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 לעולם ועדוהמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים 

 

 

 

הנני מביע תודה וברכה לפרופ' ג. שלום, ולכל מורי באוניברסיטה העברית. וכן  

אשתי נות ביתי אסתר שנטתה שכמה לסבול את עלה של עבודה זו מראשיתה  

משה   ד"ר  המובהקים  החכמים  תלמידי  וידידי  חברי  וכן  כחלק,  חלק  אתי  יחד 

חיבתי, וייכתבו וייחתמו לחיים  , לכולם אביע רגשי תודתי וןפרומ אידל ומר מנחם  

 טובים ולשלום בזה יום הכיפורים הבא עלינו לטובה עם כל ישראל. 

ז"ל שהלך   גוטליב  אפרים  פרופ'  ורבי  מורי  את  אזכור  ובתודה  ובעצב  ובאהבה 

 שבק לנו את החיים והגעגועים. ולעולמו במלחמת יום הכיפורים  

 

למדעים   לאקדמיה  הודות  נתאפשרה  זו  עבודה  האוניברסיטה  כתיבת  ולמלגות 

 העברית. הסיכום האנגלי תורגם ללשון שקספיר ע"י מר דרק אורליאנס. 

ובשלוה   רוח  בנחת  בתורה  לעסוק  ונזכה  כולנו,  על  הטוב  אוצרו  את  ה'  יפתח 

 בשנה חדשה זו. 

 

 

 

 יהודה ליבס

 ד  תשרי תשל"ז 
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   מ  ב ו א 

 

 המבוא יתחלק לשלושה חלקים: 

 מטרת המחקר  (1

 הישגי המחקר  (2

 שיטת העבודה (3

 

 מטרת המחקר 

 חשיבותו של מחקר לשון הקבלה וספר הזוהר

בנאום שנשא הסופר ש"י עגנון לכבוד פרופ' ג. שלום אמר את הדברים  

א מחייה  בה  עוסק  ששלום  "החכמה  שחוק  הבאים:  אני  רואה  כבר  לשונו.  ת 

עצמם   על  שלנו שמכריזים  המילונים  על  לצחוק  שחכמי הלשון הבאים עתידים 

את האמת".   שכוללים  חכמי  בלשון  מכירים  ואינם  העברית  הלשון  מילות   1כל 

וקוראיה.   היום  העברית  כותבי  בפני  וחתומה  סתומה  היא  הקבלה  לשון  אמנם 

עגנון הסופר  הוא  כמובן  זה  מכלל  מרכיב    יוצא  הוא  האמת  חכמי  שלשון  עצמו 

אל   "מעצמי  דלעיל  הדברים  נלקחו  שממנו  הכרך  שם  אפילו  בסגנונו.  חשוב 

אבל    2עצמי", מקורו באחד המונחים החשובים בקבלתו של ר' משה קורדובירו. 

הן   נעולות  עגנון  סיפורי  להבנת  החשובות  משמעויותיה  ובודאי  זו  עובדה  עצם 

רית החדשה מתוך ספרי הקבלה אין המילונים  בפנינו. מילים שהשתלשלו לעב

שלנו עומדים על מקורן. אפילו אבן שושן במילונו החדש והטוב הנוהג לציין גם  

הספרות   מן  שאובות  שהן  כגון  מקורן  ואת  המילים  של  האטימולוגיה  את 

לדוגמה   לגבי מילים שבאו מספר הזוהר.  כך  נוהג  אינו  והמדרשית,  התלמודית 

א  לציין  רוצה  המילים  כשהוא  מקור  'תצורה  אתכסיא  ואתגליא  ת  כותב  הוא 

ארמית' להודיעך שלא מצא מילים אלה במקורות הארמיים שעמדו לרשותו ואינו  

מילת   את  זאת  לעומת  הזוהרי.  מקורן  על  כלל  'ארמית'    רחימויודע  מציין  הוא 

הוא מסמן בסימנן של המילים שנוצרו בעברית    גוף -פלגסתם, ואילו את הצירוף  

"כינוי הלצי לאשתהחדשה   יודע שמקורו בספר הזוהר  -ומגדירו  ואין הוא  איש", 

 
 . 275מעצמי אל עצמי, ירושלים תשל"ו,   1
 .62רו, ע' בן שלמה, קורדובי 2
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צעד ראשון בתחום זה של חקר    3ושם אינו כלל הלצה אלא סוד מסודות התורה. 

בספרו   קדרי  מ.צ.  פרופ'  עשה  החדשה  העברית  על  הקבלה  לשון  השפעת 

 ואין בכך אלא ראשית צנועה בלבד.   4מירושת לשון ימי הביניים

זא עם  תרומה  ברור  רק  היא  החדשה  העברית  לחקר  שהחשיבות  ת 

הלשון   חקר  הוא  זה  עיסוק  של  מטרתו  עיקר  הקבלה.  לשון  מחקר  של  צדדית 

גיסא,   נודע של הלשון העברית מחד  ובלתי  יילמד פרק חשוב  כשלעצמה. בכך 

המיסטיקה  יותר.  ומדוייקת  יותר  עמוקה  להבנה  הקבלה  חכמת  תזכה  ומאידך 

רב במידה  עוסקת  רבות  היהודית  לתרום  עשוי  במחקרה  לשוני  ועיון  בלשון,  ה 

להבנתה. כמו כן ניתן ללמוד ממחקר לשוני על דרך התפתחות תורת הקבלה,  

 וכך ניתן לעקוב אחרי השתלשלות רעיונותיה ומונחיה. 

לספר   בקשר  במיוחד  נכונים  בכלל  הקבלה  על  האמורים  אלה  דברים 

מכתבו לחיים נחמן ביאליק את  הזוהר. כבר לפני יובל שנים כשהתווה ג. שלום ב

העיקריים של מחקר הקבלה בדורינו, ציין במיוחד את מילון ספר    desiderataה  

להגשמת משימה זו ניתן היה לגשת רק בעקבות מחקריו של פרופ' ג.    5הזוהר. 

 שלום. ומקווה אני שבעבודה זו יהיה צעד להגשמתה.  

  

 יחודו של ספר הזוהר 

בדורו של ר' שמעון בר יוחאי אלא בסוף המאה  כידוע לא נכתב ס' הזוהר   

אין בה   זו שהודות למחקרי שלום  עובדה  ליאון.  די  ר' משה  ע"י המקובל  היג'  

הזוהר?   ספר  של  ייחודו  מה  הבאה:  השאלה  את  לעורר  יכולה  ספק,  כל  היום 

מספרי   כאחד  אלא  אינו  והלוא  פרטים,  בפרטי  לשונו  את  לחקור  מוצדק  האם 

היג' שונה  הקבלה של המאה  להתייחסות  ביניהם? מהי ההצדקה  ראשון  ולא   ,

 אליו מאשר אל כתביו העבריים של רמד"ל? 

נראה לי שכל לומדי ספר הזוהר לא יסכימו כלל וכלל עם תמיהה זו. ראוי   

גמור   חידוש  הוא  הספר  המקובלים".  של  "התנ"ך  להיות  הזוהר  ספר  הוא 

ם כמו במחשבתו המיתית  בעולמה של היהדות. ולא כל כך ברעיונותיו המופשטי

 
 . 459ס'  גופאע"ע  3
 תל אביב תש"ל.  4
בנוסף על כך צוין שם גם מחקרם של כתבי ר' אברהם אבולעפיה. נראה שמשאת נפש זו נתמלאה במידה מרובה בעבודת   5

 הדוקטור של ידידי מר משה אידל.
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למאוויים   מטפיסי  דתי  אופי  ובשיווי  המופלא  דמיונו  בכוח  והמקורית,  הנועזת 

אפיגראפית איננה כלל  -הלאומיים והנפשיים של האומה. צורת הכתיבה הפיסוידו

ומדרך   המסורת  מכבלי  המחבר  את  ששיחררה  היא  הזוהר.  בספר  טפל  פרט 

בתלותו   הקבלה.  ספרות  של  הרגילה  ר'  הכתיבה  הוא  גדול  באילן  עצמו  את 

בר היה  -שמעון  ויכול  והתקפות,  מבקורת  חפשי  עצמו  את  המחבר  חש  יוחאי, 

לתת דרור לרגשותיו הדתיים ולכושרו הספרותי. כך יכול היה גם לשאוב לא רק  

וכל   מוסלמיים  נוצריים,  חיצוניים:  ממקורות  גם  אלא  ה'לגיטימים',  המקורות  מן 

   6מקומו ובזמנו. מה שיכול היה להגיע לידיו ב

בכך מוסבר יתרונו הגדול של ספר הזוהר על כתביו העבריים של רמד"ל.   

ואכן כל מה שיש בכתבי רמד"ל העבריים נמצא גם בספר הזוהר, ואילו עניינים  

רבים וחשובים המצויים בספר הזוהר לא בא זכרם כלל בכתבים העבריים, וזאת  

הה הם  כאלה  לפניהם.  נכתב  הזוהר  שספר  האלוהות  אע"פ  בתורת  שקפות 

הזוהר עצמו רואה בהשקפות אלה שכבה עמוקה    7המופיעות בספרות ה'אדרא'. 

בספרות   מקור  לה  ושיש  הספר,  חלקי  בשאר  המיוצגת  הקבלה  מתורת  יותר 

הקבלה. גם מבחינה ספרותית האדרות מוצגות כשיאי ספר הזוהר. והנה דווקא  

הפרצופ של  תיאוריהם  בפנינו  נגללים  אלה  הוא  בשיאים  העליון  האלוהיים,  ים 

ארך אפיים והתחתון שעיקרו דין. תיאורים נועזים אלה אין להם מקור בספרות  

בהם   לראות  ויש  העבריים,  רמד"ל  בכתבי  חוזרים  אינם  ואף  לזוהר,  שקדמה 

קרובות   ברוחם  אמנם  הזוהר.  בעל  של  המופלאה  רוחו  של  מקוריות  יצירות 

הקדום, וקיימת לדעתי אף אפשרות  השקפות אלה בצדדים ידועים אל הגנוסיס  

בצינורות   אליו  שהגיעו  נעלמים  גנוסטיים  ממקורות  שאב  שהמחבר  רחוקה 

בין כך ובין כך רק בספר הזוהר ייתכנו השקפות ומקורות מעין    8נעלמים אף הם. 

של   הכבירה  רוחו  בגלל  וזאת  לכך,  רבות  דוגמאות  עוד  להביא  ואפשר  אלה, 

הצורה ע"י  דרור  לה  שנקרא  אולי  -הפסיוידו  המחבר  אפשר  כך  אפיגראפית. 

 
לספרדית כמה שנים לפני   שנתרגם كتاب المعراج. כמו כן ניכרת בזוהר השפעת הספר המוסלמי 249ס'  גופאלמשל ע"ע  6

חיבור הזוהר ע"י יהודי קאסטיליאני. שם אפשר למצוא למשל את מקור דעת הזוהר בעניין קריאת התרנגול. על כך אכתוב  

 אי"ה במקום אחר.
 . 7ס' אדרא ע"ע  7
 Eislerו  tsStudies and Texבתוך  Gasterוסיס על ספר הזוהר עודנה פתוחה למחקר. ניסיונותיהם של שאלת השפעת הגנ 8

לא עלו יפה. לעומת זאת צפות ועולות לעתים נקודות המעלות אפשרות כזאת על    Weltenmantel, München 1910בתוך 

,  0Hrikapai=ovלבין האלוהות האורפית  ייםארך אפויש לשים לב לקרבה הלשונית בין  –הדעת. בין אלה תורת האדרות 

על הדעת, אך קיימת האפשרות שהמילה התגלגלה מן האורפים גם לספרות אמנם כיוון ההשפעה לפי אייזלר אינו מתקבל 

 הגנוסטית, ומשם איך שהוא )דרך הקתרים?( אל הזוהר. אך אין אלה אלא השערות בעלמא. 
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לפרש היום את עניין "שם הכותב" שבאמצעותו כתב רמד"ל את ספר הזוהר לפי  

 האגרת המפורסמת של ר' יצחק דמן עכו. 

זכה להשפעתו    כדי להסביר במה  יש בהן  סגולות אלה של ספר הזוהר 

חולי ספר המהווה  אין מתקדש  בנוהג שבעולם  ספרות הקבלה.  על  ה  העצומה 

דווקא המקורי הבוקע עד שורשי הדחף   אחת מיני רבות במסורת קיימת, אלא 

הדתי ויוצר, גם אם בעזרת מקורות ספרותיים, יצירה דתית ראשונית. שורש זה,  

שעליו מבוססים ספרי הקודש המייסדים את הדתות השונות הוא לרוב המיתוס,  

 ואף מבחינה זו ראוי ספר הזוהר להימנות בקהלם. 

רבה בעדות  עיסוקי    לדעת שיש אמת  לימדני  בזרמי הקבלה המאוחרים 

ועושרו של הספר   המקובלים שהם מתבססים כולם על ספר הזוהר. רבגוניותו 

הניחו מקום רב לבעלי שיטות שונות להתגדר בו, ולפתח כל אחד יסודות אחרים  

המצויים בספר. כמעט אפשר להגזים ולומר על תורת הקבלה שבה לית מילתא  

רמי של  לא  המקורית  בתורתו  לראות  דעתי  לפי  אפשר  כך  הזוהר.  בספר  זא 

העיקריים   היסודות  של  לפועל  והוצאה  ופיתוח  סיסטמטיזציה  בעיקר  הרמ"ק 

המהווים את תורת הזוהר המצויה והמפותחת בחלקו הגדול של הספר, הלוא  

תורת   של  כנ"ל  פיתוח  אלא  אינה  האר"י  קבלת  ואילו  הספירות;  תורת  היא 

להלן אנסה לרמוז לעתים גם לדרך הפיתוח המאוחרת של רעיונות    9האדרות. 

מבוססת   10הזוהר.  הארמית  והן  העברית  הן  מקובלים  לשון  שגם  מאליו  מובן 

במידה מכרעת על לשון ספר הזוהר. נמצא שמחקר מפורט של ספר הזוהר הוא  

 יסוד למחקר הקבלה שאחריו.  

גבי רעיה מהימנא  דברים אלה על השפעתו של ספר הזוהר נכונים גם ל 

לזוהר   מאוחר  חיקוי  אלא  אינם  אלה  שחלקים  היום  ידוע  אמנם  זוהר.  ותיקוני 

ונכתבו ע"י מחבר אחר, אבל מאחר שבמסורת הדורות נחשבו גם לאלה לחלקי  

ספר הזוהר, ראיתי אף אני לנכון לדון בהם בסמיכות לדיון בזוהר העיקרי תוך  

 שמירה על ההפרדה בין שתי החטיבות. 

 

 פן בחירת הערכים או ף העבודה שלפנינו והיק 

 
 .11ע' י. תשבי, ציון לט תשל"ד,  הבחנה זו מצוייה כבר בכתבי המקובלים. 9

 . 22-71, צדיק יסוד עולם, הערות ta HierosolymitanaScrip. וע' מאמרי העומד להופיע, 1ס' טיקלא ע"ע  10
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לבוא. בדיסרטציה    לעתיד  חזון  עדיין  הוא  מילונו השלם של ספר הזוהר 

שלפנינו אבקש לראות עבודת הכנה מקדימה למפעל עצום זה. לשם כך נבחרו  

ועובדו   הלשוני,  הצד  מן  והן  הקבלי  הענייני  הצד  מן  הן  חשובים,  ערכים  כמה 

עבודה זו חלק מן המילון השלם, שכן הערכים שבה  עיבוד מפורט. אין לראות ב

מעובדים ומפורטים הרבה יותר ממה שאפשר להעלות על הדעת במילון שימושי  

והרבות שניתן   זו העושר העצום וההבחנות הדקות  יובהר בעבודה  כלשהו. כך 

על השאר. כך תהיה   ללמוד  ומערכים אלה אפשר  הזוהר,  להבחין בלשון ספר 

 ה מצד ידוע למילון הגדול. עבודה זו גם השלמ

מצד אחר ניתן לראות בעבודה כאילו את מילון הזוהר בזעיר אנפין, וזאת   

או  גופא  או  אדם  הודות לאופן בחירתם של הערכים. מצויים ביניהם מילים כגון  

שהן מילים רגילות בשפה, ונפוצות בספר הזוהר. מחד יש עניין לשוני רב  אילן  

ופיעות ומאידך התקשרו להן כאן רעיונות רבים  בצירופים החדשים שבהם הן מ

שהם  קשרא  ואגוזא  ושונים שהם מגופי תורתו של הזוהר. קרובים להם הערכים  

המבטא רעיון קבלי יסודי.    גלגולאסמלים ומושגים יסודיים בתורת הקבלה, וכן  

  קירתא,  קוספיתא,  סוספיתא,  אידרא,  טיקלאבעיה אחרת מהווים מילים כגון  

בהן מיוחדת    שגנוזים  בעיה  יש  ואף  הזוהר,  לספר  ואופייניים  מעניינים  ציורים 

מילים   גם  יש  הזוהר.  בספר  מקוריות  מילים  הן  שכן  הלשונית,  גזירתן  בדרך 

בג אזשבעיה  שמסתתרת  התמונה  וגם  מחד,  אינה  ח רונן  או  ברורה  אינה  ריהן 

ן  היא מילה בסיסית בלשוקיומא  . לעומת זאת  בוסיטא או    קטפורא  אחידה, כגון  

על   דרכה  לתהות  ומעניין  מיוחדת,  קבלית  משמעות  לה  מצטרפת  כשאין  גם 

מקומה של לשון הזוהר בתולדות הלשון ובלשונות התקופה. קבוצה נפרדת הם  

 .סכם כמובן הפעלים כגון 

מובן מאיליו שחלוקה כזאת לקבוצות אינה נשמרת במציאות, ובצירופים   

תשמ לדוגמא  לגמרי.  הקבוצות  מתערבות  מילת  השונים  שבצירוף  בוצינא ש   ,

דקרדינותא   הזוהר,  בוצינא  לספר  ואופיינית  עמוקה  קבלית  לפנינו תמונה  הרי 

)ע"ע   ברורה  אינה  ובצירופים  בוציצאשצורתה  שלה;  האטימולוגיה  שכן  וכל   )

ובצירופים  בוצינא  אחרים   קבליים  בסמלים  גם  המשמשת  רגילה  מילה  היא 

הערכים   גיוון  כבוד.  בתוארי  כגון  המחקר  אחרים  תוצאות  מבחינת  גם  קיים 

האטימולוגי, ביניהן מילים המצויות במקרא או בתלמוד ובמדרשים או בתרגומים  
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ימי בספרות  מילים  -או  ביניהן  ושרירותיות,  מחודשות  מילים  ביניהן  הביניים, 

עוברה   אך  ובמדרש  בתלמוד  שמקורן  מילים  וביניהן  זרות,  משפות  השאובות 

 שגגה. ועוד אפרט בסיכום הישגי המחקר.  צורתן ומשמעותן בזדון או ב

  

 מגמות העיסוק בערכים 

למילה   וממצה  מקיף  ענייני  הסבר  לתת  אשתדל  וראשונה  בראש 

כמוהו   זה  עניין  השונים.  בהקשרים  ואפילו  השונים,  וצירופיה  במשמעויותיה 

לי   נראה  הערכים.  לפי  אלא  כסדרו  שלא  אמנם  הזוהר,  לספר  כפירוש  כמעט 

כ  פירוש  עשירים  שלשיטת  הזוהר  ספר  דברי  שכן  חשובים,  יתרונות  יש  זאת 

הזוהר   מאשר  לזוהר  יותר  טוב  פירוש  ואין  אחר,  במקום  ועניים  אחד  במקום 

עצמו. אם כן הדרך הטובה לפירוש היא איסוף המקומות השונים שמופיע בהם  

אותו עניין, ומי שאלה לפניו ייטיב לפרש את עניינם. נוסף לכך לעזר רב בפירוש  

ההקבלות  הם   ובמיוחד  הזוהר  לספר  הקודמת  הקבלה  מספרות  ההקבלות  גם 

מספריו העבריים של רמד"ל,  ואף לאלה של בעל תיקוני זוהר שנתגלו לאחרונה  

ואכן בדרך זו אלך בפירושי. יחד עם זאת לא אמנע    11ע"י פרופ' א. גוטליב ז"ל. 

הר לביא,  שמעון  ר'  כגון  יותר  המאוחרים  הפרשנים  דברי  את  ר'  להביא  מ"ק, 

מנחם די לונזאנו, ר' אברהם גלנטי, ר' אברהם אזולאי, הרח"ו ואף האר"י ורבים  

קבליות   ספקולציות  על  ולא  הזוהר  פשט  על  נבנים  כשדבריהם  בעיקר  אחרים 

 מאוחרות. 

בחינה נוספת שבה אעסוק היא השוואת דברי הזוהר למקובלים אחרים   

יו. בכך אפשר לעמוד על  שקדמו לו ולעתים אף אלו המאוחרים המתבססים על

מקום   אם  אשווה  כן  כמו  הקבלית.  המחשבה  השתלשלות  ברצף  הרעיון  מקור 

אחר בספר הזוהר או כתבי רמד"ל העבריים מביע רעיון סותר או שונה ממנו. כך  

בין   ובעיקר  השונים,  הזוהר  חלקי  בין  המחשבתית  ההתפתחות  אחרי  אעקוב 

 הזוהר לר"מ ות"ז.  

לשוני. כאן בדקתי את דרכי הצירוף והתחביר ואף  עיון אחר הוא הדיון ה 

הנידון.  או    12את המורפולוגיה של הערך  מקור המילה  את  ארשום  בכל מקרה 

 
 .112ס'  אדם. ע"ע 77ס'  גופא. ולמשל ע"ע 178ספר מח, -ע' א. גוטליב, זיהוי החיבורים שבס' המלכות, קרית 11
 דקדוק הלשון הארמית של ספר הזוהר, ירושלים תשי"ז.בכך עסק גם מנחם צבי קדרי,  12
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אך   מסויים  במקור  השתמש  שהזוהר  במקרה  הנתונה.  במשמעותם  הצירוף 

שינה אותו מבחינת המשמעות או מבחינת הצורה אציין גם זאת. מילים וצורות  

רותינו אנסה לחקור את האטימולוגיה שלהן במידת  שלא נמצא להן מקור בספ

ורמד"ל   בכלל  המקובלים  ללשון  בהשוואות  ארבה  לשונית  מבחינה  גם  יכולתי. 

 בפרט. וכן ללשון כתביו העבריים של בעל ת"ז.  

 

 הישגי המחקר  

 סיכום כללי  

בגלל אופיה המיוחד של עבודה זו אין הישגיה ניתנים לסיכום ממצה. אין   

אח תיזה  הם  כאן  מטבעם  המילון  הישגי  העבודה.  לאורך  ומוכחת  ההולכת  ת 

תת וכל  ובעבודה  -ספוראדיים,  לעצמו,  הישגים  עם  לעצמו  מחקר  הוא  ערך 

בצורה   במילון  מנוסחים  הערכים  לאלפים.  אלה  של  מספרם  עולה  שלפנינו 

תמציתית ואין אפשרות לסכמם יותר, ועל המתעניין לקראם בגוף העבודה. עם  

 ות גם כמה נקודות כלליות.  זאת צצות ועול

בסיכום נמצא שאין כמעט עמוד בספר הזוהר שלא הובאו ממנו מובאות   

נותן למילון מסוג זה ערך פרשני רב להבנת ס' הזוהר, בכל   בעבודה. דבר זה 

מקום שהוא עוסק באחד המונחים הנידונים בעבודה, והרי אלה מונחים שכיחים  

גם ערך קונקורדנציוני מסוים,  שכן אפשר    ביותר. כמוצר לוואי נודע לעבודה זו

 למצוא באמצעותה מאמרי זוהר רבים. 

