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מבוא
מבוא
פי
המאורות ,,מסעותיה של
עניינו במסעות המאורות
המנוחה"" עניינו
ספר ברית המנוחה
של החכמה המנויים על פי
""ספר
הניקוד במערכת השמות
הנקודות ,,סימני הניקוד
במדבר ,,ומסעותיהן של הנקודות
מסעות בני ישראל במדבר
האלהיים ,,ובשל כך נקרא גם ""ספר
האמונה" 11,כנראה
"ספר האמונה",
המאורות" ..הוא נקרא גם "ספר
ספר המאורות"
האלהיים
הגדולה ,,החתומה מראש ועד סוף ללא חיץ בברית ובגבול
ויה הגדולה
משום ששלשלת ההו
ההוויה
הכוחות
שבעליונים ..ספר
חות המנוגדים שבעליונים
ובשלום ,,באיזון המתמיד בין הכו
ההשגה ,,כרוכה במנוחה ובשלום
ההשגה
להראות ,ממןן הדור הפורה של הקבלה
שמוצאה ,,כפי שאבקש להראות,
זה הוא יצירה אנונימית שמוצאה
הי"ד..
או בתחילת המאה הי"ד
באופיה ,,בשלהי המאה הי"
התאוסופיתהתאורגית ,,האקסטטית באופיה
התאוסופית־התאורגית
הי"גג או
ובענוה" ..כך פותח ספר
"צריך כל איש להנהיג עצמו שישמש בזה השם ביראת חטא ובענוה"
"צריך
ה"שם""
הפנים ,,ואילו באחרים נתחלף ה"שם
ברית המנוחה בכתבי היד שנבחרו לשמש בנוסח הפנים
שמניינם
חילוף
ו"הספר"" בגימטריה עולה
"השם"" ו"הספר
מניינם של "השם
זהות ,,משום ש
וף זה אינו אלא זהות
ב"ספר" ..חיל
ב"ספר"
2
בשווה.
זהים ,,כיוון שדרך ההנהגה בשם אחדות
בשווה 2.אופני השימוש בשם והשימוש בספר זה זהים
המחשבה ,,למן הרישומים הנאדרים
ספרנו ..ספר ברית המנוחה מכיל את קצות המחשבה
היא ,,וכך גם ספרנו
היא
הגולם ,,שיאם של המעשים
ביותר ועד מעשה הגולם
של נבכי האלהות בקונטמפלציה המופשטת ביותר
בקבלה ,,המשתדלים לכלול את מערכת
אפוא ,,אחד הספרים הראשונים בקבלה
בידינו ,,אפוא
המאגיים ..בידינו
המאגיים
שבידינו,,
ומפורטת .עשר הדרכים שבידינו
מגובשת ,,אחדותית ומפורטת.
מה מגובשת
ויה בס ֵכ
האצילות ומערכת ההו
בסכמה
ההוויה
וחיסוריהן ,,ראשיתן בשאלות המיתיות של ראשית האצילות וסופן בנושאי
על תוספותיהן וחיסוריהן
ה"חכמות
המאגיות; אף שהאחרונות מרוחקות מן ההפשטה
החיצוניות" ,,הן הפעולות המאגיות;
חכמות החיצוניות"
ה"
הדיונים ,,הן קשורות לראשיתן ""כצבת
עשויה" ,,בהסתמכותן על הידע
כצבת בצבת עשויה"
שבראשית הדיונים
החיבור ,,ובקישור המתמיד שבין הפעולות החיצוניות לכאורה
הנוצר והנלמד במהלך החיבור
הוי"ה..
למקורן בשם הוי"ה
הבינארית ,,המופיעה בשמו
הדופנית ,,הכפולה או הבינארית
בנוי על תשתית התבנית הדו־פנית
ספר זה בנוי
ולתחנות ,,והיא מכתיבה גם את מורכבותם הכפולה של
ובשמות הכפולים למאורות ולתחנות
איברים
ברים הפכיים או
המנוחה" מייצג חיבור בין שני אי
"ברית המנוחה"
בו ..השם "ברית
המושגים המשמשים בו
סטטי,,
וקיום;; המנוחה אינה מצב סטטי
והנהגה ,,עמידה וקיום
כוחח תוקף והנהגה
מנוגדים ::הברית כו
שני קצוות מנוגדים
11

22

,,46
שר 46
ובהקדמתו ,,שו'
המנוחה" ,,מופיע בראש כתבי היד הטובים ובהקדמתו
"ספר ברית המנוחה"
החיבור" ,,ספר
שם החיבור
כ"י ב הוא
כאן ..בראש כ"י
נודע ,,אך אשתמש גם בו כאן
מנוחה"" שבו נודע
"ברית מנוחה
לעומת הכינוי הסתמי "ברית
מכונה גם ""ספר
)להלן,,
אלימנו )להלן
המאורות" ,,ומכאן כינויו זה בדברי רר'' יוסף אבן שרגא ואצל אלימנו
ספר המאורות"
 ,(32ואם כן אין זה רק ""תואר
תשבי,,
שבספר ,,כדברי תשבי
המאורות"" שבספר
תואר של כבוד על שם ענייני המאורות
הע'' ,(32
הע
עמ'' 142
 ((70הוא מכונה
שר' 70
)הקדמה ,,שו
כ"יי ממ ,,ח )הקדמה
חלופי ..בראש כ"
 ,,47אלא שם חלופי
הע'' 47
 142הע
משיחיות ,,עמ
משיחיות
א.
מופיע בראש
האמונה"" מופיע
השם ""ספר
האותיות" .השם
כ"י א.
בראש כ"י
ספר האמונה
ופי'' האותיות".
המאורית ופי
"פי'' המאו ֹרת
"פי
המנוחה ..הנוסח
פרופ'' יהודה ליבס בשיעוריו בספר ברית המנוחה
על חילוף זה ומשמעותו עמד פרופ
האקלקטית..
"השם"" מופיע בכתבי היד המהווים את נוסח הפנים במהדורה האקלקטית
"השם
תודותי
לפרופ'' אמריטוס משה
פדיה ,,וכן לפרופ
ופרופ'' חביבה פדיה
פרופ'' אמריטוס יהודה ליבס ופרופ
למורי ,,פרופ
למורי
ַ
עבודתי ,עיונים
בספר .דברי המבוא מבוססים על עבודתי,
גריס ,,שטרחו בספר.
ולפרופ'' אמריטוס זאב גריס
אידל ולפרופ
הפסק'.
מאמרי'' ,,שלום
שלום שאין בו הפסק'.
המנוחה ,,ועל מאמרי
בחיבור ברית המנוחה
77

 88מבוא
מבוא

כיליון
ליון והשתוקקות דינמית
וחידלון ,,אלא כי
משמעי ,,אף לא בהיבטים של התבטלות וחידלון
חד משמעי
קצוות ..כל אחד משני
המקראי ,,אחיזת האומץ בין קצוות
מתמדת .שורשה של המנוחה בשלום המקראי
מתמדת.
פנימית :הברית כחותם וכאות מקיימת בסודה כפילות שבין
הקצוות מקיים שניות וכפילות פנימית:
וחיצונית;; המנוחה כאידאל מיסטי מתקיימת מתוך בלימה והשפעה גם
תודעה פנימית וחיצונית
המנוחה" ,שניות שבין שני איברים
ברית המנוחה",
מנוחה המתגברת"
יחד ,,כ"
יחד
המתגברת" ..השניות שבחיבור ""ברית
כ"מנוחה
מתקדמת ,,מניעה
חיובית ,,מתקדמת
מנכיחה תפיסה חיובית
המאוחדים ומיוחדים בשניותם הפנימית
הפנימית ,,מנביחה
אחיזתם ,,ומכאן גם ככינון
ינון יחסיהם
ומובילה ,,תפיסה שאין בה ביטול ההפכים אלא אחיזתם
ומובילה
בחיבור
בור
וחורבן ..תפיסה פוזיטיביסטית זו משנעת את הלשון בחי
הפרוגרסיבי ,שאין עמו נסיגה וחורבן
הפרוגרסיבי,
הביטויים
חיוביים..
טויים והשמות השליליים לכדי תיאורים חיוביים
כולו ,,ומייסדת מחדש את הבי
כולו

