה

' כך למשל דן כאן ר. ספרות הקבלה הקדומהוהנושאים שעולים כאן הם מהשגורים ב' ספירתית'ה

או ביחס , ביחסי החסד הדין והתפארת, בגילויו באמצעות העטרה, דוד בעילומו של כתר עליון

  140.אין כאן כל זכר לתורת הפרצופים של האדרא, כאמור. העטרה לעולמות שמבחוץ ולספירות

 

 ומסקנות כוםיס. 4.1.4

הדרגתי ניתן לראות תהליך , דוד' כתביו הגדולים של ר שתשלוכשבודקים את אזכורי יג המידות ב 

 . שקשור במידות אלההסוד האנתרופומורפי של של הבלעה וטשטוש 

וכאן ניתן למצוא את הפירוש האנתרופומורפי של , ר”אדבולטת ביותר הקירבה ל, הגבול’ סב

 הגבול’ סההקבלה בין  גם כאן ,עם זאת כפי שראינו. כיג תיקוני זקן, האדרא ליג המידות ממיכה ז

זיהינו נושא משותף והוא השניות  הגבול’ סובקטעי האדרא החסרים ב לאדרא אינה מלאה

נובעת מטשטוש מכוון זו בשלב זה קשה להכריע אם תופעה . א”זוהניגודיות בין פרצופי עתיקא ו

שעמד  זה בנוסח האדרא הבטאו שהיא נובעת מהעדרו של , בין פרצופי האדראי השניות הבטשל 

                                                 
  (א"מט ע, א"טו ע-ב"יב ע, הכוהן' מהד)= 1נ, 1טז-1יג' עמ, אור זרוע 139
בדרך זו של פירוש , כפי שהראתה רונית מרוז (.א"טו ע-ב"הכהן יב ע' מהד)= 1טז-1יג' עמ, אור זרוע 140

, ראו מרוז. משה דה לאון' ירושו של רהולך גם פ, היינו על סמך יג המידות שהתורה נדרשת בהן, המידות

 . פירוש יג מידות
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, טשטוש השניות בין הפרצופים העליוניםהתופעה של  ,כפי שטענו, מכל מקום  .דוד' לנגד עיני ר

 .האחרים שידונו להלן מוטיביםתקבל אישוש נוסף באמצעות ה

 . תיקוני הזקן של הפרצוף העליוןבין דוד את הקישור בין יג המידות ל' זונח ר, בחיבוריו הבאים

יג המידות מהקשרן האנתרופומורפי וכנגד זה הן מתוארות כאן מופשטות  מראות הצובאותב

פרט . או פלגים שיוצאים מהמבוע העליון, היינו כמבועים עליונים, קטיליה'בניסוחים ברוחו של ג

אשר בן ' טודרוס אבולעפיה ור' דוד בהקשר זה על חיבוריהם של ר' לכך ראינו את השענותו של ר

 .עמדנו לעיל, השונה מדרך האדרא, ותשעל דרכם בפירוש יג המיד, דויד

שבו , אור זרועב, מגיעה לשיאה כפי שראינו, של צמצום העיסוק ביג המידות העליונות, מגמה זו

השומר על , והאזכורים שכן מופיעים מנוסחים באופן אחיד למדי, מתמעטים אזכורי יג המידות

 . מופשטות המידות העליונות ועמימותן

 

 העין העליונה. 4.2

 הגבול 'עין העליונה באדרא ובסה .4.2.1

ובתאורם עסקנו בפירוט  ר”אדהם מהמפורטים והמפותחים ב א”זהעיניים של עתיקא ו תיקוני

מתוארים ההבדלים  ר”אדב. קצר של הדברים סיכוםלצורך הדיון הנוכחי נסתפק ב 141.בפרק אחר

בניגוד לעין עתיקא . תשמוגדרות כשתיים שהן אח לעיני עתיק יומין, א”זבין שתי עיניו של 

רחמים ובהתאם לכך הדין ומידות ה כלולות א”זעיניו של ב, שפקוחה תמיד ומבטה שופע רחמים

אינן פקוחות תמיד אלא עתים  א”זעיניו של , יתר על כן. על פי המידה המתגברת בו, משתנה מבטו

יים הללו בעיני השינו(. ומצב זה האחרון משמעותו היא העדר השגחה)הן פקוחות עתים נעצמות 

בשעה  –ביחס לעתיקא  א”זובמבטו תלויים על פי האדרא במעשי התחתונים וכן במצבו של  א”ז

ואז גם מבטו מפיק , סופגות עיניו את שפע הרחמים העליונים, מופנה אל עתיקא א”זשמבטו של 

ידת הדין להשפעת מ א”זנתון , לעומת זאת בשעה שאין הפנים העליונים מכוונים עין בעין. רחמים

ללא שינויים , הגבול’ סמובאים בנוסח מלא למדי גם ב, תאורים אלה.  שבו ומבטו חמור ושופט

 . בתחום זה מראות הצובאותלאור זאת מעניין ביותר השינוי שניכר ב.  משמעותיים ביחס לאדרא

                                                 
141

 .3.2.2' סע, 'פרק ג  
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 מראות הצובאותהעין העליונה ב. 4.2.2

ינוי משמעותי ביחס לתיקוני העיניים באדרא ניכר ש מראות הצובאותבתאורי העיניים העליונות ב

לצורך הדגמת הדברים נתבונן תחילה . א”זושינוי זה קשור בעיקרו בטשטוש והעלמת דמותו של 

 :בקטע הבא

' בזמן שעומק העולם מסתכל בפניו אל פני העולמות התחתונות הנקרא עולם המשפט כדא

אזי החיים נמצאים  ר לפנים התחתוניםמאי ע"כשפני כ' פי( טז טו' מש)' באור פני מלך חיים'

שהוא עומק המחשבה העליונה , בא וראה בזמן שפני מלך עולם עליון. . . למעלה ולמטה

אבל כביכול שפני העליון . . . מהפך פניו אל עולם התחתון אזי הוא קרוב לכל המתדבקים בו

הטים באש סותם אורו ומראה פנים של כעס מכח האדמימות אז העין נסתם והפנים מתל

    142.אזי הוא רחוק כביכול והשפע העליונה נמנע

אך ראוי לשים לב , גם כאן נידונה התלות של הפנים התחתונים בפנים עליונים, בדומה לאדרא

פנים אלה מקושרים כאן . ביחס לפנים העליונים העניין סבוך יותר. כיצד מתוארים פנים אלה

עומק המחשבה ', 'מלך עולם עליון', 'ק העולםעומ'המכונה גם , בכמה אופנים לספירת הכתר

דוד למעשה בין פני המלך העליון ' עם זאת נראה כי באופן מרומז ודק ביותר מבחין ר. 'העליונה

שהוא , המתגלה של המלך העליון הבטכאשר הפנים הם למעשה שם ל, לבין המלך כשלעצמו

טית של סתימת תפשרות ההיפודבר זה אני מסיקה מהאופן בו נידונה כאן הא. כשלעצמו נסתר

כאן זהירות  ננקטת גם  -אם גם תוך שימוש ברטוריקה שונה  –בדומה לאדרא  143.העין העליונה

מאידך מן הראוי לשים . 'כביכול'הבאה לידי ביטוי בשימוש החוזר במילה , רבה ביחס לאפשרות זו

ים מכח האדמימות לב לאופן שבו מתוארים הפנים העליונים בשעת סתימת העין כפנים שפועל

אלא הן משמשות , תכונות אלו אינן מיוחסות לעתיקא בשום מקרה ר”אדב. ומתלהטים באש

למעשה הצבע האדום הוא אחד המאפיינים . א”זכחלק ממאפייניו המובהקים של פרצוף 

לפיכך קשה . שבו אין כל גוון אלא כלו לובן צח, מעתיקא באדרא א”זהבסיסיים שמבחינים את 

 . למלך העליון כלשעצמואת דוד בחר ליחס כאן תכונה כז' להאמין שר

דוד מרמז כאן למעשה לשלוש מדרגות ' האפשרות שנראית לי סבירה יותר בהקשר זה היא כי ר

עומק ', 'מלך עולם עליון', 'ע"כ', 'עומק העולם' :שאותה הוא מכנה מדרגה עליונה –באלוהות 

יא פניו של עולם עליון זה וכפי שראינו מאפייניה שה מדרגה אמצעית .'הוא'ו', המחשבה העליונה

                                                 
142

 .רז' עמ, מראות הצובאות  
143

 . (א"נח ע, הכהן' מהד)=  2נח, אור זרועלעניין זה השוו גם   
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מדרגה . שהיא פני העולמות התחתונים ומדרגה תחתונה 144,באדרא א”זמתאימים למאפייניו של 

 145בינה' דוד לדין ומסמל לעתים את ספ' ומונח זה מתקשר בכתבי ר', עולם המשפט'זו מכונה גם 

 . אה מסתבר יותר בהקשר שלנוהמובן האחרון נר 146.ספירת מלכות, ולעתים את העטרה

הפנים התחתונים מקושרים ; א”זכי בקטע שלפנינו אין כל זכר ל, אם כן, במבט ראשון נראה

 א”זואילו תכונותיו של , שמקבילה לפרצוף הנוקבא באדרא, באופן סמבולי לספירת מלכות

ף עתיקא שאותם מתבקש לזהות עם פרצו, מיוחסות כאן באופן מעורר תמיהה לפנים העליונים

דווקא ועימה נחשף  א”זבמבט שני מתגלה הזיקה בין הפנים העליונים לפרצוף , עם זאת. מהאדרא

, כך נראה, שהוא לבדו, גם ההבדל המהותי בין הפנים העליונים לעולם העליון אותו הם מלבישים

 דוד בקטע' באם אנו מבינים כך את דבריו של ר. מהווה מעין מקבילה לפרצוף עתיקא באדרא

 א”זו של תאורהלא הוא , מסוים שעולה כבר באדרא הבטדוד מדגיש כאן ' הרי שלמעשה ר, לעיל

שניצב כנגד עתיקא , הוא פרצוף לעצמו א”זבעוד באדרא , עם זאת. כבחינתו המתגלה של עתיקא

הרי שכאן מיטשטש מעמדו העצמאי כשהוא הופך לאיבר של העולם , ושונה ממנו בתכונותיו

במובן זה ניתן לראות כאן ביטוי חדש למגמה של טשטוש הדואליות בין שני . פניובחינת , העליון

  (4.1.1' לעיל סע) .בהקשר של יג תיקוני זקן עתיקא, הגבול’ סאותה ראינו ב, הפרצופים העליונים

 :מראות הצובאותוהעלמתו ניתן לראות בקטע הבא ב א”זדוגמא אחרת לטשטוש פרצוף 

ה מסתיר "ל אם כביכול הב"ואצ -( לב כ' דב)' אה מה אחריתםויאמר אסתירה פני מהם אר

? מה יהא אחריתם, רגע אחד' ויסתום עין המשגיח אפי, שהם פנים של אורך אנפין, פניו מהם

ה כועס על בניו ועוזבם "כי כרגע מעט הב. רגע אחד' אזי אין העולם יכול להתקיים אפי

(  נד ז' יש)' בתיך וברחמים גדולים אקבצךברגע קטון עז'ומסתיר פניו המאירים מהם והסוד 
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תמוה ביותר של עתיקא שאין לו הדים  תאורשבו עולה , ר”רעיון דומה ניכר גם במקום אחד באד  

-א"קכח ע, ג"ח. )'וחיזו בוסיטא דאנפוי יתיב על כורסייא דשביבין לאכפייא לון, רי דחוור כסומא': נוספים

ותאור זה סותר את כל תאוריו , כלומר עתיקא מתואר כאן כביכול ככלול מלובן ואודם((. ר"אד)ב "ע

מושג כ, כאן' פניו'האפשרות היחידה לישבו עם שאר האדרא היא אם נבין את המילה . האחרים באדרא

אם נבין כך את הדברים הרי שלפנינו למעשה שני תאורים . סמבולי שמרמז לבחינתו המתגלה של עתיקא

הלובן והאודם הם הבחינה : א נראים כפיתוחיהם"סמבוליים של האלוהות שתאוריהם של עתיקא וז

בים והיחסים בין שתי בחינות אלה מסומלים כאן בכס השב, הנעלמה והבחינה המתגלה של האלוהות

הוא אכן מתישב , אם אנו מבינים כך את הקטע(. הלובן)=שמכריע תחתיו את השבבים , ויושבו( האודם)=

אלא שבעוד האדרא תפתח ביותר את הפוטנציאל הדואלי שבין שני , א באדרא"עם תאורי עתיקא וז

ן אנחנו ובכך הוא דומה יותר למגמות אות, קטע זה מדגיש דווקא את אחדותם, גורמים מנוגדים אלה

 .   ואילו באדרא הוא בולט בחריגותו, רואים מחוץ לאדרא
145

 .ב47 הגבול’ ס  
146

שני ' כר, לגבי מקום זה כבר העיר דניאל מאט על ההקבלה לשערי אורה)רי , רע-רסט, מראות הצובאות  

 (. 110' עמ
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א שהם נקראים גדולים אבל רחמים התחתונים נקראים רחמים קטנים "רחמים של א' פי

  147.והבן זה

למי  –כאשר כאן כמובן עולה השאלה ', ה"קב'המינוח הדומיננטי לאלוהות בקטע זה הוא ה

לפחות , נראה מתאים גם לכאןמיוחס שם זה לפרצוף עתיקא ומובן זה  ר”אדב? הכוונה בשם זה

בשורות אלו עולה שוב השאלה אותה ראינו באדרא ביחס לעתיקא . בשתי השורות הראשונות

כן . מה היה קורה אילו היה זה סותם לרגע את עינו –ביחס לעולם העליון ' מראות הצובאותב'ו

וגם התשובה  שאותה ראינו גם בקטע הקודם', כביכול'במילה , ניכרת כאן הזהירות בשאלה זו

 .העולם היה נחרב –היא אותה תשובה 

בלבד והיא  א”זה תכונה שבאדרא אופיינית ל"גם כאן מיוחסת לקב, כמו בקטע לעיל, עם זאת

, א”זהמאפיינת באדרא את ', כרגע מעט' -או יותר נכון ההתהפכות המפתיעה ממצב למצב , הכעס

, הרי בסוף הקטע, לא די בבלבולאם . הרחום תמיד, האחד, בניגוד לעתיקא הבלתי משתנה

ישנם  -דוד הבחנה מרומזת  ' מוסיף לנו ר', וברחמים גדולים אקבצך'בפירושו לסוף הפסוק 

שהם רחמים ', רחמים קטנים'וכנגדם ישנם , אריך אנפיןשהם רחמיו של ', רחמים גדולים'

והבן 'דעי דבר אלא מסתפק ברמיזה ליו, מי הם אותם רחמים תחתונים אין הוא מגלה. תחתונים

אך במקרה כזה לא ברור , הכוונה היא לספירת מלכות' רחמים קטנים'יתכן כמובן לפרש כי ב.  'זה

כאשר בשאר ספרו וכן בספריו האחרים ', והבן זה'כמו , דוד צריך לנקוט לשון רמז' מדוע היה ר

ת וסותמת הלשון המרמז. הינה מתכונותיה המובהקות, יה השוניםהבטעל , קטנותה של המלכות

קשור סוד ולפיכך נראה לי כי יש לפרש מושג זה כאן כמרמז ' רחמים הקטנים'מצביעה על כך שב

, מראות הצובאותוהן בדוגמא הקודמת מ הגבול 'סכפי שראינו הן ב, שביחס אליו, א”זאל פרצוף 

 .  דוד זהירות יתירה' נוקט אמנם ר

מאחדת בתוכה תכונות שבאדרא , ה שמתוארת כאן"דמותו של הקב, אם כן, לפי פירוש זה

ה "ה שכאן לקב"במובן זה ניכרת זיקה ברורה בין הקב. באופן נפרד א”זול אריך אנפיןמיוחסות ל

כן ניתן לראות בדברים לעיל המשך למגמה . 'גבפירוט בפרק  בו אנו דנים, ק"תש' שמתואר בס

צופים הזכריים של טשטוש השניות בין הפר, מראות הצובאותאותה ראינו בקטע הקודם מ

מגמה שכפי שכבר טען יהודה ליבס ואני דנה בכך בפירוט בפרק , באלוהות ומיזוגם בדרכים שונות

 .  ק"תש' אופינית גם לס, הנזכר

ניכרות זיקות משמעותיות בין , עד כאן ראינו אם כן כי בהקשר של יחסי המבט בין העולמות

דוד ' לאור זאת בולטת כאן נטייתו של ר. לתיקוני העיניים באדרא מראות הצובאותים בתאורה

                                                 
147

 .רס-רנט, מראות הצובאות  
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אריך כשהתכונות שמיוחסות באדרא ל, כפרצוף בפני עצמו באלוהות א”זלהעלים את בן דמותו של 

ק ויש "תש' גם בס, כאמור, תופעה מעין זו ניכרת. כלולות כאן בישות אחת, בנפרד א”זול אנפין

 . ככלל מראות הצובאותלציין שהיא אופיינית ל

 

 אור זרועין העליונה בהע. 4.2.3

חות שלשה תאורים של העין נגלה לפ,  אור זרועכשאנו ניגשים לבחון את נושא המבט העליון ב

תאורים אלה . שבהשגחתה תלוי קיום העולמות, הפקוחה תמיד ,(ע"המקושרת כאן לכ) העליונה

אור ב מבין הקטעים שעוסקים בעניין זה  148.ר"מזכירים מאד את תאורי עינו של עתיקא באד

ממזמור , שמופיע במסגרת פירוש לתפלת מוסף ראש חודש, מעניין במיוחד הקטע הבא, זרוע

 : תהלים קד

, אם הוא כביכול מסתיר פניו המאירים לעולם, ע"לכ' פי –( קד כט' תה) תסתיר פניך יבהלון

והסוד בזה . כביכול יבהלון מכח התמורות והאויבים,  [כ: מעל מסומן]שהם אריך אנפין 

רגע ' סוגר עיניו מן הנמצאים אפי' עין טוב' 'ע הנקר"ואם כ(. לב כ' דב)' אסתירה פני מהם'

  .אחד מי יכול להתקיים

 . מלהשגיח עליהם -תסתיר פניך א "ד

אזי אל , 'בין השמשות  כשיכנס באלף השביעי, בסוד השמטה -( שם' תה)תוסף רוחם יגוועון ו

כי עפר אתה 'כל הנמצאים וכל הנבראים בסוד  -( שם) 'ישובון, 'שהוא בינה -( שם' דב)' עפרם

 (. ג יט' בר)' ואל עפר תשוב

 . ע"המנשב בכ -( קד ל' תה) תשלח רוחך

 . בסוד השמטה שתבא -( שם) יבראון

 (. הושע ו ב)' יחיינו מיומים'ד "הה, כמו שהיה -( שם) ותחדש פני אדמה

 . ע"של כ -( קד לא' תה) 'יהי כבוד יימיד 

 . כמו שעשה בראשונה -( שם) במעשיו שעשה' ישמח יי, לעולם

 . 'הגבורה כשהוא מביט בכעסו ורגזו על הארץ שהיא עט' פי -(קד לב' תה) המביט לארץ

 149... מפחדו ומיראתו( שם) ותרעד

                                                 
148

הנראה כפרפרזה על דברי , (א"סה ע, הכהן' מהד=)1סו ,(א"י ע, הכהן' מהד)=1י אור זרועראו במיוחד   

 .  (ר"אד) ב"קכט ע, ג"חאבא ב' ר
149

  (א"נז ע, הכהן' מהד)= 1נח, אור זרוע  
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באפשרות  מראות הצובאותהחלק הראשון דן באופן דומה למדי למה שראינו באדרא וב

של הסתר הפנים העליונים או סגירת העין העליונה ( 'כביכול'שוב עולה כאן המונח )ההיפוטטית 

ופנים אלה מתוארים כפנים ' אריך אנפין'ע "נציין רק שכאן מכונים פניו של כ. ולא נתעכב על כך

שמאפיניהם הזכירו יותר , מראות הצובאותזאת בהבדל מתאורם של הפנים העליונים ב. מאירים

 . מהאדרא א”זאת פרצוף 

דוד את הסתרת הפנים העליונים ' מפרש ר, [דבר אחר]=' א"ד'הפותחת במילים , בפסקה השניה

רלוונטי במיוחד  ענייננול. בהקשר של תורת השמיטות וחורבן העולמות ובמסגרת תורת הספירות

על ספירת הגבורה ', המביט לארץ ותרעד'בו מתפרשות מילות הפסוק , המשפט האחרון בקטע זה

בפירוש זה מועבר (. 'עט)=עטרה ( דוד' כדרכו של ר)ית המכונה כאן ויחסיה עם הספירה העשיר

.  הגבורה במקרה זה -אל אחת הספירות , היינו המבט הכועס, א”זמאפיין שבאדרא מיוחס ל

לפנינו דוגמא להעתקת מוטיב מתורת הפרצופים ויישומו במסגרת תורת : במילים אחרות

    150.הספירות

  

  ומסקנות סיכום. 4.2.4

והדבר בא לידי ביטוי בהבאתם כמעט במלואם , דוד' העיניים מהאדרא מוכרים היטב לר ניתיקו

בהם גם נשמרים , דוד לנושא זה ניכרת מחזרתו בשני כתביו הבאים' חיבתו של ר. הגבול’ סב

ודבר , דוד מדרך האדרא' עם זאת בכתבים אלה כבר נוטה ר. מוטיבים מתיקוני העיניים באדרא

שינויים שלמעשה , י בשינויים הקלים לכאורה שהוא מכניס בדיוניו בעינייםזה בא לידי ביטו

כך ראינו שתכונות שמיוחסות באדרא לפרצוף זה . א”זשל פרצוף  ם את טשטושו והיעלמומבטאי

  א”זכן ראינו את מיזוגן של תכונות עתיקא ו, לפניו של כתר עליון מראות הצובאותמיוחסות ב

' בתוך כל זאת שומר ר. על ספירת הגבורה א”זהשלכת תכונותיו של ולבסוף את , ה"בפרצוף הקב

במקום שלשה פרצופים נראה , אך כאמור, דוד על הטרמינולוגיה האנתרופומורפית ברוח האדרא