מתוך העבודה צפים ובולטים כמה אפיונים חשובים ללשון הזוהר. לשון זו   

שהיא כידוע פרי המצאתו של אדם אחד, מטבע הדברים אין היא עשירה במילים  

עושר בלתי רגיל של    שונות כמו לשון אורגנית. מסתבר שחיסרון זה נמלא על ידי 

לא    גופא , ובערך  353הובאו בעבודה  אדם  גווני משמעות וצירופים. הנה בערך  

ערכי משנה. בכל אלה אין למצוא כמעט מקרים שמצויים בצורתם    471-פחות מ

מקוריותו   על  ללמד  כדי  יש  ובכך  הזוהר,  שלפני  בספרות  ובמשמעותם 

ל מיד  המזדקרת  נוספת  עובדה  המחבר.  של  האחידות  הפנטסטית  היא  עין 

אלא   להבחין  אין  זאת  ומבחינה  במילים.  השימוש  בדרך  הספר  של  הגמורה 

סתרי   הנעלם  מדרש  כולל  חלקיו  כל  על  הזוהר  גוף  אחדותיות:  חטיבות  בשתי 

 תורה מתניתין ותוספתא ואידרות מצד אחד, ומאידך ר"מ ות"ז.   
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ר. אבל  בעניין ר"מ ות"ז ניכרת לעתים קרובות ההתבססות על גוף הזוה 

מה שמצוי בגוף הזוהר בצמצום ובמשמעות מוגדרת היטב, נדרש בת"ז באופן  

אסוציאטיבי ומורחב ומוספים לו גוונים רבים עד כדי הגזמה. דוגמא טובה לכך  

, רעיון הגלגול של הזוהר  גלגולא)ע"ע(. כן בולט הדבר בערך  קירטא היא הערך  

ה וכך  בת"ז.  פרוע  ואסוציאטיבי  קבלי  באופן  רבים  נדרש  במקרים  גם  מצב 

 13אחרים. 

משתמש   הזוהר  הבאה.  התמונה  מתגלית  הזוהר  של  מקורותיו  בעניין 

מיתי   גוון  להם  ונותן  אותם  מעבד  אך  ופילוסופיים,  קבליים  במקורות  הרבה 

המושגים   מן  נותר  לעתים  חז"ל.  באגדות  שילובם  של  בדרך  גם  וזאת  מובהק, 

חקת מכוונתם המקורית בצורה  ומשמעותם מתר  הפילוסופיים רק הצד המילולי, 

בין המקובלים החשובים שמצאתי    14כזאת, שהשימוש בהם הופך ממש אירוני. 

סגי יצחק  ר'  את  לציין  יש  עקבותיהם  בספר  -את  ופותח  עובד  שמקבלתו  נהור 

 16וכן ר' עזריאל מגירונה.  15העמוק, מתקלא הזוהר למשל רעיון ה

 

 

 קצת מסקנות לפי הערכים 

נות הן כמספר ערכי המשנה המגיע לאלפים.  כאמור לעיל מספר המסק 

 כאן אזכיר מבחר לשם התמונה הכללית. 

זהו סמל עתיק למרכבה האלוהית, שמקורו אולי כבר אצל יורדי    –אגוזא   

ומפותחות   רבות  בצורות  הסמל  הגיע  לידינו  התלמוד.  תקופת  של  המרכבה 

מ  קבלי  גוון  לו  ונתן  הזוהר,  אשכנז. מהן שאב  חסידי  כאן  בספרותם של  ובהק. 

עיון   שונות.  שיטות  בכך  וניכרים  השונות,  הספירות  את  האגוז  חלקי  מסמלים 

מיוחד מוקדש לקליפות האגוז, ואין עקביות לגבי מספרן: שלוש או ארבע. בניגוד  

כנראה   מקורה  זו  תפיסה  הרע.  כוחות  עם  הזוהר  אותם  מזהה  אשכנז  לחסידי 

וזרי. יש אולי השפעה לשונית  בכתבי ר' עזריאל, ואולי מושפעת היא גם מס' הכ

 
 . 46ס'  גופאלמשל ע"ע  13
 . 55ס'  פא גוע"ע  14
 .1ס' טיקלא ע"ע  15
 . 123ס'  אדם, וע"ע  סוספיתאלמשל ע"ע  16
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ערבית בזיהוי תחום הקליפות עם העורלה. הכינוי קליפות הפך בקבלת האר"י  

 להיות שמם המובהק והשכיח ביותר של כוחות הרע. 

בו    –אדם    נמנו  זה  השכיחים    353ערך  הערכים  מן  והוא  משנה,  ערכי 

-ושל מקרו  קוסמוס -גוניים ביותר בספר הזוהר. הרעיון השכיח של מיקרו-והרב

ומגוונות.   רבות  קבליות  צורות  בזוהר  לבש  או  אדם  אנתרופוס  כשלעצמו 

מסמל את כלל הספירות או ספירות  אדם קדמאה  ואדם עילאה  בצירופים כגון  

שהאדם   האידיאלי  העליון  האדם  עניין  וספירה.  ספירה  כל  אפילו  או  שונות 

הקשר ועניין  הגנוסטית,  בספרות  גם  מצוי  בצלמו  נברא  עם    התחתון  האפשרי 

הראשון   אדם  על  מוסבות  רבות  דרשות  מיוחד.  מחקר  טעון  עדיין  הזוהר  ספר 

הוא   גם  הראשון  אדם קדמאההנקרא  אדם  הוא  מתי  הגבול  ברור  תמיד  ולא   ,

ובר"מ   בת"ז  במיוחד  קשה  הבעיה  קבלית.  משמעות  לו  מיוחסת  ומתי  כפשוטו 

למושג   נוספו  הדרשות.  של  האסוציאטיבי  האופי  גוונים  בר"אדם  בגלל  ות"ז  מ 

במונחים   גם  מכירות  אלה  מאוחרות  חטיבות  רבות.  ומשמעויות  אדם  רבים 

דבריאה,  דאצילות  דיצירה  ,  אדם  דעשיה ואדם  את  אדם  מייצגים  אלה   .

הם   העולמות  שלושת  ושאר  האלוהות,  הוא  האצילות  עולם  השונים,  העולמות 

ן כבר ג. שלום,  מתחתיו. עולמות אלה עדיין אינם מוכרים בגוף הזוהר, כפי שציי 

ובודאי לא היערכותם בצורת אדם. לעתים מציין ר"מ ות"ז במונחים אלה ספירות  

)הקראית?(,   הפרשנית  הספרות  מן  כנראה  שאובים  עצמם  המונחים  שונות. 

אדם הראשון המצויינים במקרא   בבריאת  שונות  מציינים בחינות  ובמקורם הם 

 , בראע"י שלושת הפעלים 

חדו מושגים אלה עם שמות העולמות שמקורם ביש' מג  . ר"מ ות"ז איעשהו   יצר

רעיון מציאותן בצורת   יש גם בגוף הזוהר  לגבי הספירות  ז. אמנם  וביש' מה  ז 

עילאהו אדם  אדם.   הספירות    אדם  שבע  את  הזוהר  בגוף  כלל  בדרך  מציינים 

את   או  אנפין  התחתונות,  ואילו  זעיר  האידרות;  בספרות  בקירוב  להן  המקביל 

 ן דווקא הספירות העליונות.  בר"מ ות"ז ה

ות"ז מכירים גם ב  אחר, הוא סטרא אחרא המנוגד לאדם של    אדם ר"מ 

וצירופים דומים. גם בתחום המלאכים נמצא    אדם בליעלהקדושה. והוא הנקרא  

האדם  אדם  לדמות  ברובן  וקשורות  לכך,  מוקדשות  רבות  וספקולציות    ,

 שבמרכבה שראה הנביא יחזקאל.  
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שלא כסמל קבלי, גם לה משמעיות רבות. יכולה היא    עצמה,אדם  מילת   

לשמש גם כינוי לאספקט מסויים של הקיום האנושי, ותמיד אספקט משובח כגון:  

תלמידי   או  העמים,  לעומת  ישראל  הטוב,  יצר  הדבור,  המחשבה,  הנשמה, 

הכינוי   הזוהר  ספר  לפי  לדעת:  זאת  שכן  הארץ.  עמי  לעומת  הוא  אדם  חכמים 

 17ם שאפשר לכנות את בן המין האנושי. המשובח שבכינויי

כינוי זה מביע את השלימות, ואין נקרא כן האיש לבדו, אלא רק בצירוף בת זוגו,  

ונקבה.  ובניגוד ל  18זכר  של ר"מ ות"ז, מודגש בגוף הזוהר  אדם בליעל  ולפיכך, 

 19'.אדם שהרע 'אינו נקרא '

רבים ממלא    א  אדם בצירופים  להבהיר  ובהם השתדלתי  סומך,  ת  מקום 

 דעת הזוהר על תכונותיו וקנייניו השונים של האדם, הן הגשמיים והן הרוחניים. 

כולל    –  אדרא  זה  המקרים.    52ערך  כל  הובאו  זה  בערך  משנה.  ערכי 

מלת   של  צורתה  בשינוי  מקורה  זו  בלשון  אדרונא  מילה  חדר  שפירושה 

והיא   סימבולי,  גוון  הזוהר  בלשון  המילה  קבלה  זו   במשמעות  התרגומים. 

מסמלת ספירות שונות, ובייחוד את ספירת מלכות, וכן בחינות וחדרים נעלמים  

של   הרעיון  גם  בזוהר  התפתח  חדר  משמעות  מתוך  העדן.  בגן  ואף  באלוהות 

המכונה  זה  ובעיקר  הספר,  שיאי  את  המהווים  המופלאים  הסודיים  הכינוסים 

שכן    העתיקה שפירושה גורן.אדרא  . למשמעות זו תרמה גם מילת  אדרא רבא

כינוסים אלה הם בדוגמת הסנהדרין שהיתה לפי חז"ל בצורת חצי גורן עגולה.  

אדרא  עצמה. בהקשר זה משמשת מילת    סנהדרין כמו כן תרמה אולי גם מילת  

היא חדר  אדרא  בצורות שונות, שניסיתי להפריד ביניהן בגוף העבודה: לעתים  

ה ולעתים  עצמו,  הכינוס  היא  לעתים  כזה,  כינוס  נערך  הסודות  שבו  דברי  יא 

החיבור   שם  ומכאן  זו,  בהזדמנות  שנאמרו  רבא  העמוקים  חלק  אדרא  שהוא 

סדר   לפי  הם  ואלה  חיבורים  כוללת כמה  ספרות האדרות  הזוהר.  ספר  מחלקי 

דצניעותא   ספרא  שבפירושו    –כתיבתם:  כביכול  וקדום  סתום  אנונימי  חיבור 

נת הספיר מקומה  לפי עדות ס' לב  –עוסקת ספרות האדרא, אדרא דבי משכנא  

בפרשת תרומה אבל אין הקטע ההוא ראוי לפי תוכנו לשם אדרא, אדרא רבא,  

דרזין שבפרשת משפטים   זוטא, אדרת רזא  זו אדרא דבי משכנא    –אדרא  אין 

 
 מח א. גע'  17
 . 26ע"ס  18
 . 143ע"ס  19



 16 

דבי   אדרא  ואילו  רשב"י  מות  אחרי  כביכול  נאמרה  היא  שכן  בדפוסים  כמובא 

יש בזוהר קטעים   נוסף לכך  רבים המזכירים את  משכנא קודמת לאדרא רבא. 

ג מח ארספרות האד  כגון  ואף חלקי סתרי-א,  תורה קרובים להם מבחינות  -ב, 

מסויימות. נראה אם כן שהאדרות הן מהחלקים הקדומים של ס' הזוהר. כך יש  

יוסף   ר'  כגון  רמד"ל,  של  דורו  בני  המקובלים  בכתבי  עקבותיהן  את  למצוא 

טוב אבן גאון. רמד"ל עצמו, בניגוד    ג'יקאטיליה, ר' דוד בן יהודה החסיד, ור' שם

 לכך, נמנע מהם בספריו העבריים. 

ות"ז    אדרין  ובר"מ  האדם.  שבגוף  החללים  את  גם  בזוהר  לציין  יכולים 

כגון   השונים,  האיברים  חללי  את  דלבאאפילו  דמוחא,  אדרין  אדרין  ,  אדרין 

 הביניים. -וכיו"ב. באלה ניכרת השפעת לשון רופאי ימי   דאודנין

ערכי משנה. האילן הוא מן הסמלים הקבליים    132הערך כולל    –  אילנא 

קבליים   בהקשרים  משמש  הוא  הזוהר  בספר  הבהיר.  בס'  החל  המובהקים 

בצירוף   לרוב  אך  לעצמו,  כשהוא  דחיי  לעתים  צירופים    –אילנא  החיים.  עץ 

. אילן זה  אילנא רבא ותקיף   –שכיחים אחרים לתכלית זו הם הגזורים מדנ' ד ח  

ל לספירות מסויימות.  יכול  הכוונה  לרוב  אך  ות"ז(,  )ר"מ  כל הספירות  סמל את 

בעיקר הכוונה לספירות התפארת, אבל גוף הזוהר מתכוון לעתים גם ליסוד )כך  

גם בחוג גירונה(, ובר"מ ות"ז אף לבינה. עץ החיים הוא כינוי ידוע לתורה )לפי  

במחש  להבחין  אין  בה.  המסומלת  לתפארת  ומכאן  יח(  ג  המקובל  משלי  בת 

הדבר   קשה  במיוחד  לספירה.  או  כפשוטה  לתורה  כוונתו  אם  רבים  במקרים 

כגון   דחיי  בצירופים  באילנא  להיות  אתתקף  יכול  שפירושו  הנ"ל(  הפסוק  )לפי 

בר"מ ות"ז הכוונה     20פשוט עסק בתורה, או נדבק בתפארת בדביקות מיסטית. 

 21לעתים לא לתורה אלא לספר הזוהר. 

לעץ  הוא  החיים  -בניגוד  נקרא  לפיכך  ורע.  טוב  הדעת  עץ  כידוע  עומד 

גם   הזוהר  דמותא בספר  מלכות.  אילנא  ספירת  את  מסמל  הוא  הזוהר  בגוף   .

הוא   הטוב  במקרה  הספירות,  מן  הנמוך  לכוח  הכוונה  ות"ז  בר"מ  זאת  לעומת 

המלאך מטטרון ובמקרה הרע סמאל, ולעתים הוא מורכב משניהם ומכאן שמו  

 
 . 73ע"ס  20
 . 70ע"ס  21
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הדעת   ורעעץ  הארץ,  והו  22. טוב  בעמי  הזה,  בעולם  החול,  בימות  השולט  א 

ברשעים, בגויים וכו'; לעומתו עץ החיים שולט בשבת, בעוה"ב, בישראל, ובעיקר  

בתלמידי החכמים שאינם אלא המקובלים. לעתים נראה שעמי הארץ הנ"ל הם  

גם   נקרא  זה  אילן  ורע.  טוב  עץ הדעת  מצד  ותורתם  והם  אילנא  בעלי הפשט, 

 . דערבוביא

ובמיוחד  בספ  השדה(,  עץ  הוא  )כי  לאילן  לעתים  האדם  נמשל  הזוהר  ר 

נכון הדבר בקשר לתלמידי חכמים. הזוהר עוסק באריכות בחלקי האילן השונים  

ומוצא בהם משמעויות רבות סימבוליות ואחרות. 'חכמת עלי האילן' למשל היא  

 23כינוי לתורת הכישוף. 

בצורותי  –בוסיטא    המשתנה  מקורית  זוהרית  ובמשמעויותיה.  מילה  ה 

אטימולוגיה   גם  למצוא  ואפשר  ערבי,  כנראה  מקורה  ואז  מסך  פירושה  לעתים 

  bocaרומאנית. ולעתים פירושה פה ומוצאה ככל הנראה מן המילה הספרדית  

הדימינוטיבית   הסיומת  צittaבתוספת  היא  לעתים  של  ו .  משנה  ,  בוצינא רת 

 ולעתים אינני יודע מהי. 

בוציצא    הוא  סכום    –בוצינא,  אלה  ערכים  שני  של  המשנה  .  114ערכי 

בעניין   שעוסקים  אלה  הם  ביותר  החשובים  בוציצא  או    בוצינא  הצירופים 

. עניין זה פנים רבות לו הן מבחינת התמונה הקבלית והן מבחינה דקרדינותא

לשונית. לעתים הוא מצטייר כניצוץ, לעתים כפטיש חזק )ציור השאול מספרות  

קנה המידה, ולפעמים כאנך הבנאים. הוא ממלא תפקיד  חוג העיון(, לפעמים כ 

כוחות   של  במקורם  ובעיקר  הספירות,  עולם  בבניין  האצילות  בראשית  מכריע 

אף ששתיהן יצאו מעטו  בוצינא  קדמה ל  בוציצא  הדין. מבחינה לשונית דומה ש

של בעל הזוהר. ומשמעותו הראשונה של המונח )בכך נעזרתי בעדותו של בעל  

יהודה החסיד( היא לדעתי הבדיל המודד  המילון המיו בן  דוד  לר'  כלומר    –חס 

מסייעת   לכך  אור,  של  משמעות  גם  בו  מעורבת  מלכתחילה  אבל  הבניין.  אנך 

ובוציצא  במילת   ערבית,  הידועה  בוצינא  אטימולוגיה  הארמית  המילה  היא 

 
 . 98ע"ס  22
 . 127ע"ס  23
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את   גם  בעבודתי  הבאתי  זאת  עם  ל'ניצוץ'.  הוראתה  שינוי  תוך  נר,  במשמעות 

 24ירושים. שאר הפ 

ל  מהמשמעות    בוצינאמופיעה  בוציצא  בניגוד  אחרים.  בהקשרים  גם 

היסודית 'נר' נגזרות המשמעויות המושאלות כגון 'מאורות השמים' או 'פירושים  

הכינוי   הוא  נפוץ  לפסוקי התורה'.  לספירות  בוצינין  עמוקים  או  לספירות בכלל, 

כגון   בצירופים  גם  וזאת  עילאה מסוימות,  נקראים  וכו'   בוצינא  כך  מתוך   .

 25. מסדרי בוציניןהמקובלים בכינוי 

במיוחד נפוצים בס' הזוהר כינויי כבוד לתלמידי חכמים שהמרכיב הראשי   

לו בלשון  בוצינאבצירופיהם הוא מילת   דומה  ואחד  . בתלמוד נמצא אחד כזה, 

צירופים כאלה. את חלק האר"י שבהם    24-המקרא, ואילו בזוהר יש לו פחות מ

מעון בר יוחאי, ואילו רק כשבעה מהם מיוחסים גם לתלמיד חכם אחר.  נטל ר' ש

בין    26מיוחס פעם אחת גם לאחר. בוצינא קדישא  אגב, הכינוי הקבוע לרשב"י  

את   אציין  רשב"י  דשרגא  כינויי  ללשון  בוצינא  האופייני  הנדיאדיוין  שהוא 

 27הזוהר. 

נפוצות  ערכי משנה. מן המילים ה  471הוא הגדול בערכים ובו    –גופא   

ונשמה, משמשת המילה גם כעיקר הגוף    –בזוהר. בנוסף לניגוד הרגיל של גוף  

לעיתים מציין הוא דרגא נמוכה, כשמה שמעליו נמשל    28בניגוד לאיברים שונים. 

מלבוש. לעומת  העליון  הדבר  הוא  ולעיתים  הזוהרית    29לנשמה,  המילה  גם  זו 

כונים כך האותיות לעומת  לציון החומר הפילוסופי המנוגד לצורה. במשל ידוע מ

או זעיר    31בדרך כלל הוא תפארת )כרגיל בקבלה(גופא  כסמל קבלי    30הנקודות.

כן מפותח בזוהר עניין אוצר הנשמות הנקרא    32אנפין )באידרות(, ואף המלכות. 

בחז"ל( גוף   הנשמות. 33)מקורו  לבוש  גם  נקרא  וכך  לקדושה   34,  אופייני  הגוף 

 
 . 6ס' בוציצא , וע"ע 51ס' בוצינא ע"ע  24
 .  94ע"ס  25
 . 14, 13ע"ס  26
 , ושם גם פירוש אחר. 60ע"ס  27
 . 3-7ע"ס  28
 . 17ע"ס  29
 . 24"ס ע 30
 . 31ע"ס  31
 . 33ע"ס  32
 . 38ע"ס  33
 . 21ע"ס  34
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גוף.  וסטרא אחרא הם חסרי  אדורביאליות    35והשדים  בצורות  גם  הערך מופיע 

להדגשת האופי המיתי    בגופארבות, וככינוי חוזר ומחזק. מעניין הוא השימוש ב

 36ולא רק הסימבולי של ייחוד משה עם השכינה. 

המושגים    את  המציינים  רבים,  חיבור  צירופי  גם  הופרדו  זה  בערך 

שפועלים עליו.    , או המציינים את פעולתו של הגוף, ואלה גופא המשלימים את  

נשלם מנין של מתפללים בבית    –  אשתלים גופאכדוגמא לראשונים אביא את  

עם   לצירופים  וכדוגמא  מיסטי';  כ'גוף  שהוא  את    גופא הכנסת  אציין  כמושא 

 , ציור מיתי נועז בעניין יחסי משה רבינו עם הקב"ה.  אתחבק בגופא 

רות לסכמם,  צירופי התארים והסמיכויות מגיעים למאות, ואין כל אפש  

ואין טעם למנותם. נראה לי שכלולים בהם פרקים נכבדים בחקר משנת הזוהר  

כגון  -ולשונו. משמעות קבלית לצירופים  נודעת בעיקר  ,  גופא דמלכאסימבולית 

 , וערכי אברי הגוף השונים.  גופא דשכינתא

כגון    מצירוף  ללמוד  אפשר  חז"ל  בלשון  הזוהר  שימוש  דרך  גופי  על 

הם המצוות, אבל באינטרפרטציה אופיינית: הן 'פנימיות' מסיפורי  . גם כאן  תורה 

 היא תורת הקבלה.   –התורה שהם ה'לבוש', אך חיצוניות מ'הנשמה' 

ערכי משנה. במרכז הערך מצוי כמובן רעיון גלגול    118כולל    –גלגולא   

הנשמות. ניסיתי לחקור את רעיון הגלגול בזוהר ואת השתלשלות המילה במידה 

נח בבעלי  שלא  הגלגול  רעיון  של  בירור  גם  כללתי  זו  במסגרת  לפני.  כבר  קרו 

לעניין    37חיים.  רק  ומצומצם  מגובש  הגלגול  רעיון  הזוהר  שבגוף  להיווכח  קל 

בגלגולים   הקורא  נתקל  כאן  עצומה.  הרחבה  חלה  ות"ז  בר"מ  ואילו  הייבום, 

ת רעיון  שונים ומשונים הצפים ועולים באופן אסוציאטיבי. עיון בהם מגלה גם א

 ( ירידת הנשמה לגוף    39העיבור,   metensomotosis )38גלגול הגופות  ואף עצם 

כאן   'התפשטותו    40. גלגולא נקראת  הוא  טיבו  על  לעמוד  שניסיתי  מיוחד  גלגול 

דור'  בכל  משה  סימבולי:  41של  בפירוש  גם  הגלגול  רעיון  מופיע  ות"ז  בר"מ   .