אא ..הספר
הספר
ועצמאי ,,שנכתב במקביל לשלב היוצר של
הספר שלפנינו הוא חיבור אנונימי ייחודי ועצמאי
הי"ד ..על
הי"ג או בתחילת המאה הי"ד
התאוסופיתתאורגית בעשור האחרון של המאה הי"ג
הקבלה התאוסופית־תאורגית
המאוחרת ,,הוא זכה לדיונים בודדים ומפוזרים
אף מרכזיותו והשפעתו הרחבה בקבלה המאוחרת
והוכר ..המהדורה המדעית
לגרסהה המשובשת שבה נדפס והוכר
אצל המקובלים והחוקרים הודות לגרס
שבכאן
אקלקטית ומורכבת ממספר כתבי יד
שב
הנדפס ,,על
זאת ,,היקפו של הספר הנדפס
יד ..עם זאת
כאן היא אקלקטית
היד ,,עם תוספות אחדות בתוכנו ובחיבורים קדומים ללמחבר
ַמחבר
דרכיו ,,נשמר גם בכתבי היד
עשר דרכיו
לתוכנו;;
בשמותיהן ,,מתוכן תואמות עשר הדרכים לתוכנו
כ"וו דרכים בשמותיהן
האנונימי .בהקדמתו מנויות כ"
האנונימי.
הדרכים,,
בחיבורו ,,כאשר יתר הדרכים
כ"וו דרכים בחיבורו
אפשר שכוונת המחבר המקורית היתה לכלול כ"
המצויות 33.אך נראה יותר שהחומר שנשתמר כולל
בידינו ,,כללו הרחבות לדרכים המצויות.
שאינן בידינו
השלמה..
כולו ,,בהיותו ערוך בתבנית העשרונית השלמה
החיבור כולו
את החיבור
אחת ,,תופעה שמקבילתה
ות בספרות הקבלה נתאחדו בספר זה לכדי שיטה אחת
סוגות שונ
שונות
הזוהר 44.הסוגות
הי"ג ניכרת בספרות הזוהר.
ביצירה הקבלית של העשורים האחרונים של המאה הי"ג
פה ,,ובתוך
הספר ::ההקדמה פותחת בשלשלת המסירה מפה אל פה
הספרותיות ניכרות במבנה הספר
והחכמה,,
השם ,להנהיגו על דרך הענווה והחכמה
כך מעידה על האנשים שהיו ראויים לשמש בזה השם,
שמו ..שלשלות דומות מצינו בחיבורים שבספר רזיאל
שאין השם מתקיים אלא בחושבי שמו
העיון ,,כמו גם
שמות"" מכתבי העיון
ע"בב שמות
וב"סוד ע"
ההיכלות 55,בראש ספר מעין החכמה וב"סוד
ובספרות ההיכלות,
33

4
55

ובכ"י
עמ'' 538537
 538-537ובכ"י
ש ,,עמ
שבכ"יי ש
הכלל" ,שבכ"
"כייר מעלות על הכלל",
החמישית" ,,כ"ד
כך בתוספת למקטע בדרך החמישית
 83ולידה.
להלן ,,הע
ראו להלן
שרשמה ממ'' בניהו
כפי שרשמהּ
דרך כ"ה
ולידה.
הע'' 83
בניהו ,,ראו
כ"ה"" כפי
אא ,,ואינה ""דרך
..119
11-9 ,,21
עמ'' 2-1
המעגל ,,עמ
עבודתי ,,תקון המעגל
על תופעה זו בספר מעין החכמה ראו עבודתי
ב"מ[ ,,המפרטת את שלשלת הקבלה של ""השם
פתיחת ""ספר
הגדול",,
השם הגדול"
]להלן ::ב"מ[
המנוחה"" ]להלן
ספר ברית המנוחה
§ ,,80§79סינופסיס לספרות
ג'80§-79§ ,
מזכירה או קרובה לשרשרת המסירה שמצויה בחנוך ג',
 ;;190בפתיחת ספר
עמ'' 190
שם ,,עמ
 ,,489שם
זוטרתי489§§ ,,
בהיכלות זוטרתי
 ;;39בהיכלות
עמ'' 39
ואחרים ,,עמ
מהד'' שפר ואחרים
ההיכלות ,,מהד
ההיכלות
ובספר
ע"אע"ב; וראו גם
ע"ב ,ג ע"א-ע"ב;
תס"א ,,ב ע"ב,
רזיאל ,,אמשטרדם תס"א
ספר רזיאל
מרגליות; וב
מהד'' מרגליות;
הרזים ,מהד
הרזים,
170171, 189
189
הע''
עמ''  435הע
החסידות ,,עמ
אידל ,,החסידות
 ;Wolfson,אידל
;Wolfson, 'Beyond the Spoken Word',
Word', pp. 170-171,
אך בעוד שבאותם מקורות נמסר הידע מידי המלאכים לאדם הראשון או
 .109אך
צאצאיו,,
או צאצאיו
.10-9
מלאכים..
"שימוש"" ללא תיווך מלאכים
הידע ,,בדרך של "שימוש
השם ,,או הידע
בב"ממ אדם הראשון הוא המשיג את השם
בב"
ע"בעו
עו
ע"ב ,,ושם עה ע"ב-
ח"א ,,נה ע"ב
דרך זו בפתיחת המסירה באדם הראשון מופיעה גם בזהר ח"א

מבוא
מבוא 99

ל"ספר
הנעלם" ,,שיש לראות בה מקבילה קרובה במיוחד לפתיחתו של
ספר הנעלם"
בקטע מן ההקדמה ל"
6
המנוחה6.
ברית המנוחה.
במסעותיה ,,התפשטותה
החכמה ,,במסעותיה
הדרך הראשונה עיקרה בהעצמה המיתית של החכמה
7
שעניינה
נה ""ספרות
המכונה
נה
המיסטית" 7,שעניי
ספרות החכמה המיסטית",
מקורה ..זו שייכת לסוגה המכוּ
ושיבתה אל מקורה
כוללתכל ,כפי שמצטיירת מספרות
בשבחיה ובמסעותיה של החכמה כישות מקיפה כוללת־כל,
זה,,
נהור לספר זה
יצירה 88,ניכרת בתוך פירושו של רר'' יצחק סגי־
המקראית ,דרך ספר יצירה,
החכמה המקראית,
סגינהור
9
החכמה9.
ובספרות החכמה המיסטית הקשורה באופן הדוק לספר מעין החכמה.
לעשרה
""דרך
המפורש ,,המהווים
רה נקודי השם המפורש
השנייה ,,מחולקת לעש
האהבה" ,,הדרך השנייה
דרך האהבה"
מאורות ,,הם
במהלכה ..כל נקוד ונקוד מתאר ארבעה מאורות
תשתית למסעות המאורות המצטיירים במהלכה
הסכמה
העשרונית ,,ומהלכה מלמטה
מה התאוסופית העשרונית
הנקוד 1010.דרך זוזו בנויה על פי הס ֵכ
תמונות הנקוד.
הספירות ,,עם
זאת ,,מערכת עשר הספירות
שבאצילות ..עם זאת
למעלה 11",כלפי הממדים הנסתרים יותר שבאצילות
למעלה,
התאוסופיים;; מערכת העולמות
ברקעה ,,אינה מהווה עיקר בדיונים התאוסופיים
שאפשר שעומדת ברקעה
מרכבות12,
 12שהעליונה בהן מצויירת
העליונים על מרכיביה מפורטת בנקוד העשירי כשתי מרכבות,
'Emet we'Emunah',
41 ;Wolfson, ibid,
ibid, p. 171
171 n.
; 17
ע"א;
idem, 'Megillat ’Emet
we-’Emunah', pp. 59, 81
81 n. 41
n. 17
ע"א
))nvwnn
של אדם הראשון ולא בשלשלת
לזוהר הרשומות שם עסוקות רק בהשגתו של
ההפניות לזוהר
הרבנית .דרך זו עולה
המסירה( .(.שלשלות מסירה הפותחות במשה ובתורה מצויות בספרות הרבנית.
המסירה
המיסטיות ,לא כהשגה
התחנות המיסטיות,
המקומות ,,התחנות
ב"ממ בתיאור השגת המקומות
בקנה אחד עם דרכו של בעל ב"
רציונליתשכלית
האל ,,כפי שטוען
עדיהם ,,או כתלויה במתת האל
שכלית אלא כהגעה עדיהם
דיסקורסיבית או רציונלית־
..203
הע'' 203
להלן ,,הע
ספרו ..וראו להלן
מחברנו בשורה השלישית של הקדמת ספרו
להלן ,סעיף וו..
להלן,
בב"מ?
עמ'' 103102
 ,,115,36בתוך דיונה בב"מ;
והעי' 115 ,36
 103-102והע
והדיבור ,,עמ
פדיה ,המראה והדיבור
ענף שאותו הגדירה פדיה,
לפיה ,,ענף זה עניינו בצורת ארגון תאוסופית
עמ'' 134133
 .36לפיה
הע'' .36
 134-133הע
ומקום ,,עמ
הנ"ל ,,מרחב ומקום
הנ"ל
המוכלים בחכמה או
ל"בב הנתיבות המובלים
של ל"
המוחלט ,יחד עם מרכזיותם של
כ"יש"" המוחלט,
שבמרכזה החכמה כ"יש
ממנה..
הנאצלים ומשתלשלים ממנה
על קשרו לספרות החכמה המקראית ראו 102104
;Meorz,
Meroz, 'Between Sefer Yezirah', pp. 102-104
.32
עמ'' .32
היצירה ,,עמ
ליבס ,,תורת היצירה
ליבס
438,23,5
העי' ..44
 438הע
והעי ,23 ,5
עמ''  1והע'
המעגל ,,עמ
עבודתי ,,תקון המעגל
ראו עבודתי
בסימבוליקה ,,בפואטיקה ובדינמיות של תיאור המאורות בדרך השנייה
במסעות ,,בסימבוליקה
כל דיון במסעות
בהן..
כפוף לתמונות הנקוד ולא יהא שלם בלא זיקה והתחשבות בהן
נג ..לעומת זאת בנוי הפירוש עצמו ""כסדר
ראוו פירוש בברית
כסדר
עמ'' נג
]לרמ"ק[ ,,עמ
רית מנוחה ]לרמ"ק[
רא
שם ..כזו היא גם הקונטמפלציה המתוארת בנקוד ו
למטה" ,,כפי שמצוין שם
השתלשלותם ממעלה למטה"
לראשון" ,ובדקדוקם של ארבעה שנכנסו
"והתחיל בשמות לחשוב מן התחתון לראשון",
" ::1211והתחיל
12-11
שהעלייה
ש"התחילו
ייה בדקדוק
 .(11אפשר שהעל
)נקוד ח .(11
במאורות"" )נקוד
התחילו לדקדק מלמטה למעלה במאורות
לפרדס ,,ש"
לפרדס
בהזמנה"" ::עולו
דמשה",,
ושמעו דקדוקי דאורייתא דמשה"
עולו ושמעו
מב ,,28/בהזמנה
הבהיר ,,מב28/
בס'' הבהיר
כאן קשורה בנאמר בס
,,164
עמ'' 164
בהיר' ,,עמ
'אור בהיר'
מרוז' ,,אור
ודוגמאותיו ..זאת בשונה מהתייחסותה של מרוז
שהם פרטי הכלל ודוגמאותיו
בחיבור ,,סימונם של
משמעו ,,בעבור המעיין בחיבור
"דקדוק"" משמעו
הבלשנות" .דקדוק
ל"דקדוק"" כאחד ממדעי הבלשנות.
ל"דקדוק
שונות.
הכרוכים
הנקוד ,,ובדרך זו החייאת התמונה מנקודות מבט שונות.
רוכים בתמונת הנקוד
הרבדים השונים הכ
האנגלולוגית ,,או למערכת בדמות
השאר ,,לשיוכם של סמלים מופשטים לשיטה האנגלולוגית
כוונתי ,,בין השאר
כוונתי
השישי
שבהע'' 17
שי כפול
להלן ..הנקוד השי
 17להלן
"כלל"" ראו במקור שבהע
כ"פרט"" לעומת "כלל
"דקדוק"" כ"פרט
אדם" ..דקדוק
אדם
נקודים ,,כך שסך כל הנקודים ההמנויים
ומתוארים
נקודים..
י"אא נקודים
השנייהה הם י"
מנויים בדרך השניי
ומתוארים בו שני נקודים
שיטת שתי מרכבות מופיעה בחלק רחב מן הסכמות התאוסופיות של מקובלים
הי"ג-
מקובלים במאות הי"ג
;