 ,בכך. ים מתוארת כאן שניות של זכר ונקבהיזכרפרצופים ובמקום שניות של , שנותרנו עם שניים

 . ק"תש' מובהקת לשיטתו של ס ניתן לזהות כאן קרבה ,כפי שציינו

                                                 
150

בהקשר המסוים של . א לספירת מלכות"ניתן לראות  העברת תכונותיו של ז אור זרועבמקום אחר ב    

' מהד)= 1יב אור זרוע, רדם על משמרתהניתן לראות את תאור כנסת ישראל כמי שנוטה להי, ההתבוננות

ו של תאורהוא בנוגע ל, א אל העטרה"ר מיוחסת לז"הקשר אחר שבו עברה תכונה שבאד. (ב"יא ע, הכהן

מוסבים תאורים מעין זה על כנסת , (ב"צ ע, הכהן' מהד)= 2צב אור זרועב. זה שמבחוץ', ההוא דלבר'א כ"ז

 . 'ת הספירותאינה באגוד'ו', עומדת חוץ לפרוכת'ישראל ש
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 ער השחור יער הלבן והשיהש. 4.3

 .  דוד בשערות העליונות' מקבל ביטוי נוסף ויתר תוקף בדיוניו של ר א”זהטשטוש בדמותו של 

שיערו הלבן של עתיקא . בהתאמה א”זר משויכים השיער הלבן והשיער השחור לעתיקא ול"באד

נקשר  א”זואילו שיערו השחור של ( ז ט' דנ)' ה כעמר נקאשיער רישי'דניאל ' נגזר מן הפסוק מס

ההבדל בצבעי השיער  151(.ש ה יא"שה)' קווצותיו תלתלים שחורות כעורב': בפסוק משיר השירים

מתואר  א”זבעוד , עתיקא הוא זקן ורחום –של שני הפרצופים הוא ביטוי להבדל מהותי ביניהם 

  152.איש מלחמה, כבחור

אך  153,השיערות העליונות מהאדרא במלואם תיקונישבו מובאים , גבולה 'סרעיון זה נשמר ב

דוד אינו עוסק עוד בפסוקי השיער על דרך האדרא אלא ' ר, כפי שנראה מיד, מראות הצובאותב

מוטיב השיער העליון כבר אינו מופיע  אור זרועמאמץ לו דרכים אחרות וענין פרשני אחר ולבסוף ב

 . כלל

קטע זה מצוי בתוך . מראות הצובאותדוד ב' השינוי במגמתו של ר הקטע הבא ממחיש יפה את

' סע) שקטע אחר ממנו ראינו לעיל, טודרוס אבולעפיה' לר', שער הרזים'דוד מ' הרצף שמעתיק ר

, כפי שנראה, מכל מקום. דוד מציין את שם המקור ממנו הוא מביא' גם כאן אין ר, כדרכו. (4.1.2

, שונה מאד מדרך האדרא, (דוד' אותה מאמץ כאן ר)' פסוקי השיער'טודרוס בטיפול ב 'דרכו של ר

 .וכל עניינו הפרשני שונה

 93-94'  עמ, שער הרזים, טודרוס אבולעפיה' ר דף קסד, מראות הצובאות, דוד' ר

ואם יש דעות חלוקות במניח בראש זה נאה 

( ש ה יא"שה)' ראשו כתם פז' 'על זה אמ. לדרוש

פ שמצאו בו "עא. ז"פ -שהוא פני זקן 

זה  -ל זקן "וארז. רמז לשר החכמה המעתיקים

 . שקנה חכמה

ואם יש דעות חלוקות במניח ובראש זה נאה 

ש ה "שה)' ראשו כתם פז' 'על זה נאמ. לדרוש

 המעמיקיםפ שמצאו בו "אע. שהוא פני זקן( יא

זה שקנה  -ל זקן "וארז. רמז לשר החכמה

 . חכמה

                                                 
151

 (. ר"אד)א "ג קלב ע"זה באדרא ראו ח תיקוןל  
152

להבחנה בין פסוקי . ן לבחור ראו פירוט להלןֵק על המקור המדרשי להבחנה זו בין הזָ . א"שם קלט ע  

-105' עמ, קומתה של השכינה, ראו אסולין, א"השיער הנוגעים לעתיקא לבין פסוקי השיער שנקשרים בז

 .8-9' הע, 106
153

 .ב28, הגבול ’ס  
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 93-94'  עמ, שער הרזים, טודרוס אבולעפיה' ר דף קסד, מראות הצובאות, דוד' ר

' קווצותיו תלתלים שחורות כעורב' 'ומה שאמ

לפי שמה שלמעלה מן הראש היא אש ( שם)

ולפי שלא נגש דניאל אל הערפל אשר שחורה 

' אמ, ל מדת הדין של מעלה"ר, שם האלהים

 (. ז ט' דנ)' ושער רישיה כעמר נקי'

 

לא ', וכו' קווצותיו תלתלים שחורות'' וכתי

שאין נאה . קשיא כאן בישיבה כאן במלחמה

בישיבה אלא זקן ואין לך נאה במלחמה אלא 

 . . . עד כאן 154.בחור

איש ' יי' 155שמעון בן יוחאי' ובמכילתא דר

לפי שכשנגלה  -( טו ג' שמ)' שמו' מלחמה יי

ה על הים נראה להם כבחור עושה "הקב

נגלה להם בסיני כזקן . 'שמו' יי'ד "מלחמה הה

שתי ' שלא ליתן פתחון פה לומ. מלא רחמים

' איש מלחמה יי' יי'רשויות יש בשמים אלא 

 .''שמו

' קווצותיו תלתלים שחורות כעורב' 'ומה שאמ

לפי שמה שלמעלה מן הראש היא אש ( שם)

ולפי שלא ', קוצותיו רסיסי לילה'וכן שחורה 

, יזיעו נגש דניאל אל הערפל אשר שם האלהים

ושער ראשה ' 'אמ, ל מדת הדין של מעלה"ר

 (. ז ט' דנ)' כעמר נקא

לא ', רות כעורבקוצותיו תלתלים שחו' 'וכתי

שאין נאה . קשיא כאן בישיבה כאן במלחמה

בישיבה אלא זקן ואין לך נאה במלחמה אלא 

 . . . כ"ע. בחור

איש מלחמה ' יי'שמעון בן יוחאי ' ובמכילתא דר

ה על "לפי שכשנגלה הקב -( טו ג' שמ)' שמו' יי

' יי'ד "הים נראה להם כבחור עושה מלחמה הה

שלא . ן מלא רחמיםנגלה להם בסיני כזק. 'שמו

שתי רשויות יש בשמים ' ליתן פתחון פה לומ

 .''כ"ע, שמו' איש מלחמה יי' יי'אלא 

 

טודרוס את ' לענין זה דורש ר. המאמר נפתח במחלוקת סביב משמעותם של תפילין של ראש

מיכל אורון מפרשת . נדרשת כנוטריקון של פני זקן' פז'כשהמילה ', ראשו כתם פז'ש "הפסוק משה

פירושם של , טודרוס כמנוגד לפירוש אחר' את פירושו זה מציג ר 156.ברים אלה כמתיחסים לכתרד

טודרוס כציון קבוע לחוג ' משמש בכתבי רכינוי זה  157,כפי שציינו כבר קודמי. 'מעמיקים'ה

מאמר על 'ב טודרוס אכן נמצא' ופירוש מעין זה שמזכיר כאן ר 'המקובלים הגנוסטיקאים'

                                                 
154

 . ב"קידושין לב ע  
155

 . 81' י עמ"מכילתא דרשב  
156

קומתה של , חלק מהקטע הובא ונידון גם אצל אסולין. 269' הע, 93-94' עמ', שער הרזים, 'אורון  

 .9' הע 106' עמ, השכינה
157

לאור  .269' עה 93-94' עמ, וכן ראו שם. 34, 17' עמ, מבוא, שער הרזים, אורון; 87-88' עמ, קבלה, שלום  

 .הינו שיבוש מראות הצובאותשמובא במקום המקביל ב' המעתיקים'זאת נראה כי הנוסח 



 329 

קשורים בסגסגאל הקרוי גם זקוניאל ' פני הזקן'במאמר זה . יצחק הכהן' לר ',האצילות השמאלית

יתכן אם כן  158.שר פלאות החכמהבין היתר גם נקראת ש, ת החכמהשהוא השם בו נגלית אצילו

או , (לשיטת טודרוס)נסוב סביב פירוש הפסוק על ספירת כתר ' מעמיקים'שהויכוח בין טודרוס ל

, על פי הערותיו של גרשם שלום לאותו מקום במאמר, עם זאת(. לשיטת המעמיקים)חכמה 

 159.שמזוהה גם הוא במקרים מסוימים עם שר החכמה, סגסגאל הוא אחד משמותיו של מטטרון

כלומר על הבחינה העליונה והנסתרת , על הכתר' פני זקן'טודרוס מפרש את ' ר , לפי פירוש זה

  .היינו הבחינה המתגלה של האל, מטטרון=פני זקן דעת המעמיקים בעוד ל באלוהות

אך שני , א”זלא בהקשר של עתיקא אף לא בהקשר של , ר"אין זכר באד' ראשו כתם פז'לפסוק 

, (ש ה יא"שה)' קווצותיו תלתלים שחורות כעורב' – פסוקי השערות האחרים שנזכרים בהמשך

עם . ר"ם העליונים באדפיוני שני הפרצופיהם מרכזיים בא -( ז ט' דנ)' ושער רישיה כעמר נקא'ו

 . בשני המקורות לעילזאת שמושם באדרא שונה משמושם 

בעוד  ,מים העליוניםחרמידת ה, הָזֵקן, אור שערו של עתיקאמשמש הפסוק מדניאל לת ר”אדב

, וקשור במהותו הדינית', שערי דלתתא'שקרוי גם , א”זש מתאר את שערו של "הפסוק משה

לעומת זאת ניקשר בפסוקים אלה פירוש מעורפל , ת הצובאותמראווב' שער הרזים'ב 160.הלוחמנית

 . ותמוה ועדות לקושי שבו ניתן לראות גם בהבדלי הנוסח בין שני החיבורים

                                                 
158

השני לו הוא האצילות החכמה ': הוא כדלקמן (296' הע 93-94' עמ, שער הרזים)הקטע שמביאה אורון   

, וא זקוניאלה, נגלה אצילותו, וקבלנו בו ששמו אשר נגלה בו; הוא שר פלאות החכמה, ששמו פליאיאל

בתוך ,  המאמר על האצילות השמאלית, יצחק בן יעקב הכוהן' ר)' .כחשבון והדרת פני זקן –ושמו סגסגאל 

 (.245' קבלות עמ, שלום
159

לזיהויים קדומים של שר החכמה עם מטטרון בספרות ההיכלות ראו . 3' הע 245' עמ, קבלות, שלום  

  .36/א561N 31, 25/ב78V 65, 19/א13V  48,  16/בN389  20, היכלות, שפר

160
ללא כל ', שערי דלתתא'בהקשר זה תמוה אמנם נוסח האדרא שנראה ככולל שני פירושים שונים למונח   

דתניא , ואי תימא אי הכי הא שערי דלתתא אינון אוכמי אמאי לא הוו דא כדא' :מודעות לשוני ביניהם

הא בדיקנא עלאה הא , לא קשיא. 'ישיה כעמר נקאושער ר'וכתיב . 'קווצותיו תלתלים שחורות כעורב'כתיב 

ועקרא . ד כד אתייהיבת אורייתא לישראל אתייהיבת באש שחורה על גבי אש לבנה"וע. בדיקנא תתאה

דיקנא . בגין דממוחא אשתכחו לאתמשכא למוחא דלתתא ואינון לעילא מן דיקנא, דמלה משום דהני שערי

על (. ר"א אד"ג קלב ע"ח) 'ושערי בלחודייהו. דיקנא בלחודוי. חווכל תקונוי בלחודיהון אשתכ. בלחודוי הוא

שהוא שחור כנגד הזקן , שערי דלתתא מתיחס לזקן התחתון( 'לא קשיא'הפותח במלים )פי הפירוש הראשון 

, האש השחורה והאש הלבנה –בדים שאצורים בתורה שני זקנים אלה מגלמים שני ר. לבןשהוא , העליון

, האש הלבנה, הזקן הלבן)= והרובד הנסתר ( האותיות, האש השחורה, התחתון הזקן)=הרובד הנגלה 

ניכרת הבחנה בין השערות ( 'ועקרא דמלה'הפותח במלים )עם זאת בהמשך הקטע (. החללים שבין האותיות

כשכאן נראה כי שערות הראש הן לבנות כנגד שערות . לבין שערות הזקן, (שערות הראש)שיוצאות מן המח 

ניתן לראות  ,א אכן נרמזת כאןילהבחנה זו אין אמנם הדים נוספים באדרא ובמידה וה. ן שחורותהזקן שה

ניתן לראות גם  אתעדויות נוספות לתפיסה כז. שלא התקבלה למעשה, בה אולי שריד לתפיסה קודמת
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והן בשער הרזים נראה כי הקווצות השחורות  מראות הצובאותהן ב, על אף ההבדלים בין השניים

 ובשני הנוסחים.  (טודרוס לראש זהלפי פירושו של ) לראשו של עתיק יומין מעלמרמזות למשהו ש

על הערפל שמנע ממנו לראות את השחרות , מתפרש הלובן אותו ייחס דניאל לשערות עתיקא

 . שמעבר

אם גם ברמז , מצוי, (מראות הצובאותב כנרמז)במידת הדין  של שחרות עליונה קישורהלציין ש יש

 קשור בראשית הוויתו של עתיקאש', בוצינא דקרדינותא'במושג הומגולם גם באדרא  ,דק ביותר

אינו מתואר באדרא ' בוצינא דקרדינותא'ה, עם זאת. וברבדיו העמוקים והנסתרים ביותר

ולמהות , בלבד א”זתמיד לכאן מקושר , כאמור לעיל, והשיער השחור' פסוקי שערות'באמצעות 

 161.יםהדין הקשורה בו בעוד השער הלבן מקושר בפרצוף עתיקא ובמהותו כרחמים העליונ

לכאורה שבין שני פסוקי -מיושבת הסתירה, מראות הצובאותבהמשך הקטע בשער הרזים וב

שמיחסים את שני צבעי , באמצעות המדרשים הרבניים המוכרים, השערות באופן מסורתי יותר

   162.הישיבה בסיני והמלחמה על הים –השיער לשני מצבים ארכיטיפיים של האל האחד 

על דרך הסוד שמובא לפניו הוא שבשני המקרים , ולפירוש הסתום המשותף לפירוש מסורתי זה

הן הדין הן , שלו מיוחסות הן השחרות והן הלובן, מקושרים פסוקי השערות לפרצוף אחד

שמקשרת , מסורת פרשנית זו שונה בבירור מתורת השערות העליונות שניכרת באדרא. הרחמים

' ר,  כאמור, תורה זו מכיר. ם ושונים במהותםאת השחרות והלובן בשני פרצופים מנוגדים באפיי

הוא בוחר להתעלם ממנה כליל וכשם שביחס ליג המידות ראינו את  מראות הצובאותאך ב, דוד

 . כאן הוא פונה לשער הרזים, אשר' פנייתו לתורתו של ר

 

 כום ומסקנותיס. 4.4

ר דרך "מעבר מהאדכי ב ניתן לומר( 4.1-4.3 §) מתורת האדרא מוטיביםשלושת הכום דיוננו בילס

 : דוד ניכרים שני מהלכים עיקריים' ועד לשני חיבוריו המאוחרים יותר של ר הגבול 'ס

                                                                                                                                            
ל בהם מצוינת הרכות ש, בהבחנה בין איכות שערות הראש ושערות הזקן שעולה במקומות נוספים באדרא

 .((ר"אד)א "קמ ע; ב"ג קלא ע"ח) ת הראש כנגד הקושי של שערות הזקןשערו
161

בזוהר ראו ' בוצינא דקרדינותא'למשמעויותיו של ה. (ז"אד) ב"ג רצב ע"ח, (ר"אד)ב "ג קלה ע"ראו ח  

ז ראו "למשמעות הנקבית של הבוצינא דקרדינותא באד. 145-150 וביחוד.136-167' עמ,  פרקים, ליבס

למאפיינים זכריים של הבוצינא דקרדינותא במקומות אחרים . 117-118' עמ, קומתה של השכינה, אסולין

 . 178-183' עמ, אשה, ל"הנ; 178' עמ, מעגל, בזוהר ראו וולפסון
162

' השוו ס, לשמוש במדרש זה באופן דומה. 270' הע 94' עמ, שער הרזים, וראו אורון. ב"קידושין לב ע  

 . ב18ק "תש
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, הדחקת הקשר בין יג המידות ליג תיקוני הזקן העליון והפשטה של הדיונים ביג המידות. א

קטיליה 'ף גיוס' ר, טודרוס בן יוסף אבולעפיה' ר, אשר בן דוד' בדומה לדרכם של מקובלים כמו ר

 . יוסף הבא משושן הבירה' ור

. והאחדה של הפנים העליונים א”זטשטוש גובר והולך של הדואליזם בין פרצופי עתיקא ו. ב

יוסף הבא משושן ' ק לר"תש' לס אור זרועו מראות הצובאותבהקשר זה עמדנו על הדמיון בין 

 .   לאותו ראינו לעי, טודרוס אבולעפיה' לר, הבירה וכן לשער הרזים

ת תורמדוד ' של רכהתרחקות הדרגתית שני המהלכים האלה חוברים למגמה שאותה ניתן להגדיר 

דוד ' הפעם במסגרת דיוניו של ר, אישוש נוסף למגמה זו נראה בסעיף הבא.  הפרצופים של האדרא

 .'תורת הצחצחות'ב

 

 ד ויחסה לתורת הפרצופים של האדראדו' תורת הצחצחות של ר. 5

כבר נידונה בהרחבה בכמה ממאמריו של , דוד בפרט' ות בכלל ומופעיה בכתבי רתורת הצחצח

 .משה אידל ואציג כאן את עיקרי הדברים בלבד

אצל ראשוני המקובלים ניתן לזהות מסורת הקשורה בתבנית תאוסופית , כפי שהראה אידל

רוכה במבנה וכל אחת מהן ע, השניה נסתרת, הראשונה נגלית, שבעיקרה שתי מערכות עשרוניות

קיימות ', ידועות'נרמז כי מעל לספירות ה, דוד המשקפים מסורת זו' בכתבי ר 163.אנתרופומורפי

. 'צחצחות'ואלו האחרונות מקבלות כאן את השם  , עשר ספירות עליונות שהן נסתרות ונעלמות

ידל דן משה א, במסגרת דיוניו בגילוייה השונים של תורת הצחצחות בכתבי המקובלים הראשונים

בהבדלים העיקריים בין האנתרופומורפיזם הקשור בתורת הצחצחות לבין האנתרופומורפיזם של 

                                                 
163

ומשום , בעיקר על עולם הצחצחות האנתרופומורפי חל  תאורה'טען אידל כי  , מוקדם בנושאבמאמרו ה  

ושוב בניסוח , 43' עמ, דמות, אידל. )'ההקבלה בין שני המישורים הוא תופס גם בעשר הספירות התחתונות

ו של דן אידל באפשרות מקור( 259' עמ, ספירותההספירות שמעל )במאמר מאוחר יותר .( 44' עמ-שונה

היינו מתוך האנתרופומורפיות , אלא ששם תיאר למעשה מהלך הפוך, נ"בכתבי ריס' צחצחות'רעיון מעין ה

' צחצחות'שלטענת אידל הינן המקבילה ל', הויות'נלמדת האנתרופומורפיות של עשר ה, של עשר הספירות

הוא ' הויות'. )257-259, 240-245' הספירות שמעל הספירות ביחוד עמ, ראו אידל. נ"בלשונו של ריס, שבכתר

' הויות'למושג ה. אם גם באופן שונה, מושג שמופיע אצל המקובלים הראשונים וכן בכתבי חסידות אשכנז

למשמעויותיו . 118-119' עמ, ראשית הקבלה, נ ראו שלום"אצל המקובלים הראשונים ובעיקר בכתבי ריס

ל אף כותב אידל שמהלך "במאמרו הנ( 94-103' מע, תורת הסוד, של מושג זה בכתבי חסידות אשכנז ראו דן

דוד בן יהודה ' לר הגבול’ סמתבצע גם ב, על הצחצחות, היינו למידה מעשר הספירות הנגלות, מעין זה

ים חדשים פרק הבטקבלה , ראו אידל, כוחותלדיון נוסף בקשר בין דמות האדם לתבנית של עשרה . החסיד

 .128-138' עמ' ו
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אחד ההבדלים הבולטים הוא שבאדרות אין קישור בין הפרצופים לתבנית , לדבריו. האדרא

מה עומד כנגד עניין אחרון זה . וכן שבאדרות האנתרופומורפיה של הראש מפותחת מאד, עשרונית

מדבר , אך כנגד האנתרופומורפיות המפותחת שבאדרא, וד אין אידל אומר  במפורשד' בכתבי ר

 .  דוד ולהלן אחזק ואפתח כיוון זה' בכתבי ר' נימה אנתרופומורפית'אידל על 

 : דוד וחוגו מבחין משה אידל למעשה בין שני סוגים עיקריים' בטקסטים משל ר

' כתביו הידועים של ר(. ב.  יד-כתבים זיהה באות, דוד ותלמידיו' קטעים לא ידועים משל ר(. א

 .  דוד

בעוד בכתביו , לדברי אידל העיסוק בצחצחות מפותח יותר דווקא בטקסטים מהסוג הראשון

דוד לעסוק בתורה זו ועל אחת כמה וכמה במשמעות האנתרופומורפית של ' הידועים ממעט ר

 . הצחצחות

' טענה חדשה ביחס לתורת הצחצחות בכתבי ר להלן ארחיב ואפרט קביעה זו ומתוך כך אף אעלה

דוד  קשור בין היתר במהלך ' אופן העיסוק בתורת הצחצחות בכתביו הידועים של ר: ועיקרה, דוד

שבו , הגבול’ סכך נראה כי ב .אותו הוא מבצע בכתבים אלה ביחס לתורת הפרצופים של האדרא