 
 . 79ע"ס  35
 . 45ע"ס  36
 .7ע"ס  37
 . 35ע"ס  38
 . 31ע"ס  39
 . 30ע"ס  40
 . 32ע"ס  41
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 42ו לתוך זו היא גלגול. , ואף ירידתן ז גלגולאהספירות )ובעיקר יסוד(  נקראות  

עניין הגלגול מורחב כאן גם כתיאור לשאר הפעולות האנושיות והספירתיות, כגון  

אשה.  בעילת  ואף  גלות,  לבית,  מבית  עקירה  ומתן,  בערך    43משא  חשוב  חלק 

 הוא אוסף כל הפעלים שבהם מביע הזוהר את רעיון שיבת הנשמה בגלגול.  

משמעויות   גלגולא  למילה    גם  בזוהר  שרשרת    יש  ביניהם  אחרות. 

 44הסיבות )בעיקר המשונות( שבעזרתן גורם הקב"ה לרצונו שיתגשם בעולם, 

'גלגול העין' היא טכניקה    45ואף פירושים ומשמעויות נעלמות שבפסוקי התורה. 

וכעין   נסתרות,  ראיית  לשם  בעברית(  רמד"ל  )ואף  הזוהר  שמתארה  משונה 

 46'נבואה קטנה'.

ור מעניין, ובו טמון רעיון מיתי עמוק בעניין  מילה זו מביעה צי  –טיקלא   

היא בית הדין שבו נחתך גורל העולם לשבט  טיקלא  הנהגת הקב"ה את עולמו.  

או לחסד, ודרך פעולתה מתוארת בשתי צורות: לעתים גלגל ולעתים מאזניים.  

וכל   הסיבות",  את  "מסבב  הקב"ה  ובאמצעותה  הקדרים  גלגל  היא  אחד  מצד 

היא גם "הגלגל   טיקלאביד היוצר". בבחינתה זו 'הסיבובית' העולם בידו "כחומר 

הסובב תמיד" )לפי הרמב"ם(, או זה "החוזר בעולם" ומשנה את מזל בני האדם  

)לפי חז"ל(; בחינה זו מקשרת אותה גם עם רעיון גלגול הנשמות. לעומת זאת  

 היא גם מאזניים )לא עלה בידי לברר איך מתיישבים שני אלה מבחינה  טיקלא

שוקלת   זו  בבחינתה  וגוזרת    טיקלאטכנית(.  לעולם,  בואן  קודם  הנשמות  את 

זכר   הנשמות  את  שוקלת  היא  אף  הדור.  מעשי  לפי  הרע  או  הטוב  את  עליהן 

הפועלת באופן    מתקלאונקבה ומקדימה את זיווגן בעולם הזה. בכך דומה היא ל 

נהור(.  -מקביל בתחום אצילות הספירות העליונות )זאת בהשפעת ר' יצחק סגי

שונה  טיקלא   אחד  מכל  העולה  והציור  הזוהר,  בספר  מאמרים  בשני  מתוארת 

באמצעות   עולמו  את  מנהיג  הקב"ה  מעניין:  בפרט  מסכימים  הם  אבל  הוא; 

בדרכים עקלקלות, ונראה שגנוז כאן )אמנם בכוח( רעיון ה"מצווה הבאה  טיקלא  

א מין גלגל של  הו  טיקלא בעבירה", ואכן מכאן פיתחוהו השבתאים. במקום אחר  

 שעון מים מעורר. 

 
 . 17-19ע"ס  42
 . 13-15ע"ס  43
 . 21, 20ע"ס  44
 . 24ע"ס  45
 .2ע"ס  46
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מוצא המילה אינו ברור, ולפי שתי בחינותיה אפשר אולי לשער שנולדה  

שורש   של  מילת  תקל  מזיווג  ושל  שקל(,   =( גם    ku/klovהארמי  המשמשת 

 בשפות הרומאניות )= עיגול(. 

סיגי הזהב. ציור חשוב בזוהר לעניין כוחות הרע ומוצאם.    –סוספיתא   

בשינוי צורה ומובן של מילים תלמודיות ומדרשיות. הרעיון הכלול  מקורה כנראה  

כאן   יש  כן  ישראל.  עם  תולדות  ראשית  בעניין  חז"ל  דברי  של  פיתוח  הוא  בה 

השפעה של תורת ר' עזריאל על סיגי הכסף, ומאמר אחר הוא כעין תרגום של  

 דבריו.  

יש לראות פיתוח והרחבה של לשו  –  סכם   ן  בשימושי פועל זה בזוהר 

ואת   ב',  'נכלל  אציין את המשמעות  זה  פיתוח  בין הישגיו המקוריים של  חז"ל. 

מחלוקת  הצירוף   בכמה    -  אסכים  העבריים(.  רמד"ל  בכתבי  גם  )כך  יישבה 

אסתכם על יד  לשונו של ר' יוסף ג'יקטיליה, כגון בלצירופים עולה קרבה מיוחדת  

ו  – בר"מ  זה  פועל  בשימוש  יד.  על  הסכים  חז"ל  לשון  לראות  לפי  אפשר  ת"ז 

 כנראה את המקור ללשון 'הסכמה על ספר'.  

כף   –קוספיתא    למשמעות  הזוהר  בעל  שחידש  מילים  מכמה  אחת 

האש   בגלגל  נדבקת  שנפשו  הרשע  עונש  לתיאור  משמשת  המילה  הקלע. 

ומקיפה את העולם ואינה מוצאת מנוחה. מצוי בידינו שפע של חומר שבעזרתו  

הרע התפתחות  אחר  לעקוב  הספרות  ניתן  אל  השונות,  חז"ל  מדרשות  יון 

ידועה   התפתחות  ניכרת  העבריים  רמד"ל  בכתבי  גם  והקבלית,  הפילוסופית 

התלמודית, ונראה לי שהשפיע גם  כספתא  בעניין זה. מקור המילה היא כנראה  

 . כספיא שם המקום 

שונות    –קטפורא    ומשמעויות  שונות  בצורות  בזוהר  מופיעה  זו  מילה 

מוד עליהן בבירור. נראה שהתמונה היסודית של חלק גדול  שלא תמיד אפשר לע

 . קטראמהמשמעויות היא של קשר, ואם כן אפשר לראות במילה זו הרחבה של 

כולל    –קיומא    לשון     97הערך  היסודיות של  מן המלים  ערכי משנה. 

הזוהר הכולל את הרעיונות המופשטים של ההוויה, ההתמדה, החוזק, העמידה,  

המעמד,  האחרונים    המקום,  שלושת  העמוד.  ואף  הברית  העיקר,  הקומה, 

לרעיון המובע ע"י ספירת יסוד, ואמנם היא משמשת כינוי    קיומא  מקרבים את  

בצירוף   ובעיקר  זו,  דעלמא  לספירה  של  קיומא  עולם )תרגום  הוראת  יסוד   .)
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הערבית   מן  אולי  מושפעת  המתים  נודעים  قيامةתחיית  רבים  משמעות  גווני   .

הוא לדעתי ארמיזציה  סרטא דקיומא  . הצירוף  קאם וף עם הפועל  למילה בציר

   الصراط المستقيم. של 

הקלע    18  –קירטא    כף  לשוני שמשמעו  חידוש  היא  גם  משנה.  ערכי 

ל ובמשמעות  קרטופאוקוספיתא  )בנוסף  פעמיים,  רק  מופיע  הזוהר  בגוף   .)

מ ות"ז,  מושאלת ככלי זין ב'מלחמתה של תורה'. אפשר לעקוב אחר דרכו של ר"

כיצד בהתבססו על השימוש הזוהרי נטל מטפורה זו ופיתח אותה עד מאד. אצלו  

היא פשוט רשות הדיבור העוברת מיד ליד, אך בשעה זו היא משמשת  קירטא  

ביד המדבר )בעיקר משה רבינו הרועה הנאמן( נשק להתגבר על הרע )הזאבים  

ה, ולקריאת שמע;  המתנפלים על העדר(. לעתים היא משל לדברי תורה, לתפיל

ספירת מלכות,    –ולעתים היא הפה הזורק אותם. יש לה גם משמעות סימבולית  

קירטות   בשתי  מבחינים  בכל    –ולפעמים  ומלכות.  בינה  ותחתונה,  עליונה 

במילת   מעורבות  האלה  כף    קירטאהשימושים  היא  לעתים  משמעויות:  שתי 

 הקלע, ולפעמים האבן הנזרקת ממנה.  

הכינ  –  קשרא  כפרקי  אחד  ראייתן  את  לספירות. התמונה מביעה  ויים 

האדם   של  המיסטי  והקשר  יחד  התקשרותן  את  ואף  המלך,  ככתרי  או  הגוף 

מן   המפורסם  בצירוף  דיון  גם  כללתי  ומלכות.  ליסוד  הכוונה  במיוחד  אליהן. 

 . משמעות המילה גם ברית וגם כישוף. תלת קשרין דמהימנותאהשבתאות 

 

 שיטת העבודה 

 המהדורה  

הזוהר  מ  של  מדעית  הוצאה  להקדים  היה  נכון  בודאי  מתודית  בחינה 

למחקרו המילוני המפורט. אמנם שמירה על סדר זה היתה מחייבת לדחות את  

לקדום מחקר   צריך  מדעית  להוצאה  לעין.  נראה  שאינו  לעתיד  המילוני  העיסוק 

ממצה על כתבי היד הרבים מאוד במספרם והמקוטעים מאוד. חוסר המהדורה  

הזוהר    חייב את  העמדתי  כבסיס  מדעית.  מבחינה  מסוימת  לפשרה  אותי 

כיוון   וכן  הקוראים,  אצל  רגיל  זה  שטופס  מפני  וזאת  קוק,  הרב  מוסד  בהוצאת 

 שהוא כולל את מכשיר העזר המצויין 'ניצוצי זוהר' של הרב ראובן מרגליות. 
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מבחינת הגירסא נקטתי בדרך הבאה. בכל מקרה של צירוף נפוץ בספר   

אין המחקר תלוי במקום אחד בלבד   הזוהר הסתפקתי במהדורת הדפוס, שכן 

החשוד על שיבוש. במקרים שאכן התעורר חשד כזה, או במקרים המתבססים 

על מקום אחד, ובמיוחד במילים הזוהריות המקוריות והמשונות, ניסיתי לאשש  

הראשונים   בדפוסים  עיון  כללו  אלה  לרשותי.  העומדים  באמצעים  הגירסא  את 

גרסאות הפרשנים, ואף עיון בכתבי יד שונים שתצלומיהם עמדו לרשותי במכון  וב

יד   זה(. כבכתב  )תודה למוסד  יד שבספריה הלאומית בירושלים  לצילומי כתבי 

  –אור יקר    –קל לשימוש נעזרתי בפנים של מהדורת פירוש הרמ"ק על הזוהר  

 הנדפס והולך בירושלים. 

 

 אמצעי עזר  

וערך עמדו לפני כמה אמצעי  כנקודת מוצא לאיסוף ה  חומר של כל ערך 

ר. אלה הם בראש וראשונה כרטיסיו של פרופ' ג. שלום שהואיל להראותם לי.  זע

בכרטיסים אלה אסף שלום חומר גלם בלתי מעובד עדיין למילון הזוהר השלם,  

בעבודתי   הבאתי  לפעמים  שלפנינו.  כעבודה  מפורט  להיות  כמובן  יוכל  שלא 

 אתי בכרטיסים אלה, ואז סימנתים באותיות ג"ש. הערות חשובות שמצ 

נוסף על כך השתמשתי רבות בהערותיו של ר' ראובן מרגליות שנדפסו   

בשולי זוהר מוסד הרב קוק בשם 'ניצוצי זוהר'. עבודה זו העצומה בכמות ואיכות  

רבות   מקבילות  למצוא  לי  ואפשרה  הזוהר,  חלקי  כל  בין  הקבלות  כוללת 

לות ב'ניצוצי זוהר' הפניות לספרות התלמודית והמדרשית  בעבודתי. כמו כן נכל

יותר מאשר   בו  אימת שהשתמשתי  כל  ציינתי  זה  אמצעי  גם  אחרים.  ולספרים 

 כבכלי עזר למציאת מראה מקום בלבד. 

כמו כן היו לנגד עיני ספרים רבים מסוג ספרי המפתחות הידועים לספר   

עדיין היא נכתבת והולכת.    הזוהר. ספרות זו, שראשיתה לפני כמה מאות שנים, 

הלוי,   דוד  חיים  הרב  בארצנו:  עתה  זה  שנתחברו  הספרים  את  לדוגמא  אזכיר 

אביב תשל"א; אליהו דוד סלאטקי, אדרת אליהו,  -מפתחות הזוהר ורעיונותיו, תל

שלם   לא  ועדיין  ואחרון  תשל"ד;  השלם,    –ירושלים  הזוהר  אוצר  פריש,  דניאל 

 כן עיינתי גם בספרי הפרשנים כאמור לעיל.  חלק ראשון, ירושלים תשל"ו. כמו 
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 עקרון פירוט ערכי המשנה 

גון משמעות שאפשר להבחין   וכל  לשוני,  צירוף  כל  כערך משנה קבעתי 

גון   יש  מילים, שבכללותו  חיבור של  אנוכי  מגדיר  כצירוף  כזה.  בצירוף  בשימוש 

ברורה   הגדרה  זו  אין  כמובן,  מרכיביו.  לסכום  מאשר  שונה  משמעות 

ייקטיבית, ונותר עוד מקום רחב לדיון מהו ה'שינוי' שיש להתחשב בו. יכול  ואוב

פלוני לחוש נימה נוספת כלשהי בצירוף מסוים, ואילו חבירו עשוי שלא לחוש בה  

את   המרכיבים  למילים  ממש  של  תוספת  מוסיפה   היא  שאין  לסבור  או  כלל, 

ומעמיקה   אופי העבודה המצומצמת בהיקפה  בגלל  אני,  נתתי  הצירוף.  לחדור, 

והרביתי   השימוש,  ובספרי  מבמילונים  יותר  הרבה  מחמיר  פירוש  זו  להגדרה 

 בציון צירופים.  

גם באשר לגוני המשמעויות נקטתי בדרך זו. ברור שבתודעת המחבר לא  

התבחנו כל המשמעויות האלה, וברבות מהן היה הוא רואה דבר אחד. בעיקר  

מחשבתו  של  הציורי  האופי  בגלל  הדבר  ובסמלים  נכון  בציורים  עשיר  הזוהר   ;

ומקוש וגוונים  צדדים  יכול  רמרובי  אינו  המילון  מכשיר  אבל  אסוציאטיבית.  ים 

אותה   לפרט  המילונאי  על  אחת.  ובבת  בשלמותה  התמונה  את  להעביר 

שלא עלה על דעת המשתמש בלשון    ף למרכיביה ולמסור דין וחשבון מושגי )א

 הנחקרת( על צדדיה השונים. 

 

 משנה סדר ערכי ה

של    השונות  המשמעויות  הובאו  תחילה  כך:  סידרתי  המשנה  ערכי  את 

הערך העיקרי כשאינו בצירופים, תחילה המשמעויות הקונקרטיות או הפשוטות  

ואחר כך הסימבוליות. אח"כ בצירופי חיבור, אח"כ בצירוף פעלים, אח"כ בצירוף  

ה תארים  בצירוף  אח"כ  תואר,  בפושמות  לוד  -תחים  משפטי  אח"כ  )כעין  אי(, 

מילת   שבהם  בצירופים  ולבסוף  הנסמך,  הוא  הערך  שבהם  סמיכות  בצירופי 

)אין   הבניינים  לפי  סודר  הפועל  הסומך.  תפקיד  את  ממלאת  הראשי  הערך 

(, ובתוכם לפי  אתפעלאפשרות להבחין בין הבניינים השונים שנכתבים בצורת  

יחד  . לא טרחתי  מילות היחס הנצרכות. כל המשמעויות של צירוף אחד הובאו 

אלא   אינו  לארמית, הכול  עברית  דעתי( שבין  לפי  רלוואנטית  )הבלתי  בהבחנה 

 לשון הזוהר. 
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הטכני  הוא  אותה  המנחה  שהעיקרון  סידור,  של  זו  לשוני,  -דקדוקי-דרך 

יכולה לעורר לעיתים תמיהות. מדוע לא הובאו יחד ערכים שעניינם אחד אף על  

מדוע למשל לא רוכזו כל ערכי המשנה    פי ששייכים לסוגים שונים מצד הצירוף?

במשמעות סמל לספירת תפארת    אילנא שעניינם סימבולי קבלי? כגון, מדוע אין  

 באותה משמעות? אילנא דחיי  מובא ליד 

כלשון    החיה  זאת  )אף  חיה  לשון  אין  לעולם  להשיב.  אפשר  זאת  על 

מעורבבים   במציאות  מילון.  לערכי  טבעי  באופן  נחלקת  בלבד(  ספרותית 

הבלתי  ה לחתכים  דומה  המילוני  הניתוח  יחד.  ומותכים  והמשמעויות  צירופים 

הברור   באופן  הממצא  את  להציג  ומטרתם  באברים,  ביולוג  שעושה  טבעיים 

אינו   הלשוני  שהעיקרון  כפי  זה.  וגם  זה  גם  שרירותי,  הוא  ניתוח  כל  ביותר. 

)או הכותב(, כך גם שאר העקרונות. עם  זאת    מתאים לפסיכולוגיה של הדובר 

נראה העיקרון הלשוני כאובייקטיבי יותר ופשוט יותר, ומכאן בהיר יותר ומקל על  

 ההתמצאות. 

את    הבאתי  לו  דלעיל.  בדוגמה  גם  דחיי  ליד    אילנאוכך  בגלל  אילנא 

הייתי להפריד את   נאלץ  והסימבוליקה הקבלית המשותפת,  הזהות במשמעות 

למשל ככינוי לתורה. כך    מאותו צירוף במשמעות בלתי סימבולית,אילנא דחיי  

היה העיקרון הופך תמוה לפחות באותה מידה, שכן במחשבת המקובל מזדהים  

רבה, )תפארת( במידה  והסימבולית  )התורה(  ולעיתים    המשמעות הקונקרטית 

קרובות אין אפשרות )עקרונית( לקבוע באיזו משתי הדרכים השתמש המקובל  

ן, ונראה לי שזאת תכונה יסודית  במילה. הדוגמה שהובאה אינה כלל יוצאת דופ

 של הסמל הקבלי בכלל. 

ופן חלקי על ידי רמיזות  אעל בעיה זו של 'ניתוק הקרובים' ניתן להתגבר ב 

(cross references  תמונה נותן  הרמיזות  בכל  עיון  הרביתי.  באלה  ואומנם   :)

והאסוציאציות   המשמעות  מבחינת  וגם  הלשוני,  מהצד  גם  הערך,  על  שלימה 

 ת. המתקשרו

בניגוד לכך, מסודרים הצירופים השייכים לאותה קטגוריה דקדוקית לפי  

אומנם   יחד.  הובאו  דומה  בתחום  העוסקים  דומים,  צירופים  המשמעות.  עקרון 

שסידור   חששתי  אך  בית,  אלף  סדר  לפי  בעבודה  מסודרים  הראשיים  הערכים 

השל התמונה  את  לחלוטין  ויקלקל  מדי,  מיכני  יהיה  הערך  בתוך  גם  ימה כזה 



 26 

המתקבלת מקריאת הערך כסידורו. עם זאת, כדי להקל על מציאת הצירופים,  

 ביתי. -הוספתי לכל ערך גדול בסופו מפתחו אלפא

 

 שיטת כתיבת ערך המשנה 

גדולות   כך הוא: תחילה שם הערך )באותיות  הסדר בתוך ערך המשנה 

וקו תחתם(, במקרה של משמעות נוספת באותו צירוף הושמט שם הערך. אחר  

כך הגדרתו הדקדוקית ) בעיקר בערכים ראשיים(; אח"כ אחרי מקף פירוש כללי  

)בסדר   הבאים  הפרטים  את  הכוללת  הערה  סוגריים  בתוך  אח"כ  המילה;  של 

זה(: ציון באיזו חטיבה של הזוהר נוהג הביטוי )אם הוא מוגבל מבחינה זו(, מה  

 ימושה בזוהר. מוצא המילה ודיון אטימולוגי, הערות לגבי משמעות המילה וש 

הוספתי   ולא  מהנחוץ,  יותר  בהם  הרביתי  לא  הציטטות.  מובאות  אח"כ 

מובאות אלא אם כן יש בהן חידוש. כל מובאה כתובה באותיות גדולות, הערותי,  

אותיות קטנות ובין מקפים,  באם ראיתי צורך להביאן באמצע המובאה, כתובות  

הער  כשכותרת  וכו'.  תנ"ך  פסוקי  מקומות  מראי  גם  המשנה,  כך  ערך  או  ך, 

יש   ועם קו מתחת לה. כאשר  מופיעה במובאה היא מצוינת רק בראשי תיבות 

ראשי התיבות מתייחסים לאפשרות הראשונה    , כמה אפשרויות בכותרת הערך

)אלא אם כן אפשר ללמוד מן הר"ת לאיזה אפשרות הכוונה(. אורך הציטטא הוא  

 המינימלי המאפשר להבין במה המדובר.  

הציטט בין  סדר  ההבדל  שמירת  תוך  אך  הזוהר,  ספר  סדר  לפי  הוא  ות 

ר"מ ות"ז לשאר הזוהר. תחילה הובאו כל הציטטות שאינם מר"מ ות"ז לפי סדר  

 הכרכים א, ב, ג, ז"ח; ואחר כך מר"מ ות"ז באותו סדר וכרך ת"ז אחרי ז"ח.  

)עוד   ואחריו  המקום,  מראה  סוגריים  בתוך  הובא  ציטטא  כל  אחרי 

בה שממנה נלקחה המובאה. בכל מקרה צויינו החלקים הבאים:  בסוגריים( החטי

מה"נ, ס"ת, מת', האדרות, רזא דרזין, וכן החלק בז"ח וכמובן ר"מ ות"ז. חלקי  

זוהר אחרים צויינו רק כשיש לדבר משמעות לשונית מיוחדת, כגון 'סבא' בערך  

לגלגולא שיש  שונות  הערות  קרובות  לעיתים  הובאו  סוגריים  אותם  בתוך  הן  . 

 חשיבות להבנת הרקע של הציטטא. 