66
77

88
99

10
11
11

12
12

;
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מבוא

כתרתפארתמלכות,,
האמצעי ,,כתר-תפארת-מלכות
עליון ,,ובמרכבה התחתונה מנויות ספירות הקו האמצעי
בדמות אדם עליון
המרכבה.
ופינות
נות המרכבה.
לצד דמות האדם ופי
השלום" ,,שייכת לספרות האנגלולוגית ומפרטת את ריבוי
"דרך השלום"
השלישית" ,,דרך
הדרך השלישית
האצילות ,,כנאצל אשר
מדרגותיהם ,,כשזה אינו נפרד מפירוטם של מאורות האצילות
המלאכים על מדרגותיהם
מקורו ..בדרך הרביעית נמצאת גם תפילה שסידר המחבר ""לאומרה
לאומרה קודם
אינו נפרד מן מקורו
יאוריים ואינה נפרדת מן
אך היא מכילה גם היבטים עיוניים ות
הפעולות הגדולות",
ותיאוריים
הגדולות" ,אך
מצומצמת בספרות העיון ואצל רר''
תאוסופיותתאורגיות מהוות סוגה מצומצמת
כולו ..תפילות תאוסופיות־תאורגיות
החיבור כולו
מוורמס ..שני מבנים עליונים עיקריים
לר'' אלעזר מוורמס
הכהן ,,וכן בספר השם לר
יעקב בן יעקב הכהן
מפורטים בדרך זז בסוד ""גובה
קומה" ובדרך ח בסדורי השרים
כ"שעור קומה"
הלבנון"" כ"שעור
גובה הלבנון
הגנה" 1313,המהווה גם מפתח למערכות השמות שבספר.
משל הגִ נה",
ומחנותיהם ב"
שבספר.
ב"משל
החמישית ,בתיאורם של
הוראות ופעולות מאגיות מפורטות אפשר למצוא למן הדרך החמישית,
הוי"ה 1414.המיסטיקה והמאגיה אינם נבדלים
במנורה ,,המזוהה כשם הוי"ה.
המאורות הנכללים במנורה