הקשר בינה לבין דיוניו של , לאדרא ובזיקה הדוקה, תורת הפרצופים מוצגת באופן הנרחב ביותר

שבו ניכרת התרחקותו , מראות הצובאותלעומת זאת ב. דוד בצחצחות הוא לכל היותר מרומז' ר

, הקשר בין הפרצופים לצחצחות עולה באופן מפורש, דוד מתורת הפרצופים של האדרא' של ר

  . ביניהן מתפוגג כליל וגם הקשר, דוד בשתי התורות' מצטמצם עיסוקו של ר, אור זרועולבסוף ב

  .שה כתבים אלהות משללהלן אפרט את הדברים ואבסס אותם באמצעות דוגמאו

 

 הגבול’ סתורת הצחצחות ב. 5.1

של תורת תחת השפעה ניכרת , דוד בפירוט בפרצופים העליונים' עוסק ר ,כפי שראינו, הגבול’ סב

, עולה כאן כעניין נפרדק בצחצחות העיסו ,כפי שנראה מיד ,עם זאת. האדרא ומתוך דיאלוג עימה

 . הוא לכל היותר מרומזנים פרצופים העליווהקשר בין נושא זה לבין תורת ה

 164:אביא להלן קטע שחלק ממנו כבר הובא ונידון אצל משה אידל, לצורך דוגמא

עצי שיטים 'ע בעצמו והם עומדים בודאי והסוד "ל אלו העשר העומדים הם בתוך כ"ואצ

בתי אבל מה שכת. ודי בזה לכל מבין 165[?]מצדיהן/שעומדים מאליהן( לו כ' שמ)' עומדים

                                                 
164

 . 42 'עמ, דמות, אידל  
165

 .שם. ועמדתי לא כתיב אלא עומדים[ מצדיהן/שעומדים מאליהן: בנוסח שמביא אידל  
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עשר צחצחות לרמוז לך כדי שתבין מן ' ע שהם נק"בתוך כבמקומות אחרים אלו העשר שהם 

הם גם כן עומדים כצורה , למטה ממנה' ע פי"לכשכל העשר שהם חוץ . הנגלה את הנסתר

החיצונים הם עגול ' מאלו הי[ ?]'בכל אחד וא[ ?]ע אבל העשר שיש"שרמזתי לך בכ 166העליונה

   167.כמו שצירתי במקומות אחרים כדי שלא יסתפק ברעיונך הבן זה

ציין את ההקבלה בין עשרה שעומדים , שכאמור הביא במאמרו חלק מהקטע לעיל, משה אידל

ורה עומדים בצ'כן התיחס אידל ללשון הרמז שבניסוח . ע לבין עשרה שעומדים מחוצה לו"בתוך כ

הציע אידל , בהקשר של צורת אדם' צורה'על סמך הקשרים שונים בהם נזכר המונח . 'העליונה

היינו העשר , כאשר על סמך ההקבלה בין שתי המערכות', רמז אנתרופומורפי'לפרש רמז זה כ

ע נתונים במבנה "אמור המבין להבין כי גם העשר העומדים בכ, ע והעשר שבתוכו"שמחוץ לכ

 רמזראוי להדגיש כי המדובר כאן ב, אם אנו מקבלים את דבריו של אידל 168.אנתרופומורפי

ודי בזה ' –דוד ' שנועד לציבור מצומצם ומסוים כפי שמלמדים אותנו דברי ר, אנתרופומורפי בלבד

 . להלן אציג כיוון נוסף בו ניתן לפרש רמז זה. 'לכל מבין

דוד מבחין כאן למעשה בין שלוש ' שר ניתן לראות, (שלא הובא אצל אידל)בהתיחס להמשך הקטע 

לעשיריה שבתוך . עשר שמחוצה לו ועשר שבתוך העשר שמחוצה לו, ע"עשר שבתוך כ: עשיריות

שבהן נאמר , גם לעשר שמחוצה לו' עמידה'מיוחסת ה, ובהקבלה לכך' עמידה'ע מיוחסת "כ

מבחינה את עשר , קטענושא מרכזי ב, שהיא להבנתי, עמידה זו.  'עומדים כצורה העליונה'המשפט 

 . יםעגולשערוכות ב, ןהספירות החיצוניות מעשר הספירות שבתוכ  

לאור זאת נראה לי שבעמידה בצורה העליונה הכוונה כאן אינה בהכרח למראה אנתרופומורפי 

תכונות שכפי שראינו לעיל  –יציבות ושקט , אלא לצורת הויה של עמידה במובן העדר שינוי

, צוף העליון או התחום העליון וזאת כנגד צורת ההויה של העיגולמאפינות אמנם את הפר

, גול מוצגת כנגד צורת העמידהיאם צורת הע. שאפיינית לספירות שבתוך הספירות החיצוניות

’ סוקישור מעין זה ניתן אמנם למצוא במקום אחר ב, נראה שצורה זו נקשרת כאן למעשה בתנועה

, הגבול’ סצורת העיגול ברמזי סודות החשמל והגלגל ב פרט לכך מצאנו את קישורה של .הגבול

                                                 
166

 .שם, כ מובא אצל אידל"ע  
167

 .א37 הגבול’ ס 
168

בהקשר כללי של ' צורות'במאמר אחר עסק אידל גם במשמעות המונח . 26' הע 43' עמ ,דמות ,אידל  

.  63-66' בעיקר עמ, לבעיית מקורותיו, או אידלר( לאו דווקא בצורת אדם –וכאן )מלאכים וכרובים 

 . 243-245' בעיקר עמ, המראה והדבור, להקשר זה ראו גם פדיה
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ובין חוסר , את הקישור בין תנועה להתגלות  169.בהם היא מתוארת כצורה שמאפשרת התגלות

, מבחינים בין מח עתיקא השוקט ושוכךש םבמאמרי, ר”אדתנועה להעלם ניתן למצוא גם ב

רמז  170.ועל כן אף המתגלה, השופע א”ז הסתום מכל צדדיו ואינו ניתן לגילוי ולידיעה לבין מחו של

  :ם בדברים שהובאו משער הרזים לעילנוסף לרעיון זה ניתן למצוא ג

לפי שמה שלמעלה מן הראש היא אש ( שם)' קווצותיו תלתלים שחורות כעורב' 'ומה שאמ

נגש דניאל אל הערפל אשר שם האלהים  ולפי שלא יזיעו', קוצותיו רסיסי לילה'שחורה וכן 

  .'וכו

 .שאליה אין לנביא גישה, בדברים אלה מיוחס העדר התזוזה לאש השחורה שלמעלה מן הראש

נראה שהקטע לעיל לא דן באנתרופומורפיות של הצחצחות אלא עוסק , אם כן, אם נלך בכיוון זה

למעשה טענתינו היא שההבחנה . בקשר בין צורת ההויה של המהויות העליונות ואפשרות השגתן

שלהן לבדן , לבין הספירות שבתוך הספירות, להן מיוחסת העמידה, והצחצחותבין הספירות 

היא הבחנה בין מה שאין בו תנועה ועל כן אינו מתגלה לבין מה שיש בו , מיוחסת צורת העיגול

שעשויה , לספירות שבתוך הספירות, ההבחנה המדוקדקת בין הספירות. תנועה ובחינת התגלות

מגדירה ומגבילה למעשה את תחום החוויה המיסטית ומתוך כך  ,להיראות תמוהה במבט ראשון

אפילו בספירת מלכות אין , לפי תורה זו: במילים אחרות. חוויתית-את מושאי הידיעה המיסטית

אלא אפשר לדעת אותה רק מתוך שברי ההתגלויות של , למעשה אפשרות של השגה שלימה

המיסטי בכתביו  הבטנו אם כן ביטוי נוסף ללפני. הלא הן הספירות שבתוכה, בחינותיה הדינמיות

 . גם כאן קשור עניין זה בצורת המעגל, כמו במקרים הקודמים, דוד ובאופן מעניין ביותר' של ר

                                                 
169

א רהט "ד': 'מלך אסור ברהטים'דוד ל' ב פירושו של ר33, הגבול’ סגול לתנועה השוו ילענין קישור הע  

הנתיבות [ ?]לו הרצים ושבים דרכשא' למרהט ונ –בלשון משנה , ה"א מצוה לרוץ בשבת לב"כד, מלשון רצו

ל ריבוע בתוך עיגולא ולא "וזהו שאמר רבי נחוניא בן הקנה ז' וכו' והחיות רצוא ושוב'א "מאימת אדונם כד

ורמז זה מזכיר את , בתאור זה נרמזת צורתן העגולה של החיות' .שעיגולא תוך ריבוע רהט ודי למבין, רהט

, לקישור בין עמידה לחוסר תנועה האופיינית לכתר.  3.2' סעל ראו לעי, הגבול’ סרמזי החשמל והגלגל ב

' שהפנה את תשומת לבי לכך שגם בכתבי ר,  אני מודה למורי עמוס גולדרייך.  ב54, ב44 הגבול’ סהשוו 

ראו . משמש בכל מיני מובנים ולאו דווקא במובן האנתרופומורפי' צורה'יוסף בן שלום אשכנזי המושג 

צורה כנגד ) 169-170, 165-166, 160-161' יד עמ' פר, חלמיש' מהד, רבה לבראשית פירוש, ל"הנ, למשל

, שם)זמן -עגול-כן ראו דיונו על הקשר בין תנועה(. צורה במשמעות מצומצמת של נפש ושכל) 167, (חומר

 (.  168-169' עמ
170

 . ב"קמ ע, א"קלו ע, שם, (ר"אד) ב"קכח ע, ג"ראו ח  
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יש לציין כי גם במקום אחר שבו נרמזות הצחצחות , באשר ליחוס האנתרופומורפיות לצחצחות

כן קישורים מפורשים לפרצופים לא כל ש, איני מוצאת רמזים אנתרופומורפיים, הגבול’ סב

  171.העליונים

אין קישור לפרצופים העליונים המוכרים לנו  הגבול’ סמכל מקום בקטעים שעוסקים בצחצחות ב

ז ברמ הדבר נעשה, כלשהו אנתרופומורפיזם ובמידה ונקשר בהן, שמתוארים בחיבור זה, מהאדרא

 . ראינו לעיל אף ניתן להטיל בו ספקשכפי ש, דק

 

 מראות הצובאותחצחות בהצ. 5.2

כבר ניתן לראות ביטוי ברור לקשר בין הצחצחות לבין שני , מראות הצובאותב, הגבול’ סבשונה מ

והן כלולות  172(המכונה כאן לעתים גם עילת העילות ועוד)ע "הצחצחות הן בתוך כ. הפרצופים

ן לראות למשל דוגמא לכך נית. א”זאריך אנפין ו –משני הפרצופים או ערוכות כשני פרצופים 

בהקשר זה (. המובלע)=על כתר עליון הנסתר והנעלם ', בלע'דוד לשם ' במסגרת פירושיו של ר

 : מוסיף המחבר

 א”זמאה ושנים במניין לרמוז לעשר צחצחות הנעלמות שהם באורך אנפין ו' א בלע בגי"ד

א "כנגד א ולכן השנים הנוספים( נח יא' יש)' והשביע בצחצחות נפשיך וכו' 'שהם עשר כדא

   173.א"וז

 א”זדוד את הצחצחות באריך אנפין וב' כולל ר, (102)=' בלע'על סמך הפירוש הגימטרי לשם 

ואילו , רומז אל עשר הצחצחות 100כאשר המספר , 2+  100 -הוא מפרק את המספר ל. כאחד

 .  א”זו אריך אנפין –רומז אל שני הפרצופים שבהם כלולות ונעלמות הצחצחות  2המספר 
                                                 

171
של ' תה צריך לדעת כי אבנים מפולמות הם אותיות של מים וכמו שיש אותיווא': א44 הגבול’ סראו   

הם סתומות , נרות' ז אלו האבנים שהם ק"וע. 'אבני אש המתהלכת'א "של אש כד' מים כך יש אותיו

הנקרא { ע"כ, }כאלו תאמר מפלוני ואלמוני[ ???]' פי[ ?]'תפלות'הנקראת [ ?]א"ונעלמות והם נאצלים מא

ע תקרא שמו פלוני בשביל שלא תוכל לומר עליו שם "כך כ, שאדם אומר פלוני ואינו מזכיר שמו כמו' פלוני'

' פי, מפולמות, הויות' פי, ל אבנים"ידוע אלא הוא סתום בסתימות של כל וטמיר מטמרין ולזה אמרו רז

' ן כי כאן משתמש רמעניי. ''העליון והבן סוד זה ודום ליי[ ?]ואלו ההויות הם נמשכים מן המבע. לכתר עליון

נ ביחס "מונח שאופייני לריס, לתאור האבנים המפולמות שהן ההוויות הקשורות בכתר', הויות'דוד במונח 

, כמו כן מענינת הנגדתן של אבנים סתומות ונעלמות אלה. לעיל 163וראו הערה , לספירות שמעל לספירות

 . שבהן נרמזת תנועה וכפי הנראה גם התגלות, אש המתהלכתלאבני ה
172

 . 44' עמ, דמות, דוד ראו למשל אידל' לבלבול המושגי ביחס לרובד העליון באלוהות בחיבורי ר  
173

, מובא בדילוגים ואף בהשמטה אחת שנראית כטעות העתקה)רנב , כן ראו שם. רכד, מראות הצובאות  

: ראו מראות הצובאותומות נוספים בהם נזכרות הצחצחות ברמז בלבד בלמק(. 43' עמ, דמות, אצל אידל

 (.42-43' עמ, דמות, מובא גם אצל אידל האחרוןקטע ה)רלז -רכד וכן רלו, פא, כד, שם
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פרט לקישור הברור בין הפרצופים לצחצחות ראוי לציין כי בהקשר זה אף נרמז לנו מיקומם 

בכך ניתן לראות כאן ביטוי   174.תחום הצחצחות, הפרצופים וכלילתם בתחום אחד שניהעליון של 

של האחדת הפרצופים העליונים וטשטוש , נוסף למגמה אותה ראינו בהקשרים שנידונו לעיל

שונה בתכלית , ככלול עם עתיקא באותו התחום העליון והנעלם א”זתאורו של . הדואליזם ביניהם

אחת . 'זה שמבחוץ'היינו ', ההוא דלבר'הוא  א”זשבה אחד הכינויים החוזרים ל, מדרך האדרא

שהוא , ביחס לעתיקא' זה שמבחוץ'הוא  א”זמאפשרויות הפירוש לכינוי מעורר שאלה זה היא כי 

  175.לבדו הפנימי והעליון

 מראות הצובאותב, בהמשך לכך ראוי לחזור ולהדגיש כי כמתבקש מעילומן של הצחצחות

ודוגמאות מפורטות לכך , הגבול’ סביחס ל א”זו אריך אנפיןמצטמצם אמנם גם העיסוק בפרצופי 

  .ראינו בסעיפים הקודמים

 

 אור זרועהצחצחות ב. 5.3

דוד כמעט ' כאן כבר נמנע ר. רועאור זהמהלך של הסתרת הפרצופים העליונים מגיע לשיאו ב

העיסוק בצחצחות הוא מועט ומרומז ואילו הקשר בין ; לגמרי מלהעלות את הדברים על הכתב

דוגמא טובה לכך עולה בדיון בטעם פסילת סוכה שהיא   .הפרצופים לצחצחות שוב אינו נזכר כלל

 :מעל עשרים אמה

לפי שהספירות ? ם אמהלמה הסכה פסולה למעלה מעשרי' ד החכמה הפנימי"אבל ע

הקדושות הן עשר מדרגות קדושות כנגד מלכות יסוד הוד נצח תפארת גבורה חסד בינה 

והרי (. נח יא' יש)' והשביע בצחצחות נפשך'ע וכנגד עשר הפנימיים הנרמזים בפסוק "חכמה כ

ולמעלה מאלו אין לנברא הנברא בעולם לא , לך עשרים כנגד הסוכה שהיא עשרים אמה

לכן . הספירות בעצמן אין להם צד להשיגן אלא מעצמותם ולא מהם' א שרף ולא אפימלאך ול

הזהירה לנו תורתנו שלא לעשות סוכה למעלה מעשרים אמה וכל העושה סוכה למעלה 

ה ולא באלהי ישראל לפי שלא נתן כבוד למלך העליון והבן זה "אמה אין לו חלק לע' מעשרי

    176.'מאד ודום ליי

                                                 
174

. ב46, א42, א40 הגבול’ סראוי לציין כי מעין הטרמה מרומזת של מהלך זה ניתן לראות למעשה כבר ב  

 . תנים לפחות במקרה אחד גם לפירוש אחרניששם מדובר ברמזים עמומים 
175

במקומות אחרים מוסב אפיון זה , ראינו את כינויין של הספירות כחיצוניות ביחס לכתר( 5.1' סע)לעיל   

 .הרע כוחותגם על 
176

 . (ב"צה ע, הכהן' מהד)= 2צז, אור זרוע  
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, עשר ספירות ועשר צחצחות –דוד על ההבחנה בין שתי עשיריות ' כאן חוזר ר, תכפי שניתן לראו

כמו גם במקום )ראוי לשים לב כי כאן . 'עשר הפנימיים'כשאת האחרונות הוא מתאר במונח 

דוד מזכיר יותר את הפרצופים שבצחצחות ' אין ר 177(אור זרועהנוסף בו עולות ברמז הצחצחות ב

 . נמחק –כל רמז אנתרופומורפי ביחס לצחצחות . רונית הקשורה בהןאלא מתיחס רק לתבנית העש

       

  ומסקנות סיכום. 6

ניתן לראות תנודות , דוד' כתביו הגדולים של ר שלושתכשבוחנים את גלגולי תורת הצחצחות ב

לעיל נסינו להראות כי ניתן לקשור תופעה זו . ושינויים באופן בו היא מופיעה בכתבים אלו

 . דוד עם תורת הפרצופים של האדרא' ותו של רבהתמודד

דוד נוקט זהירות ולמעשה שומר על איזון עדין במסירת הסוד הקשור ' ניתן לראות כי ר, ככלל

הוא מרבה יחסית לעסוק  הגבול 'סב. א”זו אריך אנפין –במיקומם העליון של שני הפרצופים 

ניתן ביטוי  מראות הצובאותב, כנגד זה.  אך הדיון בהם מנותק מהדיון בצחצחות, בפרצופים אלו

. אך העיסוק בפרצופים כשלעצמם מצטמצם כאן ביותר, מפורש לקשר בין הפרצופים לצחצחות

יתר על כן בחיבור זה מיקומם של שני הפרצופים בצחצחות מדגיש את אחדותם של שני 

.  מצעים אחריםאך שם בא לידי ביטוי בא, הגבול’ סדוד כבר ב' שהיה חשוב לר הבט, הפרצופים

.  כל התורה הקשורה בפרצופים ובמקומם העליון בצחצחות כבר אינה עולה כלל אור זרועלבסוף ב

כנגד זה . אך ללא כל קישור לפרצופים -אם גם בשני מקרים בלבד  -הצחצחות נזכרות כאן אמנם 

 .מתפתח כאן קישורן במבנה העשרוני של הספירות

האדראי לזה שמופיע בכתבי מקובלים אחרים בתקופה כתב על ההבדלים בין האנתרופומורפיזם 

 :משה אידל את הדברים הבאים

דוד בן יהודה החסיד אינם מחקים את האנתרופומורפיה הזוהרית כאשר ' יוסף אשכנזי ור' ר

הזוהר פיתח מאד את ' ס. הם קובעים כי בתוך עילת העילות יש דמות אדם

לאריך אנפין יש רק ראש ולא גוף שלם ואין  :האנתרופומורפיות הקשורה למבנה של הראש

' ר. הזוהר קביעה ממשית כי הדמות הנסתרת של האלוהות מורכבת מעשרה מאורות' בס

דוד שמשתמש ' הרית ורויוסף ניסח את דעתו בלי להזקק לטרמינולוגיה האנתרופומורפית הז

                                                 
177

 2צט, אור זרוע –בהקשר של מידת השמן שבכדים  שמביאים פרחי הכהונה בשמחת בית השואבה   

ובידיהם כדי שמן של מאה ועשרים לוג כנגד מאה ענפים שהם עשר מדרגות ' –( ב"צז ע, הכהן' מהד)=

 .'ע ובה עשר פנימיות שהם צחצחות יעלה מספרם עשרים הרי לך מאה ועשרים"ועשרים רומז לעשר של כ
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קביל לאדרות כי במ, מכאן אנו למדים. לא קיבל אותה כפשוטה, הרבה בטרמינולוגיה זו

שיונקת את , ג מגמה אנתרופומורפית"התפתחה בקבלה בסוף המאה הי, הזהר' שבס

178.מסורותיה מתוך תפיסות עתיקות שמקורן בגנוסיס
  

קימת בקבלה הקדומה מגמה , אידל מצביע על כך שפרט לאנתרופומורפיזם האדראי

על מסורות גנוסטיות , בלתי תלוי באדרא, שמסתמכת באופן עצמאי, אנתרופומורפית מקבילה

דוד הדברים מורכבים יותר שכן מקובל זה מכיר ' ביחס לר, כפי שהוא מציין, עם זאת. קדומות

אינו מקבל אותה  -כניסוחו של אידל  -את תורת האדרא ואף משתמש בה בהרחבה אם גם 

 . 'כפשוטה'

לטעון כי אין די  ארצה, דוד בן יהודה החסיד' בשלושת כתביו של ר, לאור המהלך שתיארנו לעיל

' תחת זאת אציע שכתביו הגדולים של ר. דוד לא מקבל את תורת האדרא כפשוטה' בקביעה שר

את ביטוייה של מגמה זו . דוד משקפים מגמה מתגברת של הסתרת תורת הפרצופים של האדרא

 יג –היינו , שנידונו בפירוט בחלקו הראשון של הפרק מוטיביםה שלושתראינו תחילה באמצעות 

בחלקו השני של הפרק ראינו את  –תאורי העין העליונה ותאורי השיער העליון ולבסוף , המידות

 . דוד בהקשר של תורת הצחצחות' ביטוייה של דחיקת תורת הפרצופים מכתביו הגדולים של ר

ניתן לראות גם ,  או לבעייתיות ולייחוד של העיסוק בה, רמזים לויכוח סביב תורת הפרצופים