 

 בסוף העבודה הובאו רשימת קיצורים ורשימה ביבליוגראפית. : רשימות 
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 שזו"נ.  אגוזא

   

ל"מ. ר' גם בסעיפים הבאים, במשלים תיאור  אגוז  מפירות האילן )לת"ל,    –(  1

וקליפותיו(.   משתדלין  האגוז  קא  חכמים  וריחין  לגבה  תלמידי  בוסמין  בכמה 

ב; תק' כה. כך מנסים לרפא את    , )ת"ז עורימונים  אגוזים  ים  דשושנים תפוח

בגלות(.   ולקיט  השכינה  לגנתא...  מוחא  אגוז  יעול  לה  ויהיב  קליפין  ותבר 

)שם. כך יעשה משה רבינו לשכינה בשעת הגאולה. אולי הכוונה לחכמת  מלגאו  

 (. 3ע"ס  –הקבלה שתתגלה אז 

 

ו יא. ע  –(  2 ומאן  אגוז  לבא הוא  (.  11"ס  כמשל ללב האדם )ת"ז. ע' שהש"ר 

 )ת"ז סט ב; תק' כד(. דתבר קליפה דיליה דאיהו יצה"ר  

 

כמשל לדברי תורה )וכך ג'יקטיליה, גינת אגוז ג ב ועוד ע' שלום, פרקי יסוד   –(  3

אית ליה קליפה לבר ומוחא לגו    אגוז   ... מהאגוזדברי תורה נמשלים ל(.  56

וס והגדה  אית בה מעשה מדרש  תורה  דברי  מה"נ(.  וד  אף  רות  א;  פג  )ז"ח 

ד הקושיה    א' ובזמן  עדיין  כי  מתמן  ליה  לאעברה  נש  לבר  קשה  יבשה  איהי 

רכז ב; ר"מ. בתיאור העיסוק התלמודי. אולי מכאן הביטוי    ג)במקומה עומדת  

 שבעברית החדשה(.אגוז קשה 

 

)ע"ס    –(  4 קדושה  דבר  לכל  כאגוז,  21כמשל  מסודרות  הספירות  גם  כך   .

אית ליה קליפה    אגוזמה  כ, א(.    –יט ב  א    –ד קליפה לעליונה  שהתחתונה תמי

 רלג ב(. ב )דסחרא וחפיא על מוחא... אוף הכי בכל מילה דקדשא 

 

לטוב    –(  5 הרע  בה  שקדם  האצילות  ולתהליך  העולם,  להתפתחות  כמשל 

היווצרות   לפני  שמתו  אדום  מלכי  בתיאור  האדרות,  בספרות  מאוד  )מפותח 

מוחא לא אשתכח אלא לבסוף כך    אגוז מה  (.  21,  17האצילות הקדושה. ע"ס  

 רות מה"נ(.     )ז"ח פג ב; עלמא 
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כינוי או משל למרכבה )ממקורות חסידות אשכנז. ע' דן, חסידות אשכנז,    –(  6

ב210-208 דן  וכן   .-JJS   1966  ,82-73  –    שהמקור שם  משער  המחבר 

טקסט של חכמת  י', דן, 'לתולדות ה  וראה עוד: בספרות המרכבה ושיעור קומה.  

עמ'   תשל"ח,  ה',  ספר  עלי  פרבר  . 53-49האגוז'  אסי  תפיסת  -וראה:  גינת, 

ה במאה  הסוד  בתורת  דוקטור  -המרכבה  עבודת  ותולדותיו,  האגוז  סוד  יג: 

)בשכפול בירושלים, תשמ"ז  העברית  האוניברסיטה  דן,  יוסף  גם  בהדרכת  ע'   )

. וע' רמד"ל,  168  ב . וכן אורבך, ערוגת הבושם,  JJS  1960  ,113-101אלטמן  

בס'  95-94נפש החכמה,   והובא  לרמד"ל  העדות  וכן במשכן  וחלב;  סוד בשר   ,

ליעלינעק,   ליאון  די  בס'  52משה  העיון בקטע שהובא  חוג  בספרות  גם  נמצא   .

ניכרת בזוהר   ביותר לחסידות אשכנז  גדולה  האמונות לשם טוב, צא ב. קרבה 

במה"נ צורת  דווקא  בין  השוואה  נמצא  בנצרות  ראה:  .  הנוצרי.  לישו  האגוז 

Johan Huizinga, The Waining of the Middle Ages, London 1927, p. 

מד. ב. כך ארבע החיות שבמרכבה וע"ס  א  )דמתחברא לד' סטרין    א'כ(.  198

;  גנת אגוז טו ב; מה"נ. בצירוף    ב) דא היא רתיכא עילאה קדישא    אגוז (.  16

גןגנת    = השכינה  מרכבה  אגוז  עדן,  -=  מהגן  =  היוצאים  הנהרות  ארבעת   =

 )ז"ח א ב; בר' ס"א(. ... ואיהו רתיכא א' להנהיג את העולם. וע"ש באריכות(.

 

גן העדן )מה"נ. ע"ס    –(  7 . ושם גם תפיסה הפוכה לפיה  28כינוי לעדן שמעל 

  = המלכות  מן  הנאצלת  המרכבה  עם  זהה  שהוא  לפי  הגן,  מן  עדן  .  גנה נמוך 

בעניין היחס    –. וע' פס' צד א  16ע"ס    –לים  ארבעת הנהרות הם ארבעת החל

הוא סתום מכל עבריו יש עליו כמה קליפות כן עדן    אגוז  מה הבין גן לעדן(.  

)ז"ח יח א; בר' מה"נ(.  של מעלה הוא סתום מכל עבריו ויש עליו כמה שמירות 

והוא    האגוז מה   עולם  עולם אחר  עדן  כן  ופריו מבפנים  קליפה  קליפה אחר 

ב:  )שם. המבפנים   ג  אגוז,  גנת  ג'יקטיליה,  פריו    האגוזשווה  ועל  פנימי  פריו 

 תסובב הקליפה(. 

 

האגדות,    –(  8 פירוש  עזריאל,  ר'  אצל  כבר  אולי  )כך  הספירות  לעולם  כסמל 

  א' וסימנך  (.  JJS  ,1958  ,73-80. ע' ע"כ א. אלטמן,  אגוז, אך בלי הזכרת  105

דכלא   בקשורא  יש    ב)יחודא  התמונה,  על  נוסף  ב.  סימן  רנט  גם  אולי  כאן 
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אלא לגינה וכ"ש דלא חזא מה    אגוז כ"ש דלא קריב ל(.  אגדמלשון    א' מילולי:  

 (. 27, 9,  7)ז"ח ט ד; בר' מה"נ. ע"ס   אגוזשבתוך ה

 

לו"ק. ע"ס    –(  9 )או  כינוי לתפארת  ובזמנא  (.  21,  16,  12,  10,  6כסמל קבלי 

מ ואתברון  קליפין  אלין  אד   א' דמתגברין  שכינתא  דאיהי  סלקא  צלותא  נ"י 

רסב ב; השמטות  א  ) לגבי בעלה... דבזמנא דאיהו מתכסי מנה באלין קליפין  

ע"ס   אינון    א'ההוא  (.  21ת"ז.  סטרין  בשית  לה  וסמכין  סמכין  בשית  קיימא 

 (. א'במקום נקודא )ז"ח א ב; בר' ס"א. נ"א  א' שית סטרין גניזין בההוא 

 

הצדיק המסמלים אף הם    כינוי ליסוד, וכן משל לאבר ברית המילה ולאדם  –(  10

וקליפות האגוז ע"ס   בין הערלה  ורזא דא רשע  (.  21את היסוד )בעניין הקשר 

וכן ברית מילה  רלג ב(.    ב  )  אגוזוע"ד אקרי    –חב' א ד    –מכתיר את הצדיק  

)ת"ז  וצריך לתברא קליפין דערלה ופריעה... ודא עץ חיים    אגוזאיהי כגוונא ד

 תק' כו(.   )ת"ז עא ב;דא צדיק  אגוז סט ב; תק' כד. ע' שהש"ר ו יא(. 

 

קמ  ב  כינוי למלכות )תיאור מפורט של האגוז וקליפותיו כסמל למלכות ר'    –(  11

עדות,    ברמד"ל, שושן  וכן  כדוגמת המשכן.  היא  ובא"י  חסידי  346ב,  ובלשון   .

(.  27,  19,  17,  2. ע"ס  גנת אגוז והיא גינה של שכינה  :JJS  1966  ,81אשכנז  

נהורא דסיהרא כהאי    בגין דאתיהיב וחפיא  דוכתא לסטרא אחרא לשלטאה 

ג; שה"ש.  דקליפא חפיא על מוחא    א'   אגוזכגון  = מלכות(.  סיהרא  )ז"ח סט 

לשכינתא   רמיז  איהו  האי  וחתימא  סתימא  דילה  ת"ז(.  דאיבא  ד;  קב  )ז"ח 

 ב; תק' כד(. -)ת"ז סט אקרינן לה  אגוז שכינתא... 

 

 בצרוף תואר 

רתיכא גניז  (.  9הנעלם, כינוי לתפארת )ל"ז ס"א, ע"ס    האגוז  –  א' טמירא(  12

 )ז"ח א ב; בר' ס"א(.    א' ט'ולא אתגלייא בר כד נהיר נהירו דההיא 

 

 

 כנסמך 
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דקשתא (  13 )לת"ז,    –  א'  את הקשת  החץ  בה  שחוצה  הנקודה  אגוז הקשת, 

  , ג"ש(. nux ballistaeכנראה מספרדית. מצוי בלשונות הרומניות כגון בלטינית  

דפומא  וקשת לישנא  איהי  ד'א  ע"ע  פומא    א'  זה  למשל  יג.  תק'  ב;  כט  )ת"ז 

 , גם כאן הכוונה לפיו של משה רבינו(. 9, 6ס'  קירטא  

   

אגוזו של ההיכל, הכוונה אינה מחוורת לי )אינו ל"ז שכן   –  אגוזיה דהיכלא? ( 14

והא בשמיה חד מאני בערסא דהוה  (.  29המאמר כולו הוא זיוף מאוחר. ע"ס  

 ריג ב(.   א ) ' ד' אשדי 

 

 

 

 כסומך 

עומק האגוז, סודות תורת הקבלה )ל"ז. השוה בלשון חסידי    –  עמקא דא' (  15

היודע חכמת  , בשם ר' אלעזר מוורמס:  171ב  אשכנז; אורבך, ערוגת הבושם  

 יט ב(.א ) ע' ד' שלמה מלכא כד נחית ל(.  המרכבה עומק יודע  אגוז ה

 

קים שמוח האגוז נחלק להם, והם  צדדי האגוז, ארבעת החל  –  סטרי דא'  (16

כנגד ארבע אותיות השם המפורש הכוללים את האלוהות )לת"ז... ארבע אלה  

ע"ס   הקליפות,  ארבע  כנגד  ארבעת ה21הם  בגוף    סטרין .  גם  ידועים  שבאגוז 

, ושם הם כנגד ארבע החיות שבמרכבה. בז"ח א ב; ס"א מספרם  6הזוהר, ע"ס  

והם   סטריןששה  הקצוות    –  שית  שש  ששת  בזוהר  שהם  יצירה  ספר  של 

או    רישין  טו ב; מה"נ הם נקראים  ב    -. ב9ע"ס    –הספירות שבמרכזן תפארת  

ע"ס  קרישין  יח  26,  רבא  אליהו  ר'  בתים   אגוזמה  :  93.  ארבעה  בו  יש  (.  זה 

 )ת"ז עא ב; תק' כא(.  ס' ד'מוחא דאיהו יהו"ה לארבע  

 

לאלוהות ובעיקר לספירות  תוך האגוז בניגוד לקליפותיו, סמל    –  מוחא דא'(  17

, ופירש רש"י:  תמר אין לו אלא לב אחד תפארת ומלכות )ל"ז; וע' סוכה מה ב:  

, אבל כוונתו לגזע העץ ולא לפרי. והשוה  והגפן  אגוזיש בו כגון בעץ ה מוח כעין  

, שושן עדות  27סוד בשר בחלב, שאלות ותשובות    –  94רמד"ל נפש החכמה  
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וע"ס  כל ספ  –כ, א  -יט בא  . לפי  346   1ירה עליונה היא כמות לנמוכה ממנה. 

דידעי    במובאה(.    19,  11,  9במובאה,    5במובאה,   דישראל  חולקהון  זכאה 

דמתמן    מ' ד'דא    –בר' א ב    –ורוח אלהים  ב(.  -רנט אג  )  מ' ד' לאעלאה לגו  

)ז"ח    מ' ד' דא... ויעקב שלימא איהו ודאי    א'איתמשך יעקב שלימא כגוונא ד

וכיו" בלק.  ב;  תוספת.  ג  ב  נה  ב;  אלהים  שה  לרוח  וחשך  בניגוד  ובהו  תהו 

ד   מ' ד'  כקליפא דמתדבקא ב (.  21ע"ס    –שהם הקליפות   תהום  ו   א' ובזמנא 

רכיכא אתפרש ההיא קליפא מ ד'איהי  נכון    ג)  מ'  לעיסוק  ר"מ. משל  א;  רכז 

)ז"ח קב ד;    סתים כך איהי שכינתא סתימא    מ' דאגוזכגוונא דבדברי תורה(.  

  –כעין החשמל  (.  16)ז"ח קיט א; ת"ז. ע"ס  לארבע סטרין    מ' ד' לג  אתפת"ז(.  

)ת"ז לו א; תק' יח. שם הוי"ה. שם הוי"ה  ודא יאהדונה"י    מ' ד'דא    –יח' א ד  

יני מתעטפא על כל אינון  דא  נמ' ד'מלכות(.  +  ואדנ"י משולבים והם תפארת  

 . ד; שה"ש. הנושא: ספירת מלכות(  –)ז"ח ע   היכלין דבגווה 

 

מצוי כפניה אל אנשי    מוחין דאגוזא.  צורת פניה אל אנשי הסוד )ל"ז מת'   –(  18

תל שבתאות,  מחקרי  שלום,  גרשם  ראה  המאוחרת.  בספרות  אביב  -הסוד 

כנשו למנדע    מ' ד' בני עליון קדישי עליונין ברירן דעלמא  (.  539תשנ"ב, עמ'  

 קנד כ; מת'(.  א )

 

. מופיע במאמרים המדברים  מקומו של מוח האגוז )לר"מ ות"ז   –  חלל דא' (  19

בלשון   והשווה  הרביעית.  תפקיד  את  ממלא  והחלל  האגוז,  קליפות  שלוש  על 

, ואולי לא הובנה לשון  אגוזלמטה מ  חוליותד'  :  JJS  1966  ,83חסידי אשכנז,  

ושם  חוליות  ע"ס  כמין ארון   חללותוכו  :  80.  ביה    ח' ד'רביעאה תהום  (.  21. 

,  תהו ובהו וחושך כנגד הקליפות שהם  ם  תהורכז ב; ר"מ.    ג)קול דממה דקה  

גלותא  (.  21ע"ס    –יב  -מ"א יט יא  –אש  ,  רעש,  רוח כנגד  קול דממה דקה  והיא  

רבה   תהום  ד' רביעאה  ר"מ(.  ג  )  ח'  א;  ואיהו  רעט  ד' תהום  איהי    ח'  ודא 

)ז"ח לב ד; יתרו ת"ז. בתוך הקטע הפיזיוגנומי השייך בלי כל  לבושא דיצה"ר  

לת"ז(.   מרה  ספק  דאיהו  מאוכ  נטיל  דתהום  מסטרא  ד' א  ציורין    ח'  ועביד 

האגוז(.  ושרטוטין   לענייני  פסיכולוגי  פירוש  ד' תהום  )שם.  מוחא    ח'  דתמן 

 (.  17)ז"ח קיט א;  ת"ז. ע"ס  דאיהי שכינתא 
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דא'(  20 )לחז"ל    –  קליפה  האגוז  החכמה    –קליפת  הנפש  ע'  אגוזים.  קליפי 

,  24,  22,  21,  19,  17,  10,  9,  5,  4,  3,  1. סוד בשר בחלב. ע"ס  94לרמד"ל  

וכסמל  25 התורה  של  החיצוניות  לשכבות  משל  כגון  שונים,  במשלים  מופיע   .

העליונה(.   לספירה  קליפה  היא  נמוכה  ספירה  כל  שבו  הספירות  ד' לעולם    ק' 

קליפין   אינון  בכל  ובהסתכלותו  א  )ואסתכל  המלך,  שלמה  הנושא  ב.  יט 

  קליפוי דא'' האי לכלוכא דהיא ב (.  23  בקליפות נוכח שהן רומזות לשדים. ע"ס

 טו ב; מה"נ. והיא רומזת לרע(.  ב )למאי רמיזא 

 

מקיפו    –(  21 והרע  האגוז,  כמוח  מתואר  האלוהות,  )הטוב,  ס"א  לכוחות  כינוי 

מספרן של אלה שונה במאמרים שונים, לעיתים שלוש ולעיתים    . בדמות קליפות

ע"ס   וחרת, עד שבקבלת האר"י  . מכאן נפוצה המילה בספרות המא19ארבע, 

מילת   תיאורי    קליפות  הפכה  את  רע.  בהוראת  ביותר  החשוב  הטכני  למושג 

יא  יט  ובמ"א  ב  א  בבר'  הזוהר  ס'  מוצא  ושמותיהן  ד.  -הקליפות  א  ביח'  וכן  יב, 

אופייה הרע של הקליפה הרביעית מוטל בספק. דברים אלה אמורים לגבי ר"מ  

אין הוא מתואר אלא פעם  אך  ה פעמים  כמגוף הזוהר גם מרומז העניין  בות"ז.  

ע' שושן   רמד"ל העבריים,  זאת שכיח הדבר מאוד בכתבי  לעומת  אחת בלבד. 

אלטמן,    345עדות   ע'  בלק.  1הע'    JJS  1958  ,101ועוד  ב;  נה  בז"ח   .

הגויים   רוח  מהשלישית  האדם,  של  הגופני  טבעו  נמשך  החיצוניות  מהקליפות 

אופ ישראל מקורם במוח האגוז.  עם  ואילו  יין הרע של הקליפות קשור בזיהויין 

ות"ז    –הערלה   שתי  -ר"מ  לאגוז  יש  שם  יא,  ו  בשהש"ר  כבר  מצוי  זה  זיהוי   .

. בעקבות הוספת קליפה  10לעיתים כך בת"ז ע"ס  –קליפות כנגד ערלה ופריעה 

שנות   לשלוש  גם  מקבילות  הן  והנה  לערלה,  גם  כזאת  נוספה  לאגוז  שלישית 

לכך   האילן. בקשר  נקראת הערלה  ערלת  לציין שבערבית  ואולי    , קלפה  قلفة יש 

אף בכך יש מקור להקבלה זו. בניגוד למקובל שהקליפה הקשה היא החיצונית,  

ב בב    מוסבר  טבעו    ,קמ  היא  החיצונית  הרכה  למוח;  הקרובה  היא  שהקשה 

בית הוא  הפנימית  והקשה  העוה"ז  של  השכינה  -החומרי  על  המגן  המקדש 

לג מכסה  ואינו  למעבר  שבתוכו,  בפרוכת  אך  המכוסה  פתח  משאיר  אך  מרי 

השפע אל העולם. כאמור תמונת האגוז וקליפותיו לקוחה בזוהר מספרות חסידי  
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,  JJS  1966  –אשכנז, כבר שם נסמך תיאורן אל המראה שראה אליהו הנביא  

אפילו   –. אבל הקליפות שם, אף שהן נחותות ממוח האגוז, אין טבען רע כלל 81

סערה  לא   שם  ה  רוח  גבורה  נקרא  של  אולי  -  מלאך  לקליפות  נוסף  הרוע   .

האגדות,   פירוש  עזריאל,  ר'  הזוהר  105בהשפעת  זה השתמש  והרי במאמר   ,

. לא נראית לי  סוספיתאגם בתיאורים אחרים של הרע, כסיגים וכשמרים, ע"ע  

אלטמן,   הוא  JJS  1958דעת  אין  שהרי  אשכנז,  מחסידי  שאב  עזריאל  שר'   ,

אגוז וקליפותיו. מתקבל יותר על הדעת שמקורו בספר הכוזרי  מזכיר כלל את ה

תרגום    -  קליפה  והשאר כ  סגולה  כגון א צה המתאר את המובחר בבני האדם כ 

תיבון   הזוהר(.  -ן'  ספר  הישיר של  מקורו  אף  הוא  ואולי  והחשך  .  הענן    –ויהי 

)ז"ח    ק' ד' תוהו...  רסב ב; השמטות ת"ז(.  א  )  קליפין דא' ואלין    –שמות יד כ  

מ"א יט    –ואחר הרוח רעש לא ברעש ה'  שה ב; תוספת(.  ג    נה ב; בלק. ושוב ב 

ארבע גליות הוו  רכז א; ר"מ(.  ג )  קליפין דא' הא תרין קליפין ירוק וחוור ד  –יא  

רעט א;  ג  )  דא' ירוקא  קליפא  דאינון תהו קו ירוק    קליפין דא' תלת לקבל תלת  

(.  קירטארעט ב; ר"מ. ע"ע    ג )  א'קליפין דטול אבנא דא בידך... לתברא  ר"מ(.  

ותלת קליפין אינון דאתחזיין בעיינין דסטרא    ק' ד'רזא דתהו דאיהי קו ירוק  

...  דא' תניינא    קליפאבהו גוון חוור    דא'קדמאה    קליפא אחרא תהו גוון ירוק  

מוצא    דא' תליתאה    קליפא חשך   האלה  הקליפות  את  ת"ז.  יתרו  ג;  לב  )ז"ח 

  -  וגידים תסוככני  במראה עיניהם של הרשעים(.  המחבר, ללא ספק בעל ת"ז,  

י יא   )ז"ח קיט א;  ת"ז(.  דאינון ברזא דערלה    קליפין דא'אינון ארבע    –איוב 

קליפה דערלה דכסי על י' אית לה תלת קליפי כגלדי בצלים דא על דא ואינון  

דא' כ תהו    קליפין  היתה  והארץ  עלייהו  ב     -דאתמר  א  ירוק    –בר'  קו  דא 

)ת"ז יא א;    דא' תנינא  קליפה  ובהו אבנים מפולמות דא    דא' ה  קדמא   קליפה 

ד    –רוח סערה...  הקדמה(.   א  קו תהו    -יח'  גדול    דא'ירוקא  קליפא  דא  ענן 

ודא    דא' ליתאה  ת  קליפהודא בהו ואש מתלקחת    דא'ניינא חוורא  ת  קליפה 

דא   סביב  לו  ונגה  דאלין  דא' ד'  קליפה  חשך  עד  דא' ...  מתעברין    קליפין 

דאינון תהו ובהו חשך    קליין די באגוז דבאלין    )ת"ז לו א; תק' יח(.  ן  ומתחברי 

  קליפין דא' תלת קליפין אינון בערלה לקבל תלת  )ת"ז עא ב; תק' כו(.    ותהום  

וחשך   ובהו  תהו  היתה  והארץ  אתמר  לז(.  ועלייהו  תק'  א;  עח  גוונין  )ת"ז 

ן דסטרא אחרא  לקליפי)ת"ז צב ב; תק' נח(.      דאינון עריין  קליפין דא'דתלת  
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ואלין ארבע גוונין  )ת"ז קיז א; תק' סט(.  דמכסיין על מוחא    קליפין דא' דאינון כ

   )ת"ז קכה א; תק' ע(.  תהו ובהו וחשך ותהום   קליפין דא'בישין אינון ארבע 

 

קין איהו יצר הרע... ודאי קין איהו לבא  (.  20,  2כינוי ליצה"ר )ת"ז. ע"ס    –(  22

 רכז ב; ר"מ(. ג  תק' סט. וע'  )ת"ז קיז ב;   ק' ד' דאיהו 

 

הקליפות הן    –. לפי ת"ז עב ב; תק' כא  21,  20כינוי לשדים ורוחות )ע"ס    –(  23

הכישוף(.   לחכמת  רוחין  מקור  דהנהו  ענוגין  אינון  דא'דכל  איהו    קליפין  לא 

לבני האדם  א  )אלא לאתדבקא בבני נשא   ב. מדובר על שדים המזדווגים  יט 

 . (succubaeבשנתם, 

 

ואינון  רנד ב(.    ב. ע'  20כינוי לארבעת היסודות אש רוח מים ועפר )ע"ס    –(  24

 רסג א; השמטות(.  א )   קליפין דא'ארבע יסודין דאינון 

 

באלוהות    –(  25 שמקורם  אלה  לעומת  הפירוד  מעולם  שהם  האדם  לבני  כינוי 

ואילין דעלמא  בסוף ההערה(.    21)ת"ז. שימוש קרוב לזה של ספר הכוזרי ע"ס  

 )ת"ז קכג ב; תק' ע(.   לגבייהו דאינון מוחא מלגאו  קליפין דא'דא אינון כדפירו

 

ארבע  (.  16ארבעת החלקים שבמוח האגוז )למה"נ. ע"ס    –  קרישין די בא' (  26

ב'  ד'  גיסא    ק'  מהאי  ומתפרשן  גיסא  בהאי  כך    ב)מתחברן  מה"נ.  ב;  טו 

 המרכבה היא אחדות אחת וממנה מתפלגים הכוחות השונים. 