13
13

14

הנזכר .בדרך כלל מזהים המקובלים
ב"ממ ייחודית בשילובן הנזכר.
י"ד?; עם זאת דומני ששיטתו של ב"
י"ד
הפנימית"" עם מערכת עשר הספירות ) Trends,
הי"גג את
Scholem, Major Trends,
"המרכבה הפנימית
את "המרכבה
במאה הי"
339 n. 55
pp. 207, 339
המלאכים ..לצידן מופיעות מערכות
 ((pp.ואילו בתחתונה עומדים ופועלים המלאכים
תשבי ,,משנת
 ;296295תשבי
עמ'' ;296-295
בגירונה ,,עמ
)שלום ,,הקבלה בגירונה
פחות ,,ביחס לשתי המרכבות )שלום
מגובשות פחות
הרמב"ןן
 ;;1312אצל הרמב"
עמ'' 13-12
מבוא ,,עמ
המרכבה ,,מבוא
ואברמס ,,פירושי המרכבה
תטז; פרבר ואברמס
עמ'' תטז;
א ,עמ
הזוהר ,,א,
הזוהר
עמ''
הרמב"ן ,,עמ
פדיה ,הרמב"ן
תאוסופי ,,פדיה,
ונסתרת ,אם כי לא בהקשר תאוסופי
בתורה ,,גלויה ונסתרת,
מרכבות בתורה
תפיסת שתי מרכבות
ב"סוד
סוד דרכי האותיות
 ;7069הדעה כי לגבריאל שתי מרכבות והתנגדות לה מופיעות ב"
;70-69
 ,,205204הציע את קיומה
עמ'' 205-204
קבלי' ,,עמ
'חומר קבלי'
אידל' ,,חומר
 .(442אידל
עמ'' .(442
ברנטוינר ,,עמ
מהד'' ברנט-וינר
והנקודות" ,,מהד
והנקודות"
תפארת ,,אך ראו נקוד א 154
154
בב"מ ,,בעקבות הנאמר ביחס לספירת תפארת
ספירות כפולה בב"מ
של תפיסת ספירות
ולהלן .במאמרו ''הספירות
הספירות'' הצביע על הימצאותה של עשירייה באין
הספירות שמעל הספירות
בהעי' ולהלן.
בהע
חיבורים
סגינהור
סוף ההמופיעה
בורים מספרות העיון
הרמב"ן ,,בשני חי
ותלמידיו ,אצל הרמב"ן
נהור ותלמידיו,
מופיעה אצל רר'' יצחק סגי־
בכתבי
§14
בי האחים הכהנים ואצל
אותיות( ,,בכת
 14פירוש שם בן דד'' אותיות(
גאון§ ,,
)§18אא תשובת רב האי גאון
)§18
סודות
לרמד"לל ובמקורות מקבוצת סודות
בס'' אור זרוע לרמד"
אבולעפיה .תפיסת ספירות כפולה מצויה גם בס
אבולעפיה.
'למקורות
והאותיות ,,אך
הניקוד
פרבר' ,,למקורות
ג'קטילה; פרבר
אך נעדרת מחיבוריו המוקדמים של רר'' יוסף ג'קטילה;
קוד והאותיות
הני
 .52אאותה
עמ'' 83
ותה
הע'' .52
 91 ,,35הע
הע'' 35
 83הע
שם ,,עמ
ראוו שם
הי"גג רא
 ..84למקורות נוספים במאה הי"
עמ'' 84
תורתו' ,,עמ
תורתו'
אידל'' ,,חומר
תפיסה בהופעתה
-173
עמ'' 173
קבלי' ,,עמ
חומר קבלי'
כהופעתה אצל רר'' דוד בן יהודה החסיד נידונה אצל אידל
הנ"ל'' ,,דמות
ר' דוד מדובר כבר בספירות פנימיות לעומת
 ..5541אצל ר'
עמ'' 55-41
האדם' ,,עמ
דמות האדם'
 ;;183הנ"ל
183
גלויות ,,כאשר הפנימיות ""רחמים
גמורים"" לעומת דין ורחמים כפי שמתגלים בספירות
רחמים גמורים
גלויות
מתוארות
החיצוניות ,אך ביחס
רות הספירות העליונות כפנימיות לעומת החיצוניות,
בב"ממ מתוא
הידועות ..גם בב"
הידועות
למידת השפעתן וגילויין ולא באופיין כמידות טהורות ))נקוד
 ..(154153כיוון שכפילות
נקוד א (154-153
"הפנימית" ,,ראוי להעלות על הדעת גם את
את האפשרות שמדובר
המערכת מיוצגת שם בתפארת "הפנימית"
כפנימיות
תפארת ,ומשלימה את מנין
ות ספירת תפארת,
"דעת" ,,העומדת למעלה מספירת חכמה כפנימי
בספירת "דעת"
לעשר ,,כאשר אין סוף עצמו וכתר עליון אינם
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ואנונימיותוו של ספר ברית המנוחה
הברית"" ואנונימיות
ספר הברית
בב"" ..ספר
""ספר
כד ,,זז ..תוכנו אינו מפורש
סיני ,,על פי שמות כד
הברית"" ניתן לעם ישראל במעמד הר סיני
ספר הברית
כה,,
בויק' כה
ישמעאל ,,הריהו כולל את חוקי השמיטה והיובל המפורטים בויק'
שם ,,אך לדברי רר'' ישמעאל
שם
הבא 1616.חוקי השבתת עבודת
משום שהם באים כתנאי לברית שבין העם לאלוהיו שבפרק הבא.
הנזכר,,
ייא ,,ובאים בפירוט בפרק הנזכר
כג ,,י-יא
בשמ'' כג
האדמה בשנה השביעית נאמרו באופן כוללני בשמ
סיני 1717.מצוות השבת והשמיטה עניינן בהדגשת אדנותו של
כה ,,בסמוך למעמד הר סיני.
ויק'' כה
ויק
קניין..
הארץ ,,וביובל נוסף גם ממד שחרור העבדים המתקשר לאדנות האל על כל קניין
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לבעליהם ,או ביטול חובות של
 ,,duraruומשמעו שחרור עבדים או החזרת קרקעות לבעליהם,
durāru
הלוואות ..מלכי בבל העתיקה קראו (an)duraru
המלוכה,,
 (an)durāruבשנת עלייתם הרשמית לכסא המלוכה
הלוואות
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כל המצות נאמרו מסיני
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שיוצאים מן
ישראל הראשון
אלהי ישר֒אל··
יהוה אלה֒י
 181מן יהו֒ה
החיים181
הדברים וכן כל המאורות שיוצאים
הדברים
לאורו ולזיוו
אין כח לסבול לאורו
ואין** חקר לשאונו אין
אין תכלית לתפארתו ואין
ממנו לזכותו אין
שמתפשט ממנו
תפארתו·· וכאשר
במנין182
קדש קדשים
כל מהלכותיו קדש
האחרים כחושך כל
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*הנקוד186
הנורא
המרכבה ממעל
בסוד המרכבה
והוא
זהו *הנקוד
כב[[ זהו
א ,כב
]יח'' א,
א ]יח
נּוֹר
הקרחח ַה ָ
כעין ַה ֶקּ ַר
רקיע ְכּ ֵעין
יע
החיות* ָר ִק ַ
ממעל לראשי החיות*
בסוד
mrr
הנורא והנכבד
מן השם הנורא
אות ראשונה
ואם תבין
המאור השני שנאצל מן
המאור
יהוה
֒
והנכבד
ראשונה מן
זהו נקוד אות
תבין זהו
הרקיע ואם
מן הרקיע·
בזה הענין זולתי
יוכל לדבר
תכלית" ומי
אין מספר
ולתפארתו אין
אשר
לדבר בזה
ומי |{וו יוכל
ואין תכלית··
מספר ואין
ולשאונו ולתפארתו
אשר לקדושתו ולשאונו
המאורות הללו אשר
ושני המאורות
תכונותיה" ושני
לעורר החכמה
משמרותיה ועל תכונותיה··
ולהעמידה על משמרותיה
החכמה ולהעמידה
שמלאני לבי לעורר
שמלאני
והאמת שני
אלו· והאמת
עמוקים מלבד
שמות עמוקים
להם שמות
בו נמצאו להם
והנר שנקשר
משל הרקיע
בדרך משל
שמותם בדרך
שמותם
מלבד אלו
שנקשר בו
הרקיע והנ■ר
אל שהוא
אכתריאל
הרקיע
·· ואלה שמותם
השם"
קמץץ של אות ראשונה
המאורות הם
מן השם
ראשונה מן
הם נקוד קמ֒
שהוא
֒
אכתרי
שם הרקיע
שמותם שם
נקרא שמו
לרקיע נקרא
מתחת לרקיע
הנקוד אשר מתחת
ושם הנקוד
שאמרתי"
צבא המרום
מכתיר
·· ושם
כמו שאמרתי
המרום כמו
לכל צבא
עטרות לכל
מכתיר עטרות
אותיות** שהוא
משמשים לפני
האלו משמשים
מאורות האלו
נמצא ששני מאורות
והנה נמצא
הרנה· והנה
 187מקום
אדירירון187
שם דד'' אותיות
לפני שם
מקום הרנה
אדירירון
֒
חשובים
הללו הם
העליונים הללו
המאורות העליונים
החיים" ושני המאורות
מן המקום
המתפשט מן
הראשון המתפשט
המאור
הם חשובים
המקום אילן החיים··
המאור הראשון
ומכסה הגלגלים
ועולה בחוקו ומכסה
יההה ועולה
המאור הנורא
כאשר מתפשט
כי כאשר
כמו שאמרתי כי
מאד כמו
מאד
הנורא ֒
יה
מתפשט המאור
חופף על הכל ומבדיל בין קדש
שנים" האחד
וצבאותיהם ברוב הדרו
ממנו מאורות שנים··
הדרו וזיוו נתפשטו ממנו
וצבאותיהם
האחד חופף
קטנה ומביט
בתנועה קטנה
הזה מתנועע בתנועה
וכאשר מתפשט
רקיע וכאשר
הנקרא רקיע
ובין קדש
ובין
הנורא הזה
מתפשט הרקיע הנורא
והוא הנקרא
קדש והוא
וממשלה עצומה
גבורה גדולה וממשלה
ולקחת גבורה
והתחיל להתאמץ
יההה והתחיל
עד שנתחזק בגבורת
למטה עד
למטה
עצומה
להתאמץ ולקחת
ה
המאור י ֒
בגבורת המאור
קצוות העולם
לכל קצוות
 188הוא
נר188
נצוץ כדמיון
והעצומה נתפשט ממנו נצוץ
הגדולה והעצומה
ומן ממשלתו הגדולה
כדמיון נר
ומן
העולם
הוא המאיר לכל
בקצוות העולם
מה בקצוות
לידע מה
המציאות לידע
ממקום המציאות
דינור שיוצא
ונקרא זה נהר דינור
ונשא ונקרא
רם ונשא
שיוצא ממקום
מצפוני רם
ולכל מצפוני
רנה
הרנה שממנו לוקחים
ולנצוץ נקרא
אכתריאל ולנצוץ
לרקיע נקרא
וכמו
לוקחים רנה
מקום הרנה
אדירירס מקום
נקרא אדיר ֒ירון
אכתריאל
֒
נקרא
וכמו שאמרתי לרקיע
אלה הדברים
לפי אלה
והנה לפי
שמו
כאשר מרננים
שירה וכח כאשר
הזה לוקחים
המקום הזה
ומן המקום
ית'' שמו
ה'ב"הה ית
לפני ה'ב"
מרננים לפני
לוקחים שירה
ומן
·· והנה
שיהיה מתכוין
יפעול בשם
כאשר יפעול
כן הפועל
השם שהוא
מן השם
אות ראשונה מן
שנקוד אות
יהוהה שיהיה
בשם יהו◇
הפועל כאשר
קמץ· על כן
שהוא קמ֒ץ
שנקוד
נקשרו בשם
ויהיה מחשבו שאלו נקשרו
אדירירון
ל רהנצרץ
אכתריאל
ראשונה שהרקיע שמו
אות ראשונה
בנקוד אות
בנקוד
רון ויהיה
֒
אדירי
והנצוץ
֒
אכתריא
שהוא מקורו
יההה שהוא
בו שם
השנים כולל
ושם מאלו השנים
שם ושם
שכל שם
חלק מן
שהוא חלק
יהה שהוא
שם ֒
יה
כולל בו
שם דד'' אותיות שכל
מן שם
יהה
֒
189
נעלם מאד
מקום נעלם
אל מקום
עולה אל
וכאשר הוא עולה
למעלה וכאשר
יההה עולה
הזה ששמו
הנעלם 189והמאור
הנעלם··
מאד
עוד* למעלה··
עולה עוד*
ששמו ֒
יה
והמאור הזה
מלהתאכל נקרא
הגבורה מלהתאבל
סיימה הגבורה
וכאשר סיימה
כן הגבורה
שבו כמה
הגבורה שבו
הגבורה
שםם
נקרא ש
מתאבלת וכאשר
הגבורה מתאכלת
כמה שהוא עולה כן
190
יסודותם*190
יז[[ שנתאכלו בתורה
כדוֹח ]]איוב
ששם יָינוחו
המנוחה ששם
מקום המנוחה
ההוא מקום
המקום
בתורה יסודותם*
ג ,יז
איוב ג,
יגיעיי כ ַ
יע
נוּחוּ יְ ִג ֵ
המקום ההוא
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בתקוני
המלכות,,
ספר המלכות
בתוך ::ספר
זהר ,בתוך
ע(; ובחיבור לבעל תקוני זהר,
)וזק'' ע(;
ע"א )תק
זהר ,,קכו ע"א
קוני זהר
הבאים גם בת
..298
עמ' 298
פרקים ,,עמ'
ליבס ,,פרקים
ט"גט"ד .ראו ליבס
תר"צ ,,ל ט"ג-ט"ד.
קזבלנקה תר"צ
ראשונה" ,,קמץ כרקיע ונצוץ הוא סימן
"נקוד אות
סימן ניקודה
אות ראשונה"
הבאה" :נקוד
ובשר' הבאה:
נקודה ..ובשו'
מובנו ::נקודה
כאן מובנו
זה .נקוד זה וענייניו מובאים
שבנקוד זה.
מד'' מאורות שבנקוד
הוי"ה ,,המאור הראשון מד
של אות יי'' משם הוי"ה
ט"ג..
כט ט"ג
אצילות ,,כט
סרוק ,,לימודי אצילות
מכאן אצל סרוק
אשכנז ..ראו בן
אכתריאל ואדירירון מזוהים ככרוב המיוחד בדברים השייכים לחוג זה מחסידי אשכנז
 ;78,63ברייתא דדיוסף
שחר ,,סוד
,,87
87 ,,86
עמ'' 86
שם ,,עמ
עוזיאל ,,שם
יוסף בן עוזיאל
עמ'' ;78 ,63
יקר ,,עמ
לר'' אלחנן בן יקר
סוד הסודות לר
שחר
-78
עמ'' 78
יצירה ,עמ
שחר ,,פירוש ספר יצירה,
רמו .וראו בן שחר
רמד ,,רמו.
עמ'' רמד
היהודים ,,עמ
מקדמוניות היהודים
עפשטיין ,,מקדמוניות
וכן עפשטיין
והעי'
עמ''  97והע
המעגל ,,עמ
המאוחד ,,תקון המעגל
המיוחד'' ככרוב המאוחד
'כרוב המיוחד
 ..136ועיינו דברי על זיהויו של 'כרוב
136
..118
118
עמ''
פרקים ,,עמ
ליבס ,,פרקים
נצוץ ..ראו ליבס
הזוהר ,,שמשמעו גם נר או נצוץ
'בוצינא' בספרות הזוהר
במקביל למונח 'בוצינא'
..138137
138-137
אףעלפי
..177
177 ,,113112
עמ'' 113-112
המעגל ,,למשל עמ
עבודתי ,,תקון המעגל
נסתר .ראו עבודתי
פי שהמקור נסתר.
אף־על־
יסודן" ,לפי הנוסח המועדף על
וגילה לו את
"" ::61וגילה
חילופי
את יסודן",
ד61§§/
ס"יי וו ,,ד/
הנוסח ,,וכן נוסח ס"
לופי הנוסח
השוו חי
ס"י ,,ולא
שייסוד'' נכלל באוצר המלים של ס"י
 ,,14משום ש'יסוד
הע'' 14
עמ''  290הע
היצירה ,,עמ
ליבס ,,תורת היצירה
ידי ליבס
::147
להלן ,,דרך וו 147
 .138וראו להלן
הע'' .138
עמ''  185הע
יצירה ,,עמ
היימן ,,ספר יצירה
בכה"י ,,ראו היימן
'סוד' .ואינו בכה"י
'סוד'.
ע"א-
מנחות ,,צט ע"א
ועקריה" .ואולי נסמך על מנחות
יה בדרך תמימה ולהבין יסודותיה ועקריה".
לראות מהלכות
מהלכותיה
""לראות
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332