דברים אלו נותחו זה מכבר בפירוט במאמרו החשוב של . י לחברים בפתיחת האדרא"בבדברי רש

שמעון כביקורת כלפי המקובלים בני ' רש ליבס את דברי רבו פי', המשיח של הזוהר, 'דה ליבסיהו

  179.על אופן עיסוקם בנסתר, דורו

ליחודה של , תבדוגמאות שהובאו ונותחו בפרק זה ניתן לראות מעין עדות טקסטואלית חיצוני

דוד הוא מקובל שבבירור מכיר את תורת האדרא לפרטיה ' ר. האדרא בזמנה ולגודל תעוזתה

בשני ועל רקע זה בולטת ביותר הימנעותו ההדרגתית ממנה , הגבול’ סכניכר ב, ועניניה השונים

דוד אל המגמה ' בהקשר של יג המידות ראינו את התקרבותו של ר, כך למשל. כתביו הבאים

' קטיליה ובפירוש יג המידות לר'יוסף ג' כפי שהיא ניכרת בכתבי ר, פשטת בפירושי המידותהמו

דוד לתורת ' ראינו את התקרבותו של ר, וכנגד שניות הפרצופים הזכריים באדרא. אשר בן דוד

מהאדרא בפרצוף זכרי  א”זשבה מתאחדות תכונותיהם של עתיקא ו, ק"תש' הפרצופים של ס

 . פרצוף נקבישכנגדו ניצב , אחד

                                                 
178

 .54' עמ, דמות, אידל  
179

 . 146-151, 119, 93, המשיח, ליבס  
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בולטת , דוד מעט מעט מתורת הפרצופים של האדרא' שבהם נסוג ר, בצד מהלכים אלה

תופעה זו פירשנו .  שלתוכה נטמעים בהדרגה הפרצופים העליונים, התמקדותו בתורת הספירות

 . של הסתרת תורת הפרצופים של האדרא ודחיקתהכמגמה מתפתחת 

הצבענו על עדויות מגוונות להיעדרה של , (של מחקר זה וכך גם בפרקים האחרים)לכל אורך הדרך 

ולזהירות הניכרת ביחס אליה , תורת הפרצופים של האדרא בכתבי מקובלים אחרים בתקופה

 . בכתבי אלה שנראה שהכירוה

בהקשר זה ראוי להזכיר גם את דבריו של יהודה ליבס בהתיחסו להיעדר העניין המשיחי של 

 : קטיליה'האדרא בכתבי ג

אלא אף היסוד המיתי  180,קטיליה'הנה לא רק היסוד המשיחי חסר בעיבודו של גו

 אדראדת לכל השיטה המיוח. . . חסר אצלו אדראהבולט כל כך ב , והאנתרופומורפי

 181.שיטת עשר הספירות הרגילהמשמשת אצלו רק להעשרת 

ה זאת משה אידל או כפי שמכנ, דוד נותרו אמנם שיירים אנתרופומורפיים בלתי מבוטלים' אצל ר

דבריו האחרונים של ליבס נכונים , אך עם זאת', נימה אנתרופומורפית'ניתן לחוש בכתביו ב –

, גם אצלו משמשת שיטת הפרצופים של האדרא בעיקר להעשרת שיטת הספירות. ביותר גם לגביו

פומורפי דוד היסוד המיתי והאנתרו' גם אצל ר, בסופו של דבר –וכפי שנסיתי להראות בפרק לעיל 

 : שה תחומים מרכזייםועניין זה בא לידי ביטוי בשל. החזק של האדרא מתעמעם בהדרגה

יג 'כפי שבא לידי ביטוי בגלגולי מושג , טשטוש הדרגתי של האנתרופומורפיזם הקשור בעתיקא. א

 .בכתביו' המידות

תוך הדיון כפי שניכר מ, א”זועמעום השניות בין עתיקא ל א”זטשטוש הדרגתי בדמותו של . ב

 .השיער והבטת העין, יג המידות: מוטיביםה שלושתב

שניכרים בהקשרים בהם עולה , א”זהטמרת האנתרופומורפיזם ועמעום השניות בין עתיקא ל. ג

 . תורת הצחצחות בכתביו

ביטוי נרחב יחסית לתורת הפרצופים של האדרא בתרגום ובפירוש , אם כן, ניתן למצוא הגבול’ סב

נשמרים מהאדרא ( למעט קטע אחד) מראות הצובאותב; לקטעי אדרא רביםדוד ' שמביא ר

 אור זרועולבסוף ב; ובנוסף לכך השניות בין שני הפרצופים מיטשטשת, מוטיבים פזורים בלבד

                                                 
180

 .קטיליה בסוד יג מידות'ו של גרים אלו מתיחס ליבס לחיבורבדב  
181

ניתן , ק"תש' הראינו כי גם בחיבור אנתרופומורפי מובהק כמו ס, מכיוון אחר. 102, המשיח, ליבס  

והתמקדות בפרצוף התחתון של , פרצוף עתיקא, לראות הימנעות מן העיסוק בפרצוף העליון של האדרא

 .גק ראו על כך בהרחבה בפר. א"ז
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אין כאן כבר כל זכר ואילו  א”זלפרצוף . כבר מודחקת תורת הפרצופים עד שהיא נעלמת כליל

 .לבדפרצוף עתיקא נזכר ברמזים סתומים ב

והקושי שראו מקובלים בני התקופה " בעייתיות"דוד יכולים ללמדנו אם כן על ה' כתביו של ר

בכך הם מהווים כעין הד ריאלי . בתורת הפרצופים של האדרא או לפחות בהעלאתה על הכתב

אין באפשרותנו לדעת מהו יחס .  בנוגע לגילוי סודותיה, שמעון בפתיחת האדרא' ללבטיו של ר

אך לאור דברים אלו עולה מאליה השאלה , דוד' וייק בין כתיבת האדרא לבין כתבי רהזמן המד

כתגובה למגמה , ר  נכתבה בזמן מאוחר ביחס לחלקים אחרים שלה"האם יתכן כי פתיחת האד

של הדחקה ודלגיטימציה של תורת הפרצופים אותה היא , דוד' שאותה משקפים כתביו של ר

 . עז ביחס לשאר מקובלי התקופהכה נו, מציגה בפירוט כה נדיר
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 ותים חדשים של תוכן ומבנה באדרהבט .1

במבט ראשון היא מציגה מבנה מפואר . חטיבת האדרות ידועה כחטיבה סבוכה וחידתית

 סותרים זה את זה ולעתיםאך במבט נוסף מתגלים בה רבדי טקסט שונים שלעתים , וסיסטמטי

נידון  ר”אדריבוי רבדיה של ה. או עיבודים שונים לאותו נושא ציגים גרסאות שונות לאותו ענייןמ

ליבס בחן נושאים מסוימים בתורת האדרא ביחס לכתביהם של .  זה מכבר על ידי יהודה ליבס

חים ניתן לזהות נוס, הם של מקובלים אלהמקובלים אחרים בתקופה ומתוך כך טען כי בכתבי

את יחודו של .  קוריים יותר של התורה שמופיעה בעיבוד יחודי בחטיבת האדרותמוקדמים ומ

באוירת , י והחבורה"על רשב המסגרת סיפוראפיין ליבס בהופעתו של , ר”אדהעיבוד שניכר ב

שבא לידי ביטוי ביחסי  יסוד הדואליסטיוכן ב, הגילוי המיסטי והמשמעות המשיחית או התיקונית

, אלמנטים אלה נוספו לפי ליבס. א”זעתיקא ו - ר"אדשמתוארים ב שני הפרצופים העליונים

 . ולא בבת אחת, בתהליכי עיבוד חוזרים ונשנים, בהדרגה

על רקע טענותיו אלה של ליבס ניגש המחקר הנוכחי לבחינה מחודשת של תורת האלוהות של 

יו נבנים שהיא הבסיס שעל, ר”אדבמרכזו של מחקר זה עומדת תורת האלוהות של ה. האדרות

מטרת המחקר היתה להקיף את כל שלבי התיקון . ז”אדשמוצגים ב פיתוחי תורת הפרצופים

על סמך ניתוחים טקסטואליים פרטניים של שלבים ונושאים מרכזיים בו ומתוך , ר”אדשמתבצע ב

 . שכבותיה ומרכיביה -התיחסות מתמדת למבנה האדרא 

חידושיו המרכזיים . אופן כללי במבוא לעבודהתוארו ב, וומרכיבי שלבי התיקון שמתבצע באדרא

 :של מבוא זה ביחס למבואות קודמים לתורת האדרות הם

 .   שטרם נידון בהקשר זה, א"זלדמותו של  אפשריההצבעה על מקור . א

תוך עמידה על , ר”אדדיון פרטני ומקיף בשאלת היחס בין תורת הספירות לתורת הפרצופים ב. ב

 .ז”אדועל ההבדלים בינה לבין ה זהר בנושא "יחודה של האד

 . ושלב נוסף של התיקון שמתבצע באדרא זו ר”אדהצגת שלב נוסף של מיתוס מות המלכים ב. ג

 .ר"המסגרת לדרשות באד סיפורים חדשים בשאלת היחס בין הבטהצגת . ד

 . להלן נסכם את עיקרי הנושאים שציינו לעיל
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 א"מקור נוסף לדמותו של ז. 1.1

כפי שהיא , צבענו על כמה זיקות בעלות עניין בין דמות יעקב החקוקה בכסא הכבודבהקשר זה ה

. א באדרא"לבין פרצוף ז, (על פי דיונו של אליוט וולפסון)אלעזר מוורמס ' מתוארת בכתביו של ר

אל ליחסי המבט בין ה, א"את הדמיון בטיבם של יחסי המבט בין עתיקא וז ציינובהקשר זה 

בשני המקרים יחסים אלה מעוררים את מידת הרחמים . בכסא הכבוד לדמות יעקב החקוקה

. א כמי שמעביר את השפע מעתיקא אל העולמות"זדו של כן הזכרנו את תפקי. השפיע בעולמותל

שבאמצעותו מתגלות יג מידות , יעקב ו העליונה שללדמות א"במובן זה ציינו את הדמיון בין ז

א לדמות יעקב החקוקה בכסא הכבוד היא "הזכרנו בין זנקודת דמיון נוספת ש. הרחמים לשבטים

' ביחס לכתבי ר. הבחינה הנשית בכרובים', אפי זוטרא'יות לכרוב המכונה של שתי הדמו בזיקתם

אלעזר מוורמס טען וולפסון כי זיקה זו מלמדת על משמעות נקבית שנוספת כאן לדמותו העליונה 

ואת עקבותיה , א"עמדה גם במקורו של פרצוף ז כפי שטען יהודה ליבס תפיסה נקבית. של יעקב

כי יתכן ובדמותו ניתן להציע  בהמשך לכך. ר"וכן בקטע חריג אחד באד ק"תש' בס ניתן לראות

לבין דמותו   ,'אפי זוטרא'בין הכרוב הנשי  ות תוצאה של המיזוגא באדרא ניתן לרא"הזכרית של ז

זכריותו של יעקב את נקביותו " ִהכריעה" שבמקרה זהכ, החקוקה בכסא הכבוד ,הזכרית של יעקב

 .  של הכרוב

 

 ר”אדהיחס בין תורת הספירות לתורת הפרצופים ב. 1.1

. כללי פנחס גילרהעיר באופן  ר”אדעל הזיקה המעורפלת בין תורת הפרצופים לתורת הספירות ב

שמות עותם של ממשתיאור מפורט של מופעיהם ו, במבוא לעבודה, לראשונה ואילו אנו פרסנו

עמדנו על מתוך כך . ר”אדבמסגרת תורת הפרצופים של ה ,ומושגים מרכזיים בתורת הספירות

בשונה  ,ר”אדראינו כי ב. ז”אדוב ר”אדמעמדה ותפקודה השונה של תורת הספירות ב, מקומה

 ן מערכת הפרצופים למערכת הספירות וכיאין נסיון להתאמה שיטתית וכוללת בי, ז”אדמה

, בפרטי איבריהם של הפרצופים העליונים ר”אדנו מתורת הספירות נקשרים במושגים שמוכרים ל

קישורים אלה מאפיינים בסיסיים של הספירות לעתים ניכרים ב. אך לא בפרצופים כשלעצמם

ובמקרים אלה העלינו את השאלה האם האדרא מיצגת תפיסה קדומה של תורת , השונות

בין המובנים האנתרופומורפיים שניתנים בחלק מהמקרים אין התאמה , עם זאת. הספירות

 .לבין אלה שמוכרים לנו מחלקים אחרים בספרות הזוהר, לשמות הספירות ר”אדב

 



 123 

 ר”אדמיתוס מות המלכים ב. 1.1

כפי שטענו , שבה, ז”אדלעומת ה, ר”אדה שלבים של מיתוס מות המלכים בשלושעד כה תוארו 

כפי שטענה כבר שפרה . ים בתיאור אחדהשונים של מות המלכנכרכים השלבים , כבר קודמי

שהם , ביחסי הזכר והנקבה, ז נקשר מות המלכים בכל מדרגותיו"באד ,ר”בניגוד לאד, אסולין

כפי שאנו מראים בהרחבה בפרק הראשון של )או ליתר דיוק , היחסים הדומיננטיים באדרא זו

 .בלבד בחלקה השני - (העבודה

שבו עמדנו על המהלך , ר"שלבי מות המלכים באד תשלושמפורט של מלבד ניתוח טקסטואלי 

, שלב רביעי של מות המלכיםטענו לקיומו של , העלילתי והפרשני שמתהווה בין שלבים אלה

ובעקבותיו תקונו של האדם עלי  'גוף הטומאה'תיקונו של  -שלאחריו נשלם גם התיקון באדרא 

 . אדמות

כשהמוות , ץ כהיעלמות זמנית"המלכים מסדהאדרא מפרשת את מות , כפי שטען כבר יהודה ליבס

כוחות שאין מלכים הוא אם כן מצב שבו נגנזים מות ה. 'הצנעה'באמצעות מושג ה כאןמתואר 

עד להופעתם במסגרת פרצוף , ולמעשה הם עוברים תהליך של שכלול וארגון מחדש, להם קיום

 .   (במקרה של הזכר והנקבה)חדש או  ארגון חדש של הפרצופים באלוהות 

של שינוי צורת הכוחות העליונים בא לידי ביטוי גם ברובד , מהלך זה', כפי שהראינו בפרק ב

בהתאם למדרגה שבה הם , כשבכל שלב מתוארים המלכים המתים במושגים אחרים, הלשוני

כשהמלכים מתוארים כחקיקותיו של עתיקא , המינוח הוא מופשט ביותר בשלב הראשון. מצויים

בשלב זה לא נאמר דבר על מהותם של . לשוניות או סמבוליות, ותאידיאיישויות  היינו הם, במסך

 . ותיקונו הוא בהעמדת פרצוף עתיקא. המלכים שמתו

המלכים אינם עוד חקיקות מופשטות ונעלמות אלא . הופך המינוח לקונקרטי יותר בשלב השני

ונם  ובשלב זה מתגלה לנו בהתאם לכך משתנה כאן גם המינוח שנקשר בתיק. כוחות דין עליונים

שבו , א”זהכוחות המבוסמים מתגלגלים בפרצוף . כוחות הדין' התבסמות'משמעותו של התיקון כ

אך כאן אנו גם נרמזים לראשונה על כוחות דין שלא התבסמו או . כלולים יחד כוחות הדין והחסד

 . שהתבסמו חלקית

באמצעות מושג , כר והנקבהבשלב זה של מות המלכים נרמזים לנו בדקות גם יחסי הז

בהקשר זה טענו כי המלכים המתים . שעולה בהקשר של התישבות המלך בעירו' התישבות'ה

שהיא הזוגיות , הרסנית" זוגיות"מתפרשים כסמלים ל, שנזכרים בפסוקי בראשית, ועריהם

לי עומד כנגד מודל סמבו מודל זה. תקונם הראוי בזכר ונקבהשמתקימת בין כוחות הדין בטרם 
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שבו יחסי ההשפעה בין המלך ועירו , (ז וכן בשלב השלישי של מות המלכים”אותו ראינו באד)אחר 

 . וזוגיות תקינה, מסמלים יחסי זכר ונקבה

הסקסואלי של תיקון  הבטוה, י הדין בבירור בנקבההבטשל מות המלכים נקשרים  בשלב השלישי

וכן בהתישבות המלך בעירו בשלב השני  ,ץ"שנרמז במשקל ובהתבוננות פנים בפנים בסד, המלכים

בשלב זה נרמז . כאן מדובר כבר בזיווגם של הזכר והנקבה. צף ומתגלה, של מות המלכים באדרא

 . אך עניין זה אינו מתפרש, לנו קיומו של הדין היתר בנקבה

ך לכאורה ניתן היה להסתפק בכו, הזיווג בין הזכר לנקבה בסופו של השלב השלישי מתהווה

אנו טענו כי  האדרא מציבה שלב נוסף של מות , עם זאת, ות כאן את סיומו של התהליךולרא

 . המלכים ועימו שלב נוסף של התיקון

סודם של הדינים שלא התבסמו או , מפותח הסוד שנזכר בשלב השני,  השלב הרביעי, בשלב זה

יותיהם של קין דינים אלה מגולמים כאן בדמו.  התבסמו באופן חלקי בלבד בשלבים הקודמים

כשקין מגלם את הדינים שלא התבסמו כלל ואילו הבל מגלם את הדינים שהתבסמו באופן , והבל

 החלפתבמתבטא ויש לציין כי במקרה זה השינוי אף , לפנינו שינוי בולט במינוח -כלומר שוב. חלקי

הליכים מבחינת הת, עם זאת. למיתוס קין והבל, מפסוקי מות המלכים מבראשית –" פרדיגמה"

ר בבירור במיתוס מות "נקשר מיתוס קין והבל באד, אפיוניהןמבחינת שעוברות דמויות אלה וכן 

 .כפי שהראינו בפירוט בפרק השני של העבודה, המלכים

בגוף הטומאה וגוף זה נגנז  ,על דיניהם הבלתי מבוסמים ל שלב זה נכללים קין והבלבסופו ש

לול מהפרצופים העליונים שנש  , כשהוא מופרד מגוף הקדושה, בתהומות תקנו בשלבים יכַּ

של האדרא והוא זוכה לעיבוד ' הדיון בגוף הטומאה מתחיל לפני סיום א. הקודמים באדרא

. ('שעל מעמדו העצמאי עמדנו במבוא לעבודה וכן בפרק ב)  'ר סיום אולפיתוח בקטע שמופיע לאח

מפותח גם הדיון באדם הארצי  , יה האנתרופומורפיים של האדראהבטשמדגיש את , בקטע זה

 .  הקדושה והטומאה, הזכר והנקבה –כל הכוחות העליונים  כללותומשמעותו כב

ר מחזיר אותנו אל משמעות הפשט של התיקון ”קישורו של מות המלכים בכל שלבי התיקון באד

במובן זה שכל פרצוף שמתהווה הוא למעשה תיקונם של כוחות שלא הוכלו , באדראשמתרחש 

שם עמדנו  .עסקנו בפרק הראשון התיקון באדרא מעשה לש נוספת במשמעות. צוף שקדם לובפר

שהיא , נההקישור בין התמונה האנתרופומורפית העליובאדרא היא החברים  פעולתם שלעל כך ש

בפעולה זו מתפרקות למעשה שתי התורות ומתרכבות . לבין התורה הנגלית, נסתרתכעין תורה 

מתוך . נה עוד פסל ומסיכה אך גם לא התורה כפי שאנו מכירים אותהשאי, לכדי ישות חדשה

שבה משולבים וארוגים לבלי , "דמותו החדשה"כעת האל ב( נעשה או משתכלל)=תקן יפעולה זו נ
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אם כן בעשיה זו מגולם  . פסוקי התורה ופרטי התמונה האנתרופומורפית –הפרד שני מרכיבים 

תיקונה של  –שהוא תיקון משולש לכל הפחות , תרחש באדראשמ' תיקון'של המרכזי נוסף  עיקרון

 . ותיקון האדם שנכרך בו מניה וביה, תיקון האל, התורה

 

 ר"המסגרת לדרשות באד סיפורהיחס בין . 1.1

 סיפורר נגעה ל"ליבס לקיומן של שכבות טקסט שונות באדיהודה אחת מטענותיו של , כפי שראינו

עם זאת בעוד ליבס הדגיש את הקשר  .שלב מאוחר של עיבודהנוסף לאדרא ב ,שלדבריו, המסגרת

אנו עמדנו במבוא על ההבדלים המשמעותיים בין שני , בין ספור המסגרת לדרשות באדרא

הפערים הסגנוניים  בהקשר זה הדגשנו את .מרכיבים אלה ועל היחסים המורכבים ביניהם

המשיחי  הבטכי ה, למשל, ך טענוכ. חלק הדרשות באדראבין המסגרת ל סיפורוהרעיוניים בין 

מצוי בעיקר ובאופן המפותח ביותר , שעליו כתב בהרחבה יהודה ליבס, והאקסטטי של האדרא

מאידך עמדנו על שני . ומובלעבעוד שבקטעי הדרשות הוא מטושטש , המסגרת סיפורברובד של 

הקשר  ניכרבמקרים אלה . סיפור אל תוך הדרשותה" פורץ"מקרים בתוך דרשות האדרא שבהם 

בין שאר קטעי יחודם הסגנוני והתוכני ב בולטיםקטעים מסוימים אלה אך , שתי היחידותבין 

 .  המסגרת סיפוררובד של האת ההבדל בין חלקי הדרשות לבין הדרשות ובכך מדגישים דווקא 

באים לידי ביטוי גם בסיומי האדרא , המסגרת לבין הדרשות סיפורנסיונות נוספים לקשור בין 

ר כשראינו כי כל אחד מהסיומים "ת סיומיה של האדשלושבהקשר זה עמדנו במבוא על . שוניםה