 

בחוג    כינוי   –  אגוז  גנת (  27 זו  ובמשמעות  יא.  ו  שה"ש  מל"מ  ת"ז   ( למלכות 

.  346העיון, הובא בספר האמונות לשם טוב פח ב. כך גם בלרמד"ל שושן עדות  

.  28= מרכבה ומזוהה עם גן עדן, ע"ס    אגוז= מלכות,    גנת  –טו ב; מה"נ  ב  -ב

 תק כו(.  )ת"ז עא ב;דא שכינתא  ג' א' ור' גם ת"ז סט ב; תק' כד(.  11ע"ס  

 

= גן עדן = שכינה,    גנת   –טו ב; מה"נ    ב-. ב7כינוי לגן עדן )מה"נ. ע"ס    –(  28

להנהיג    אגוז  מן הגן  היוצאים  והיא ארבעת הנהרות  היוצאת ממנה,  = מרכבה 
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מה"נ   בר'  א;   יח  בז"ח  זאת  לעומת  העולם.  הפוך;    –את  למעלה    אגוזהציור 

   ג' א' נקרא  הוא  "ע  גחק וכי  א"ר יצ, כעדן הנסתר שהוא למעלה מהגן(.  גנתמ

כלומר גנת עדן... והיה אומר כדין אזכה למעלת    ג' א'א"ל ר' יוחנן כן נקרא  

)ז"ח יח    ג' א'עם חסידי ישראל... דאריב"ז קרייה הקב"ה לגנתא דעדן    ג' א'

 א; בר' מה"נ(.  

 

כינוי לאחד ההיכלות שברקיע, הוא ההיכל השישי היכל הרצון, ונקרא גם    –(  29

ג'  מכונה    138, ושם  היכל האגוז  136האהבה )השווה רמד"ל דבר גן עדן    היכל

  –ירדתי   ג' א'דכתיב אל    ג' א'ובג"כ אקרי היכלה דא  . וכן כנוי למראה יח'(.  א'

יא   ו  אל    –שה"ש  א' מאי  ד  ג'  א'בגיניה  דרחימו    ג'  היכלא  דאיהו  ירדתי 

  ג' א' תיב אל  מאי דכרנד ב(.  ב  מד ב. ע' גם      א)לאתדבקא דכורא בנוקבא  

אל   קאמר  מאי  בשני...  הרקיע שנברא  באותו  יחזקאל  מה שראה  א' זהו    ג' 

כמאן דנחית ומקריב לגנתא ולא עייל    ג' א'לא כתיב אלא אל    ג' א' ירדתי ב

)ז"ח   אגוזוכ"ש דלא חזא מה שבתוך ה  גינהאלא ל אגוזבה, כ"ש דלא קריב ל 

מדרשן של ראשונים  בשם ט ד; בר' מה"נ. ומובא בס' האמונות לשם טוב צא א,  

 (. חכמי המשנה

 

 ביתי של צירופי ערך אגוזא -מפתח אלפא

 18 17 –מוחא דא'       11-1 –אגוז, אגוזא 

 16 -סטרי דא'        13 -א' דקשתא   

 15 –עמקא דא'      12  -א' טמירא     

 25-20 –קליפה, קליפין דא'     14  –אגוזיה דהיכלא 

 26 –די בא'  קרישין      29-27 –גנת אגוז 

                              19 -חלל דא'  
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 ש"ז    אדם

     

לד ב. ע' ירו' נזיר ז    א)מאתר דבית המקדש נפק   ' א(.  אדןאיש )ל"מ. ע"ע    –(  1

  א יג ב,    אנה ב. ע' יב' סג א. וכיו"ב    א)' לא אקרי אלא דכר ונוקבא כחדא  אב(.  

כל  (.  134,  26קטו א; ת"ז. וע"ס  רעד א; ר"מ, ז"ח    ג קמה ב,    ג ע ב,    במז א,  

דאתברי  עד  בעלמא  דלא אשתכח  דעבד  דקב"ה  דאשתכח  א  מלה  כיון  '  א' 

אמר קב"ה  קט א; מה"נ(.    א )'  א  שלש הנהגות יש ב ב(.  -צז א   א )  כלא נמצא 

קלד ב(.    א) קיימא    'א  וכלא בגיניה ד...  ' א  לעלמא בשעתא דעבד ליה וברא ל

'  א  מתרין סטרין דימינא ושמאלא כליל (.  קפז א. לפי דב' כ יטא  )  '  א  אעא הוא 

רס א(.    ב)  דארכיב דא בדא   איהו עובדא דהאי מרכבה  ' א  קעח ב; סד"צ(. ו  ב)

נש בר  אתקרי  דרגין  אישא  בכמה  אנוש  גבר  שבכולם   '  ומאן  ...  '  א  גדול 

' דיקירא מכלא... והא כתיב  אאתחזי למקרב קמיה האי נייחא הוי אומר האי  

' ונמיך מכלא  א  ' עלאה מכלא א  אמאי לא אקרי ...    -במ' יב ג    –  והאיש משה 

אלא בגיניה...  בהמה  הוי  לא  די בעלמא  עד  ...  'אד  דכל מה  וכלהו אתעכבו 

ותתא  א   כיון דנברא...  ' א   דייתי ההוא דאקרי וכל מה דלעילא  ' אתתקן כלא 

אתקרי איש    ' אכל מאן דאיהו תחות שולטני דמח א(.    ג )  ' אוכלא אתכליל ב

קלה ב; א"ר. וכן  ג  )    אתכללן   'אכלהו במח ב(.    ג )  ' אוונא דמשום דאתתקן בג

החכמה    ג הנפש  רמד"ל  השוה  ב.  מילה:  81קיח  סוד  ה,  ברא  '  א הקב"ה 

הדברים  מכל  כלול  אותו  ועשה  הדברים    בחכמה  מכל  למעלה  הרוחניים 

למטה.  אשתכח  (.  250,  224,  139,  25,  19ע"ס    הגופניים  דלא  ובאתר 

אלא    ' אדלא אקרי  (.  146ב; א"ר. ע' יב' טז ג. ע"ס  קלו    ג) '  א  פרצופא לא אקרי 

ליה דאתחזי  ב  ג )  במה  קיח(.  לתה'  בגשר  א"ר.  ב;  כתרין    ' אקלט  אתכלילו 

קמג א; א"ר.    ג )  ' אתכלילו כתרין תתאין בפרט ובכללאעלאין בכלל ובפרק וב 

נדרשת,  ב  ע'   שהתורה  מידות  עשרה  משלוש  שאול  הביטוי  סד"ץ.  א;  קעח 

הידיים הרומזות לספירות ואצבעות הרגליים הרומזות לס"א.  והכוונה לאצבעות  

מדובר הן על האדם התחתון הכוללם באופן סימבולי, וכן על זעיר אנפין הכולל  

קמג  ג  )  דהוא יקר מכל יקרא  'א  -תה' מט יג    –ילין    ביקר בל  'אאותם ממש(.   

א"ר(.   אקרי  ב;  חטאה  דחיל  דאיהו  מאן  ב(.  ג  )  'אדכל  ז  'אזכו  קמה  כו  לא 
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' סליק  אריט ב(.    ג)  'א  חדא אית לי למעבד ואיהו   אומנותאקמז א(.    ג)  בהמה

)ז"ח עח ג;    וא דוגמא של מעלהה'  אש ב; תוספת(. ו  ג)  בדרגוי מתתא לעילא 

מא    ב)  'א  וסליק למשמרת דשחר דביה )שם(.    'א' ל אמאי אית בין  רות מה"נ(. 

' דידע לאחדא  אבשביל  ר  כלומ  –בר' א כו   –  'אנעשה  ב; ר"מ. ע' ברכות ג א(.   

ובגינייהו איתמר ויברא אלהים את  קעח ב; ת"ז(.  ב  )  צלם ודמות כדקא יאות

אלהים אה בצלם  בצלמו  כז    –  '  א  המקור    –בר'  כנראה  וזה  ת"ז.  ד;  ק  )ז"ח 

' מפיק  אאין  יוחאי לר' שמעון לביא(.  -בשיר בר  נאמר בעבורך  ' אנעשה  לחרוז  

עילת העילות אמר לכתר נעשה  ת"ז.(    )ז"ח קיא א;    מהקב"ה אלא בזאת  רצון 

וכן    'א ת"ז.  ג;  קטו  ז"ח  ת"ז.  ד;  קיד  ע"ס    א)ז"ח  ת"ז.  ב;  בזמנא  (.  24כב 

  ' אהוה ה' קיימא קמיה ד)ז"ח קטו ד; ת"ז(.    'אדאמרה שכינתא לקב"ה נעשה  

 )ת"ז צח ב; תק' סז. וכן ת"ז קכ א; תק' ע(. '  אויש  ' אאית )ת"ז. מב א; תק' יט(.  

 

ואילך. בר"מ ות"ז    47,  43,  42שמו של אה"ר )ל"מ. מצוי לרוב. ע"ס  ש"פ,     -(  2

אתנעיץ    'אוההוא  קשה לעתים להבדיל בינו ובין משמעויותיו הסמליות הרבות.   

ז א. לפי חג' יב א. הלשון לפי דנ' ד יז,    ג)  בארעא ורומיה מטי עד צית שמיא

'  אאתא  תק' סט(.  )ת"ז קיב א;  והבל    ' אדדשת איהו גלגולא  ולפי בר' כח יב(.  

 במובאה(.  73)ת"ז קיג ב; תק' סט. פירושו ע"ד הגלגול. על כך ע"ס  במשה 

 

ע"ד    ז רלח א. ובת"  ב )  ' א   ומנלן  דאקרי כינוי למשה )לפי חולין קלט ב(.     -(  3

 הגלגול ר' לעיל(.  

 

ע"ס     -(  4 )מה"נ.  לגוף  בדרך  153,  140כינוי  מצוי  ת"ז,  ד;  קיד  ובז"ח   .

הקבלי ע"ס  הסימבוליקה  לו"ק,  כינוי  הגוף  ס'    ,266ת,  גופא  וגופא  (.  20ע"ע 

 )ז"ח עח ג; רות מה"נ(.    א'  נקרא

 

  דא רוחא   –בר' ב ז    –  'אויהי הכ ב(.    א )  'א  וכל רוחא אקרי כינוי לרוח.     -(  5

 )ת"ז פז ב; תק' נג(.   דחיי
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  95; ושם  6כינוי לנשמה )והגוף אינו אלא לבוש. ע' רמד"ל, הנפש החכמה,    -(  6

ס'   גופא  ע"ע  בחלב.  בשר  וע"ס  20סוד  ה312,  154.  אלא  א(.  איהו  לאו   '

רטז א; ר"מ( וכן ת"ז צד ב; תק' סב, ת"ז    ג)' דא נשמתא  אעו א(. ה  ב)נשמתא  

 תק' סז.    צח א;

 

נשמתא לנשמתא ודא נקראת  (.  48ינוי של הנשמה לנשמה )מה"נ. ע"ס  כ   -(  7

 ת"ז. צד ב;   ב)ז"ח עח ג; רות מה"נ(. ע' גם  'א

 

)הנקראת    –(  8 לחכמה  ולעתים  תפארת  לספירת  ומקביל  למחשבה,  כינוי 

ספר   ת"ז,  בעל  של  העברי  ובספרו  ות"ז.  )ר"מ  לכתר   אף  ואולי  מחשבה( 

ומחשבה איהו  (.  161,  102,  98,  54)ע"ס  ' התלוי במחשבה.  אהמלכות מו ד:  

יו"ד ה"א וא"ו ה"א תפארת  א ו    רסו ב;   א )'  ספת  שו ב; תו  גהשמטות ר"מ. 

ע"ס   מה,   + חשב   = מחשבה  להבין:  יש  מחשבה  אדהאי  (.  34ר"מ.  דאיהו   '

תליתאה   חיוא  על  ושליט  החיות  ג  )דרכיב  על  רוכב  האדם  ר"מ.  ב;  רמז 

או לכתר(.   והכוונה לתפארת  ' האי איהו  א שבמרכבה כמו המחשבה על הגוף 

' דאיהו מחשבה דקריב ומיחד כלא... מחשבה דא  אדמקבל קרבנא לקבל ד

רא כלהון  '  על  בגילויה  כיב  לתפארת  או  לחכמה  הכוונה  כא.  תק'  א;  סג  )ת"ז 

 (. 119העליון. ע"ס 

 

 )ת"ז סג א; תק' כא(. דכליל מכלהו  'א  דיבור דאכינוי לדיבור )ת"ז(.  –( 9

 

-)ז"ח לג ג'  א ' דיהו יצר הטוב  א(. ל153,  99כינוי ליצר הטוב )ת"ז. ע"ס    –(  10

 ד; ת"ז(.  

 

זכאין אינון ישראל  (.  129,  94,  45לפי ב"מ קיד ב. ע"ס  כינוי לישראל )  –(  11

  -' משום דכתיב ואתם הדבקים   א'... מאי טעמא קרא לון  אדקב"ה קרא לון  

' ואין עכו"ם קרויין  אאתם קרויין    –  יח' לד לא   –' אתם  א...ובגין כך    –  דב' ד ד 

שראל  ' אלא י א ואוקמוה רבנן דלית  פו א(.    ב)'  א'... וזרעא דישראל אקרון  א

בר' ב    –'  אוייצר ה' אלהים את הרלח ב; ר"מ(.   ג)' ולא עכו"ם  א הה"ד... אתם  
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ישראל    –ז   ת"ז(.    א)אלין  א;  דאתמר  כו  ליבראות  במחשבה  עלה  ישראל 

' בליעל...  א' דאתקרי ישראל ול אשוין ל הקדמה(.     )ת"ז ו א; ' אתם  א עלייהו  

קסב  ב  כ ב.    א. וכן  310  ,25תק' סז. ע"ס     )ת"ז צח ב;' דאיהו ישראל  אדאית  

קכה א;    גקכ א;   ב  ריט א. ז"ח לז ב; יתרו.    ג קמז א.    גתוספות.     רעה ב; ב  ב.  

 ר"מ(.  

 

' דיהב קב"ה כופר  אמאי איהו  כינוי לאדומי = נוצרי )לפי ברכות סב ב(.    –(  12

ההוא   ייכול  אתחותיה  מדיליה  חויא  דההוא  בישא  דסטרא  מעמא  דאתי   '

)ז"ח מד ב; בלק( וכן ת"ז  ' אלא אדום  אאל תקרי    –ד  יש' מג    –'  אדכתיב ואתן  

 סח א; תק' כב. 

 

כך נקרא עם    – בהמהכינוי לתלמיד חכם )ר"מ. לעומת עם הארץ הנקרא    –  (13

עם הארץ בהמה אקרי ולבתר דייעול גרמי  פס' מט ב(.    –הארץ גם בתלמוד  

א; ר"מ.  כט  ג  )  –תה' לו ז    –ובהמה תושיע ה'    א' בתורה יתקיים ביה    א'תחות  

 עם הארץ צריך לשרת את הת"ח(. 

 

הקרבת    –(  14 בשעת  הכוונה  ע"י  המתחברים  וישראלים  לויים  לכהנים  כינוי 

כהני ולואי  (.  268. ע"ס  ובהמה   א' , ויחד  בהמה הקרבן )לעומתם הקרבן נקרא  

סד  א  )בחיבורא דאינון רעותין קדישין דסלקא מגווייהו    א' אל אינון אקרון  רויש

 בלשון הזוהר = כוונה ולא רק רצון(. רעותא  רסח ב. ב ב. וכן 

 

)צדיק רק    -(  15 ובמיוחד למקובל  כינוי לצדיק המקיים מצוות התורה או לת"ח 

. ת"ח גם בר"מ וגם  126, ע"ס  א'בגוף הזוהר ומפני שדבק באלוהות הנקראת  

יודעי קבלה הנקראים  . ובספרו העברי של בעל ת"ז, ס' המלכות לט ב:  13ע"ס  

ואתדבק בגופא דמלכא וכדין אקרי    א' זכה לקיימא עאל ביה בהאי  כיון ד(.  א'

עליו    א' כמראה  רב ב(.    ג)דאשתמודע עילא ותתא    א'דא אקרי  פו א(.    ב)  א'

כו    –מלמעלה   א  צדיקים    –יח'  מה"נ(.  זו מעלתן של  בר'  ג;  יד  דמארי  )ז"ח 

מ. וכן  ב; ר"-צח א ג) א' קבלה ומארי מדות אינון מסטר דאילנא דחייא...דאינון  

 קכה א; ר"מ(. ג )ת"ח   –יח' לד לא  - אתם  א'מב א; ר"מ(. ג 
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...    -יח' א כו    –  עליו מלמעלה   א'כמראה  (.  243כינוי ליעקב )מה"נ. ע"ס    –(  16

 )ז"ח יד ג;  בר' מה"נ(. הוא יעקב שמעלתו למעלה 

 

כינוי לצורה פנימית ועמוקה יותר )שכן פנימיות העולמות האלוהיים היא    –(  17

. ולפיכך נקראים כך גם ישראל או ת"ח שהם בדמותה והם פנימיים  25. ע"ס  א'

דכל ציורא פנימאה אקרי הכי, ומהכא כל ציורא דאתכליל  (.  15,  11יותר, ע"ס  

 כ ב(. א  ) א' באתפשטו דא אקרי 

 

 

 כסמל קבלי 

כינוי לשם הויה )האלוהות בכלל, שם הויה רומז בעיקר לפנים הספירות    –(  18

א נשמתן  אנפין  שהיא  זעיר  שהוא  כולו,  העליון  האדם  את  וכולל  מתפשט  בל 

אתקרי יהו"ה ואתקרי א' בכללא דתערא  (.  339,  337,  35,  25שבאדרא. ע"ס  

)ג קלט ב; א"ר. תמונת הנדן המחזיק את החרב כמשל לגוף והנשמה ומה דביה 

יהו"ה נקרא  (.  אתכרית רוחי אנה דניאל בגוא נדנהמצויה אולי כבר בדנ' ז טו:  

 )ז"ח עח ג; רות מה"נ(.  'א

 

וכיו"ב.  אתכלילן    א'כלהו ב;  1כינוי לכלל עשר ספירות )ר"מ ות"ז. ע"ס    –(  19

  –בר' א כו    –  א' נעשה  רכח א;  ר"מ(.    ג )  א' ובעשר ספיראן דאינון  (.  72ע"ס  

וסלקין   עשר  דאינון  ה"א  וא"ו  ה"א  יו"ד  דאינון  ספיראן  כל  אתכלילו  הכא 

מז. מספר האותיות של השם במילואו הוא עשר,  )ת"ז פג ב; תק'    א'לחושבן  

 (. 35ע"ס   .א' מה = -ועולים בגימטריה ל

 

=  ם  = מלכות,    ד = כתר או חכמה,  א  רמז לכל הספירות.    אדם אותיות    –(  20

רזא דאתוון דהא    א'מרזא סתימא עלאה    א'   א'רזא דשמא דא דסליק  בינה.  

לתתא    א' וכליל  לעילא  סתימה    לעילא  –א  צ"ל    –אחד  ,  א'כליל  ם  לעילא 

ו  –דאיהי ם מלםרבה המשרה   ט  ודא כללא  -יש'  ד תתאה דסתימא במערב 

 לד ב(. א )דלעילא ותתא 
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וספירה.    –(  21 ספירה  לכל  אתתקן  כינוי  כד  דמלכא  קדישין  כתרין  אינון  כל 

אתקרון   א"ר(.  ג  )  א' בתקונוי  ב;  אתקריאת  קלט  ספירה  ד;    א' וכל  קיד  )ז"ח 

 )ת"ז קכ א; תק' ע(.  א' ריאת דלית ספירה דלא אתקת"ז(. 

 

זעיר    –(  22 לעומת  האדרות,  ברוח  הכתוב  אחד  )במאמר  אנפין  לאריך  כינוי 

שייך דווקא לזעיר אנפין   א' . בדרך כלל באדרות כינוי 139ע"ס  .  איש אנפין שהוא 

מח ב. וע'  ג  )  ... הויא שלימותא דכלא ורחמי אשתכחו ביה א' ולא לאריך אנפין.  

לאחר שמגלח את שערותיו    א' זעיר אנפין חוזר ונקרא    ב. ואף -באריכות שם א

 הן יסוד הדין שבו(.  

 

קלו    ג  –  א'כינוי לזעיר אנפין )אדרות. ואילו אריך אנפין הגבוה אינו נקרא    –(  23

הכא  קעז א; סד"צ.  ב  )לא כליל הכא    א' לבר הוא    א' (.  288,  222ב'; א"ר. ע"ס  

הכא   אנפין.  אריך  אנפין.  =  אריך  דלבר=  לזעיר    ההוא  באדרות  שכיח  כינוי 

 קכח ב; א"ר(.  ג אנפין, למשל 

 

דאתמר    א'ומאי ניהו האי  (.  241,  177,  73,  54כינוי לחכמה )ת"ז. ע"ס    –(  24

)ת"ז קכ;  דא חכמה עלאה דאיהו בדיוקנא דכתר    –בר' א כו    –  א'עליה נעשה  

 בסופו(.  1תק' ע. ע"ס 

 

תה'    –  א'(. ה293,  269,  432,  163,  155,  68,  53כינוי לתפארת )ע"ס    –(  25

-ז א. כלומר 'בהא הידיעה' בלשון מדקדקי ימייר ג  )ההוא דאשתמודע    –קד יד  

כו א; ת"ז.  א  ) דא  עמודא דאמצעיתא    –בר' ב ח    –  א'את ה(.  93הביניים, ע"ס  

. ת"ס  -  163ע"ס    –וכן ז"ח קכ ד; ת"ז. ת"ז פז ב; תק' נג. ת"ז קטז ב; תק' סט  

ע(.   תק'  א;  מלמעלה    ' אכמראה  קכ  כו    –עליו  א  דתפארת    –יח'  בדיוקנא 

, וכיו"ב ז"ח צד ד;  293,  29רכח א; ר"מ. ע"ס  ג  )עליו מלמעלה    א' דאיהו ת"ת  

 (.  . וכן ז"ח צה, טור א; ת"ז)ת"ז ו א; הקדמה א'תפארת אתקרי  ת"ז(.  
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ויקרא את  כינוי לאיש ואשתו, וכסמל תפארת ומלכות יחד )לפי בר' ה ב:    –(  26

סגוי  א'שמם   אינו    א'כל  א:    ב'  לו אשה  ובספרו  א'שאין  ס' הבהיר קעב  וע'   .