285
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בזה
כלול בדברי המשוררים
אחר כלול
כח אחר
ונמצא כח
פועל" ונמצא
אלו |{וו הפעולות
כמוהו אלו
המשוררים בזה
הפעולות פועל··
אין כמוהו
בחלום אין
לשאלה בחלום
לשאלה
ראשי תיבות
שם אחד
מפניו
משנאיו
אויביו וְ יָוינוסו
אלהים
אחד ראשי
סח ,,בב[[ כלו שם
]תה' סח
יו ]תה'
אָיו ִמ ָפּנָ
נוּסוּ ְמ ַשׂנְ
יפוצו אוֹיְ ָביו
ים יָ פוּצוּ
יקום ֱאל ִֹה
הפסוק יָ קוּם
הפסוק
השם זז'' המלאכים
תשביע בזה
בתחלה תשביע
וכן תעשה בתחלה
לאדם וכן
ולהשחית לאדם
לחבל ולהשחית
והוא שם
המלאכים
בזה השם
שם לחבל
יאיאומממ והוא
TM1Tאֹוְ ְ!מ ִ.
יָ ֱאיָ
גבורים מלאים
שרים גבורים
הריני משביעכם שרים
ואח"ככ יאמר
שלשה פעמים
וכך שלשה
שתעשו כך
השלישיים958
השלישיים
מלאים
יאמר הריני
פעמים ואח"
כך וכך
 958שתעשו
גברי
בשם
אדוניאל זעירייֹוָ ֶא ַל
חזקיאל ֶא ָדוָ ֻ֒ניֹ ֶא ַל
ענאל ֵחזַ ■קֹיֹ ֶא ַל
?מאל ַע ֻנ■ ֶא ַל
מ ֶא ַל
ארפיאלל ְס ִ ֒
ר ֵפיֹ ֶא ַ
דיאל ֶא ֵ ֒
א ַל
וגבורה ָדיֹ ֶ ֒
שלכם
֒
השר שלכם
אל השר
גבריאל
זעירייואל בשם
חכמה וגבורה
חכמה
בצורת גבריאל
יכוין בצורת
ה יכוין
אהיה
*אהיהה אשר
ועםם מקורם
הממונים
ובשמות
֒
אהי
מקורם הכלול * ֒
אהי
רבכם וע
עליכם ועל רבכם
ים עליכם
ובשמות הממונ
יקום כתוב
מר"תת של
ושם היוצא
אש אדומה
דמות אש
להבה דמות
כפני להבה
כאלו עומד
כאלו
של יָ קוּם
היוצא מר"
אדומה ושם
ופניו כפני
עומד בצד שמאל ופניו
כתוב
לאו שמו
הרי שמו
יזל** שמו
ונקמה שהם
באש אדומה
במצחו באש
הקם* שמו ְלא֒ ּו
הקם*
שמו ֒
מבה שמו ְה ַר֒יִ
בה
שמו ְמ ַ ֒
יזל
שהם ■
לפעול דין ונקמה
אדומה לפעול
במצחו
ותכניעו
 959שתחבילו
שמו959
נ$ך שמו
לוו שמו
תהו שמו
ה ּו
מ$ה שמו ַח ֒
*יי שמו ְמ ַ ֒לה
שמו יְ יָ ■
פהל שמו נֵ ֶ ֒לך
פהל
שמו ֒
לוו
כ$י שמו ■
כלי
֒
שתחבילו ותכריתו ותכניעו
יקח
חונן ליתומיו
חסד אל יהי
מושך חסד
פלונית אל
ותגדעו את
ותאבדו
פקודתו יקח
ליתומיו פקודתו
יהי חונן
לו מושך
יהי לו
אל יהי
בן פלונית
פלוני בן
את פלוני
ותאבדו ותגדעו
מיד בגזירת
תאחרו להכרית קומתו מיד
חושו ואל תאחרו
אלמנה מהרה
בניו יתומים
יהיו בניו
מהרה חושו
יתומים ואשתו אלמנה··
אחר יהיו
אחר
קדש
שרי
ובגזירת
ני
אד
֒
שדי
ה
ָ
֒
וְ
ה
ֶ
יְ
ה
֒
אהי
אני
באלו
גבורים
שרים
עאל
■
ושמו
אל
■
יהו
ו
רון
֒
מטט
אני
מטטרון ויהואל ושמועאל שרים גבורים
אדני ובגזירת שרי
אהיה ןהןה
ולא
אחר שיש
ואת כל שם
פלונית
פלוני בן
הנזכרים
משביעכם השרים
משביעכם
לו ולא
שיש לו
שם אחר
נית ואת
בן פלו
שתכריתו את פלוני
ים למעלה שתכריתו
השרים הנזכר
מתחת כל הארץ
שמו מתחת
ותמחו את שמו
עמידה ולא
הממונה עליו עמידה
לשר הממונה
ולא לשר
לשמו ולא
ולא לשמו
לו ולא
יהי
הארץ
תקומה ותמחו
ולא תקומה
יהי לו
וספר תורה
פעמים תעשה זה
ג' פעמים
את קומתו
ותגדעו את
ותגדעו
תורה
זה ביום
עולם][[ ג'
ועד עולם ]·
מעתה ועד
קומתו מעתה
ביום דד'' בשעה ראשונה וספר
ותראה
בשעה ראשונה
בבקר בשעה
השבת בבקר
שניה וביום
בשעה שניה
ראשון בשעה
שלימה וביום
בכוונה שלימה
בזרועך בכוונה
ראשונה ותראה
וביום השבת
וביום ראשון
בזרועך
אבגיתץץ אלו
מן יָיקום
שיוצא מן
נפשך· ובשם
אב ֒
גית
שם ֒
אלהים תכלול שם
קוּם ֱאל ִֹהים
ובשם הראשון שיוצא
אות נפשך
ככל אוַ ת
נקמה בשונאך ככל
נקמה
המרכבה העליונה
ומאור ו| אחד מתפשט מן המרכבה
יאאבינאיותמצם ומאור
וזה הוא
ותצליח וזה
העליונה
אָא ְביָ נִ אֹיְ וְ ַת ְמ ְצםִ··
הוא יָ ֱ
אותיות ותצליח··
הששה אותיות
הששה
ומלאכי גלגל
ואח"כ מגיע עד
גבורתו
ומגיע עד
ומגיע
ראשון ומלאכי
עד גלגל ראשון
·· ואח"כ
שם גבורתו
ומתפשט שם
החמישי ומתפשט
עד הגלגל החמישי
האמורים
המלאכים האחרונים
והם שמות המלאכים
פעולותיו לאור
מוציאיםם פעולותיו
לאור והם
ראשון מוציאי
ראשון
שבכ"ו שמות האמורים
האחרונים שבכ"ו
עד מאד
מובחרים עד
שמות מובחרים
שני שמות
הם שני
הלחי* ווהם
נחלק לשנים
השם נחלק
וזהו השם
מאד
חקימלד1דמיני ַהוְ ִחי*
ימ ְרדוֹ ַד ִמיְ ֒נִ י
לשנים ַח ֵק ַ ֒
למעלה][ וזהו
למעלה ]·[
בין
ביום רביעי
שבעה** פעמים
האדם בהשבעה
לזכור האדם
רביעי בין
פעמים ביום
בהשבעה שבעה
מלאכים האחרונים לזכור
בחמשה מלאכים
ופעולתם בחמשה
ופעולתם
הכלא או
בין להתיר אסור
לכחות הטומאה
ריח לכחות
להכריח
נקמה בין
לעשות בעשות
דבר לעשות
למהר דבר
למהר
מבית הכלא
אסור מבית
הטומאה בין
בין להכ
בעשות נקמה
באזן המת בהשבעה
בקלף צבי ולהכניסם באזן
לכתוב אותם
המת לכתוב
ולהביא את המת
בהשבעה
אותם בקלף
כמותו ולהביא
אין כמותו··
הכשוף אין
מן הכשוף
מן
קצרה כחות
בדרך קצרה
כי נשלמו בדרך
ויצליח בכל
פמיאל ויצליח
תמאל
המלאכים
לאלו
כחות
והנה כי
מעשיו** והנה
בכל מעשיו··
פסיאל
■
גבתאל תמ֒אל
גבריאל
֒
לאלו המלאכים
שחותם
הטומאה דע באמת כי
אפרש קצת
הראשונים** אפרש
מלאכים
חותם
אומהה ש
אדם וכל אומ
כי כל אדם
בכחות הטומאה··
קצת בכחות
מלאכים הראשונים
אשר ירצה
כל אשר
אם להביא את כל
לפניו אם
אין דבר עומד
למעלה אין
כמו שאמרתי למעלה
בידו כראוי כמו
יהיה בידו
ביליד
עומד לפניו
ליד יהיה
■
בי
שפירשתי |{וו למעלה
כן חותם גדול
כמו כן
 960כמו
שמהוריש960
·· וחותם
להתעלם
אם
כמו שפירשתי
הוא כמו
גדול הוא
הוריש
וחותם שמ ֒
אם להתעלם
אם לקפיצה אם
בשעה שיזכיר
שלימה בשעה
כוונה שלימה
צריך כוונה
בראשונה צריך
·· וובראשונה
הענין
ועתה אגמור
בענין ועתה
שחסרתי בענין
אגמור כל הענין
לולי שחסרתי
לולי
אפילו