ריבודה מהווים עדות ל, כך טענו, סיומים שונים אלה. אחר באדרא וענינו אחר הבטמתקשר ב

שמצטרפת לעדויות נוספות בגוף הדרשות עליהן הרחבנו , נטייתה האקלקטית של האדראול

 .בפרקים השונים

ומדגיש את חשיבותו של מעשה התיקון , המסגרת ולדרשות סיפורמתיחס באופן כללי ל אסיום 

. בינם לבין עצמם, הפרצופים העליונים ת שבין החבורה לעליונים ובתוךשל החבורה ואת האחדו

כשהיא באה בסיומה  של חטיבה שכל כולה הוקדשה , הדגשה זו נושאת נימה אפולוגטית משהו

ונראה שהיא נועדה לרכך את המהלך יוצא , של בחינת הריבוי באלוהות לפירוט אנתרופומורפי

 . הדופן של האדרא ולהצדיקו

יה הבטמדגישה בדיוק את  ,סיום בהיחידה שבאה לאחר סיום א ולסיומה קראנו , כנגד זה

שניתן לראות בו , הן במבניה, יחידה זו נראית כיחידה עצמאית. האנתרופומורפיים של האדרא

מבחינה נושאית היא ממשיכה אמנם את היחידה . והן במושגיה ,אמצע וסוף, רההתחלה ברו
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אך כפי , בה עולה השלב הרביעי של מות המלכים ותקונו של גוף הטומאה, האחרונה באדרא

, יחידה זו מדגישה. היא מפתחת שלב זה תוך שימוש במושגים חדשים', שהראינו בפירוט בפרק ב

ואת דמות האדם כהשתקפות מכלול העולמות ,  י של האדראהאנתרופומורפ הבטאת ה, אם כן

 .  הקדושה והטומאה, הזכר והנקבה -העליונים 

, המסגרת סיפורמהווה את סגירתו המפוארת של , סיום גשלה קראנו , היחידה האחרונה

שחוזרים ועולים , ים המשיחיים והאקסטטיים של האדראהבטומתיחסת בעיקר לגורל החבורה ול

 .חריפותם כאן במלוא

כשכל אחת  שונות שהצטרפו באדרא זו בצד זו יבודסיומים שונים אלה נראים אם כן כשכבות ע

 גם מצאנואישוש למעמדן העצמאי של שכבות אלה  . אחר של האדרא הבט, כאמור, מהן מדגישה

כפי , ת הסיומיםשלוששבאחדים מהם מופיעים רק אחד או שניים מבין , ר”אדשל ה היד-כתביב

 .   ו בפרק הראשוןשראינ

 

 היד-העבודה עם כתבי. 1

בדיקת  .יד של האדרא-כתבי ההתבססות עלעצם בהוא חד מחידושיו החשובים של מחקר זה א

והיא , היד היתה הכרחית במקרה זה בשל הגישה החדשה שמוצעת כאן בקריאת האדרא-כתבי

האדרות וסימני  ים של  מבנההבטלימוד תורת האלוהות של האדרות תוך התיחסות מתמדת ל

 . עיבוד שניכרים בהןעריכה ו

מונחים  ,כאמור, שבה, ר”אדיד של ה-מיקדתי את העיון בכתבי, קף החומר וסבכי פרטיובשל ה

אכן התגלו מצאי שונה  תיהיד שבדק-בכתבי. ז”אדיסודות תורת הפרצופים שמפותחים בהמשך ב

נמצא בנוסף לכך שילוב יחודי בין  אף יד-כתביובשני , ר”אדשל קטעי אדרא ועריכות שונות של ה

 .  ז”אדל  ר”אדה

-לא§ )כשחלקה הראשון  , ז”אדאלה התגלתה הבחנה מפתיעה בין שני חלקים של ה יד-כתביב

יד אלה בנפרד -הופיע בכתבי( קצה-ע§ )בעוד חלקה השני , ר”אדשולב בין מאמרי ה, (סט

מתוכו , לי של שני חלקים אלהעריכה יחודית זו הובילה לניתוח טקסטוא. ראשונהה מהחטיבה

 :שעיקריהם, ז”אדאכן עלו הבדלים משמעותיים בין שני חלקי ה

שתופסים מקום מרכזי בחלקה , לבן ולבת, לאם, ז אין זכר לאב”בחלקה הראשון של האד. א

בדומה  א”זז ממוקד בעיקר ביחסי עתיקא ו"החלק הראשון של האד: במילים אחרות. השני

 . שעומדים במרכזו של החלק השני, ר והנקבהולא ביחסי הזכ, ר”לאד
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, ז לא מפותח קישורם של הפרצופים בסמבוליקה של הספירות”בחלקה הראשון של האד. ב

הן דומות ברוחן , במידה ויש התייחסויות כאלה. השני ומת הדומיננטיות של נושא זה בחלקלע

השני של  נת בחלקשל את המשמעות החדשה שניתכך ניתן לראות למ. ר”להתייחסויות באד

ז החכמה היא בחינת מוחו של עתיקא ”בעוד בחלקה הראשון של האד. ז לחכמה העליונה”האד

ז מנוטרלת המשמעות ”בחלק השני של האד, ובתורה הגנוזה' עדן'וככזו היא מקושרת במושג ה

כך . ולעומת זאת מתפתחים כאן הקשרים סמבוליים חדשים, האנתרופומורפית של החכמה כמוח

. האות יוד בשם הקודש ועוד, במערכת הכינויים' אתה, 'במערכת הפרצופים' אב'מה היא ההחכ

בחלק השני קשר זה , ז מרכזי הקשר בין החכמה לעתיקא”בעוד בחלק הראשון של האד, כמו כן

עם , במוקד תשומת הלב עומדים כאן יחסי החכמה בבחינתה כאב. הופך משני ואזכוריו מועטים

ז גם השיח על ”במסגרת זו משתנה בחלקה השני של האד. ועם הבן והבת, שהיא האם, הבינה

כן ניתן . אלא גם יצוגים סמליים של האם והבן, א”זשאינן עוד רק בחינות מחו של , הבינה והדעת

שהם סמלים שכיחים לספירות מלכות ', משפט'ו' צדק'לראות כאן את יצוגי הבן והבת באמצעות 

באופן  שמות הספירות עולים, ר”בדומה לאד, ז”ון של האדכנגד זה בחלקה הראש. ותפארת

 . אדי ולא שיטתיסיפור

בעוד בחלקה השני ניתן למצוא , לא נזכרת אדרא קודמתהיד -בכתבז "בחלקה הראשון של האד. ג

 . מדגישות את הגילוי היתר שבאדרא זוטאש, כזולאדרא התייחסויות אזכורים ומספר 

ההבחנה בין סיפור  דוגמת)ים מבניים כלליים באדרות הבטמעבר לאפשרות להתחקות אחר 

הבחנות  היד-כתביחידד ואישש העיון ב, (ז”אדאו ההבחנה בין שני חלקי ה ,המסגרת וגוף הדרשות

בין יחידות ושכבות טקסט קטנות  בתוך האדרות ובמקרים מסוימים אף האיר את , עדינות יותר

כאן ניתן לדבר על שתי תופעות . האדרות תיקוניעינינו למהלכים אפשריים בהתהוותם של 

 :מרכזיות שהתגלו

 . עריכות שונות שחידדו את מעמדם העצמאי של קטעים מסוימים באדרא. 1.1

ניכר  קטע זה . לכך ראינו למשל בקטע קטן שמופיע בסוף התיקון הראשון בזקן עתיקא דוגמא

 א"למספר תקוני זקן ז הוא מציגבגרסה יוצאת הדופן ש, ביחודו באדרא בכלל ובתקוני הזקן בפרט

התיחסות לזיקה שלא זוכה לפיתוח או , א לכוהן הגדול"בין ז מציבוכן בזיקה שהוא , (שמונה)

י ורב ודכולל נוסח יח, שכאמור, יד של ספר הגבול-כתב, היד-ואמנם באחד מכתבי.  נוספת באדרא

מופיע לקראת סוף כשהוא , הראשון של הזקן תיקוןקטע זה במנותק מה מועתק, ר”אדעניין של ה

שגם הם יוצאי דופן ביחס לשאר תקוני , תקונים השני והשלישי בזקן עתיקאומצורף ל, החיבור
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הספרותי  הבטבשני תיקונים אלה מפותחים ה. (כפי שהזכרנו בפרק הראשון של העבודה)הזקן 

עריכת תיקונים אלה . כר לעילקטע הנזהמשיחי עולה במרומז גם ב הבטויש לציין שה, והמשיחי

 .תיקונים זו מוך בהשערת מעמדה העצמאי של יחידתכן לת יכולה אםבנפרד משאר תקוני הזקן 

( בסוף התיקון)עצם מיקומו  –שמובא באדרא בסוף התיקון הראשון בזקן עתיקא קטע בנוגע ל

חד משלבי מהווה במקרה זה תמיכה נוספת לאפשרות שקטע זה נוסף לכאן בתהליך עריכה בא

 . עיבודם של תיקוני הזקן

שבהם מופיעים קטעים אלה , היד-כתבידוגמאות נוספות לעריכות שונות של קטעי אדרא ב

 ,הלחיים תיקון) השביעי בזקן עתיקא תיקוןמצאו גם בנ, ריהם באדראשבהקשרים שונים מהק

בו דנו בהרחבה בפרק  ,העין תיקון)עתיקא  גלגולתהשישי ב תיקוןוכן ב ('שבו דנו בפירוט בפרק א

 .  ('ב

 

 . עריכות שונות שחשפו מהלכים בהתהוות הסודות. 1.1

עדן עליון ועדן  –סוד זה כולל תאור של שני עדנים נסתרים . וד העדניםבס 'בהקשר זה דנו בפרק א

 בוקעמעדן זה , אף על פי כן. ואין כל דרך שמובילה ממנו ואליו, העדן העליון אינו נודע כלל. תחתון

עריכתו השונה  .אך גם הוא אינו נודע, ב שבילים"שבו כבר מפולשים ל, ור שמאיר לעדן התחתוןא

וכן על שלבים אפשריים בעריכתו , דה אותנו על מעמדו העצמאיהעמי, היד-כתבישל סוד זה ב

בתיקונים אלה נזכרים שני העדנים . לתוך מסגרת התיקונים האנתרופומורפיים של האדרות

כסמלים למוחותיהם הנעלמים של פרצוף עתיקא ופרצוף , מוח ותקוני המצחבמסגרת תקוני ה

הפנתה את , היד-עריכתו היחודית של הסוד בכתבי, אך כפי שהראינו בפירוט בפרק הראשון. א"ז

 יבודושלב מוקדם יחסית בע ניכר )!(ז”אדשלמעשה בחלקה הראשון של התשומת לבנו לכך 

ואילו הנדפסת  ר”אדבל העיבוד האנתרופומורפי ניכר שלב נוסף ש, סודהשל האנתרופומורפי 

ניכר העיבוד המתקדם והמאורגן ביותר של סוד זה בהקשרו  ז”אדבחלקה השני של ה

 . האנתרופומורפי

ראינו בהקשר של סוד תשעה האורות שיוצאים מפרצוף  תהליכי עיבוד באדרותדוגמא נוספת ל

ותו ההדרגתית של יחס האדרות לתורות כאן הצבענו על האפשרות לראות את התגבש. עתיקא

נזכרים תשעה אורות שמתפשטים מעתיקא ומהוים שם , ז"בחלק הראשון של האד. קודמות

אורות אלה מתוארים כעין שפע שיוצא מעתיקא אך כשמתבוננים בהם אין הם מתגלים . קדוש

שעוסקות  כנגד זה נזכרות באותו הקשר תורות קודמות. בריבויים אלא הם שבים להיות אחד
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היד תורות אלה נדחות בנימוק שאין זו העת לעסוק -בנוסח כתב. בתשע מדרגות נבראות בעתיקא

שכבר עסקה ' אדרא קדישא'נוספת לכאן הפניה ל ז”אדלעומת זאת בנוסח הנדפס של ה. בהן

הנדפסת מופיע דיון בתשעה  ר”אדואמנם ב. בתורות קודמות אלה ולכן אין זו העת לעסוק בהן

דיון זה מגלה זיקות חלקיות לתורת (. היד-שאינו מופיע בנוסח כתב)עין של עתיקא אורות ה

שבו מודגשת משמעותם , לספירות ועם זאת הוא בבירור מציב תיאור אלטרנטיבי, הספירות

כמו . כשפעים שנובעים מהעין העליונה ולמעשה שרויים באחדותהאנתרופומורפית של האורות 

היד של -ניתן לראות פיתוח ספרותי לעמדה המרומזת בנוסח כתב ר”אדבסיפור המסגרת של ה ,כן

 . שענינה דחייתן של תורות סוד קודמות, ז”אדה

מהלך אפשרי של התפתחות יחסן של שתי , היד-כתבמעלה בפנינו נוסח , אם כן, במקרה זה

 ראינו את הדחיה היד-בנוסח כתבז "בחלק הראשון של האד. האדרות כלפי תורות סוד קודמות

וכן את  ר הנדפסת ראינו את עיבודן  לתוך המסגרת האנתרופומורפית"באד; של תורות אלה

ולבסוף  ;שבא לידי ביטוי בסיפור המסגרת, העיבוד הספרותי של יחס האדרא למקובלי זמנה

האנתרופומורפי של סוד ראינו את ההתיחסות לעיבוד   הנדפסת ז”אדבחלקה הראשון של ה

מחדד  היד-כתבהרי ש, לתורת הספירות ז”אדאכן מרמזת כאן ה באם. ר"תשעה האורות באד

בחלק הראשון  – לבין חלקה השני ,ז”אדשל האת ההבדל בין חלקה הראשון  במקרה זהבפנינו 

ואמנם לא ניתן למצוא כאן , (היד-כתבלפחות על פי נוסח )נדחית כלא רלוונטית תורת הספירות 

כנגד זה בחלק השני . ר”אדז ל"לקה הראשון של האדבמובן זה דומה ח. התיחסויות נוספות אליה

 . מאומצת תורת הספירות וניכר הנסיון להתאמה בינה לבין תורת הפרצופים ז”אדשל ה

 

 תורת האדרות על רקע כתבים קבליים אחרים בתקופתה. 1

על , ר”אדוביחוד ה, הוא בחינת תורת האדרות, סק המחקר הנוכחיתחום נוסף של שאלות שבו ע

יג ועד ראשית -תבים מחוגים ואישים מרכזיים בקבלה הקשטיליאנית ממחצית המאה הרקע כ

' ר, קטיליה'יוסף ג' ר, חוג המקובלים הגנוסטיקאים,  אשר בן דויד' ר, כמו חוג העיון, המאה היד

לבין  ר”אדהשוואות בין ענינים שונים ב.  דוד בן יהודה החסיד' יוסף הבא משושן הבירה ור

כבר הועלו על ידי חוקרים שונים וביחוד על ידי יהודה , לק מהכתבים הנזכריםמקבילותיהם בח

ים חדשים הבטבהקשר זה מרחיב דיוננו את התחום ומוסיף נקודות השוואה חדשות וכן . ליבס

 נערכו סביב, דיונינו במקבילות לאדרות בכתבי מקובלי התקופה. בנושאים שנידונו זה מכבר

 : דנו בפרק השלישי ובפרק הרביעי של העבודה ה מוקדים מרכזיים שבהםשלוש
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 .הפירוש היחודי של האדרא ליג מידות האל(. 1

 . ק"תש' לס ר”אדהיחס בין ה(. 3

 . דוד בן יהודה החסיד' היחס לתורת האדרא בכתביו של ר(.  2

 .כל אחד מנושאים אלה סכםלהלן נ

 

 האדרא ופירושי יג מידות האל . 1.1

מקשר בין יג , שעומד בלב האדרא, פירוש זה. יחודי ביותר ליג המידות ניתן למצוא פירוש ר”אדב

כפי . שמתוארים לפרטי פרטיהם, לבין יג פלגי זקן עליונים, כ-מידות האל שנזכרות במיכה ז יח

אך בחיבור זה לא נוצר קשר , ץ"המקור לתאורם של יג פלגי הזקן מצוי בסד', שאנו רואים בפרק ב

כפי שהראתה רונית , ובמידה שנרמזת זיקה למידות, בין יג מידות האלמפורש בין פלגים אלה ל

זכיר ולא אל המידות שמ, מפי משה, מכוונים הרמזים אל יג המידות שנזכרות בשמות לד, מרוז

 . מיכה

למן ) הן אמנם יג המידות שאליהן מתיחסים רב הפירושים בתחום זה, המידות בשמות לד

כפי שכבר . התיחסותה של האדרא למידות ממיכה היא חריגהובמובן זה , (הפירושים הקדומים

יוסף ' הוא סוד יג מידות לר, מקור נוסף שמבסס את פירושו ליג המידות על מיכה ז, הראו קודמי

אותן ציין זה מכבר , חיבור זה כולל אמנם הקבלות רבות לתקוני זקן עתיקא שבאדרא. קטיליה'ג

 הבטקטיליה נעדר לחלוטין ה'בחיבורו של ג, ודה ליבסכפי שציין כבר יה, עם זאת. גרשם שלום

מתפרשות כיג פלגים עליונים ויג המידות , האנתרופומורפי שהינו מרכזי ומהותי בתקוני האדרא

  .ללא שום רמז לתיקוני זקן, בעלמא

שהוא מידת הדין על פי , א"מקשרת האדרא אל זקן ז, את יג המידות שמונה משה בשמות לד

רמז זה מקבל ביטויים . יא מרמזת לנו ביחס למעמדו הנמוך יחסית של משהובכך ה, האדרא

י את עצמו "שבהן מאדיר רשב, לפחות בעוד שתי הזדמנויות באדרא, מרומזים ומפורשים, נוספים

שסימניה ניכרים , בקישורו של משה במידת הדין נסמכת האדרא אמנם על מסורת. על פני משה

באותו )כפי שהראינו . אך ההליכה בדרך זו היא חריגה בזמנה, בספרות שעור קומה ובחוג העיון

יוסף ' יוסף הבא משושן הבירה ור' ר, אשר בן דוד' אצל מקובלים כמו ר, ('הקשר בפרק ב

'  שערי צדק'בחיבור . ניתן למצוא דווקא את קישורו של משה במידת הרחמים העליונה, קטיליה'ג

, ניתן לשמוע טון פולמוסיבנושא זה  קטיליה'י גדברבו, יליה הדבר אף מודגש ביותרקט'לג

 מציגה!( בחלקה השני)ז "יש לציין שהאד, כנגד זה .עמדת האדרא בנושא זה שמסתבר אמנם לאור
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, הן העליון –כשהיא רומזת לכך שפעולתו של משה נקשרה בשני הזקנים , בהקשר זה נוסח פשרה

 .הן התחתון

 עמדנו, בבסיס פירושי המקובלים מידותהמידות שעופרט לשאלת מעמדו של משה ומקורן של יג 

 :בפרק השלישי על שתי דרכים מרכזיות בפירושי המקובלים ליג המידות

מגמה . שבה מתקשרות המידות בפרטי פנים או באברי שעור הקומה, האנתרופומורפית גמההמ. א

ובאופן  ,ובאדרות, היוסף הבא משושן הביר' בכתביו של ר, משה מבורגוש' ניכרת בפירושו של רזו 

 . ץ"מרומז היא מסתמנת גם בסד

באמצעותם מגלה  כוחותאו , שמות, שבה התפרשו יג המידות כשפעים, המופשטת גמההמ. ב

' מסגרת זו ניכרת בפירושיהם של ר. את כוחה בספירות או בעולמות, הנעלמת, הישות העליונה

וכן חיבוריו , ל"רמד, קטיליה'ף גיוס' ר, טודרוס בן יוסף הלוי אבולעפיה' ר, אשר בן דוד

 . דוד בן יהודה החסיד' המאוחרים של ר

על סמך דיון מפורט בפירושים אלה טענו כי המקובלים שעסקו במובנן האנתרופומורפי של יג 

בעוד המקובלים שקשרו בין , המידות נמנעו מלקשרן באופן מפורש בספירת הכתר ובספירות ככלל

 .של המידות ים האנתרופומורפייםהבטיג המידות לכתר טשטשו את ה

יוסף הבא משושן ' הוא ר, מקובל נוסף שעל דרכו היחודית עמדנו בהקשר של פירושי יג המידות

שכוללים הקבלות , ק"תש' תולדות אדם וס' ס –יוסף ' בשניים מכתביו של ר, כפי שראינו. הבירה

על רקע זה . של האלוהות עזיםנפרסים תאורים אנתרופומורפיים נו, משמעותיות לתורת האדרות

משמעויות אנתרופומורפיות שונות מקבלות תולדות אדם יג המידות ' סראויה לציון העובדה כי ב

ק יג "תש' ואילו בס, אך אינן נקשרות בזקן עליון וקישורן בשערות עליונות ככלל הוא מרומז בלבד

בהסתמכנו על ניתוחיה . בדהמידות מתוארות כשפעים עליונים ואלה נזכרים ברמזים קצרים בל

טענו כי בחיבור זה נרמזת המשמעות המשיחית , ק"תש' של רונית מרוז לפירוש יג המידות בס

יוסף מהעיסוק ' וכי הבחנה זו יכולה להסביר את הימנעותו של ר, בקישורן של יג המידות בזקן

מז לקיומה של של זקן עליון וכן היא עשויה לרהמסוים אנתרופומורפי הבמידות אלה בהקשר 

כפי שטענו במבוא , עם זאת. ר"משמעות משיחית בבסיס קישורן של יג המידות בזקן העליון באד

לא ניכרת עצמן האדרא בדרשות , תיקוני הזקןבין ידות למהמעבר לעצם הקישור בין יג , עבודהל

תו של  לעומת זאת בניי. ובכל אופן אין כאן בניה ספרותית של מתח משיחי, המשמעות המשיחית

באם אנו . כפי שכבר הראה בהרחבה יהודה ליבס, ר"המסגרת של האד סיפורבניכרת משיחי מתח 

המשיחי של  הבטניתן לומר שסיפור המסגרת מפתח ומוציא לאור את ה, אם כן ,הולכים בכיוון זה
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היינו בבסיס הקישור בין )יתכן והיה מצוי בבסיס תיקוני הזקן העליון  באדרא ש הבט, האדרא

 . ובלעשטש או הוטהוא , שבהן פותחו התיקונים, דרשות עצמןבאך ( לגי הזקן ליג המידותפ

 