ד:   לו  המלכות  ס'  ת"ז,  בעל  של  קרוי  העברי  ואינו  תפארת  עם    א'זכר  אלא 

ע"ס  מלכות  ונוקבא    א' :  1.  ע"ס  לא אקרי אלא דכר  ,  134,  130,  121וכיו"ב, 

כליל   'א –תה' סח יח   שנאן של מילת  –ן (. 459ס' גופא . וע"ע  222, 151, 138

הכא אלא כד    –ויק' א ב    –  א' מאי  (.  136,  131קמט ב. ע"ס  א  )דכר ונוקבא  

ובמה אתכללו בדיוקנא עלאה דא  רלט ב(.  א  )אתחברו שמשא וסהרא כחדא  

דכליל דכר ונוקבא... ובכללא חדא אתעבידו בהאי תפארת ואקרי    א' דאקרי  

"ל ושכינתיה  דאיהו עמודא דאמצעיתא ט  א'קמא ב; א"ר(.  ג  )דכר ונוקבא    א'

דאיהו עמודא דאמצעיתא ט"ל    א'א"ר(.     קמא ב; ג)דכר ונוקבא    א' ה' ובה'  

איהו   ובה'  ה'  ע"ס  ג  )  א' ושכינתיה  ר"מ.  א;  דאמצעיתא  (.  37רכח  דעמודא 

)ת"ז פג     א'ואתקריאו    –בר' ה ב    –  ושכינתא עלייהו אתמר זכר ונקבה בראם 

 ב; תק' מז(. וע' ת"ז צח ב; תק, סז.  

 

  –בר' ב ז    –  א' וייצר ה' אלהים את ה(.  349,  270,  104נוי ליסוד )ע"ס  כי  –(  27

 (. 178)ת"ז קטז ב; תק' סט. ע"ס  דא צדיק חי עלמין 

 

ומסטרא דנוקבא אינון  (.  236,  196,  181כינוי לשכינה )ר"מ ות"ז. ע"ס    –(  28

על   לגבייהו    א' שלטין  מרכבה  איהי  ע"ס  ג  )ונוקבא  ההתחלה  ב;  (.  217רנז 

קג א;    –)ז"ח קב ד    א'וישם שם את ה  ...  -בר' ב ח    –דאתמר ביה    א' ואיהי  

דאיהו נוקבא ואשתתף תמן... נעשה    –בר' א כו    –  א'ובג"ד אמר נעשה  ת"ז(.  

בר'    –  א'מאי ה)ז"ח קיד ד; ת"ז(.  עשירית לכלא דא נוקבא שכינתא תתאה    א'

ב; תק'    )ת"ז צד   –דא עמודא דאמצעיתא  כך צ"ל, ונ"א    -  דא שכינתא    –א כז  

 סב(.  

 

ע"ס    –(  29 ורע המזוהה עם מטטרון )ת"ז.  וכן לעץ הדעת טוב  כינוי למטטרון 

דביומי דחול שלטא עץ הדעת טוב ורע דאיהו  (.  97ס'  אילנא  , ע"ע  309,  89

  –בר' א כו    –  א'ואמר למלאכים נעשה  )ז"ח קו ג; ת"ז(.  ... ודא הוא מטטרון  א'
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)ת"ז סד ב; תק'  ב על גבייהו דא מטטרון  רכי  א'ו)ז"ח קכ ד; ת"ז(.  ודא מטטרון  

 )ת"ז צח ב; תק' סז(. דאיהו מלאך ודא מטטרון  א'ואית  (.  119כב. ע"ס 

 

שערי    –(  30 ג'יקטיליה,  ע'  )ת"ז.  הבריאה  עולם  והיא  העליונה,  למרכבה  כינוי 

בראיה בריאה  ואילך(.    198. ע"ס  הידוע שהוא כולל כל המרכבה   א' :  99אורה,  

)ז"ח    –בר' א כו    –  א'ל מרכבה דלעילא אמר קב"ה נעשה  דאיהי מראה ולקב

 קכ ב; ת"ז(.  

 

י. ע"ס    –(  31 תה'    –שנאן  (.  218אחת מחיות המרכבה )ר"מ ות"ז. לפי יח' א 

יח   אריה    –סח  נשר  שור  ע"ס  ב  )  א' דאינון  ר"מ.  א;  ברא  (.  136קיח  ביום 

 )ת"ז קלו א; תק' ע(.   חיה רביעאה   –בר' ה א   – א' אלהים 

 

 טריאות בגימ

ודא  .  45בגימטריה    –(  32 נהורין  וארבעים  לחמישה  דיליה  נהורא  ואתפשט 

רכז א;    ג )ז"ח עח ג; רות מה"נ(. וכן ז"ח פד א; רות מה"נ. וכן    א' הוא חושבן  

 (. 13+ 32ר"מ )

 

. וע"ס  127)ת"ז(. ז"ח קיב ב; ת"ז. וכן ע"ס    משה מן השם  מה  בגימטריה    –(  33

 .  במשמעות סימבולית  –במובאה  73

 

)ת"ז. לפירוש  חכמה = כח + מה  , כגון בדרש של מילת  מה בגימטריה    –(  34

  84. וראה פירוש האגדות לר' עזריאל עמ'  218,  35, ע"ס  מה     הסמל הקבלי של

עליו    א' חכמה עלאה כח מה דאתמר ביה דמות כמראה  .  והערת תשבי שם( 

כו    –מלמעלה   וכן ת"ז קב ב; תק' סט   –יח' א  וע"ס  )ת"ז ד א; הקדמה(.   .73  

 במובאה. כח + מה = חכמה.  

 

וכן יש    –, במה"נ מציין את עשר ספירות  יו"ד ה"א וא"ו ה"אבגימטריה    –(  35

, ובר"מ ות"ז מציין בדרך כלל את אור האלוהות הממלא את  -בו עשר אותיות  

)רו ונבדל אף מעילת העילות, ולעתים רחוקות מציין את התפארת    ת הספירות 
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ר  וכ"מה"נ,  ות"ז.  ס'  מ  ת"ז,  בעל  של  העברי  בספרו  וכן  יז.  שו"ת  רמד"ל,  ן 

השווה:   בת"ז  למשמעותו  ד.  כד  לג'יקטיליה,  מו"נ  בפירוש  וכן  א.  כט  המלכות 

ת"ז קכ א;    –עלת העלות אמר ליו"ד ה"א וא"ו ה"א דאיהו לגו מעשר ספירן  

הזה   את התפקיד  הויה  ובא"ר ממלא שם  ע.  וע"ס  18ע"ס    –תק'   .73  ,116  ,

  א' יו"ד ה"א וא"ו ה"א אקרי    (.90ס'    גופא, ע"ע  218,  212,  199  , 158,  155

דאיהו    א' )ז"ח פד א; רות מה"נ(.  יהו"ה מלא    א' דאית בעח ג; רות מה"נ(.   )ז"ח 

  –אבות א יג    -    כל המשתמש בתגא חלף צח א; ר"מ(.  ג  )יו"ד ה"א וא"ו ה"א  

  א' יוון דא  מלכא דכלהו ח )ז"ח קו ג; ת"ז(.    א'ודא שמא מפרש דסליק לחושבן  

כה    א  )ת"ז יח א;  תק' א(. וכן  דאיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א דסליק בחושבן חד  

רמד ב; ר"מ.  ג  תפארת.    –רכח א; ר"מ    ג רכז א; ר"מ.  ג     ת"ז.   צד ב; ב  ב; ת"ז.  

ד; ת"ז. ת"ז ה א; הקדמה. ת"ז זא;    ושו ב; תוספת ר"מ. ז"ח ק ג  רעג א; ר"מ.    ג

ב; תק' י. ת"ז לא ב;  תק' יח. ת"ז סו ב;    הקדמה. ת"ז יג ב; הקדמה.  ת"ז כה

תק' כב. ת"ז סז ב; תק' כב. ת"ז פג ב; תק' מז. ת"ז פו ב; תק' נא. ת"ז צח ב;  

תק' סז. ת"ז קב א; תק' סט. ת"ז קב ב; תק' סט. ת"ז קו ב; תק' סט. ת"ז קכא  

 תפארת.  –א; תק' ע  

 

שבאלו   –(  36 והנקבה  הזכר  יסוד  כלומר  חוה   + יהו"ה  )מה"נ.  בגימטריה  הות 

בר' ה    - א'  (. ויקרא את שמם 26חסר ברוב הנוסחאות ונראה בלתי מקורי. ע"ס  

 )ז"ח עח ג; רות מה"נ(.  –מהגהת כ"י  –בגימטריה יהו"ה חוה  –ב 

 

, שהם כסמל קבלי תפארת + מלכות )ר"מ. דרשה על  טל + ה בגימטריה    –(  37

הטלברכת   ע"ס  מוריד  הכולל.  עם  יוצאת  הגימטריה  עמודא    ' א(.  26,  דאיהו 

 רכח א; ר"מ(. ג )דאמצעיתא טל ושכינתיה ה  

 

שהם    יי -והן כ  12שהם    וו-שכן נקודות הצרי נתפסות הן כ   ֵצריבגימטריה    –(  38

ויחד  20   3+    42הרי    10שהוא    י-הנחשב כ  צרי של  ר  + החיריק שתחת    32, 

צוצין  צרי הוא חושבן וו ותחות צדיק תרין נ)ת"ז(.    א'   45=    צרי כמספר אותיות  

דאינון יי... ואינון וו יי סלקין לב... ונקודה תחות ר מן צרי דהיא י... הרי מב...  
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דומה  צייר  )ת"ז ז ב;  הקדמה.    א'... ותלת אתוון הרי מה כחושבן  א' ביה צייר  

 . צרי ו יצר ל

= השם שבו    מב= עשר ספירות.  י  = נתיבות החכמה.  לב  תפארת ומלכות.  יי =  

 נברא העולם. 

 

(.  40, שהם הספירות מכתר עד יסוד )ר"מ. ע"ס  אבגדהוזחטמטריה  בגי  –(  39

ייחוד דיליה מלכות עשיראה,  א'אבגדהוזחט   תשע איהו לקבל תשע    א'ד,  י 

 (. . והשוה ראשית פירוש מורה נבוכים לר' יוסף ג'יקטיליהרכד א; ר"מג  )אתוון 

 

הנקרא    זה הואחשבון    )ר"מ ות"ז.  9=  חשבון זעיר דחנוך  בגימטריה של    –( 40

הוא   הגימטריה.  חשבון  לצורך  כיחידות  העשרות  נחשבות  ולפיו  קטן  מספר 

מיוחס לחנוך לפי ז"ח קיד ד; ת"ז שכן עניין זה של מספר קטן מצאו בעל ת"ז  

המספר   חנוך.  של  בספרו  סימני    9כביכול  מספר  את  הלידה,  ירחי  את  מציין 

שר בין מספר קטן  על הק  39.הניקוד, ואת הספירות למעט כתר או מלכות, ע"ס  

א(   לבין מטטרון ראה דברי האר"י בשער היחודים ל טור  כ, לבוב תרטז      . פרק 

י    –  א'פני   ואיהו תשע לחשבון זעיר דחנוך, איהו בר נש דאתייליד    –יח' א 

ירחין   א  ג)דעוברא  לתשע  ר"מ(.  -רנג  בספרא  ב;  טמירין  ברזין  ואשכחנא 

ד ספירה    א' דחנוך  וכל  איהו  תשע  זעיר  ד;    א' אתקריאת  בחושבן  קיד  )ז"ח 

 )ת"ז צח א; תק' סז(. איהו בחושבן זעיר דחנוך תשעה ט נקודין  א'ת"ז(. 

 

? נוטריקון זה השכיח בספרות הקבלה שיחמ ויד  דדם   אכנוטריקון של     -(  41

ולעיתים בשם הזוהר, אינו מצוי כלל בספר הזוהר )אמנם מקורו ברמד"ל, ומובא  

 (. 324י יסוד גם ע"י ריקנאטי.  ע' שלום, פרק

 

 בצירופי חיבור 

 לה ב(.א )נטיעין הוו  א' ו' )לחז"ל(.   א' וחוה( 42

 

)ז"ח כ    א' ו'אלו    –בר' ו ד    –הנפילים היו בארץ  )לפי בר' ג כא(.   א' ואשתו(  43

 ב; בר' מה"נ(. 



 46 

 

)ת"ז פג ב;    לא' ולאתתיהקרא לון אחד  )ת"ז. לת"ר כדלעיל(.    א' ואתתיה   (44

 תק' מז(.  

 

ז. לפי ר"מ ת"ח + עמי הארץ, ע"ס    –  המה א' וב(  45 לו  כינוי לישראל )מתה' 

... לא זכו  א' זכו  קמז א. ומפרש שם:  ג  )  א' ו' וישראל אקרו  (.  14,  11. וע"ס  13

 (. בהמה

 

וס"א.    –(  46 הספירות  לפעמים  או  שמתחתן  המרכבה  ועולם  מן  הספירות 

רלט א.  ב  . וכן  ש א; תוספת(ג  )דכלא כחדא    א' ו'לאחזאה    –וי' א ב    –  הבהמה 

 = ס"א.  בהמה –רסח ב   בקעח  א; סד"צ. ב 

 

 בצירוף תואר 

  א' ה' ספר ודאי נחתו ליה ל(.  345,  325,  50)לחז"ל. ע"ס    –  א' הראשון (  47

 נה א(.  ב )מדכר ונוקבא אשתכח  א' ה' ואילך(.  343לז ב. ע"ס  א)

 

ע"ס    –כאלגוריה    –(  48 )מה"נ.  לנשמה  הנשמה  של  ה'(.  7כינוי  מתא  נש   א' 

 )ז"ח עח ג; רות מה"נ(. לנשמתא 

 

ע"ס    –כסמל    –(  49 )ת"ז.  ה'(.  181מלכות  דא    א'  הוה  בערלתו    א' מושך 

 )ת"ז קטז ב; תק' סט. ע' סנ' לח ב(. דעשיה 

 

אילנא  (.  344,  341,  192אדם הראשון )ת"ר תה' צב א. ע"ס    –א' קדמאה    (50

א'  ן יגלה עפר מעיניך  מאקמד א. ע' ברכות מ א(.   ב )ענבין הוו    א' ק' דחב ביה  

ב  )  א' ק' חיילין דעלמא לנפקי מ(.  אה"רושם    –רסב ב. לפי בר"ר כא ו  ב  )  ק'

דעבד עמיה צדקה    א' ק' לדוד דהוה טוב רואי טוב דיליה מב; תוספות(.  רעה  

הבל ולא הוה  מג ב(.  ג  )וזווג דיליה חבו לקב"ה    א' ק' ד)שם. לפי פדר"א יט(.  

  א' ק' עלאין ותתאין הוו תליין בג א;  ר"מ(.  פ ג  )ברא קדמאה מיניה     א' ק' ל

 )ת"ז קג א; תק' סט(. 
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ספק    –(  51 זקן  איש  ספק  והוא  ות"ז,  בר"מ  המופיע  דסבין  לסבא  כינוי 

גם   מילים  כמשחק  ואולי  ות"ז.  )ר"מ  שבאדרות  אנפין  אריך  של  הפוסטאזה 

  א' ק' סבא סבא... אנת הוא  .  71במשמעות קונקרטית: אדם זקן ו'קדום'. ע"ס  

הוא האי סבא דלית כוותיה בכל בריין בחכמתא    א' ק'ודאי  רעט ב; ר"מ(.  ג  )

 )ז"ח קכא ד; ת"ז(.  

 

נקראת    –(  52 המלאכים  כללות  ג'יקטיליה  )לפי  מלאכים  של  לסוג  ע'  א'כינוי   ,

אורה   גופא ברזא ד(.  99שערי  תנינא... אתעביד חד  שייפין    א' ביומא  ואינון 

דאתפתא גו    א' ק' כמלקדמין... ואיהו    ממנן דמתקרבין לאשא ומתין ומהדרן 

קמד ב. מקורם של מלאכים אלה:  ב  )דהאי חויא    –  משכאאולי צ"ל    –משכנא  

 חג' יד א(.  

 

רק  דמות הספירות ה'זכריות' מבינה עד יסוד, ובעיקר תפארת )   –כסמל    –(  53

(.  192מקור הרעיון,    -  72,  60. וע"ס  55, ע"ס  קדמון   א'תרגום של  גוף הזוהר.  

... דתורה  א' ק' אמצעיתא כללא דעילא ותתא ואחיד לכל סטרין רזא דספר  

  347ע"ס    –ה א    –ספר תולדות אדם  לז ב. בתוך דרשא על  א  )  א' ק' שבכתב  

הנפתחים   וכן השני משלושת הספרים  סימבולית,  אמצעי מבחינה  והוא  ואילך. 

ב(.    שברא טז  ר"ה  לפי  ק' השנה,  נוקבא...    א'  בלא  ואתגליף  ק'אתצייר    א' 

גליפו דציורא ודיוקנא דגופא לא הוה בנוקבא ובלא ציורא כלל הוה ואתצייר  

 קסז ב(.  ב)ואתגליף לתתא מעלמא דאתי 

 

ראשיתא דרגא    (.  229,  73חכמה )ובת"ז אולי גם כתר. ע"ס    –כסמל    –(  54

אתעבידו מרכבה  ריח ב; ר"מ(.  ג  )  א' ק'רישא לקבל  קצג ב(.  ג  )  א' ק'עלאה  

)ז"ח צז א; ת"ז.    א' ק'חכמה דתמן מה דאיהו  יט א; ר"מ(.  ר  ג )ולאבהן    א' ק' ל

  א' ק' ידענא דמחשבה איהי  )ת"ז קי א;  תק' סט(.    א' ק'תלת טפין ד (.  32ע"ס  

)ת"ז קיא א; תק' סט.  עובדא כוח דיליה    –משלי ל ד    –מה דלעילא מה שמו  

 (. 34  8. ע"ס מה + כח = חכמה ושמא כתר? 
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ז. הצירוף מופיע לראשונה ובמשמעות קבלית  כתר )ת"  –כסמל   –  א' קדמון(  55

המציאות  ב ידיעת  הסוד  המאה  ראשית  העיון,  אצל  -חוג  גם  מצוי  ג"ש.  יג, 

(.  162ע"ס    –, כתר  72וע"ס    178האחים הכהנים מסוריא, ע' שלום, פרקי יסוד  

ק'וההוא   ומחריבן בגין דעילת העילות לא הוה משתתף    א'  הוה בני עלמין 

ת"זתמן   ד;  קיד  ז(.  )ז"ח  ג  בר"ר  לפי  ק'בגין האי  .  העלות    א'  אתמר בעלת 

  –בר' א כו    –  א' ולההוא קדמון אמר נעשה    –משלי ח ל    –ואהיה אצלו אמון  

 )ת"ז קכ א; תק' ע(.  

 

קדומים (  56 לכל  קדמון  לאין  –  א'  ע"ס  -כינוי  )לת"ז.  אשתמודע  (.  162סוף 

 ר' להלן. )ת"ז מב א; תק' יט(. וכן  אחרא  א'ואית   א' ק' ל' ק' דאית 

 

א אמון מופלא רקים וצייר ציורא  כנ"ל )לת"ז(.    –א' קדמאה לכל קדומים    (57

ל' ק' בהיכלא ד )ת"ז קכ א; תק' ע.  ... עלת העלות קדמון לכל קדומים  א' ק' 

 לפי בר"ר א א, וכאן הוא כתר(. אמון 

 

ומשה  (.  ק' עלאה  א'   64כינוי לחכמה )לר"מ. ע"ס    –א' קדמאה דלעילא    (58

רעט  ג  )  –משלי ל ד    –  מה שמו ומה שם בנו   א' ק' ד' בדיוקנא דההוא    א' איהו  

 (. 229  128ב; ר"מ. ע"ס 

 

דכלהו   (59 עלאה  קדמאה  שאר    –  א'  על  עליון  הכתר  )לת"ז.  לכתר  כנוי 

)ת"ז קכ א;  כתר עליון סתים וטמיר    א' ק' ע' ד' אבל  (.  א'הספירות הנקראות  

 תק' ע(.  

 

 כסומך  א' קדמאה  

  –על הראש  (.  53כפי הנראה כינוי לבינה )ל"ז ע"ס    –  אהרישא דא' קדמ  (60

 פח ב(. ג )   ר' ד' ק' ודאי  –תה' קלג ב 
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קדמאה  (61 דא'  חז"ל(.    –  רוחיה  לפי  )ל"ז  אה"ר  של  כמה  רוחו  חיה  נפש 

זה    –בר' א כד    –נפש חיה  מג ב. לפי בר"ר ז ה:  ג  )   ר' ד' ק'דאוקימנא דא  

 (. רוחו של אה"ר

 

נשמתו של אה"ר )ל"ז. הגרסאות    –  ' קדמאה )עלאה( נשמתא )עלאה( דא  (62

במשמעות    א' ק' ע'השני, שכן אין    עלאהמתחלפות ונראה לי שאין לקיים את  

ע ב.  ג  )  נ' ע' ד' ק' ע' דא היא    –בר' א כד    –  נפש חיה (.  63אה"ר הארצי. ע"ס  

 ר' בצירוף דלעיל(.  

 

דו " נפשו של אה  –  נפש דא' קדמאה   (63 לו    משמעי, הוא אה"ר -ר,  שמיועדת 

נפש  (.  61  54הנפש והוא גם כינוי לספירות חכמה שהיא מקור הנפש )ל"ז. ע"ס  

ואת כל  לד א. כאן הוא אה"ר כפשוטו בלבד(.    א)  נ' ד' ק'דא   –בר' א כד    –חיה  

דההיא ארץ עלאה אפיקת מההיא חיה עלאה על כלא    –שם    -  נפש החיה  

ג  )דמשיך בגויה    נ' ד' ק'ודא איהי    –שם כד    –דכתיב תוצא הארץ נפש חיה  

 לט ב. ע' בר"ר ז ה(.  

 

עלאה(  64 קדמאה  דא'  החכמה    –  נפשא  בספירת  שמקורה  אה"ר  של  נפשו 

ב  )  נ' ד' ק' ע'  –בר' א כד    -  נפש חיה  (.  63כינוי לחכמה, ע"ס    –  א' ק' ע')ל"ז.  

 קעד ב(.   גיב א. ושוב ב

 

ורה תפארת ויסוד  חסד גב  –אורות של אה"ר. כסמל    –  נהורין דא' קדמאה(  65

 = יסוד(.יוסף קסב ב.  ב )  נ' ד' ק' יוסף רביעאה איהו גו (. 53)ל"ז. ע"ס 

 

תניינא(  66 לעומת    –  א'  שני  שהוא  הארצי  לאה"ר  הכוונה    א' האדם הששני, 

לעולם  53ע"ס    –האלוהי  קדמאה   שמתחת  עליון  לכוח  כינוי  הוא  אף  דשמא   .