ולא יותר
פחות ולא
שקלים לא
במשקל שני
החותם במשקל
א החותם
שיהא
שיאמר
השמות
יותר אפילו
לא פחות
שני שקלים
וצריך שיה
כודוק וצריך
֒
יאמר
או ש
השמות או
אדום
והאחד יהיה
והאחד יהיה
הנזכרות961
השערה·· ויעשה
כחוט
··
יהיה אדום
יהיה לבן והאחד
 961והאחד
הכסף הנזכרות
בו שני שערות של הכסף
ויעשה בו
כחוט השערה
;
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)על כך העירו
ביניהן
יהן קפיצת הדרך )על
שלפנינו ,,בינ
לפרקטיקות מאגיות נוספות המופיעות בספר שלפנינו
138 ;Scholem,
Scholem, Kabbalah, pp. 310-311
כבר 310311
,,(Verman
(Verman and Adler, 'Path Jumping', p.
p. 138
בקטורת.
תפילת
מלסטים ,,והפעולות העשויות בקטורת.
חלום ,,הכאה בסנורים והנצלות מלסטים
לת בקשה ושאלת חלום
תפי
השניים.
צ"ל השניים.
צ"ל
וראו ספר הגבורה
י"גכ"דד משם
שמות
..576569
576-569 ,,5451
הגבורה 54-51
ע"ב ,,וראו
משם ע"ב
שמות י"ג-כ"
,,2827
עמ'' 28-27
 ,,58עמ
הע'' 58
עמ''  26הע
 ,,2018עמ
עמ'' 20-18
ונשמות ,,במפתח ובפרט עמ
שדים ,,רוחות ונשמות
שלום ,,שדים
ראו גג'' שלום
.112111
עמ' .112-111
עמ'
..3937
להלן ,דרך יי 39-37
להלן,
;
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ואריה"
יכתוב עקרב
האריה" ובלבן העקרב ומלמעלה להם לשני השערות יכתוב
באדום
··
עקרב ואריה
יחקוק האריה··
ום יחקוק
ובאחד באד
962
קראו לשני
המעשה" ובספרים
והנה נשלם
·· והנה
ויצליח"
יכתה** אותם
החיצונים 962קראו
ובספרים החיצונים
נשלם כל המעשה··
אותם ויצליח
והשערות יכתה
ת וכחות··
תיבעי שערו
תמצא בהם
יב ֵע
תרי ִת ְ
וכהות"
שערות
מתרי תיבעי
בהם מבחוץ פירוש מתרי
ובספרים תמצא
תיבעיי ובספרים
השערות האלה תרי
ולהביאו ולעשות כל
החיצונה נמצא
ובחכמה החיצונה
נמצא פעולה אחרת גדולה מאד לראות אדם את השד ולהביאו
האשה בבית פנוי מאין איש
אתה ווהאשה
ובערב תשב אתה
א' אתה ואשה אחת
·· התענה יום
רצונו"
איש ואשה
אחת ובערב
יום א'
רצונו
ואשה"··
בחצי הלילה בליל ד'··
יהיה בחצי
ד'"
וזה יהיה
לארץ וזה
אותה לארץ
ישליך אותה
והפת הראשונה שתרצה האשה לאכול ישליך
והפת
מלך השדים
שמהחיש מלך
יקטיר יאמר
האשה מעה ויקטיר הבית וכאשר
תקח האשה
אח"ככ תקח
השדים
שמהוריש
֒
יאמר הריני משביעך
וכאשר יקטיר
אח"
סנדלפון השרפים הגדולים שתשלח אלי עכשיו
חפניאל ובשם
בשם
סנדלפון
֒
ובשם
חפניאל
֒
אהיהה ובשם ו|
֒
אהי
אהיהה אשר
֒
אהי
בשם
ובשם אַ ְג ַל ְא
וסיטו
֒
טכסיסיה סיט֒
טכסיסיה
֒
בשם
מעבדיך שיבא אלי עכשיו ולא יאח
אחד ממשרתיך
א^לא
סיטוסיטו ובשם
יאחרר בשם
ממשרתיך וומעבדיך
אחד
שלחהו לאשר תרצה
בצורת כלב
אל]י[ך השד בצורת
ובשם
תרצה ויעשה
כלב שלחהו
יבואא אל ]י[ך
ומיד יבו
ןהלהה אלהי ישראל ומיד
ובשם יְ ָהוְ ָ
מיימון
ביצה אלו ארבע
אחרת לכתוב אדם על ביצה
נמצא פעולה אחרת
השדים נמצא
·· ובחכמת השדים
רצונך
ארבע שמות מי ■ימון
רצונך
963
דם
אה
י
מל
וימצאנה
יוציאנה
כ
"
ואח
ימים
'
ז
באשפה
הביצה
ויקבור
מות
חצר
֒
רות
עשת
֒
יפש
ע ֒
וימצאנה מליאה דם
ז' ימים ואח"כ
עיפש עשתרות חצרמות 963ויקבור
עינן
שקרימי
שטור
כתוב בקלף חמור אלו שמות הטומאה
הדם תתכתוב
באותו הדם
מיימון עי■נן
שקיטורטי מיי■מון
ימי שקיט֒ורטי
֒
שקר
ור
לדיתון שט֒
לדיתון
■
באותו
ובשם
ובשם אדון
הריני משביעכם בשבעה כוכבי
הריני
שתבעירו לב
רבכם שתבעירו
חפניאל רבכם
חפניאל
֒
אדון כל העולם ובשם
כוכבי לכת ובשם
פלוניתה
שלשה
תאמר זה
פלוני' שתבו
פלו' בן פלוני'
לב פלו'
פלוניתה או
פלוניתה בת פלוניתה
זה שלשה
רצוני תאמר
לעשות רצוני
שתבואא עכשיו לעשות
או לב
או פלוני
פלוניתה או
ותאמר כך
הקמיע באש ותאמר
תשרוף הקמיע
שזוו נשרפת כן ישרוף לב פלוניתה
כך כשם שז
ואח"ככ תשרוף
פעמים ואח"
פעמים
לו שעת
תתנו לו
דומי ואל תתנו
ויהיה כלהבה בעצמותיו אש סגור בכליותיו אל
רצוני **ויהיה
אל תתנו לו דומי
לעשות רצוני
·· ועד
מה שיוכל
מנוחה והנחה··
דברים כדי
ועד עכשיו דברתי בכחות השמאל בראשי דברים
שיוכל
והנחה ויאריך כל מה
מנוחה
דבר מלעשות ומלהביא בזו
שאר דבר
ומחכמתם למען תדע ותאמין כי לא יישאר
קצת מגבורתם ומחכמתם
להודיעך קצת
אותם כמשפט
·· והנה כי נשלמו עניני שני החותמות שכל העושה אותם
מאד
החכמה המפוארה עד מאד
··
רך העשירי בחכמות מפוארות
·· ומתחיל
חפצו ורצונו
שדים שיעשו כל חפצו
לשני *ה
מפוארות
אני דדרך
ומתחיל אני
ורצונו
*השדים
יכריח לשני
בהם יכריח
בהם
דבר לדבר ובין
והנני עושה הפרש בין דבר
·· והנני
שתבין
מחכמה חיצונה
קצת מחכמה
בזאת
חיצונה בענין שתבין
את |{וו אפרש קצת
גם בז
גם
כן בה
מבוא"המגדל וגם כמו כן
היא דרך
וזאת העשירית היא
בו וזאת
מעשה למעשה למען ירוץ
מעשה
בה
דרך מבוא ₪המגדל·
ירוץ קורא בו··
··
יא ,,ד[
]בר'' יא
בשמים ]בר
ֹאשׁוֹ ַב ָשּׁ ַמיִ ם
ומג:דלל וְ ר
וּמ ְג ָדּ
עיר ִ
לנו ִעיר
נבנהה ָלּנוּ
הבה נִ ְבנֶ
כמו שכתוב ָה ָבה
חכמות ו| חיצוני
ד["
וראשו
ות כמו
חיצוניות
נכללו חכמות
אסורה מן
א פעולה אסורה
היא
מסודרים"
הטומאה שהיו
כחות הטומאה
הםם כחות
האמת
שהיו מסודרים
האמת אלו ה
זו הי
אי זו
ובזו הדרך אומר אי
·· ובזו
ושמות מובחרים בלי
·· ושמות
כן"
של מלאכים אפרש כמו
ופעולות של
·· ופעולות
מותרת"
ואי זוזו היא
השדים"
כמו כן
היא מותרת
·· ואי
פעולת השדים
בדור
בני האדם
רוצים בני
פועלים פעולותיהם··
האדם לעשות בדור
כי המגדל הזאת כמה היו רוצים
פעולותיהם" ותראה כי
טהרה פועלים
טהרה
אמת"
··
הפלגה לולי שופט אמת