 ק  "תש' לס ר”אדהיחס בין ה. 1.1

נמצא שילוב יחודי בין קטעי , י מילאנו"כ, תוארו בפרק הראשוןשל האדרא ש היד-כתביבאחד מ

ו ראה המעתיק בקטעים אל. ק"תש' אדרא וקטעים מטקסט אותו זיהה שרל מופסיק כחלק מס

במקרה אחד מציגים שני הנוסחים . ולא שני חיבורים שונים', דברי זוהר'שני נוסחים שונים של 

ובמקרה אחר הם יוצרים רצף המשכי שבו נחשפת , (החוטם תיקון)גרסאות שונות לאותו עניין 

 (. סודות העורף)ק לאדרא בשאלת הסודות הראויים לגילוי "תש' מחלוקת בין ס

ויחוסם של , ק וקטעי האדרא כשני נוסחים של אותה התורה"תש' הקטעים מס הצגתם של

יכולה להעיד שבשלב כלשהו לא היתה הבחנה , לספר הזוהר, ק"תש' הקטעים המוכרים לנו מס

על ידי לטענתו של ליבס עובדו ש)העליונים הפרצופים תורת וסודות , חותכת בין החיבורים

  .שונים ובעריכות שונותלו בנוסחים התגלג( מקובלים שונים

, לא זו בלבד שהוא מגלה בפנינו עריכה יחודית של סודות הפרצופים, כפי שראינו, י מילאנו"כ

אלא הוא גם , ק"תש' סאותם אנו משייכים ללקטעים  ,אדראכ ם שמוכרים לנובהסמיכו קטעי

דוגמת , ייםמחד מוצגת כאן שניות של פרצופים זכר; מקורות אלהמשקף עמדת ביניים בין שני 

כפי שטענו , ק"תש' כדרכו של ס, עיקר הדיון מתמקד בפרצוף זעיר   אנפין –ומאידך , ר"האד

 .  בהרחבה בפרק השלישי של עבודה זו 

הסתמכה על שתי , א באדרא"ק מקביל בעיקרו לפרצוף ז"תש' שהפרצוף הזכרי בס, טענתינו

 : עובדות מרכזיות

 .שהן מאפיין מרכזי של הפרצוף העליון באדרא, ג המידותבייוסף מלעסוק ' ק נמנע ר"תש' בס. א

 מעלכיג שפעים ששופעים  ,במקרים שהוא כן עוסק במידות אלה הוא מתאר אותן באופן מופשט

 (.'ה"הקב'הקרוי כאן בעיקר )לפרצוף הזכרי העליון 

א "שאפינית לפרצוף ז, מאופיין בשניות של דין ורחמים ק"תש' הזכרי העליון בס הפרצוף. ב

 .להבדיל מעתיקא שהוא הרחמים הטהורים, באדרא

כנקבה  א"פרצוף זתפיסת הם בק "תש' ר לס"בין האדהמרכזיים ההבדלים  שני ,יהודה ליבסלפי 

נכרכו שני פרצופי , על פי ליבס, בפרצוף זה. ה"הקב –שכנגדה עומד פרצוף זכרי אחד , בחיבור זה

מעשה את בחינת המוח של הפרצוף הזכרי מהווה ל, כשהפרצוף העליון באדרא, הזכר באדרא
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ה "חו של הקבוהעובדה כי בחינת מאת אנו הדגשנו , בהמשך לדבריו של ליבס .ק"תש' היחיד בס

את כמו כן הדגשנו . ה"וכן כבחינה חיצונית לקב, ק"תש' מתוארת כבחינה עליונה ונעלמה בס

ה מזכירים "תיאוריו של הקבועיקר , בחינה עליונה זויוסף נמנע מלעסוק ב' העובדה שלמעשה ר

 . ר"א מהאד"את תאורי ז

גילוי זה . א האדראי"ק מקבילים בעיקרם לפרצוף ז"תש' לאור זאת טענו אם כן ששני פרצופי ס

ר "האדרא המסתורית שנזכרת באד, ק לאדרא דבי משכנא"תש' הובילנו לבדוק את הזיקות בין ס

במהלך העבודה .  א"הוא התמקדותה בפרצוף ז (כפי שהוגדרו על ידי יהודה ליבס)ואחד ממאפיניה 

אליוט  העיר זה מכבר, ק והאדרא דבי משכנא"תש' היינו ס, הזיקה בין שני החיבוריםעל גילינו כי 

עמדנו על  בדיוננו .רה זובדיקה מפורטת של השע, לראשונה, וולפסון ובפרק השלישי הצגנו אם כן

פרט , בין מאפיינים אלה ציינו. ק"תש' לס, התאמתם של רוב מאפיניה של האדרא דבי משכנא

את המרכזיות של סודות המשכן , גם את התמקדותו בהווית הדין, א"לעיסוקו של חיבור זה בז

דבר זה מסתבר הן מתכניו של . וכן את העובדה שחיבור זה כתוב בדרך קבלת האדרות, ק"תש' בס

שבו מוצגים , יד מילאנו לעיל-אישוש נוסף לכך ניתן למצוא בכתב, ק אך כפי שראינו"תש' ס

ק "תש' לבסוף נזכיר כי פרט לדמיון התוכני בין ס. ק כנוסח אחר של האדרא"תש' קטעים מס

שעשויים לרמז , ק"תש' הערנו בהקשר זה גם לגבי רמזים ספרותיים המצויים בס, לתורת האדרא

שערות  אקסטטי שמתמקד סביב תיקון-להתכנסותה של חבורה נבחרת למעין כינוס מיסטי

 .בדומה לתאורה של החבורה באדרא, עליונות

 

 דוד בן יהודה החסיד ' היחס לתורת האדרא בכתביו של ר. 1.1

ה מוטיבים שלושבחלקו הראשון של פרק זה דנו ב. לנושא זה הוקדש הפרק הרביעי של העבודה

העין העליונה  תאורי, יג המידות -דוד ' שחוזרים ומופיעים בכתביו של ר, אפייניים לתורת האדרא

מתוך הדיון במוטיבים אלה עמדנו על  שני מהלכים עיקריים  שניכרים . ותאורי השיער העליון

 : דוד' ועד לשני חיבוריו המאוחרים יותר של ר' הגבול' ס'ר דרך "במעבר מהאד

כפי  -ון והפשטה של הדיונים ביג המידות הדחקת הקשר בין יג המידות ליג תיקוני הזקן העלי. א

טודרוס בן יוסף ' ר, אשר בן דוד' דוד לדרכם של מקובלים כמו ר' במהלך זה מתקרב ר, אינושר

 .  יוסף הבא משושן הבירה' קטיליה ור'יוסף ג' ר, אבולעפיה
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 -להאחדה של הפנים העליונים  עד א”זטשטוש הדרגתי של הדואליזם בין פרצופי עתיקא ו. ב

, ק"תש' סלבין , מראות הצובאות ואור זרוע -דוד ' ר חיבוריו שלבהקשר זה עמדנו על הדמיון בין 

 .   טודרוס אבולעפיה' לר, וכן לשער הרזים ,יוסף הבא משושן הבירה' רחיבורו של 

תורת הפרצופים של תרחקות הדרגתית מהוברים למגמה שאותה אפיינו כשני מהלכים אלה ח

 .  דוד' האדרא בכתבי ר

תורה זו עוברת . 'תורת הצחצחות'דוד ב' ת דיוניו של ראישוש נוסף למגמה זו ראינו גם במסגר

קשר בין תופעה זו לבין טענו לדוד ואנו ' ת כתביו הגדולים של רשלושתנודות ושינויים בין 

 . דוד עם תורת הפרצופים של האדרא' התמודדותו של ר

ור במיקומם דוד נוקט זהירות ולמעשה שומר על איזון עדין במסירת הסוד הקש' ראינו כי ר, ככלל

הוא מרבה יחסית לעסוק בפרצופים ' הגבול' ס'ב. א”זאריך אנפין ו –העליון של שני הפרצופים 

ניתן ביטוי מפורש ' מראות הצובאות'ב, כנגד זה.  אך הדיון בהם מנותק מהדיון בצחצחות, אלה

ל יתר ע. אך העיסוק בפרצופים כשלעצמם מצטמצם כאן ביותר, לקשר בין הפרצופים לצחצחות

רעיון שהיה ,  א"בחיבור זה מיקומם של שני הפרצופים בצחצחות מדגיש את אחדות עתיקא וז, כן

כל ' אור זרוע'לבסוף ב.  אך שם בא לידי ביטוי באמצעים אחרים, הגבול' דוד כבר בס' חשוב לר

הצחצחות נזכרות .  התורה הקשורה בפרצופים ובמקומם העליון בצחצחות כבר אינה עולה כלל

כנגד זה מתפתח כאן . אך ללא כל קישור לפרצופים -אם גם בשני מקרים בלבד  -מנם כאן א

 .קישורן במבנה העשרוני של הספירות

כי בכתבים , אם כן, טענו, דוד' לאור סקירותינו את תאורי הפרצופים והצחצחות בכתביו של ר

 .  תורת הפרצופים של האדראמ תרחקותאלה מסתמנת מגמה הדרגתית של ה

 ,כאמור, ראינו,  או לבעייתיות ולייחוד של העיסוק בה, לויכוח סביב תורת הפרצופיםפרותי סהד 

  1,כפי שכבר הראה יהודה ליבס, בדברים אלה. י לחברים בפתיחת האדרא"גם בדברי רשב

כלפי , המסגרת של האדרא סיפורמבוטאת באופן נוקב הביקורת של מי שאחראי לפחות ל

שקובל בפני בני חבורתו , מנהיג החבורה, י"רת זו מושמת בפיו של רשבביקו. המקובלים בני דורו

תורת  -חברי האדרא  על חוסר יכולתם של חכמי הדור להתעסק בתורה שבה הולכים לעסוק

 ,חברי האדרא שאליה ניגשים, מלאכת התיקון .על תפיסת התיקון המיוחדת לה, הפרצופים

ים הבטה, האלוהותשל ביותר כמוסים הים הבטב מאין כמוהואמנם עיסוק נועז  מחיבת

   .לותיה הנעלמות והנעלותמעהאנתרופומורפיים של 

                                                 
1
 . 146-151, 113, 39, המשיח, ליבס  
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שתי האדרות וביחוד של האקלקטי של  ןשמתוכם טענו למבניה ,במחקר זה על סמך ממצאינו

סודות תורת הפרצופים מניסו לשמר כמה שיותר גרסאות של חטיבה זו נראה כי עורכיה , ר”אדה

יתכן כי היא מעידה על חשיבותם של . ופעה זו ניתן להעלות הסברים שוניםלת .םהיידהזדמנו לש

של עורכי האדרא שראו  תודעתם העצמית יתכן כי היא מעידה על, סודות הפרצופים בזמנם

צנצנת 'כעין  אותה רצו להותיר ,שמעיזים לעסוק בתורה נכחדת" מוהיקניםאחרוני "עין עצמם כב

שכוללת לצד , שוב עדות לאקלקטיות ולריבוד של חטיבת האדרות לפנינוואולי  לדורות הבאים' מן

 . שתפריהן ניכרים, עיבודים ספרותיים מהודקים ומפותחים גם עריכות  בלתי מהודקות

מקובלי וביחוד בקרב , המקובלים בדורות הבאיםגורלה של תורת האדרות בפירושי , מכל מקום

תורת ולגדולתה של  עורכיהיוצריה ומפעלם של הוכחה להצלחת  מהווה, זט-צפת במאה ה

 . למחקר אחר עניןאולם נושא זה הוא כבר  ,הפרצופים היחודית של האדרות
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חלוקה פנימית ליחידות משנה  –אדרא רבא ואדרא זוטא : נספח
 על פי נושאים מרכזיים

 

אדרא רבא – 1טבלה
1
 

 

 נושא  בסולם' סי עמוד במרגליות

 מעמד הפתיחה ט-א קכח א-קכז ב

 Iמות המלכים  יג-י קכח א

 גלגולת עתיקא כ-יד  ב-קכח א

 ח עתיקאומ כג-כא קכח ב

 עתיקא שערות לג -כד קכט א-קכח ב

 א"מצח עתיקא וז לט-לד ב-קכט א

 א"עיני עתיקא וז נח-מ קל א-קכט ב

 א כישראל של מעלה"ז נט קל א

 עתיקא והכסאות –פירוש לדניאל ז ט  סב -ס קל א

 טםוהח עא-סב ב-קל א

 י"הקדמת רשב-תיקוני זקן עתיקא פח-עב קלא א-קל ב

 .הזקן רותשעההבדל בין שערות הראש ל: יצחק' ר  ב/ק-פט קלא א

 'תיקון א: יצחק' ר  קיב-קא קלב ב-קלא א

 הןוזקן הכ: יצחק' ר  קיד-קיג קלב ב

 י"סיום וברכת רשב קטו קלב ב

 י"תיקון ב  ותגובת רשב: חזקיה' ר קכב-קטז קלב ב

 י"תיקון ג ותגובת רשב: חייא' ר קכט-קכג קלג א-קלב ב

 'תיקון ד: אנונימי קל קלג א

 .י"ותגובת רשב' תיקון ה: יוסי' ר קלה-קלא ב-קלג א

 'תיקון ו: ייסא' ר קמ-קלו קלג ב

 (הלחיים)' תיקון ז: י"רשב  קמז-קמא קלד א-קלג ב

 .י"ותגובת רשב' תיקון ח: אלעזר' ר קנא-קמח קלד א

 י"ותגובת רשב' תיקון ט: אבא' ר קנב קלד א

 'יא-'תיקונים י: יהודה' ר קנג קלד א

 'יג-'תיקונים יב: ונימיאנ קנט-קנד ב-קלד א

 .י לתקוני עתיקא"של רשב סיכוםדברי  קע-קס קלה א-קלד ב

 א"פתיחה לתיקוני ז קעב-קעא קלה א

 IIמות המלכים קפב-קעג ב-קלה א

 א"גלגולת ז קפח-קפג קלו א-קלה ב

 א"חות זומ' ג קצב-קפט קלו א

 א"שערות ז קצח-קצג קלו א

 א"מצח ז רד-קצט ב-קלו א

 א"עיני ז רכב-רה לז בק-קלו ב

 א"חוטם ז א/רלה-רכג קלח א-קלז ב

 א"זני זוא רמב-ב/רלה ב-קלח א

 א "ואלהים כשמות עתיקא וז' פירוש לשמות יי רמו-רמג קלח ב

 א"י לתיקוני זקן ז"פתיחת רשב רנו-רמז קלח ב

 .י"ותגובת רשב'  תיקון א: אלעזר' ר רפ-רנז קמ ב-קלח ב

                                                 
1

. ג"ח, ז הם בזוהר"ר והן באד"הן באד, כל מראי המקום להלן   
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 נושא  בסולם' סי עמוד במרגליות

 י "ותגובת רשב'  ד-'תיקונים ב: אבא 'ר רפט-רפא קמא א-קמ ב

 ' תיקון ה: אנונימי רצ קמא א

 ' תיקון ו: אנונימי רצא קמא א

 י"ותגובת רשב' תיקון ז: יהודה' ר רצג  -רצב קמא א

 ' תיקון ח: אנונימי רצד קמא א

 ' תיקון ט :אנונימי רצה קמא א

 א"י לתקוני ז"של רשב סיכוםדברי  רצט-רצו ב-קמא א

 (סוד וייצר.  )= 'אלהים את האדם' וייצר ה'פירוש ל שג-ש בקמא 

 (ח איברים"רמ, מעיים, חזה)יצירת הנוקבא ותיקוני הזכר  שי-שד קמב א-קמא ב

ות וער. החסד –ת הזכר מ  ַא. תיקוני הערוות של הזכר והנקבה שיג-שיא קמב א

 . הדין –הנקבה 

 IIIמות המלכים שיז-שיד קמב א

 זרועות הזכר שכב-שיח ב-קמב א

 הנוקבא לבריאת IIנוסח  שכה-שכג קמג א-קמב ב

 ותיקון גוף הטומאה IVמות המלכים   –ספור קין והבל  שכח-שכו קמג א

 .ר"לאד' סיום א שכט קמג א

השתקפות התיקונים העליונים בגוף האדם של מטה ודיונים נוספים  שנ-של קמד א-קמג א

 . בגוף הטומאה

 ר"לאד' יום בס שנא קמד א

 . 'סיום ג -ר "מעמד היציאה מהאד שסד-שנב קמה א-קמד א

 

 אדרא זוטא – 2טבלה 

 נושא  בסולם' סי עמוד במרגליות

 ז"פתיחת האד ל-כג רפח א-רפז ב

 חלק ראשון –ז "אד

 ' אני לדודי ועלי תשוקתו' לא רפח א

 שם הקודש ותשעה האורות לד-לב רפח א

 קא והשערותח עתיומ מב-לה ב-רפח א

 מצח עתיקא שנקרא רצון מח -מג רפח ב

 סוד העדנים וסוד החכמה  מט-מח רפט א-רפח ב

 עין עתיקא נב-נ רפט א

 השם הנגלה והשם הנסתר נד-נג רפט א

 'א והאות ה"חוטם עתיקא וז נז-נה רפט א

 המזלא שהוא הזקן סא-נח ב-רפט א

 מערכת שלשת הראשים סט-סב רצ א-רפט ב

 חלק שני –ז "אד

 אב =אתה=עדן תחתון עג-ע רצ א

 .אב ואם שמולידים בן ובת, חכמה ובינה כזכר ונקבה עז-עד רצ ב

 .האותיות והשמות ומודל שני הזוגות פז-עח רצא א-רצ ב

, דעת, בינה, חכמה)האם והבן , סמלי הספירות בהקשר של האב צ-פח רצא א

 ( חסד וגבורה

התמונה החדשה של האלוהות כגילוי יתר  הצגת: ספור מסגרת צה-צא רצא א

 .ר שבה לא נתגלו הדברים"ביחס לאד

 (  צדק ומשפט)סמלי הספירות בהקשר של הבן והבת  קז-צו רצב א-רצא א

 א"י לתיקוני ז"פתיחת רשב קי-קח רצב א

 מות המלכים קטז-קיא ב-רצב א

 א"גלגולת ז קכג-קיז רצג א-רצב ב
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 נושא  בסולם' סי עמוד במרגליות

 א"ז שערות הראש של קל-קכד רצג א

 א"מצח ז קלד-קלא ב-רצג א

 א"עיני ז קמו-קלה רצד א-רצג ב

 א"חטם ז קנא-קמז רצד א

 א"אזן ז קסא-קנב ב-רצד א

 א"פני ז קסד-קסב רצה א

 א"פתיחה לתיקוני זקן ז קסו-קסה רצה א

 תיקון א קסח-קסז רצה א

 א ונטייתו לדין או חסד לפי מצבו"זקן ז קעה-קסט ב-רצה א

 א"שפתי ז קעח-קעו רצה ב

 ש ה טז על דרך האותיות"פירוש לשה קפב-קעט רצה ב

 בריאת הנקבה מהזכר קפד-קפג רצו א-רצה ב

 זיווג הנקבה בזכר קפח-קפה רצו א

 הספירות כאברי הזכר -השלמת גוף הזכר   קצא-קפט רצו א

 זיווג הזכר בנקבה קצה-קצב ב-רצו א

 אבא' דברי הסיום של ר קצח-קצו רצו ב

 ז"סיום האד רא-קצט ו ברצ
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 .כתיבה איטלקית, 34מאה  ,35666' ס ,Plut. II 16לורנציאנה , פירנצה

 .כתיבה איטלקית,32-33מאות , 35667' ס, Plut.II 48פירנצה לורנציאנה 

 .כתיבה איטלקית, 32-33מאות , 35631' ס, Plut II 53פירנצה לורנציאנה 

 .כתיבה ספרדית, 33-34מאות , 30341' ס, (ancients fonds 113) Heb. 560ל "ס,פריס

 . כתיבה איטלקית, 32אה מ, 32246' ס, 617ל "ריס ספ

 .כתיבה איטלקית, 33מאה , 34644' ס, Add.643האוניברסיטה ' קימבריג

 

 8 אור זרוע' ס

 .כתיבה ספרדית, 33מאה , 3232' ס ,553המוזיאון הבריטי ספרית , לונדון
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איטלקית כתיבה , 34-35מאות (. יליבי'חיים בכור הלוי ג –ה "אוסף חב) 661703ל "ירושלים ביהס

 .רבנית

 

 : מקורות

 8 או]סודי רזיא , (מוורמס)מגרמיזא אלעזר ' ר   סודי רזיא , מוורמסאלעזר ' ר

 .ו"בילגורייא תרצ, מהדורת קאמעלהאר, [רזיי      

  .אברמס' פרבר וד' ראו להלן א  פירוש המרכבה      

   .אברמס' ראו להלן במחקריו של ד  ספר הייחוד  , אשר בן דוד' ר

 .יד-כתבי, ראו לעיל   הגבול 'ס , דוד בן יהודה החסיד' ר

 מראות
 . מאט' ראו להלן במחקריו של ד   הצובאות

 , נסיונו של האדם לפגוש בבורא, ספר אור זרוע    אור זרוע        

  .0667ירושלים , הכהן צ"מהדורת ב      

 .ורוןא' ראו להלן במחקריה של מ   שער הרזים , טודרוס אבולעפיה' ר

 .ג"ירושלים תרע, לבנת הספיר   לבנת הספיר  , לט'יוסף אנג' ר

 .חלמיש' ראו להלן במחקריו של מ פירוש לבראשית רבה  ,יוסף אשכנזי' ר

 .גינת-פרבר' ראו להלן במחקריה של א   פירוש המרכבה , קטיליה'יוסף ג' ר

 , ירושלים, בן שלמה' מהדורת י, שערי אורה   שערי אורה   

 .א"תשל      

 .גוטליב' ראו להלן במחקריו של א   שערי צדק     

 יוסף הבא' ר
  מאתביקורתית עם מבוא מהדורה , ק"ספר תש   ק"תש' ס   ,משושן הבירה

  .3753ברנדייס ' אוני, דיסרטציה ,לינגוצו 'י      

 .3716קסבלנקה  ,ספר המלכות8 בתוך  ספר תולדות אדם   

 מאמר על האצילות                , יצחק הכהן' ר
 ' עמ, קבלות, שלום' גבמחקריו של  ראו להלן   השמאלית

 .קב–פה   

 .ג"וינציה רפ, פירוש על התורה  פירוש התורה , מנחם ריקאנטי' ר

 .וולפסון' במחקריו של א להלןראו    ספר הרימון, (ל"רמד)משה דה לאון ' ר
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 .ט"תשנ–ג"ירושלים תשל, שילוני-יימןה' מהד, על בראשית עד מלכים,  ילקוט שמעוני

 .ן"ניו יורק תש, וויסאצקי' מהד , מדרש משלי

 .ז"ירושלים תרנ, הלוי גרינהוט' מהדורת א, מדרש שיר השירים

 .ט"ירושלים תשל, הלוי אפשטיין' מהדורת נ, מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי

 .ג"תשי–ש"ת, ירושלים, מרגליות' מהדורת ר, ספר הזוהר

-ו"תל אביב תשטו ירושלים, ל הלוי אשלג"מהדורת י ,עם תרגום וביאור הסולם הרספר הזו

 .ג"תשכ

 .ן"ירושלים תש, דוד לוריא' מהדורת ר, אליעזר פרקי דרבי

 . ב"תשנ 3770תל אביב וירושלים , מקרא לישראלסדרת , זקוביץ' מהדורת י, שיר השירים
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Detroit 2007.  