)ל"ז(.   ת'הספירות?  אג  א'  דהאי  וזרעא  ע"ס    ב)ליף  מחילא  ב. ההקשר  קסז 

53 .) 
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ל  –(  67 ע"ס    דיצירה    א' כינוי  ת' (.  168)ת"ז.    א' חב במחשבה... דתלת    א' 

 )ת"ז מב א;  תק' יט(.   דעשיה א'דיצירה  א' דבריאה  א' אינון 

 

דאתמר    א' ת' מרכבתא תניינא תפארת  (.  25כינוי לתפארת )ת"ז, ע"ס    -(  68

  –ח צד ג; ת"ז(. וכן ת"ז קי א;  תק' סט  יח' א י )ז"  –  א'ביה ודמות פניהם פני  

 במובאה.   73ע"ס  

 

(.  168)לת"ז. ע"ס    דעשיה    א' כינוי ל  –אדם השלישי. כסמל    –  א' תליתאה (  69

 )ת"ז מב א; תק' יט(.  דעשיה  א' אינון...  א' חב במעשה דתלת  א' ת'

 

ת  עילת העילו(.  דלתתא  א' ועלאה    א' סוף. )ת"ז. הוא שלישי ל-כינוי לאין  –(  70

 (. 73)ז"ח קיז ד; ת"ז. ההקשר ע"ס  דלא אתגליא באורייתא   א' ת'דאיהו 

 

עלאה   (71 זקן    –  א'  והוא  ות"ז  בר"מ  המופיע  דסבין  לסבא  כינוי  עליון.  אדם 

הצירוף   בת"ז.  )כך  האלוהות  התגלמות  וכן  דור,  בכל  המופיע  מופלג  וצדיק 

כסמל קבלי   עליון הא' ה . הביטוי העברי  -ר' הצירופים דלהלן    –הלשוני הוא ל"ז  

ו א. לעניין   ע"ס  סבא דסבין  נוהג אצל ראשוני המקובלים, למשל ברית מנוחה 

דאתמר ביה    א' ע'לית אלין הכא אלא    והשוה דמות הזקן ביומא לט ע"ב(.  (.51

)ת"ז  והאי אילנא קב"ה נטע ליה בכמה דרין    –דב' כ יט    –עץ השדה    א' כי ה

 )ת"ז קג א; תק' סט(.   א' ע'בא דסבין חברייא ודאי האי הוא סקב ב; תק' סט(. 

 

ה  –כסמל    –(  72 לשבע התחתונות שהן  ובעיקר  לספירות  שבמרכבה    א'כינוי 

ע"ס   וכן  להלן  ע'  ות"ז  בר"מ  אבל  הזוהר,  בגוף  )כך  עניין  230העליונה  על   .

  The Gnostic Religion, Jonas     150  ,154'האדם העליון' או האלוהי ר'  

  Ginzberg  Legends,צא גם אצל פילון האלכסנדרוני ע'ואילך. רעיון מקביל נמ 

  19ספר הבהיר. ע"ס    –. הוא מן הרעיונות הבסיסיים בקבלה מראשיתה  79,  5

א  )תתאה    א'אשתלים לתתא    א' ע'כיון דאשתלם לעילא  (.  263  231  76  71

א'  וכלהו מלבושין לפנימאה רזא ד(.  76רנז ב; השמטות. תחילת המובאה ע"ס 

מטי האי פגימותא מההוא דמא דאושיד    א' ע' בעו א(.  ב  )ימאה  דאיהו פנ  ע' 
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פני  הוא החקוק במרכבה(.    א' ע' רמא א.  ג  )אתהני מא' תתאה    א' ע'וצ א(.  ב  )

 )שם(.  א' ע'דמקריב רוחיה ונשמתיה מתקריב לגבי   א'

 

ות"ז.    –כסמל    –(  73 )ר"מ  חכמה  דווקא  ולעיתים  העליונות  הספירות  שלוש 

א'    –  127,  76. וכן ע"ס  נראה בחכמה   העליוןא'  עיקר  ב:    והשוה ברית מנוחה  

ב  )נחית תמן     א' ע'אבל בתר דעבד האי דיוקנא דמרכבה דע' להלן.    דלעילא 

כאן   ושמא  העילות,  עילת  המשפט  נושא  ר"מ.  ב;  ע' מב  סוף    א'  אין  אור   =

)ז"ח קיז ד; ת"ז.  דלתתא    א' טמיר וגניז בטעמי ד  א' ע' (.  35שבספירות, ע"ס  

  א' ע' אתגלגל  (.  87= כנראה יסוד. ע"ס  דלתתא    א' = כתר חכמה ובינה,    ע'א'  

וא,ו ה"א כח מה חכמה   יו"ד ה"א  ע"ס  דאיהו  )ת"ז קב ב; תק' סט. ההמשך 

שהוא נמוך יותר = ו"ק. ע"ס  א' דלעילא  = חכמה, ובין    א' ע' , ניגוד ברור בין  79

ע"ע  35,  34 דא  (.  25ס'  גלגולא  .  רוחא  על  הוא תוספת  מומה  ע' חכמה    א' 

ו סט.  תק'  ב;  קט  ע'מאן  היא מתפארת(.    רוחא)ת"ז  מה    א'  אלא  תניינא  וא' 

)ת"ז קי  תתאה    א' ומה שם בנו    א' ע'מה שמו    –משלי ל ד    –שמו ומה שם בנו  

א'  ו(.  82 68= תפארת. ע"ס  תניינא א'תתאה =  א'= חכמה,  א' ע'א; תק' סט. 

=    א', בגימטריה  משהמשם   מה   )ת"ז קיג ב; תק' ס. הם אותיות הוה במשה   ע'

האות  34  33ע"ס    –חכמה   ותפארת.  ש  .  גבורה  חסד  היא  קויה  שלושת  על 

במובאה(.    2העניין מזדהה במידת מה עם רעיון גלגולו של אה"ר במשה, ע"ס  

)ת"ז קיד א;  תתאה בדיוקניה    א' דאתברי    א' ע' ואמאי לגבי חכמה בגין דאיהו  

ל הממונה  היא  חכמה  לפיכך  סט.  הבל.  תק'  רצח  נקמת  את  תתאה    א'נקום 

אה"ר(.   בבעיקר  קמת  הא  תשובה  עלאה  ע'אימא  סט.    א'  תק'  ב;  קטו  )ת"ז 

א ב. ובינה   א למשל  –הוא סמל קבוע לבינה  מי תה' קל ג.   – מי יעמדדרשה על  

 עולה ועומדת בחכמה בעת הנחת תפילין, ומלכות בת"ת(. 

 

איהו שלטא על    א' ד' ק' ע' ז(.  כינוי לספירות )ל" –  א' דאיהו קדישא עלאה (  74

 קמד ב(. ב )כלא 
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וכלהו  (.  11אדם שלמעלה, כינוי לישראל הצדיקים )ל"ז. ע"ס    –  א' דלעילא(  75

  ובהמה דלתתא וכ"ש דכלא אית בהו בישראל   א' ד'מתברכאן בשעתא חדא  

 (.  45קמז א. ע"ס ג )

 

נוי לזעיר  כינוי לספירות ובעיקר לשבע התחתונות, ובספרות האדרות כי  –(  76

)ע"ס   לא  (.  208  71אנפין  עלאין  יומין  דרגין  שבע  אינון  אשלימו  לא  עד 

ד' ... שבע דרגין עלאין דאקרי בהו  א' לעילאאשתלים   א  ) ואשתלים בהו    א' 

סתם לאפקא    א'לא כתיב אלא    א' ה  –בר' א כו    –  א'נעשה  רנז ב; השמטות(.  

(.  93ד א; א"ר. ע"ס  קמ  ג קעח א; סד"צ. כיו"ב    ב )דאתעביד בשמא שלים    א' ד' 

שמות לב א    –  משה האיש קעח ב; סד"צ. לפי בר' ו ג(.    ב )  א' ד' לא ידון רוחי ב

בר' ו    –בארץ    א' את ה(.  אישתואר גבוה מא'  מח א.  ג  )  א' ד' הכי אקרי לגבי    –

דה"א   –מן העולם ועד העולם שם(.   84קמד א;  א"ר. ע"ס ג )  א' ד'לאפקא  –ו 

לו   כדין    קמה ב. ברמז לא"ר(.ג  )דלתתא    א'ו  ד'  א' כללא דרזא עלאה    –טז 

לגבי  א' ורוחיה  גרמיה  ומסיר  אנפוי  על  ונפיל  מאיך  ד'...  ב.    ג)  א'  רמא 

דלתתא    א'דהוו סגדין ליה הכי הוו סגדין ל   א' ד'כגוונא ד(.  123ההקשר ע"ס  

נו.   תק'  ב;  צ  דלתתא  )ת"ז  אה"ר(.  א'  הוה  =  ד' דהכי  דלתתא    א'לגבי    א' 

גופא...  כגוונא דנשמתא ל ד' גבי  נוקבא    א'  א;  לא הוה שלים בלא  צח  )ת"ז 

 תק' סז(.  

 

  73הכוונה למעלה מן השכינה, ע"ס    כינוי לחכמה )לת"ז.  –  א' לעילא מא'(  77

לא ב; תק' יח.  )ת"ז  מסטרא לחכמה כח מה ודאי     א' ל' מ'ואית  (.  237  236

 (. 34ע"ס  

 

 כסומך    א' דלעילא

דלעילא(  78 דא'  למל   –  אשתו  )ל"ז.  כינוי  דלעילא כות  והאי  (.  76ע"ס    –  א' 

 רנח א; השמטות(. א  ... ודא כנסת ישראל )א' ד' ד'מזבח עלאה היא 

 

שבע הספירות התחתונות )לת"ז. ניגוד ברור בינו    –  אצילות דא' דלעילא(  79

שלוש הספירות העליונות. ושמא אין ניגוד והכוונה שהתחתונות    –  עלאה   א' לבין  
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הוה ב.  מהעליונות(   אצילותהן   לא  דלעילא  בגין    א'וכל טרחא  ד'  אלא  ד'  א' 

תליא   בדא  ע"ס  דדא  המובאה  תחילת  סט.  תק'  ב;  קכ  ב73)ת"ז  הוא    א'. 

 הארצי(. 

 

בחינות הקשורות לתפארת, מזוהים גם    –תרין עשר מזלות דא' דלעילא  (  80

(.  33ס'  אילנא  , ע"ע  348עם יב שבטי ישראל ויב פרצופי המרכבה )לת"ז. ע"ס  

דאתמר עלייהו    ת' ע' מ' ד' ד' זה ודאי כליל    –בר' ה א    –  א'ר תולדות  זה ספ

 (. 12בגימ'  זה  )ת"ז קכא א; תק' ע.  –תה' קכב ד  –שבטי יה 

 

  א' אדם תחתון, האדם הארצי או בעיקר אה"ר )ל"ז. בניגוד ל  –  א' תתאה(  81

  (. 316  76  73  72. רוב המובאות הובאו בצירופים אלה, ע"ס  דלעילא   א' עלאה,  

 עו ב(. ב )דאיהו רקיעא עור  א' ת'והכי אתחזי בהאי משכא דהאי 

 

ושכינה דאיהי  ובמובאות שם(.    73( כינוי לתפארת )ת"ז. לעומת חכמה ע"ס  82

(. וכן ת"ז  73)ת"ז קטו ב; תק' סט תחילת המשפט ע"ס    א' ת' תפילה של יד ב

 ושמא אה"ר?  –קט ב; תק' סט  

 

הכי נמי אית לתתא רזא  (.  197. ע"ס  כינוי לס"א )ל"ז  –א' תתאה אחרא  (  83

 סד א(.  א )תהות סהרא   א' ת' א' ותיקונא ד

 

(.  81אדם שלמטה = אדם הארצי ובמיוחד אה"ר )ל"ז. ע"ס    –  א' דלתתא (  84

לבתר דאתגליא מלתא...  ע א(.   ב)   א' ד'דא    –בר' ה א    –  א'ביום ברא אלהים  

  לתתא מד א. ושמא  קב  )  א' לתתאנחש גרים מותא לע ב(.    ב )א' לתתא  ברא  

  –  א' אמחה את הקעח א; סד"צ(.  ב  )בדיוקנא עלאה    א' ד'כד נחת  תה"פ?(.  

בלחודוי לאו לאפקא כלל משום    א' ד' דלעילא ואי תימא    א'לאפקא    –בר' ו ז  

דא   בלא  דא  קאים  בלא  ג  )דלא  האדם התחתון  את  לתאר  אין  א"ר.  א;  קמד 

הדרשה בצלמו.  נברא  שהוא  אנפין,  זעיר  הוא  הידיעה    העליון  הא  על 

)ת"ז  הדרא לבושא לגבי מוחא    א' לתתאבתר דהרהר תשובה  המצמצמת(.  

 במובאות.  76קטו ב; תק' סט(. וכן ע"ס 
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מטטרון    א' ד'ושר שלום מכריע ביניהם... דאיהו  כינוי למטטרון )ת"ז(.    –(  85

ושוב  שמיה   ת"ז.  ב;  קטז  מיכאל  א  )ז"ח  בין  מכריע  והוא  השמטות.  ב;  רנב 

 אמוראים של מעלה.  וגבריאל ה

 

נשמתו של אה"ר המזוהה עם ספירת המלכות    –  א' דלתתא דאיהו נוקבא(  86

ע"ס   אתברי  (.  133)לת"ז.  נ' וכד  ד'  ד'  ודא  א'  לעילא...  דיוקנא  אשתלים   ...

 )ת"ז צח א; תק' סז(. רזא דנשמתא 

 

כאן כנראה  דלתתא    א'   סימני התנועות, הנקוד )לת"ז.   –  טעמי דא' דלתתא (  87

 . 73ע"ס  –י ליסוד(. ז"ח קיז ד; ת"ז כינו

 

דלגו (  88 )ל"ז(.    –  א'  לספירות  כינוי  והנסתר,  הפנימי  שבפנים,  כמה  אדם 

כפו חיילין...  אחליף  ד'   ם דקב"ה  ד  א'  גוונא  כפום  וכלא  עובדוי...  ד'  כל    א' 

 עו ב(. ב  )דהאי לזמנין קאים בדינא לסמנין ברחמי 

 

הקטן(  89 ות"  –  א'  )לר"מ  למטטרון  מכונה  כינוי  הוא  המרכבה  ובספרות  ז. 

שלום  הקטן  יהו"ה ג.  ע'   ,EJ  11  ,1444  מטטרון של  הקדום  לשמו  קשור   ,–  

לאלוהות. כך נוצר היפוך משונה של    א'. השינוי כאן הוא בעקבות הכינוי  יהואל

מקרו ע"ס  -המושג  הגדול.  אדם   = לתתא  (.  35  29אנטרופוס  מרכבה  ואית 

  –  בראשית ברא אלהים רכג ב; ר"מ(.    ב )  א' ה' מזעיר אנפין דאיהו מטטרון  

 )ת"ז צח א; תק' סז(.  א' ה' דא מטטרון... ודא איהו  –בר' א א  

 

וחכמה     א' ה' ואינון תרין חכמה... איהי  כינוי למלכות )לת"ז, ע' לעיל(.    –(  90

 )ז"ח צט ב; ת"ז(.  הגדול  א' עלאה 

 

כז א;  א  )  ז'   א' עץ דא  (.  89אדם הקטן, מטטרון )לת"ז. ע"ס    –  א' זעירא (  91

     )ת"ז סו ב; תק' כב(.   בדיוקנא דלעילא  א' ז' ומאי ניהו מטטרון... ואיהו ת"ז(. 
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הגדול(  92 בספרות    –  א'  בעיקר  מצוי  מליה"ב,  הצירוף  )ת"ז.  לחכמה  כינוי 

לזמן   סמוך  המקובלים  בכתבי  ואף  = הפילוסופית  הכהן  יעקב  ר'  כגון  הזוהר 

)ז"ח צד ב; ת"ז(. וכן ז"ח צט ב; ת"ז,    חכמה   א' ה' (.  24אנטרופוס. ע"ס  -מקרו

 . 90ע"ס  

 

זעיר אנפין )ליה"ב, ע'    –  הא' הידוע(  93 אדם בהא הידיעה, תפארת ובאדרא 

ע' ג'יקטיליה,    .52, אקדמון ירושלים תשל"ג, עמ'  דןמהדורת יוסף    ,ספר החיים 

.  שהוא כולל כל המרכבה  א' ה'ב  –תה' קיח ח    –  א'מבטוח ב:  99שערי אורה  

המ הידיעה  ונח  לפי  אבןהא  מילון  ר'  ימ"ה,  במדקדקי  המביאו  -שמקורו  שושן 

וע"ס   בארמית:    75מרד"ק.  ואף  .  25ע"ס    –  ההוא דאשתמודע   א'ה במובאה. 

ו ב    –  א' את בנות ה  ז"ח צה טור א, ת"ז(.   –בתוספת ה'    א' הוהשוה:     –בר' 

  תה' סח  –דם אלקחת מתנות בקמד א; א"ר. ובכמה נוסחאות חסר(.  ג) א' ה' ה

 קמח א(. ג )למעלה  א' ה' לא כתיב אלא ב   א' ב  יט 

 

, וכן כינוי לאלהות ועל  114ע"ס    –פרא אדם  אדם גמור בניגוד ל  –  א' ממש (  94

רמד"ל   וכן  העיון,  בס'  )מצוי  התורה  מצוות  את  המקיימים  לישראל  כינוי  שמה 

בזוהר מציינת לעתים קרובות שמדובר בסמל קבלי, ויתכן   ממששו"ת לח. מילת 

  –  א'והוא יהיה פרא  (.  11כאן אין היא חלק מהכינוי אלא הערת הדרשן. ע"ס  ש

יב   טז  אקרון    -בר'  בכלא  דאשתלימו  דישראל  זרעא  מ'...אבל  כי    א'  וכותב 

 פו א(.   ב)  –דב' לב ט  –חלק ה' עמו 

 

)ל"ז. ע"ס    א'אדם זה, האדם הארצי בניגוד לאלוהות הנקראת    –  האי א'(  95

כמה דאמרן לזמנין כהאי גוונא ולזמנין    ה' א' א לתתא בכגוונא ד (.  84  81  66

 עו ב(.  ב )כהאי גוונא  

 

אדם שלם, שהגיע לשלימות האנושית, שנימול, עסק בתורה,    –  א' שלים (  96

)ל"ז.   דרכי הקב"ה  ולימדם את  א'  הקיים את המצוות, נשא אשה, הוליד בנים 

ע"ז יא ב.    –בריא  =    א' שלם מצוי לרוב בספרות הפילוסופית של ימ"ה.    השלם 
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א'  זכי ואוליד בנין ואוליף לון ארחוי דמלכא קדישא הא כדין הוא  (.  114ע"ס  

 צא ב(.  ג)  ש'

 

אדם מושלם, מי שמבזה עצמו לעומת מי שגדול ממנו    –  א' שלימא בכלא (  97

. והוא בוזי הכהן אביו של  18ע"ס    –  א')ל"ז. ונקרא כך ע"ש האלוהות הנקראת  

יחזקאל  = מבזה בוזי    –יחזקאל הנביא   ולכן נקרא  וכן    –  א' בן  ,  א.  יח' ב  כגון 

בוזי על דמבזה גרמי לגבי  (.  333סוד מילה ע"ס    82ברמד"ל הנפש החכמה  

דאקרי   דא  בוזי  עלאה  בשמא  סליק  דא  ועל  מיניה  דגדול  ב' מאן  ש'  ...  א' 

 ב(. -קסו א ב)  –יח' ב א   – א' דכתיב ואתה בן 

 

ירות או לעולם הבריאה  פ כינוי לס –סמל מחשבה טובה, יצה"ט. וכ – א' טוב( 98

ליצר הטוב וליצר הרע  (.  189  185  102העליון שמתחת לספירות )לת"ז. ע"ס  

דעץ הדעת טוב ורע דאית ביה    א'ד)ז"ח לג ג; יתרו ת"ז(.  רע    א' ט' א' דאינון  

אית מחשבה טובה וחיון  (.  184)ז"ח קו ד; ת"ז. ההקשר ע"ס    בליעל  א'ו  א' ט'

 )ת"ז סג א; תק' כא(.  א' ט' טבא איהו טבין... מחשבה 

 

הטוב  (  99 יצר  טוב  וכסמל    -  א'  גבורה    –יצה"ט,  חסד  ובעיקר  הספירות, 

א' ט' י'  אינון...    א' ולא עוד אלא תלת  ושם ההקשר(.    169ותפארת )לת"ז. ע"ס  

 )ז"ח לג ג; יתרו ת"ז(.  ה'

 

רע (  100 )לת"ז(.    –  א'  האדם  שבנשמת  התחתון  החלק  לנפש,  וא  ההכינוי 

 )ת"ז קלד א; תק' ע(.    א' ר'נפש... דאיהו 

 

 .  98ע"ס   –כינוי לס"א )לת"ז(. ז"ח לג ג; יתרו ת"ז  –יצה"ר, כסמל   –( 101

 

. ומקור העניין בגוף  98כינוי למחשבה רעה )לת"ז. ע"ס    –  א' רע בליעל(  102

ס"א,   מספירות  השנייה  היא  רעה  מחשבה  צו.  פרשת  ג,  טור  מו  ז"ח  הזוהר, 

  –להבל דמה   א' ר' ב' א'ומחשבה בישא דא  (.  אדם בליעללשון ת"ז  ונקראת ב

 )ת"ז סג א; תק' כא(.   –תה' קמד ד 
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בליעל    (103 יב.    –א'  ו  משלי  מקורו  הצירוף  )ת"ז.  לס"א  ככינוי    בליעלכינוי 

בית  –לשאול   תקופת  של  החיצונית  בספרות  נפוץ  שד  וכשם  ה.  יח  שני.  -תה' 

כ מאוד  נפוץ  המלח  ים  בגוף    בליעל ינוי  ובמגילות  חושך.  בני  הם  הכת  לאויבי 

  , הפסוק קהלת ח  שון ל  , בע"צה    ב. אבל ע'  145ע"ס    –  א'הזוהר אין ס"א נקרא  

ב    ,ט ע"א וכן  באהל    א'  (.104ע"ס    .קיב  ימות  יד    –כי  יט  ב' דא    –במ'    א' 

לא   אבל  עלמא  דאתברי  מקמי  מעיקרא  מת  קרוי  רשע  נש  בר  דא  ומסטרא 

)ת"ז צח ב' תק' סז לפי ברכות יח ב(. וכן  א דקודשא  דאיהו מסטר  א' אתמר על  

 . 98ע"ס   –. ז"ח קו ד; ת"ז 11שם ע"ס 

 

כינוי לסמאל וס"א בכלל )ת"ז.    –כינוי ליצה"ר. כסמל    –  א' בליעל איש און(  104

  א' ב' א' א' ואית אחרא מסטרא דמסאבו דאיהו  הצירוף משלי ו יב, ע' לעיל(.  