962
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963
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מאגיה.
ספרי מאגיה.
ספרי
שדים;;
שלום ,,שדים
הערבית ,,כנזכר אצל שלום
מיימון ,,עשתרות וחצרמות מוכרים כשדים במאגיה הערבית
מיימון
47ב ,,ראו
47 ,,849ב
כ"יי פריס 849
אלימנו ,,כ"
הרשימה בשורה הבאה מופיעה בשינויים ממקור אחר אצל אלימנו
.18
עמ' .18
שם ,עמ'
שלום ,,שם,
שלום

360
360

75
75

80
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הלם"
יאת
··
ם
שח*' ֵה ַ□ל ֵ
חֹיֹ
מדהה ָש □
חשל ִמ ֶ□ד ִ
בואאָ ֳח ִש□לֹ
ת ַבוַ □
אְ
ע7א' ֹי ֲ □
יקר ִענִ □אֹ
יֹ□יֹ ְ
יהוו?"
הוא כלול עם מקורו
השם הוא
זה השם
זה
מקורו שהוא יהו□ה··
ייהרוחה
למהלומתה
ילההויה יְ ֵמהֹל□וִ ֵמ ְ
ישו#מהה יְ לֹה□ ֵהוֵ יִ ְה
ילהלושה יְ ְשהֹ□ ַעוֵ ָמ ְ
ישהנוההה יְ ֹלה □ֹלוֵ ָש ְה
יבהיהווה יְ ָש ְֹהנָ וֵ □ ַה ְ
ה יְ ִבהֹה□וֵ וָ ְה
יההבותהה יְ ֹיה □ֹרוֵ ֻח ְ
ייהיבופהה יְ ִההֹב□וֵ ְת ְ
בוַ ְפ ְ
יוהתנה יְ יְ הֹ ָ □
רוֵ נִ ֶה
הֵ□
יְ וַ ֹ
יבהויואה
יער5ואה
יבהוואה
אָה
ייהאותה יִ ַבהֹו□וֵ ְ
ֹה יִ יֹה□אַוֵ ְת ְה
"'היורהה יִ ִעהֹ□נְ וֵ א ְ
ֹהיֹוֵ ָר ְ
יבהבומהה יִ י □
ה ְבוֵ ַמ ְ
יךהתוהה יְ ִב □
ה יִ ְרה□תֹוֵ ֵה ְה
יההכורהה יְ ָבה□וֹוֵ ֶא ְ
ה ָכוֵ ְר ְ
ינההואהה יְ ֵה □
ישהגווהה יְ נָ ה□ ָהוֵ ֶא ְ
יְ ַשה□ ֵגוִ וָ ְ
ימהדוהה
חסר><
<*כאן חסר
יההלומה >*כאן
ישהחויהֹה יִ ֵההֹ□ ַלוֵ ֵמ ְה
ה יִ ָשה□חֹוֵ י ְ
ה ֶדוֵ ִה ְ
יחו^שולהֹה יִ ִמ □
יִ ֲחהֹ□ ִשוֵ ל ְ
והנה
והפסוק השני
וכר' והפסוק
בשלשים
הרא
הג''
והפס' הג
ד[ והפס'
]שם ,ד[
וכר ]שם,
קזערה וכו'
רוח ְס ָע ָרה
רוּח
ַ
ואראא וְ ִהנֵּ ה
השני וָ ֵא ֶר
שנהה וכו
ים ָשׁנָ
לשׁ
ויהיה ִבּ ְשׁ ִ
הרא'' ויהיה
וסופי
ואמצעיות להפך
תיבות ואמצעיות
ראשי תיבות
וקורא ראשי
תולדותיהם וקורא
ואלה תולדותיהם
]שם ,יי[[ ואלה
ולמות
להפך וסופי
וכר ]שם,
אדםם וכו'
אָד
פני ָ
פניהםם ְפּנֵ י
יה
מוּת ְפּנֵ ֶ
וּד
ְ
נהנ
בות
ההמ
תיבות"
עבפפ
ייה"ו ִע ָtב□ ְ
ם י ְֹה□וֹ
בכם ְ
רעדי ִב ְכ!□
עדֹ
כ*א ְר ֵ □
הנווֹ ַב □יֹ t:אָ
■■ ֵהנְ □
שחפפ נַָ t:ה□נֵ
ש ַח□ ְ
משםםְ ָt
ימהה ֵמ ְ !□
ש
שליי י ַֹמ□ ֶv
למנ ִש ַ□ליֹ
שת£פ ל ִֹמ□נֵ
ת ְשתֹ□ ְ
יכוו ִבוָָt □t
מ ֲ□:
יכ
יאדד ִה ָtה□ ְ
ושווּ יְ ֵ"א□ ְ
·· |ו וַ ְ □
ש
תיבות
המת
גשם ְ
ם
ת ַ ֹג ִ □
ש
בתעע ַה ִמ□ ָ
ולבב ְב ְת□ ְ
תיקךר וָ ַל□ ַ
בחאאָ ת ָֹק□ ְ
ייתלל ְב ַח□
נון; י ָֹת□ ְ
א7י נִ וְ □ןְ
וגממ ֲא □נֹיֹ
שוד וַ ָג□ ִ
ןלו?ה ִש ֵה□יָ
ח1ל ְדלֹ□ ַ
לסאא חֹוָ □ ָל
הבהה ַל ָס□ ֶ
ש*ַ 7ה ִב□ ְ
מכרר ָשיֹ□וֵ
חואאַ ִמ ַכ□ ְ
במי' ֲח □וּ
ֶ litב ִמ□יֹ
יֹתֹ□נֵ
יבת
פפ"א
תש
מהם ְ
ם
ת ֵמ ֵה□
מאעע יִ ָב□ ָ
שהבב ַמאָ□ ְ
המרר ָש ֵה□ ַ
ונאאַ ַה ִמ□ ְ
חהל וַ ֻנ□
ה ְל
תצל ְח ַ □
אָ ְת ָצ□ ָל
נומי ְפפֹ□
ש נִ וָ □מֹ
בעהה ֵרנֵ □ ְ
כנממ ָב ָע□ ַ
רנרר ְכנָ □ ְ
הגו ֵר ֻ□נ ְ
7לשי ַה ָג□וָ
לויי נְ דֹ□שֹ
עלנ ָלוָ □יַֹ
הופפ ַע ָל□נֵ
לאווּ ֵה□ו ְ
ָל ֵא□
הרע
לא£
מרש
מוםםְ
ייאתת ֶמוָ □
ע י ֵֹא□ ָ
ב ִה ֶר□ ֶ
אור ָלאֹ□ ַ
תהאאָ ֶאוְ □ ְר
ה
^לל ַת ֵ □
רהןד אֹנֵ □ ְ
ש ְר ֵה□ ְ
הרב ַמ ֻר□ ֶ
אחיי ֵהוָ □נָ
ר^נ ֵא ַח□ ֹי
אעפפ ְר ְס□נֵ
ורווּ ֶא ָע□ ְ
וָ ָר□
אלו
נצרפים עם מקורם
וכשהם נצרפים
וכשהם
הם אלו
יהוו; הם
מקורם שהוא יהו□ה
ימהישומה
יוהישווה
ייהמוהה יְ ַמה ְֹש□וֵ ְמ ְה
ישהלויהֹה יְ י ָֹה ֵמו□ ְה ְה
ילהימונה יְ ִשה ַֹל□וֵ י ְ
ישהית1פה יְ ֹלה ִֹמ□וַ נִ ְה
וֹפ ְה
יבה^ותה יְ ְשהֹת□ ְ
הֹוַ וֵ ַת ְה
ייה5ווהה יְ ִב □
יהכֹ□וְ וַ ַ
יההיהומהה יְ ִ
ייהיאוןהה יְ ִהה ָֹה□וֵ מֻ ְ
וּה יְ יְ ה ֵֹאוֵ □ ְד ְ
יְ וַ ה ִֹש□וֵ ְ
ייההווה
יבהיזאה
יהה1ויה
יבהב'ויהֹה
הֹ ִמוֵ י ְ
ייהת"ונהה יְ ַב □
יעה^ופהה יְ ֹיהֹתֹ□וֵ נֵ ְ
הֹ ָכוֵ ְפ ְ
ווּה יְ ִע □
יבהיכומה יְ י ְֹה ֵה□ ְ
ירהיעודהה יְ ִבה ְֹכו□ ְמ ְה
אָה יְ ְרה ֵֹעו□ ַד ְ
ֹה יְ ַבהֹיֹוֵ □ ְ
ינהיהונהה יְ ְהה □ֹנוֵ י ְ
ישהחופה יְ נָ ה ַֹה□וֵ נֵ ְ
יְ ָש ִה ֲח□וָ ְפ ְה
ישההויה
ילהחואה
יאהנויהֹה
יוה^ומהה יְ אָהֹנֹוֵ י ְ
ה יְ וַ ה ָֹג□וֶ ִמ ְ
ידהלו;ההה יְ ִשהֹה□וֵ ָי ְ
יחה1ולהה יְ ֶדהֹ □לֹוֵ ַה ְ
אָה יְ ֹחהֹוָ □וֵ ָל ְ
ֹחוֵ ְ
יההבוהה יְ ַלה ַ □
יסדתיהה יְ ַהה ִֹב□וֵ ְה ְה
ימהבורהה יְ ָסהֹי□וֵ ֵי ְ
ור ְ
יחהודאה יְ ִמה ֵֹב□ ְ
אַה
יְ ֲחהֹוּוֵ □ ְ
יהה1ופה
יוהלובה
יתיהיקוןה
יבהיחואה
ילהיאווה יְ ֶההֹוְ □וַ ְפ ְה
וה
ֹאוֵ ְ
יגהשומה יְ ָלה ֵ □
שוֵ ְמ ְה
יההימותהה יְ ַ ֹג ִֹה ִ □
יבהיתועה יְ ַהה ִֹמ□וֵ ָת ְ
ה יְ ְבה ְֹת□וֵ ְע ְה
ה יְ וָ ה ַֹל□וֵ ַב ְ
אָה יְ תֹה ְֹק□וֵ ְד ְ
ייהתולהה יְ ְבה ַֹח□וֵ ְ
ינהךונהה יְ יֹה ָֹת□וֵ ְל ְ
יְ נִ הֹוְ □וִ נֶ ְ
יפה]ה[פ1אה
יתה"צולהה
אָה יְְ ::tתהֹ□ ָtצוֵ ָ"tל ְ
ינהוזמיהֹה יְ ְ:פה ]Jה[□פֹוֵ ְ
יבהיעוהה יְ נִ הֹוָ □וֵ"tמ ְ
יבהינומהה יְ ָtבה ָֹtע□וַ ַה ְה
ירה^ורה יְ ְבהֹנָ tו□ ְמ ְ
יהה^ווהה יְ ֵרהֹ ֻנ□וֵ ְר ְה
ינהידוישהֹה יְ ַהה ָ ֹtג□וֵ וָ"ְ t
ילהויויהֹה יְ ::נְ הֹדֹוֵ □ש ְ
יעהלונה יְָ ::להֹוָ □וַttי ְ
יְ ַעה ָֹ□ tל וֵ נֵ ְה
יוהרווה
ירה?!ונהה
יאהעופה יְ ְרהֹ□ ְסוֵ נֵ ְ
וּה יְ ֶאהֹע□וֵ ְפ ְה
ימההומהה יְ וָ ה ָֹר□וֵ ְ
ייהבותהה יְ ֵמה ֵֹה□וֵ ֶמ ְ
ֹבוֵ ָת ְ
ימהאועהה יְ יִ ה ָ □
ֹאָוֵ ְע ְ
ישההובהה יְ ַמה □
 rpyitv.vיְ ָשה ֶֹה□וֵ ַב ְ
 HKiTnrיְ ַהה ִֹמ□וֵ ְר ְה
אַה
הנַ □וִ ְ
fr?ir1n!Tה יְ וַ ■
ֹהוֵ ְל ְ
יְ ְחה ַ □
ייהאותהה
יההתעהה יְ יֹה ֵֹאוֵ □ ָת ְ
ילהא1בהה יְ ִהה ֶֹר□וֵ ְע ְ
יאה1וךה יְ ָלהֹאֹוֵ □ ַב ְ
יתההואה יְ ֱאהֹוֶ □וְ ָר ְה
אָה
יאהלולהה יְ ָתה ִֹה□וֵ ְ
ירההורהה יְ אֹהֹנֵ □וֵ ְל ְ
ֹהוֵ ֶר ְ
ימהךושה יְ ְרה □
יהה1ונהה יְ ַמה ֹֻרו□ ֶש ְה
יאהחויהֹה יְ ֵההֹוָ □וֵ נֶ ְ
יְ ֶאה ַֹח□וֵ י ְ
ימהיוומה
יְ ֶמהֹוָ וֵ □ ָמ ְה
5
ישכם עושים
ואם ישכם
וכך ואם
שהיא כך וכך
צורך שאלתי שהיא
לי צורך
שיודיע לי
עזליאל 5שיודיע
לי את
 44שתשלחו לי
עושים
את המלאך ַעזְ ִר□י ֵאל
יהוו?
והקדוש יה
הגדול והקדוש
ובשם הגדול
אל בשמות
עזריאל
לי והריני
חסד
יהוה
יה □
הללו ובשם
בשמות הללו
והריני משביע למלאך עזרי□
הגידו לי
ואמת הגידו
חסד ואמת
שלם או במראה אאוו בפתרון
בדבור שלם
זאת בדבור
שאלתי זאת
תשובת שאלתי
להשיב תשובת
שתמהר להשיב
ישראל שתמהר
אלהיי ישראל
אכתריאל
אל אלה
□
אכתרי
מכל מה
שום דבר מכל
אשכח שום
בלי שבוש
וברורהה בלי
נכונה
שהיא תשובה
שאבין ושאדע שהיא
שבוש בענין שלא אשכח
נה וברור
תשובה נכו
שאבין
שאזכור הכל זכירה
ולא מרעיוני
ישכח מלבי ולא
לא ישכח
שיראוני לא
ומכל מה
אלא שאזכור
מרעיוני אלא
מפי ולא
ולא מפי
מה שיראוני
שיודיעוני ומכל
והמושכל 66עד
בכח השומר
ורשומה בכח
שלימה חקוקה על לוח לבי
שלימה
והמצריר והמושכל
והמדמה |ו והמצוייר
והזוכר והמדמה
השומר והזוכר
לבי ורשומה
עד
:

:

90
90

95
95

וספר הגבורה
רופי שמות
צירופי
הגבורה
שמות וספר
צי
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]צ"ל
אהוהזיליה
]ו[הזאיילה>< וכל ]צ"ל
<*כך צריך ]ו[הזאיילה
ֿיליה >*כך
הזי ככה אהוהז
וכרי' ועם מקורו ועם הֵ זָֿי
מניֿי וכו
ואלֿל מנ
צרופו וא
מיד
למיי שהוא נבעת מרוח
הכל
∙∙
מרוח רעה ויתרפא מיד
הש'' למ
∙∙ עוד תשביע בזה הש
וכן[[ הכל
וכן
ענפ^אל
יאהלודה
<*תשצח>< שם אלֿד
ֿאל ומקור אחר לזה
ֿדה ועם מלאכו ענפי
אלד כלול עם מקורו כגון זה יאהלו
>*תש■צח
קדשיאל∙ הוא להבריח שד בהשבעה לאלו המלאכים∙∙■■""
ֿדה מלאכו קדשֿ יאל
אאהלי
אאהלידה
המשיב ,,כפי הרשום בהערה
ייתכן שיש להשלים לפי שיקועו של המקטע הבא בחומר מספר המשיב
ואני מתחנן לפני יה יהוה אכתריאל אלהי ישראל ומבקש
"" :396ואני
כ"י ז'דנוה
עמ'' :396
 ,,145עמ
נוה 145
הבאה ,כ"י
הבאה,
עמ'' 397396
סי'' אלף
)ס''
) 397-396ס
מ"ב ,,עמ
אלף מ"ב
ש ,,סי
בכ"י ש
שר'  115מופיע בכ"י
וכר .מכאן עד שו
שתשלחו"" וכו'.
מכם שתשלחו
המשיב(.(.
המשיב
תפקידו של עזריאל בשאלת החלום במשותף עם ענפיאל מופיע בבדרך
 ..3736השבעתו
דרך וו 37-36
 ,,10393משוקעת בנוסח מקוצר בתוך חומר השייך לספר
שר 103-93
שלפנינו ,,שו'
בשאלת חלום זו שלפנינו
..536
עמ'' 536
העולם ,,עמ
 ,,191190המביא מספר שושן יסוד העולם
עמ'' 191-190
המשיב' ,',עמ
'ספר המשיב
אידל' ,,ספר
המשיב ,,אידל
המשיב
מ ומקשר את
לב"מ
יותר ,,מעבד את השמות היהודיים
את ההשבעה למערכת
היחודיים לב"
הקטע שלפנינו מלא יותר
למחברנו.
התפילה ,,ואם כן מקורי למחברנו.
השרים שבעשרת שערי קיבול התפילה
מהם ..ראו למשל
כוחות אלה מעוצבים בעקבות ספרי הפילוסופיה היהודית והמושפעים מהם