 

  אנציקלופדיה של הדת   אליאדה' מ

The Encyclopedia of Religion, (ed. Mircea Eliade), New York London 1987. 

 .3743ה "ירושלים תשכ, אוצר ראשי התיבות   ראשי תיבות  ירדן' אשכנזי וד' ש

  תל, לון הלשון העברית הישנה והחדשהימ    מילון   בן יהודה' א

 .3737-3726אביב       

 ירושלים , הסימנים והכינויים, הנוטריקון   הנוטריקון  הלפרין ' מ

 .ץ"תר      

 מילון   יאסטרוב

M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi,  

and the Midrashic Litrature, Jerusalm 1995. 

 י"אמילון    סוקולוף

M. Sokoloff ,A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine  

Period, Ramat Gan 1990. 

 .ו"ניו יורק תשט ,הערוך השלם   הערוך השלם   נתן מרומי' ר
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 ארמית בבלית   סוקולוף

M. Sokoloff ,A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic  

and Geonic Periods, Ramat-Gan, 2002. 

 כט ' כר, האנציקלופדיה העברית', קבלה'ערך    קבלה שלום' ג

 .53-314' עמ, ז"תשל    

 

  8יםמחקר

 לס 'לוס אנג, כל כתביו ועיונים בקבלתואשר בן דוד ' ר   אשר בן דוד' ר אברמס' ד

 .3774 ו"תשנ     

עיון בצורות של אהבה , הגוף האלוהי הנשי בקבלה  הגוף האלוהי

 .ה"ירושלים תשס, גופנית ומיניות נשית של האלוהות

  מגרמניה לספרד

D. Abrams, ‘From Germany to Spain: Numerology  

as a Mystical Technique’, Journal of Jewish Studies, 

 vol. 47, No.1 (1996), pp. 85-101.  

לתולדות ההנחות והציפיות ', ספר הזוהר'ספר ו, זוהר' ספר, זוהר

' עמ, (ד"תשס)קבלה יב ', של המקובלים והחוקרים

063-010. 

  המצאת הזוהר

D. Abrams, ‘The Invention of the Zohar as a book:  

On the Assumptions and Expectations of the Kabbalists  

and Modern Scholars’, Kabbalah 19 (2009), pp. 7-142. 

  חכמה היפוסטטית

D. Abrams, ‘Hypostatic Wisdom and Imitatio Dei:  

Kabbalistic Traditions of Attaining Wisdom’, Kabbalah 17  

(2008), pp. 29-48.  

  כתבי יד קבליים
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D. Abrams, Kabbalistic Manuscripts and textual Theory:  

Methodologies of Textual Scholarship and Editorial Practice  

in the Study of Jewish Mysticism, Jerusalem-Los Angeles 2010.  

תפיסת הכבוד וכוונת התפילה "8 סוד כל הסודות"' תפיסת הכבוד

דעת , 'אלעזר מוורמס והדיה בכתבים אחרים' בכתבי ר

 .43-63' עמ, (ה"תשנ) 12

 .ו"ירושלים תשמ, ל פרקי אמונות ודעות"חז     ל"חז  אורבך' א' א

 , ספר הזוהר ודורו, 'בעל הזוהר מאמנות הדרוש של'  אמנות הדרוש  אורון' מ

 , דן' י8 בעריכת ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ח     

 .077-136' עמ, (ט"תשמ)ירושלים      

 יה לתיקון עפדרשתו של טודרוס בן יוסף הלוי אבול'   דרשת התשובה

 . 25-33' עמ, (ג"תשמ) 33דעת ', והמוסר המידות    

, (א"תשע)קבלה כב ', מוקדם ומאוחר -מדרש הנעלם ' מדרש הנעלם

 .367-326' עמ

עיונים במשנתו של 8 מושגי יסוד בקבלה והתהוותם'  מושגי יסוד

מחקרים במדעי ', תעודה ד, 'טודרוס אבולעפיה

אביב -תל ,גיל' ומפרידמן ' ע' מ8 בעריכת, היהדות

 . 061-034' עמ, ו"תשמ

שלשה פירושים למעשה בראשית ומשמעותם בחקר ' שלשה פירושים  

  .361-377 'עמ, (ג"תשס) 36-30דעת ', ספר הזוהר

ירושלים , שער הרזים לרבי טודרוס בן יוסף אבולעפיה   שער הרזים

 . ט"תשמ

  בן  אידל' מ

M. Idel, Ben: Sonship and Jewish Mysticism,  

London and New York 2007. 

8 בתוך, 'המיסטיקה היהודית וספר הזוהר, משה גסטר'   גסטר

תעודה , מחקרים חדשים בספרות הזוהר8 חדושי זוהר
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–333' עמ, ז"תל אביב תשס, מרוז' ר8 בעריכת, כב-כא

306. 

- 23' עמ, (ם"תש) 2דעת ', דמות האדם שמעל הספירות'     דמות

   33. 

 .ג"תשנ, ירושלים ותל אביב, היבטים חדשים8 קבלה   חדשים היבטים

', דוד בן יהודה החסיד' חומר קבלי מבית מדרשו של ר'  חומר קבלי

' עמ, (ג"תשמ)ב , מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ב

347-065 . 

 26דעת ', 83056-3076 של הקבלה' חלון ההזדמנויות''  חלון ההזדמנויות

 .3-10' עמ, (ב"תשס)

דוד בן יהודה החסיד ' לר" טעמי העופות הטמאים"   י העופותטעמ

מחקרים בספרות ההגות , עלי שפר', ומשמעותם

-33' עמ, ן"תש בר אילן, חלמיש' מ8 בעריכת, היהודית

05. 

 ' עמ, (מ"תש)תרביץ מט ', המחשבה הרעה של האל'  המחשבה הרעה

   134-142. 

 הספירות שמעל 
לחקר מקורותיהם של ', רותהספירות שמעל הספי' הספירות

 .017-066' עמ, (ב"תשמ)תרביץ נא , ראשוני המקובלים

 5דעת , י"דוד בן יהודה החסיד והאר' עוד על ר  דוד' עוד על ר

 .47-53'עמ, (א"תשמ)

 .0666תל אביב , עולם המלאכים בין התגלות להתעלות   עולם המלאכים

יוסף הבא ' מכתבים של ר פירוש עשר ספירות ושרידים'    עשר ספירות פירוש

-52' עמ, (ט"תשל) אילן בר, ז-פר וסעלי ', משושן הבירה

62. 

עלי , דוד בן יהודה החסיד לאלפא ביתא' פירושיו של ר'   דוד' פירושיו של ר

 . 03-13' עמ, (ב"תשמ)ספר י 

  פנים

 M. Idel, Panim – ‘On Facial Re-Presentations in Jewish  
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Thought: Some Correlational Instances’, On Interpretation 

 in the Arts, ed. N. Yaari, Tel Aviv 2000, pp. 21-56. 

   צפיה בראש

M. Idel, ‘Gazing at the Head in Ashkenazi Hasidism’, 

 The Journal of Jewish Thought and Philosophy Vol. 6 No. 2  

(1997), pp. 265-300. 

 . ע"תש ירושלים ותל אביב, ה וארוסקבל   קבלה וארוס

 .ח"אביב תשנ-ירושלים ותל, המקובלמנחם רקנאטי ' ר    רקנאטי

  שלמויות בולעות

M. Idel, Absorbing Perfactions: Kabbalah and  Interpretation,  

New Haven 2002. 

', יוסף הבא משושן הבירה' שרידים נוספים מכתבי ר'   שרידים נוספים

 .25-33' עמ( ח"תשמ) 03דעת 

  שרשראות קסומות

M. Idel, Enchanted Chains: Techniques and Rituals 

 in Jewish Mysticism, Los Angeles 2005.  

עיונים  –שפע טל ,'על תורת האלוהות בראשית הקבלה'   תורת האלוהות

, במחשבת ישראל ובתרבות יהודית מוגשים לברכה זק

באר שבע  ,הוס' סל ובקריי' ח, גריס' ז8 בעריכת

 . 313-326' עמ, ד"תשס

הזוהר ופרושיו ' דוד בן יהודה החסיד לס' תרגומו של ר'  תרגום

ט 9 51-46' עמ, (ם"תש)עלי ספר ח , 'לאלפא ביתא

 .76–62' עמ, (א"תשמ)

 על בראשית " הקבלה הפנימית"פ דרך "מדרש אלגורי ע'    מדרש אלגורי  אלטמן' א

' א8 בעריכת, מסות נבחרות8 פנים של יהדות', כד

 .ג"תל אביב תשמ ,שפירא
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' טעמי המצוות המיוחס לר' לשאלת בעלותו של ס' טעמי המצוות

9 034-054' עמ, (ה"תשכ)קרית ספר מ , 'פרחי' יצחק ן

263-230.  

 ' עמ ,(ח"תשנ)קבלה ג , 'הזוהר הקדוש של שבתאי צבי'     הזוהר הקדוש  אלקיים' א

     165-123.    

 מקומו של הפרצוף האלוהי  –קומתה של השכינה '   קומתה של השכינה  סוליןא' ש

סמכות רוחנית ', רבא לאדרא זוטאהאדרא הנקבי בין 

' ח8 בעריכת, מאבקים על כוח תרבותי בהגות היהודית

-361' עמ, ע"באר שבע תש, ארליך' א, הוס' ב, קרייסל

360. 

 מושג הדבקות 8 טימית עם אלהיםהתקשרות אינ   התקשרות אינטימית   אפטרמן' א

חיבור לשם קבלת , (פרובנס וקטלוניה)הקבלה בראשית 

האוניברסיטה העברית , תואר דוקטור לפילוסופיה

 .0666בירושלים 

עיונים בפירוש קבלי 8 כוונת המברך למקום המעשה   כוונת המברך

 .ד"לס תשס'לוס אנג, ג"לתפילות מהמאה הי

 ', אחר' –אלישע בן אבויה 8 יצא לתרבות רעה   יצא לתרבות רעה   בארי' נ

 .0665אביב -תל     

 ספר ' שנה ב, ציון', טדרוס בן יהודה הלוי וזמנו'    טודרוס   בער' י

 .37-33' עמ, (ז"תרצ)ירשלים ' א    

 הופעותיו של הכח במיסטיקה היהודית      הכח   גארב' י

 .ה"ירושלים תשס, צפתל עד קבלת "מספרות חז

 דרכי עיבוד של )דוד בן יהודה החסיד ' הגבול לר' ס    הגבול 'ס  גולדרייך' ע

עבודת   –( אחד אחרי הופעת הזוהרזוהרי דור טכסט 

', מוסמך למדעי הרוח'גמר לקראת התואר 

 .ב"א תשל"אוניברסיטת ת

, 'בירורים בראייתו העצמית של בעל תיקוני הזוהר'  ראייתו העצמית

הקבלה ובמחשבת ישראל  מחקרים בספרות8 משואות

8 בעריכת, ל"אפרים גוטליב ז' מוקדשים לזכרו של פרופ



 56: 

' עמ, ד"תשנ אביב-ירושלים ותל ,גולדרייך' אורון וע' מ

237-274. 

 שם הכותב וכתיבה אוטומטית בספרות הזוהר   שם הכותב    

 .0636ע "לס תש'אנגלוס , ובמודרניזם    

 .ו"אביב תשל-תל, קבלהספרות המחקרים ב   מחקרים  טליבוג 'א

', יוסף גקטילה' הקטע האחרון של הספר שערי צדק לר'  שערי צדק

8 התפרסם גם בתוך. )137-167' עמ, ל"לט תשתרביץ 

-310' עמ, ו"תל אביב תשל, מחקרים בספרות הקבלה

340.)  

 זוהר    גילר' פ

P. Giller, Reading the Zohar, The Sacred Text of the Kabbalah,  

New York, 2001. 

 רמת גן , הכהן' תרגם וערך מ, אגדות היהודים   אגדות היהודים  גינצבורג' ל

      .ו"תשכ     

 יצירה  גרינוולד' א

I, Gruenwald, 'A Preliminary Critical Edition of Sefer Yezira',  

Israel Oriental Studies 1(1971), pp. 132-177. 

  גורלה ההיסטורי של תורת הסוד של חסידי ' גורלה ההיסטורי    דן' י

מוגשים  מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות, 'אשכנז

לגרשם שלום במלאת לו שבעים שנה על ידי תלמידיו 

' וירשובסקי וצ' ח, אורבך' א 'א8 בעריכת, חבריו וידידיו

 . קא-פז' עמ, ח"ירושלים תשכ, ורבלובסקי

   גרשם שלום

J. Dan, Gershom Scholem and the Mystical Dimension  

of Jewish history, New york and London 1987. 

, חלוםנבואה  –מעמדו הסמאנטי של החזון המיסטי '   מעמדו הסמאנטי

 .036-026' עמ, (ה"תשנ), 33אלפיים ', ושיר חזיון

 . ד"ירושלים תשמ, חוגי המקובלים הראשונים   מקובלים ראשונים            
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 .3753, רמת גן, עיונים בספרות חסידי אשכנז     עיונים            

 ראשיתו של המיתוס המשיחי בתורת הקבלה של ' ראשיתו של המיתוס            

, משיחיות ואסכטולוגיה', עשרה-השלושהמאה 

 . 017-030' עמ, ד"ירושלים תשמ, ברס' צ8 בעריכת

 ירושלים ,שני' כר, תולדות תורת הסוד העברית ב,  תולדות

  .ט"תשס

 .ח"ירושלים תשכ, תורת הסוד של חסידי אשכנז  תורת הסוד

 ירושלים , ג' חוב 56תרביץ ', ספר הזוהר'הופעתו של '   הופעתו     הוס' ב

 .365-320' עמ, (א"תשס)     

 פרקים בתולדות התקבלות הזוהר  :כזוהר הרקיע  כזוהר הרקיע 

 .ח"תשסירושלים , הסמליובהבניית ערכו      

שמעון בר יוחאי ומשה רבנו ' ר8 חכם עדיף מנביא'   חכם עדיף מנביא

 . 361-317' עמ, (ט"תשנ)קבלה ד ', בזוהר

המיסטיפיקציה של הקבלה והמיתוס של המיסטיקה ' המיסטיפיקציה  

 . 7-16' עמ, (ז"תשס) 336  'חוב, פעמים', היהודית

פעת ספר הזוהר הש8 מקום קדוש זמן קדוש ספר קדוש' מקום קדוש  

', ג בעומר"על מנהגי העליה לרגל למירון וחגיגות ל

 .015-034' עמ, (ב"תשס)קבלה ז 

תיאוריה ', עידן חדש במחקר המיסטיקה היהודית'   עידן חדש

 . 024-031 'עמ ,(0663) 05וביקורת 

  קאנוניזציה

B. Huss, ‘Sefer ha-Zohar as a Canonical, Sacred and Holy 

Teaxt: Changing Perspectives of the Book of Splendor 

between the Thirteenth and Eighteenth Centuries’, 

The Journal of Jewish Thought and Philosophy Vol. 7 (1998), 

pp. 257-307 

8 בעריכת, חידושי זוהר8 כב-תעודה כא', תרגומי הזוהר' תרגומי הזוהר

 .11-365' עמ, ז"תל אביב תשס, מרוז' ר
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 הסוד וגבולותיו במסורת היהודית בימי 8 סתר וגילוי   סתר וגילוי   הלברטל' מ

 .א"ירושלים תשס ,הביניים     

 , ירושלים, ן ויצירתה של מסורת"הרמב 8על דרך האמת    על דרך האמת

 .ו"תשס   

  -תל ,על שפת החוויה המיסטית בזוהר, ונהר יוצא מעדן  החוויה המיסטית  שדא-הלנר' מ

 .0663 אביב     

 . 55-57' עמ, (0666) 25ארץ אחרת , 'תמונה ממעמקים'  תמונה ממעמקים       

- לונדון וניו. תורה מן השמים באספקלריה של הדורות תורה מן השמים  השל' י' א

 .ב"תשכ, יורק     

 אספקלריה  וולפסון ' א 

E.R. Wolfson, Through a Speculum that Shines,  

Vision and imagination in medieval 

 Jewish Mysticism, Princeton, New Jersey 1994 

 אשה  

E.R .Wolfson, ‘Woman – the Feminine as Other in  

Theosophic Kabbala: Some Philosophic Observations  

on the Divine Androgyne, The Other in Jewish Thought  

and History: Constructions of Jewish Identity and Culture,  

eds. L. Silberstein and R. L. Cohn, New-York 1994. 

  איקוניזציה

E.R .Wolfson, ‘Iconicity of the Text: Reification of Tora  

and the Idolatrous Impulse of Zoharic Kabbalah’, 

Jewish Studies Quarterly, 11,3 (2004). 

  וי נשידימ

E.R .Wolfson, ‘Female Imaging of the Torah:  

From Literary Metaphor to Religious Symbol’,  

From Ancient Israel to Modern Judaism, vol. II,  
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Atlanta, Georgia 1989. pp. 271-307.  

  אנגלית, דמות יעקב

E.R .Wolfson, ‘The Image of Jacob Engraved upon  

the Throne: Further Reflection on the Esoteric Doctrine  

of the German Pietists’, Along the Path, N.Y. 1995.   

עיון נוסף בתורת  –דמות יעקב חקוקה בכסא הכבוד '   עברית, דמות יעקב

מחקרים בספרות 8 משואות, 'הסוד של חסידות אשכנז

' רופהקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פ

, גולדרייך' אורון וע' מ8 בעריכת, ל"אפרים גוטליב ז

 .313-363' עמ, ד"אביב תשנ-ירושלים ותל

  התגלות ופרשנות

E.R. Wolfson, 'The Hermeneutics of Visionary Experience:  

Revelation and Interpretation in the Zohar', Religion,  

18 (1988), pp. 311-345. 

  לימוד תורה

E.R. Wolfson, 'The Mystical Significance of Torah Study  

in German Pietism', The Jewish Quarterly Review, 

 LXXXIV, No. 1, Pennsylvania 1993, pp. 43-77.  

  מאמרי זוהר

E.R. Wolfson, Luminal Darkness: Imaginal Gleaning  

from Zoharic Literature, Oxford 2007. 

  עגלמ

E.R. Wolfson, Circle in the Square. Studies in the use  

of Gender in Kabbalistic Symbolism, New York 1995.   

  הרימון' ס

E.R. Wolfson, The Book of the Pomegranate:  

Moses De Leon’s Sefer Ha-Rimon, Atlanta Georgia 1988.  
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Abstract of the work: 

 

The Idrot section is known among researchers as a unique, puzzling, and very 

complicated.1 The theosophy that this section presents is prominent against 

the background of most of the Zoharic literature, and in relation to the writings 

of the main kabbalists of its era. Perhaps because of this uniqueness the Idrot 

section has been a point of attraction, a central and significant object of 

commentary, for those kabbalists as well as for kabbalists and researchers in 

the generations to come. The first commentary on it  - Sefer Ha’gevul by 

Rabbi David ben Yehuda he-Hasid (cf. chapter 4) - can already be found at 

the beginning of the 14th century, around the conjectured time of the creation 

of the Idrot. However the importance of the Idrot section increased and 

achieved particular prominence in the commentaries of the kabbalists of 

Safed in the 16th century, and uniquely in Lurianic kabbalah.  

Among researchers of the kabbalah too, the section of the Idrot achieved 

significant attention. A wide ranging introductory investigation of this section is 

found in Pinhas Giller‟s Reading the Zohar.  

 Efraim Gottlieb writes about the link between the Idrot and the Matnitin and 

Tosefta sections of the Zohar while Shifra Assulin deals at length with the 

figure of the Nuqba, the feminine countenance in the Idrot. In their researches 

Moshe Idel and Yehuda Liebes relate to the conceptual origins of the Idrot’s 

doctrines in early Jewish and Gnostic sources. Liebes writes at length about 

                
1 A view of the Idrot such as this is already seen in the research of Adolphe Franck into the 

kabbalah from 1843, according to Daniel Abrams, Kabbalistic writings, 267-9 (or: idem, 'The 
invention of the Zohar‟, 36-7).  One can also find a reference to the uniqueness of the doctrine 
of the Idrot in the work by David Neumark, History of philosophy (1921).  In the chapter 
dealing with the doctrine of the kabbalah, Neumark devotes considerable space to discussing 
the doctrine of the Idrot. For critical notes on his research see Tishby and Lachover, The 
Wisdom of the Zohar, part I, p.64 (Hebrew).   



ii 

 

the messianic and literary aspects of the Idra Rabba. In his ground breaking 

article „How was the Zohar written‟ he deals with the links between the Idrot, 

in particular the Idra Rabba, and the writings of the main kabbalists at the turn 

of the 13th and 14th centuries, among them Rabbi David ben Yehuda he-

Hasid, Rabbi Joseph of Hamadan and Rabbi Josef Gikatilla. 

On the basis of these discussions Liebes claims that in the Idra we have a 

layered work, where one can identify the traces of an earlier version. This 

version is also reflected in parallels to the Idra Rabba, found in the writings of 

the kabbalists of the era, with each of these kabbalists working in his own way. 

In the Idra a unique work was created, in which we can identify, according to 

Liebes, a combination of the early version with a gnostic text. the whole 

ensemble went through repeated adaptations, until it became the Idra familiar 

to us from Zoharic literature. 

Liebes‟ discussion of stratification in the Idra Rabba, its ideological eclecticism, 

and its special bond with the kabbalists of its time, constitutes the basis for the 

theory of the “Havura” that he develops in the same article. The revolutionary 

theory of that period asserts (contrary to Scholem's opinion, adopted 

comprehensively by his students) that the Zohar was not the work of one 

person, Rabbi Moses Di Leon, but is the fruit of the endeavours of a group of 

kabbalists working together relying on shared traditions and texts, that were 

adapted by each group member working in his own way. 

This new direction has been significantly developed in recent years in the 

works of Ronit Meroz, Boaz Huss and Daniel Abrams. These researches 

undermined the perception of the Zohar as a book and as the work of one 

author, and consequently it is accepted today to see the Zohar as a whole 



iii 

 

literature, or a literary corpus, where texts were brought together in processes 

of creation, adaptation and editing by different authors.   

In the light of these developments in the Zohar research, this work re-

examines the Idrot with a new approach to the study of the theosophy of the 

Idrot focusing on aspects of their literary structure and on signs of editing and 

adaptations of these texts. 

Because of the extent of the material and the complexity of its details, I have 

finally focussed the discussion on the Idra Rabba in particular. This Idra lays 

the foundations of the doctrine of the countenances that is then developed in 

the Idra Zuta. Nonetheless some of the important findings of this research 

deal with the structure of the Idra Zuta, the processes of its creation and the 

nature of the connections between it and the Idra Rabba. A substantial part of 

the research process was devoted to a detailed investigation of a selection of 

manuscripts of the Idra Rabba. The very fact of basing the discussion of the 

Idrot on a close study of the manuscripts is itself innovative, but beyond that, 

such a study opens onto further significant findings, which I shall detail 

immediately. 

Much attention was payed to looking at writings of kabbalists from the middle 

of the 13th century to the first decades of the 14th. in which (according to 

Liebes' thesis) can be found early layers of the doctrine of the Idrot. 

Following from this the current research advances new points of comparison 

between the different sources, and thus develops new observations on the 

question of the place and unique status of the theosophy of the Idra Rabba 

among the accepted doctrines of its era. 

As stated above the theosophy of the Idrot is intricate and complicated. 
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Pinhas Giller  in his book 'Reading the Zohar', offered a comprehensive 

introductory presentation of the Idrot's theosophy. In the Introduction to my 

thesis I propose additional and innovative observations in some fundamental 

matters in relation to Giller's discussion and to the work of other researchers. 

An outstanding example of such a finding can be seen in the myth of the 

Dead Kings in the Idra Rabba. This myth the origins of which will be found in 

the early Rabbinic literature, deals with crises that occurred in the early stage 

of creation. The Idrot interpret this early myth as a legend of primordial 

attempts to create supreme countenances that failed to persist and had been 

concealed.  

While previous researchers of the Idra would describe three stages of the 

Death of the Kings in the Idra Rabba, that precede the three tikkunim of the 

divine countenances described in this Idra, namely Atiqa Qaddisha (the 

primordial face), Ze’ir Anpin (the lesser face) and the Nuqba (the feminine 

countenance) - an important finding of the present research is in pointing to 

an additional stage, a fourth stage of the Death of the Kings, that in turn 

precedes an additional stage of the tikkun, where what is created is the 

supreme body of impurity. This matter arises then in the introductory 

presentation of my thesis, regarding the main points of the theosophy of the 

Idrot, but because of its importance it is discussed at length in the second 

chapter of this work as well. 

Another example of an innovation that comes up in the introduction to my 

thesis concerns the question of the relationship between the countenances 

and the sefirot. Most Zohar researchers assume symbolic parallelism between 

the countenances and the sefirot, as when Atiqa  is identified with the Keter 
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(Supreme Crown), the countenances of the father and mother (that appear 

only in the second part of the Idra Zuta!)2 are identified with the sefirot of 

Hokhmah (wisdom) and Bina (intelligence); the countenance of Ze’ir Anpin is 

taken to be the sefira of Rahamim (compassion) and the Nuqba, the sefira of 

Malkhuth (Kingdom).This view relies on  identifying the countenances and the 

sefirot that appear in the second part of the Idra Zuta; on identifications such 

as those that appear in the commentary to the Idra Rabba of Rabbi David ben 

Yehuda he-Hasid; and on the commentaries of the kabbalists of the 16th 

century.  

Against this it has to be pointed out that in the Idra Rabba there is no clear 

consistency between the countenances and the sefirot, a fact that Pinhas 

Giller has already shown in his book. Nevertheless, Giller only points to the 

issue and doesn‟t deal explicitly with it, leaving things on this subject in 

obscurity. In the introduction to the present work a detailed description is 

given for the first time of the relation between the countenances and the 

sefirot in the Idra Rabba, in the attempt to give as clear an answer as possible 

on this matter, and to affirm the significant differences between the Idra 

Rabba and the Idra Zuta. 

 Two additional new readings that appear in the introduction to my thesis, 

relate to the description of the countenance of Ze’ir Anpin. One innovation has 

to do with the homilies of Ze'ir Anpin's beard, that as far as I know have only 

been discussed in general terms until now. In this context I point out the 

eclectic tendency of the Idra Rabba.  

                
2 Discerning between the two parts of the Idra Zuta is discussed at length in the first chapter 

of the work. For a schematic outline of the units making up the two Idrot see the appendix to 
this work. 
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Another innovation touches on the sources of the figure of Ze’ir Anpin.. Both 

Yehuda Liebes and Moshe Idel were concerned in their research with the 

affinities between the names of the divine countenances and their 

descriptions in the Idra, and the descriptions of the cherubim in the Talmud as 

well as the descriptions of the divine powers in early Gnostic writings. In the 

introduction to my thesis I suggest a possible further direction, that as far as I 

know has not yet been discussed in any research, namely, to investigate the 

link between the countenance of Ze’ir Anpin in the Idra Rabba and the image 

of Jacob engraved upon the throne. This image and its transformations, from 

Rabbinic literature to the writings of Ashkenazi Hasidism of the middle ages, 

is extensively discussed and illustrated with many diverse examples in the 

articles of Elliot Wolfson.  

On the basis of the many texts that Wolfson brings, I dwell in particular on a 

number of significant links between the figure of Jacob engraved upon the 

throne and the description of the Ze'ir Anpin in the Idra. 

That being the case, these findings appear in the introduction to the work, 

where (apart from the presentation of the findings of the present research) a 

preliminary presentation of the Idrot section is set out, including the structure 

of this section, its central topics, the countenances that are discussed in it, 

and its basic concepts. From this discussion we move onto the chapters, each 

of which examines the question of the structure of the Idrot and the nature of 

their theosophy from a different point of view and a different textual context, 

and with the help of diverse methodologies. 

 

The opening chapter of the work presents for the first time a discussion of 
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selected manuscripts of the Idra Rabba. The first part of the chapter contains 

a description of all the manuscripts I have investigated and their genealogy 

and in the second part is a detailed analysis of a few manuscripts, in which 

some particularly interesting evidence comes to light. 

So for instance, two manuscripts (that clearly belong to the same family) 

reveal a unique fusion of Idra Rabba and Idra Zuta, as well as a distinction not 

yet discerned, between two different parts of the Idra Zuta. In this chapter I 

discuss these various phenomena and their significance in understanding the 

connections between the two Idrot.  

In another manuscript I found a fusion of passages from the Idra Rabba and 

passages from the article „Apples of the King‟, from Sefer Tashak , by Rabbi 

Joseph of Hamadan (beginning of the 14th century).3 The unique editing of 

this manuscript permits new discoveries about the nature of the connection 

between the Idra Rabba and Sefer Tashak, a question we will be concerned 

with at length in the fourth chapter of the work. 

Another work discussed in this chapter is the important manuscript of Sefer 

Ha’gevul, authored by Rabbi David ben Yehuda he-Hasid (beginning of the 

14th century), that is still available only in manuscript form. The first 

translation and commentary of many passages from the Idra Rabba appear in 

this work. Because of its proximity in time to the Idrot, this text can be 

considered as a kind of additional version of the Idra Rabba. It may testify to 

the kind of Idra this kabbalist had in front of him.  Because of the great 

                
3 This text doesn‟t appear in the Zwelling edition of Sefer Tashak but it is identified by 

Charles Mopsik in manuscripts, and Mopsik compellingly argues that it belongs to Sefer 
Tashak and even points to the exact place in the work where he identifies the absence of this 
article. See idem „An unknown passage‟, pp169-178 (Hebrew). 
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importance of this kabbalist for the study of the Idra, I dedicate the fourth 

chapter to a comparison between his three major writings and the Idra Rabba. 

In the first chapter, our discussion of Rabbi David focuses only on aspects of 

the editing of the Idra in Sefer Ha'gevul, where we posit possible reasons for 

this editing, and its significance for understanding how the Idra Rabba was 

created. 

The methodology that the first chapter is based on is essentially a cross-

checking of detailed philological-textual analysis of relevant passages of the 

Idra, with information that comes from the manuscripts. Relying on this 

enquiry new insights emerge in the first chapter, bearing on how central 

secrets in the Idra came to be and so bearing on the relationships of the Idra 

Rabba and the Idra Zuta, the Idra Rabba and Sefer Tashak and the Idra 

Rabba and Sefer Ha'gevul. 

While in the first chapter we looked at the structure of the Idrot, the different 

layers composing it and the processes of their creation, relying on 

manuscripts, the second chapter of my research clarifies these issues 

relying on a detailed comparison between the Idrot and especially the Idra 

Rabba, and the ambiguous Zoharic unit that they suggest as their source - 

Sifra di-Tseni’uta. 

The question of the connection between the Idrot and Sifra di-Tseni’uta has 

already been discussed by Yehuda Liebes, whose claims we go into in detail 

in this chapter.  

The innovations of the present chapter are firstly in raising new aspects of the 

relations between both Idrot and Sifra di-Tseni’uta. In this context we clarify 

the differences in the relationships of the two Idrot to the Sifra di-Tseni’uta. 
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Apart from the range of references to this source, we dwell on both the 

differences in styles of commentary and viewpoint of each of the two Idrot 

towards Sifra di-Tseni’uta.  

In this chapter I examin the Idrot as commentaries to Sifra di-Tseni’uta in 

three central contexts:  the myth of the Dead Kings, the tikkunim of the head 

and beard of Atiqa and Ze’ir Anpin. In each of these subjects we see in which 

senses the Idra Rabba is built on Sifra di-Tseni’uta and in which ways it 

expands the laconic descriptions that characterize that work. 

As we said above, the myth of the Dead Kings repeats itself in the Idra a few 

times. Until now it was accepted to refer to three appearances or three stages 

of the Death of the Kings in the Idra Rabba, that precede the three stages of 

the tikkunim of the superior countenances -  the countenance of Atiqa, of Ze’ir 

Anpin and of the Nuqba. These stages of the myth have been discussed until 

now in the research in a general or partial way and in this chapter we present 

for the first time a detailed and methodical discussion of all these stages in a 

comparison with their source in Sifra di-Tseni’uta. Hence we study the plot‟s 

development constructed between the different stages of the Death of the 

Kings in the Idra Rabba, and the interpretive-conceptual process as it 

develops from stage to stage. Within this we present among other things an 

updated understanding of the concept of the tikkun in the Idra Rabba.  

Over and above this, the central finding that we present in this chapter is our 

claim  concerning the existence of a fourth stage of the Death of the Kings in 

the Idra Rabba, that is connected, as stated, to an additional stage of the 

tikkun that is carried out in the Idra, the tikkun of the body of impurity. This 

stage shows meaningful similarities to the writings of the circle of “Gnostic 
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kabbalists” to which we refer in detail.  In our discussion of the Idra Rabba's 

commentary on the descriptions of the two divine countenances from Sifra di-

Tseni’uta, we introduce additional aspects of the eclectic mode of the Idra 

Rabba. Here we point to the diverse sources on which the Idra‟s commentary 

to Sifra di-Tseni’uta is based, as well as occurrences of at least two different 

interpretations of the same material. In this connection we also look into the 

different ways these commentaries were edited into the framework of the 

tikkunim of the Idra. 

Another subject is the uniqueness of the doctrine of divine countenances of 

the Idra among the writings of kabbalists of the era. In this connection we 

point to the differences of purpose seen between the Idra Rabba, presenting a 

controversial doctrine, and the Idra Zuta that tends to compromise between 

the poles and to show a more softened and balanced version of the doctrine 

of the countenances. 

From a methodological point of view this chapter is based on texual-historical 

research into the Idrot's commentaries on Sifra di-Tseni’uta in the light of their 

sources and parallels. 

The third and fourth chapters of the research are dedicated to an 

examination of the Idra Rabba against a background of the writings from 

central circles and individuals of Castilian kabbalah, like the Iyyun Circle, 

Rabbi Asher ben David, the circle of “Gnostic kabbalists”, Rabbi Joseph 

Gikatilla, Rabbi Joseph of Hamadan and Rabbi David ben Yehuda he-Hasid. 

It needs to be pointed out that comparisons of different matters in the Idra 

Rabba with their parallels in some of the writings mentioned above, were 

already brought to light by different researchers, especially Yehuda Liebes.  
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In most cases my discussion raises new points of comparison and in the 

cases it touches upon matters that were already considered it brings to light 

new aspects of previously discussed matters. 

Diverse and highly developed parallels to the doctrine of the Idra are found in 

the writings of Rabbi Joseph of Hamadan and Rabbi David ben Yehuda he-

Hasid.4  An examination of the relationship of these writings to the doctrine of 

the Idra is therefore the central line around which the discussion in these two 

chapters is organized, and in its light we examine the writings of other 

kabbalists. 

At the centre of the third chapter of my thesis is the question of the 

connection between Sefer Tashak, the work of Rabbi Joseph of Hamadan, 

and the doctrine of the Idra in general and the Idra di-be-Mashkana (the Idra 

of the tabernacle) in particular.  

This Idra is mentioned in the framing narrative of the Idra Rabba as an earlier 

Idra, in which all the attendants of the Idra Rabba participated. In the past this 

Idra was identified with two different passages in the Zoharic literature, while 

Elliot Wolfson comments in one of his studies on the similarity between the 

Idra di-be-Mashkana and Sefer Tashak.5  

Yehuda Liebes defines the characteristics of this Idra based on its citation in 

the Idra Rabba. One of the marked characteristics that comes up is the focus 

of that Idra on the countenance of Ze’ir Anpin. 

Sefer Tashak, like the Idrot, sets out a detailed description of the higher 

                
4 The work of Rabbi Joseph Gikatilla, The Secret of the 13 Attributes Flowing from the Keter 

Elyon Called the Wells of Salvation also includes many parallels to the 13 tikkunim of Attiqa's 
beard  in the Idra, but Scholem has already indicated these parallels and the interesting ones 
among them were discussed in Yehuda Liebes‟ article „How was the Zohar Written?‟. 
Consequently we discuss this work, as well as other parallels to the doctrine of the Idra in 
Gikatilla's writtings, according to the context, but haven‟t dedicated a whole chapter to it. 
5 Wolfson, Ecstatic Experience, page 212, note 17. 
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countenances. Yehuda Liebes has however already considered the 

differences between the doctrine of the countenances in the Idra and that of 

Sefer Tashak, a main one being the opposition to the dualism of the two male 

countenances found in the Idra Rabba - the Atiqa and Ze'ir Anpin; in Sefer 

Tashak we are talking about a weakened dichotomy of male and female. Ze'ir 

Anpin is the name of the female countenance in Sefer Tashak, whereas the 

male partner of Ze'ir Anpin, actually incorporates the two male countenances 

of the Idra Rabba, where Atiqa constitutes his brain. Here, Liebes doesn‟t deal 

further with the qualities of the male countenance in Sefer Tashak; this matter 

is one of the innovations brought in the third chapter. 

Relying on an analysis of the male figure in Sefer Tashak we show that this 

figure is also essentially parallel to the Ze'ir Anpin of the Idra Rabba, whereas 

when it comes to the brain being parallel to the countenance of Atiqa, Rabbi 

Joseph avoids dealing with it. This aspect, for R. Joseph, is bound up with the 

13 attributes of supreme mercy, presented in Sefer Tashak as a divine and 

hidden essence, which is forbidden to discuss.   

One of the innovations of this chapter is thus the assertion that Sefer Tashak 

isn‟t in fact concerned with the Atiqa countenance, and so the two 

countenances that we are considering are parallel to the Ze'ir Anpin and the 

Nuqba of the Idra Rabba. 

If so, Sefer Tashak reflects one of the important characteristics of the Idra di-

be-Mashkana, as they have already been specified by Yehuda Liebes. 

In the light of our claim, we turn to the last part of the chapter, to make a 

detailed enquiry (for the first time) into the extent of the fittingness of Sefer 

Tashak with the other characteristics of the Idra di-be-Mashkana as Liebes 
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describes them. 

In this connection we discuss a new condition Liebes defines, to do with the 

nature of mystical experience described in the Idrot. Likewise we discuss in 

detail in this chapter the subject of the 13 attributes in the writings of the 

Castilian kabbalists of the 13-14th centuries, where we propose new aspects 

of the subject for the first time - discussing the relation between the Idra 

Rabba and Sefer Tashak in this matter. 

 This chapter is based on the methods that served us in the preceding 

chapters, that is textual-philological analysis of the Idra Rabba and of Sefer 

Tashak, and textual-historical analysis of the two works, in addition to literary 

analysis also applied in this case. The latter connects to the matter of the 

framing narrative of the Idra (where, as stated, the Idra di-be-Mashkana is 

mentioned, and where the subject of mystical experience in the Idrot also 

comes up) as well as to hints of a parallel concern in Sefer Tashak. 

The fourth chapter, the last of the work, continues to examine the question 

of the connection between the Idra Rabba and other sources of its era. The 

focus this time is on the three major writings of Rabbi David ben Yehuda he-

Hasid - Sefer Ha'gevul, The Book of Mirrors and Or Zaru’a - and in their 

connection to the doctrine of the countenances of the Idra Rabba.  

Sefer Ha'gevul (beginning of the 14th century) includes the first commentary 

and translation of large parts of the Idra Rabba, and is therefore of great 

importance for any study of this Idra, as remarked on before by Gershom 

Scholem. Even so, the nature of the commentary on the Idra Rabba in Sefer 

Ha'gevul prompts questions and indeed the issue of the link of this work to the 

Idra Rabba has already been studied by Amos Goldreich, as well as by 
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Yehuda Liebes, who have put forward different opinions on the subject. 

Goldreich identifies in Sefer Ha'gevul what he calls „a plagiarizing tendency‟ 

towards the Idra Rabba, and he explains the changes of outlook that R. David 

introduced to the doctrine of the Idra Rabba as having been made to blur its 

original identity and appropriate it as his own. Against this Yehuda Liebes 

claims that one has to understand the differences between Sefer Ha'gevul 

and the Idra Rabba in the context of R. David being part of the group (havura) 

that produced the Zoharic literature, and that R. David had before him some 

preliminary version of the Idra‟s doctrine, before it took the form familiar to us 

today. 

The innovation presented in this chapter is, first, in basing the research on R. 

David‟s relationship to the doctrine of the Idra on his three major writings, and 

not only on Sefer Ha'gevul. 

In this chapter I claim that a close scrutiny of these three writings of R. David, 

reveals a step by step suppression applied by R. David to the main teachings 

of the Idra.  

In Sefer Ha'gevul one sees a much greater similarity to the doctrine of the 

countenances of the Idra, but even so the tendency to duality characterizing 

the Idra Rabba is obscured here - whether intentionally or because this 

tendency had not yet crystallized in the version that R. David had before his 

eyes (as Yehuda Liebes argues). 

In the following two works - The Book of Mirrors and Or Zarua, one can notice 

R. David‟s progressive distancing from the teaching of the Idra. This process 

includes an obvious blurring of the dualistic nature of the relations between 

the two supreme countenances - Atiqa and Ze'ir Anpin, and furthermore the 
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distancing from the anthropomorphic interpretation of the Idra of the 13 

attributes of G-d is clearly seen. On this subject we consider R. David‟s 

coming closer to the view of other contemporary kabbalists, like Rabbi Asher 

ben David, Rabbi Todros Abulafia and Rabbi Joseph Gikatilla.  

Towards the end of the chapter, we connect R. David‟s relationship to the 

doctrine of the countenances in the Idra to another important doctrine that 

comes up in his writings, the doctrine of Tzahtzahot.  This concerns the 

innermost and highest aspects of divinity.  

The expression of this teaching in R. David‟s writings is discussed at length by 

Moshe Idel, but the discussion in the context of R. David‟s connection to the 

doctrine of the countenances of the Idra is an innovation of the present 

research. Thus we also present new insights to do with variations in R. 

David‟s treatment of the Tzahtzahot across his three major writings.  

Apart from the subjects discussed above, a secondary matter that comes up 

in this chapter is the practical-mystical tendencies of R. David as they are 

hinted at in his commentary to the Idra Rabba in Sefer Ha'gevul. Haviva 

Pedaya briefly relates to R. David‟s mystical tendencies in her book Vision 

and Speech, but we present here for the first time a detailed discussion of the 

subject as it appears in Sefer Ha'gevul. In this connection we also assert that 

there are significant affinities between R. David‟s hints and passages of Rabbi 

Eleazar of Worms' interpretation of the chariot. 

If one uses the wording employed by Ronit Meroz in her article on Sifra di-

Tseni’uta, the present research concerns an „archaeology‟ of the Idrot and of 

the Idra Rabba in particular, where manuscripts and other writings of the 

kabbalists of the time are the sites of digs, where layers and different versions 
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of the secrets of the doctrine of the countenances are exposed. In the 

stubborn work of polishing and connecting the finds, this tangled teaching 

gets little by little clearer, and at moments one can even reconstruct some 

fraction of the processes of its creation. 
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