הרע  ע  יצר  ת"ז.  יתרו  ג;  לג  ביה    א' ואית  (.  197"ס  )ז"ח  דאתמר    א' דגופא 

ד    –להבל דמה   ימות באהל   –תה' קמד  כי  א'  יד    –  ועליה אתמר  יט    –במ' 

ודא    –יר' יז ה    –ושם בשר זרועו    א' ועליה אתמר ארור הגבר אשר יבטח ב

  א' ואתן  )ת"ז צח ב; תק' סז(.  ואית ליה תרין נוקבין בישין    א' ב' א' א' סמאל  

דכד בר נש    –שם    –, ולאומים תחת נפשך  א' ב' א' א'   –יש' מג ד    –תחתיך  

 )ת"ז קלג א; תק' ע(.  איהו שליט על יצריה הכי איהו שליט על כל שנאוי 

 

הספירה השניה מעשר ספירות הטומאה המקבילה לחכמה שבקדושה   –(  105

,  בליאל )ת"ז. ובמאמר על האצילות השמאלית לר' יצחק בן יעקב הכהן נקראת  

לקבל  ואולי הדמיון מקרי בלבד(.    –איוב כב טז    –מות אחר  אבל שם מקור הש

 )ת"ז קח ב; תק' סט(.  א' ב' א' א' חכמה 

 

כינוי לאחד מכוחות הטומאה המקבילים לארבעה אבות    –  א' בליעל רשע(  106

בר"מ    –נזיקין   המקורית  הגרסה  לפי  שפירושו  ההבער  והוא  )לר"מ.  א  א  ב"ק 

הצאן    –ות"ז   ר' קם    לבתר(.  107ע"ס    –משלח  ב'  ביה    א'  מועד    א'ואתמר 

קיח    ב )  –שמות כב ד    –  ושלח את בעירו   –ב"ק כו א    –לעולם בין ער בין ישן  

 ב; ר"מ(.  
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  א' מ' ר הביטוי ב"ק כו א, ושם הוא כלל הלכתי. וכנ"ל )ר"מ. מק – א' מועד( 107

  –, הרביעי מאבות הנזיקין, ופירושו לפי הגרסא הנכונה בר"מ ות"ז  הבערהוא ה

וההלכה  מש לפי פשט המשנה  נכון  אינו  זה  פירוש  הצאן.  אש.  הבער    –לח   =

. טעות זו חוזרת גם בספריו העבריים של  בעירובעל ת"ז גוזרו שלא כדין מלשון  

על כך העירני פרופ' א. גוטליב ז"ל. הגרסא שובשה כדי להתאימו    –בעל ת"ז  

ב"ק א א.    –השור והבור והמבעה וההבער    ובמובאה שם(.    106להלכה. ע"ס  

להשמיט    וההבער מילת   ויש  בכי"י  דלהון    –חסירה  מ' וסיומא  א;    ב)  א'  קיח 

 ר"מ(. 

 

זדהה עם סמאל )ת"ז.  מכינוי למחשבה רעה וליצה"ר ה  –  א' להבל דמה (  108

 במובאות.  104 102הצירוף תה' קמד ד(. ע"ס 

 

 . 111תעשה )ת"ז(. ע"ס -כינוי לאדם העובר על מצוות לא –( 109

 

  104  103כינוי לס"א )ת"ז. הצירוף במ' יט יד(. ע"ס     -  י ימות באהלא' כ(  110

 במובאות.  

 

ל"ת )ת"ז(.    –(  111 משכא דחויא דביה מרקמן  כינוי לאדם העובר על מצוות 

עלייהו אתמר ביה    א'פקודין דל"ת ו עובר    א'דעבר  ימיו כצל    –להבל דמה 

 )ת"ז קלט ב; ג מהנוספים(.  א' כ' י' ב' –תה' קמד ד 

 

ואית אחרנין דמשתדלי בה  כינוי לת"ח עני )ת"ז לפי חז"ל ר' להלן(.    –(  112

בהון   דאתמר   ... ב' לשמה  י'  כ'  התורה    א'  אין  מתניתין  מארי  דאוקמוה 

)ז"ח צז ד; ת"ז.  מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה ולית מיתה אלא עוני  

ציון ה, שר"מ    לפי ברכות סג ב. נידה סד ב. לפי מאמרים כגון אלה קבע י. בער,

ות"ז דוגל ברעיון העניות מרצון. י. תשבי במשנת הזוהר ב, תרפ ואילך חלק עליו  

בחריפות. והנה לפי ספרו העברי של בעל ת"ז, ס' המלכות לט ד, אפשר להוכיח  

הכרחי:   מיסטי  כאמצעי  העניות  מתוארת  למשל  שם  בער.  קרוי  שצדק  שהעני 
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ירא לא  כי  בעשיר  בו  ונאמר  חי  והעשיר  וחי  מת  האדם  כ    –ני  לג  ,  -שמות 

רואים   במיתתם  אבל  רואים  אינם  בחייהם  לו    –ואז"ל  יד  לך    –במ"ר  הרי 

שמיתת הצדיק היא העניות וממנו רואה להקב"ה והבן הסוד המופלא כי לא  

מרצון מצוי אף בס' הכוזרי א קטו.    ת . רעיון העניויראני האדם והוא חי בעושר 

ות"ז. ע"כ  לאור המקבילה מס' המלכות אפשר לה וכיח שהוא הרעיון גם בר"מ 

אכתוב אי"ה במקום אחר. עניין זה יש בו כדי להצביע על חשיבותה הגדולה של  

  ר תגליתו של פרופ' גוטליב ז"ל, שמצא את כתביו העבריים של בעל ת"ז, לחק

 ר"מ ות"ז(. 

 

אדם אחר, כינוי לכתר שהוא אחר לעומת אין סוף )לת"ז.    –  אדם אחרא(  113

 במובאה.   56(. ע"ס  197ע"ס  

 

כינוי למי שנימול אך אינו מקיים את שאר מצוות התורה )בר'    -   פרא א' (  114

נדרש מלשון  פרא  כינוי לישמעאל. והמשמעות בזוהר לפי דוגמתו. אולי    –טז יב  

. וכיוצא בכך בכתבי רמד"ל. ראה מאמרו  94הקשורה לברית מילה. ע"ס    פריעה

של   האס   Kienerהאנגלי  דמות  ודורו,   על  הזוהר  ספר  בכרך  בזוהר,  לאם 

פ'  והוא יהיה    בעריכתי יוסף דן, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ח, תשמ"ט(. 

הוה ביה... שירותא הוה ביה    א'משום דאתגזר ושירותא ד  פ' א',  א' ולא    א'

בגין דאתגזר ולא אשתלים בפיקודי אורייתא אבל זרעא דישראל דאשתלימו  

אקרון   לפסק:    פו ב  )ממש    א' בכלא  יש  ושמא  א'א.  ומפרש  א' פראולא    פ'   ,

 התואר הטפל לו(.  א'הוא שם העצם העיקרי, ו  פרא שאצל ישמעאל  

 

י, ע"ס    –  א' חקוק בכורסייא(  115 יח' א  )ל"ז, לפי  אדם החקוק בכסא הכבוד 

 במובאה.   143(. ע"ס 203 202

 

הכסא(  116 על  לשבת  לעתים    –  א'  או  הספירות,  את  הממלא  לאור  כינוי 

לת"ז, לפי יח' א כו, וכך בדיוק בספרו העברי של בעל ת"ז,  .  לספירות העליונות

בשישי    א'לפיכך נברא  מח א;    גס' המלכות מו ד. ונטבע בעקבות גוף הזוהר  

הכסא.   על  לשבת  ראוי  מז:  שהוא  תק'  ב;  פג  בת"ז  שתיתאה  וכמוהו  ביומא 
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כן לשבת על  בצלמו דאיהו מו  א'אתתקנו שית דרגין דכורסייא וביה אתברי  

הקודש  הכסא שקל  רמד"ל,  וע'  לאה"ר.  הכוונה  שם  אך  על    א' :  115,  הרוכב 

ע"ס  הכסא יג    –לשבת בית    א' ו(.  222.  ה'  –יש' מד  ע'  ג  ל'  ת"ז(.    ;)ז"ח קכ 

נקודי   דכרסייא  רגלין  ד'  לאתוון...  לון  דשוי  ה'ואית  ע'  ל'  א'    א'  ח  )ת"ז 

)ת"ז לא    א' ל' ע' ה'ואיהו    יו"ד ה"א וא"ו ה"א אתקרי מלגאו לגופאהקדמה(.  

 (. 35ירות, ע"ס פב; תק' יח. הוא האור הממלא את הס

 

כרסייא (  117 על  דשליט  האלוהות    –  א'  של  גילוי  הכסא,  על  השולט  אדם 

א' הרוכב    -   115השולט על שבעים השרים )ל"ז. השווה רמד"ל, שקל הקודש  

דשבעין דלתתא    רזא א' ד' ע' כ'רזא דאקרי  (.  31וכן הנפש החכמה    על הכסא

יח' א כו    – וסטרא דא דכתיב ועל דמות הכסא דמות כמראה א' עליו מלמעלה 

 קט א(.  א) –

 

כרסייא(  118 על  )ל"ז.    –  א' דשריא  ובעיקר תפארת  באלוהות  הזכר  ספירות 

 (. ז"ח מ ד; יתרו. 119הכסא = השכינה, ע"ס  

 

  8"ז. ע"ס  אדם שרוכב על הכל, כינוי לתפארת )לת   –  א' דרכיב על כלא(  119

 )ת"ז קכה א; תק' ע(. נטיל חכמה  א' ד' ע' כ' עמודא דאמצעיתא (.  118 29

 

דא(  120 בהמה  על  ושליט  דרכיב  זו,    –  א'  בהמה  על  ושולט  שרוכב  אדם 

 ריז א. ג = מלכות(. בהמה תפארת )ל"ז. 

 

הצלם העליון הזה שנקרא אדם, היא צורת    –  דיוקנא עלאה דא דאקרי א' (  121

בתרגום ירושלמי  צלם  ם אלהים וכולל זכר ונקבה )ל"ז. מילת  האדם שנברא בצל

תיקונא דשמא שלים ה' אלהים ובמה  (.  225  26  1. ע"ס  דיוקנא מתורגמת גם  

ה'  קמא ב; א"ר. לפי בר' א כז.  ג  )דכליל דכר ונוקבא    ד' ע' ד' ד' א'אתכלילו ב

 בר"ר יג ג, ובזוהר נתפרש על זכר ונקבה(.   –שם מלא   אלהים =
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אדם שהוא תמונת כל העולם )לת"ז. והוא    –  קנא דכל עלמא ו' דאיהו דיא(  122

 קוסמוס(. ז"ח לא ב; יתרו ת"ז. -הרעיון הידוע של מיקרו 

 

די(  123 דיוקניןוא' דאיהו  כל שאר  כל    –  קנא דכליל  אדם שהוא צלם הכולל 

המציאות   כל  את  כולל  הבריאה  תכלית  האדם  )ל"ז.  צלמים  -מיקרו  –שאר 

של   –קוסמוס   העולם  ועד  נשלם  לא  נברא  וע"ס  ג    –א  א"ר,  ב;    222קמד 

קמא א;    ג  –במובאות. הכוונה בכך גם לאדם האלוהי שהוא באדרות זעיר אנפין  

המרכבה   חיות  צלמי  כלומר  הצלמים,  שאר  את  גם  בתוכו  כולל  זה  אדם  א"ר, 

שהם הכוחות התחתונים המתפשטים מן הספירות. כוונת הביטוי יכולה להיות,  

ב תמיד  רמוכך  נשמה  ד כתבי  כעין  שהיא  ישראל  נשמות  למקור  העבריים,  "ל 

אחת גדולה שכל הנשמות, או הצלמים, הפרטיות הן חלקיה הנכללים בה. חלק  

זה של הנשמה מנחיל האדם לבניו ורק בהיותו מתממש על הארץ הוא קיים גם  

למעלה. לפיכך מי שמת בלא בנים נשמתו נכרתת מן התמונה הכוללת את כל  

מזדהה  התמונות זו  תמונה  שלמטה.  האדם  בני  כל  את  הכולל  כאדם  שהיא   ,

. מקור הביטוי הוא ר' אברהם ן'  128ס'    אילנאלעתים עם ספירת המלכות. ע"ע  

האחד אין לו תמונה והוא כדרך כלל לכל התמונות  עזרא פירוש שמות לג כא:  

יצאו ר' עזרא מגירונה, פירוש שה"ש תקלז:  כי מאתו    תמונה הכוללת . ומשם 

ביאליק    כל התמונות ס'  עזרא,  ר'  כל הצורות:  156וכן  ניסוח  צורה הכוללת   .

אחרון זה מקורו כנראה לי אצל ר' שלמה אבן גבירול, מקור חיים ה יד. העניין  

החכמה   הנפש  רמד"ל.  בכתבי  יבום:  88נפוץ  סוד  כל  ,  הכוללת  התמונה 

ושם    353עדות   וכן שו"ת יד ור' הערת המהדיר י. תשבי שם, וכן שושןהתמונות  

  183, ור' ג. שלום שם הע'  הצורה הכוללת כל הצורות ו תמונת כל התמונות,  

התמונה הכלולה    ,318תרביץ ה עמ'    ,ור' משה מבורגוס ומביא גם מס' הרימון.  

למשל ז"ח    –דמיונא דכליל כל דמיונין  . במה"נ מתורגם הביטוי בצירוף:  מהכל

. לעניין  233. ע"ס נא דכליל כל דיוקנין דיוקג; כי תצא מה"נ, ובגוף הזוהר: -נט א

מאיך ונפיל על    א' ד' ד' ד' כ' ש' ד' כדין  (.  141  140הזיהוי עם המלכות ע"ס  

רמא ב.   ג)דלעילא דקיימא על אינון דיוקנין  א' אנפוי ומסיר גרמי ורוחיה לגבי 

התחתונות   הספירות  גם  והוא  אפיים  נפילת  בשעת  המתפלל  הוא  זה  אדם 
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ח של  מקורם  הדיוקנים.  שמשם   = הקודש  הספירות  דלעילא    א' יות  שלוש   =

 קמא ב; א"ר(.   ג. ע' גם 76העליונות. ע"ס 

 

בדיוקנא דקב"ה(  124 לאור    –  א'  או  לספירות  כינוי  בצלמו של הקב"ה,  אדם 

אין אותן שהן בצלמו של  ע"ס  -הממלא  )לת"ז.  ד'  ואית (.  35סוף  ב'  דאיהו    א' 

 ז צח ב; תק' סז(.  )ת"אצילותיה ודא יו"ד ה"א וא"ו ה"א 

 

כינוי לאדם צדיק שהוא בצלמה של    –  א' בדיוקנא דעמודא דאמצעיתא (  125

  א' ילתו של  פעליו נאמר אין ת   א' ב' ד' ד'ומאן דאיהו  ספירת תפארת )לת"ז(.  

=  בית הכנסת  )ת"ז יח ב; תק' ג.    –ברכות ו א    –נשמעת אלא בבית הכנסת  

 סמל למלכות(.  

 

אדם בצלמו של ההוא שלמעלה, כינוי למי    –לעילא  א' בדיוקנא דההוא ד(  126

שעוסק בתורה ושומר אותה והרי הוא בצלמה של ספירת תפארת )לת"ז. ע"ס  

ונטיר לה אתקרי  (.  76 ד' ד'אבל מאן דיתעסק באורייתא  ב'  ב;    א'  יח  )ת"ז 

 תק' ג. התורה היא סמל לתפארת(. 

 

דלעילא (  127 דא'  בדיוקנא  דאיהו  )ל  –  א'  לתפארת  ע"ס  כינוי    א' .  82ת"ז. 

  א' ד' ב' ד' ד' מה מן משה דא  (.  73שלוש ספירות עליונות, ע"ס    דלעילא =  

 (. 33)ת"ז קיב א; תק' סט. ע"ס 

 

דלעילא(  128 א' קדמאה  דההוא  בדיוקנא  אה"ר    –  א'  אותו  בצלמו של  אדם 

כינוי למשה רבינו שהוא בצלמה של ספירת חכמה )לר"מ. רומז על   שלמעלה, 

במובאה(.    73ע"ס    –בין אה"ר ומשה הארציים והסימבוליים  הקשרים השונים  

 במובאה.   58ע"ס  

 

כגוונא דלעילא(  129 זוכים    –  א'  לישראל שהם  כינוי  כדוגמת שלמעלה,  אדם 

ע"ס   )ל"ז.  לאלוהות  לישראל  (.  11ונדמים  קב"ה  ד' קרא  כ'  להם    א'  וקרא 

 (. 45קמז א. ע"ס ג  )אקרון לא זכו בהמה   א' כ' ד' בהמה... זכו 
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כינוי לספירות שלמטה מבינה ובמרכזן תפארת ומלכות    –  פרצופין-א' דו(  130

א:   סא  ברכות  לפי  באה"ר-דו)לת"ז.  הקב"ה  ברא  במשתה  פרצופין  ומקורו   ,

ע"ס   בחוג    פרצופין-דו.  262לאפלטון.  ומלכות  לתפארת  הקבוע  הכינוי  הוא 

ירוש האגדות  גירונה ולמשל בס' מערכת האלהות. ומצוי כבר אצל ר' עזריאל, פ

מסטרא דאמא ודא   -שם    –מסטרא דאבא, ויהי אור    –בר' א ג    –יהי אור (.  86

 כב ב; ת"ז. וחוזר בז"ח  קטו ג; ת"ז(.  א ) א' ד' פ'איהו 

 

נוקבא(  131 א'  דכר  כסמל    –  א'  נקבה.  אדם  זכר  ומלכות    –אדם  תפארת 

ע"ס   ונקב  א' (.  26)לת"ז.  זכר  הה"ד  נוקבא  בלא  שלים  הוה  לא  ה  דלעילא 

 ; תק' סז(. א  )ת"ז צח   א' ד' א' נ'  –בר' ה ב   –  א'בראם ויקרא את שמם 

 

 . 135(. ע"ס 26)ל"ז. ע"ס  – א' דכר ונוקבא( 132

 

בר' א    –  א'אמר נעשה  (.  86כינוי למלכות )לת"ז. ע"ס    –  א' דאיהו נוקבא (  133

 )ז"ח קיד ד; ת"ז(.  ד' נ' –כו 

 

ונוקבא(  134 ו  –  א' שלימו דדכר  וכסמל  אדם שלימות  ונקבה  אחדות של זכר 

א'  שמע ישראל ובשכמל"ו... ודא איהו רזא ד(.  26תפארת ומלכות )ל"ז. ע"ס  

ו' ד'  מהימנותא   שלימא  דכל  וכן  ב  )  ורזא  ב(.  תוספת    גקלט  א;  ושם    –ש 

 . שלימו

 

בשלימו(  135 ע"ס    –  א'  )ל"ז.  ונקבה  זכר  בשלימות,  דכר  (.  26אדם  א' 

 (. 136לח ג; יתרו. ע"ס   )ז"ח א' ב' ונוקבא... את ן רזא ד 

 

כינוי לתפארת ומלכות )ל"ז. צירוף מוקשה. כנראה בהשפעת    –  א' פשיטו(  136

א'  ן דא איהו  (.  135תה' סח יח. ע"ס    –  שנאן שבמילת   ן , והיא האות  נון פשוטה

רעד א. ושמא    ג יט א. ושוב    –יח ב    א)ואתכליל כחדא ברזא דכר ונוקבא    פ' 
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לפסק   ויש  צירוף  דאתכליל=    ,א' אינו  ומילת  פשיטו  תמורה,  והוא    פשיטו , 

 פירושה בזוהר אצילות(.  

 

זעיר אנפין הכלול מחסד ומדין, ומקביל    –כסמל    –  א' כליל מתרין סטרין(  137

זו   )ל"ז א"ר. הכללות  בגוף הזוהר לספירות התחתונות הכלולות מיסודות אלה 

דא בדא ואקרי    אתבסם של שני הצדדים מושגת ע"י זיווג זעיר אנפין והנקבה(.  

 = התמתקו הדינים(. אתבסם קנב א; א"ר.  ג ) א' כ' מ' ס'

 

כינוי לאדם שנשא אשה ומצויות בו כל המידות הטובות    –  א' כללא דכלא (  138

נושא המשפט?    א'קמה ב. ושמא    ג)  א' כ' ד' ובג"כ אקרי  (.  265  26)ל"ז. ע"ס  

 . (139, וכן ע"ס א'דמאן דאתחבר דכר ונקבא אקרי  אבל לעיל: 

 

כינוי לתפארת, שהוא    –  א' דהוא כללא ושלימותא דכלא,  א' כללא דכלא (  139

החיות,   שאר  את  המציינות  הספירות  נכללות  ובו  שבמרכבה  האדם  דמות 

האדרא   )ל"ז(.    –ובספרות  אותן  וכולל  שמעליהן  אנפין  ד'אריך  כ'  דכתיב    א' 

  עליו מלמעלה  א'כמראה  ריא ב. תפארת(.  ב )  –יח' א י    –  א' ודמות פניהם פני  

 מח א. מאמר ברוח האדרות(. ג ) א' ד' כ' ו' ד' משמע דכתיב   –יח' א כו  -

 

אדם הכולל את הכל, מקור נשמות הצדיקים, זהה אולי    –  א' דכליל כלא(  140

דאיהו    א'עם המלכות )ל"ז. א"ר דרשה על אה"ר הכולל את קין והבל. זהה עם  

זכאין אינון צדיקייא דמשלפי  (.  266. וע"ס  123, ע"ס  דיוקנא דכליל כל דיוקנין

דאקרי   קדישא  גופא  מהאי  כ' נשמתהון  ד'  קדישין    א'  וכתרין  דעתרין  אתר 

קמג א; א"ר. וכן ת"ז קיג ב; תק' סט. ע"ע  ג  )מתחבראן תמן בצרורא דאתכלא  

 (. 180ס'  גופא

 

א' דביה  ,  א' דכליל כל רזין ,  א' דכליל כל שמהן,  א' דכליל כל דיוקנין(  141

  א' כמראה  (.  233  123כינויים לזעיר אנפין )ל"ז א"ר. ע"ס    –  כל עלמיןסתימין  

עלאין ותתאין    א' ד' ס' כ' ע'כמראה    א' ד' כ' ש' כמראה    ד' כ' ד'  –יח' א כו    –
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כ'  כמראה   ד'  דלא    'רא'  ואע"ג  עלמא  אברי  דלא  עד  ואתתקנו  דאתאמרו 

 קלה א; א"ר(.  ג )אתקיימו 

 

ד;  כל הספירות,    –  א' רזא דכלא(  142 ז"ח לח  )ל"ז(.  צורת אדם  ויחד צורתן 

 שה"ש.  

 

אדם עיקר הכל )ל"ז. בקרבן משתתפים כל הספירות    –  א' עקרא דכלא(  143

וחיות המרכבה, אך חשוב מכולם ומקיים את כולם הוא האדם המקריב. תפיסה  

 רמא א(.  ג) ומקריב תמן רוחיה ונשמתיה    א' ע' ד'אנתרופוצנטרית מובהקת(. 

 

דא(  144 א'מאן  שנקרא    –  קרי  השוה  א' מי  )ל"ז.  הקדושה  מצד  שהוא  מי   ,

א:   סא  קרויין  יבמות  א' (.  א'אתם  ד'  אסיר    מ'  ומית  מניה  נפקת  ונשמתיה 

 קמג ב; א"ר(. ג  )למיבת ליה בביתא 

 

, שדים ורוחות, כוחות ס"א  א'אותם שאינם נקראים   – אינון דלא אקרון א'(  145

גוף   והס' המצויינים שם.    108ס'    גופאע"ע  )ל"ז. לפי דברי חז"ל שאין לשדים 

.  א' לפי הזוהר נקראים כך בגלל ריחוקם מ'גוף המלך', והוא האלוהות הנקראת  

לבתר כד נפיק מהאי    א'מאן דאפיק גרמיה בהאי עלמא מכללא ד(.  283ע"ס  

ד בכללא  עייל  לא  ב  א'עלמא  אלא  קדישא  גופא  א' דאקרי  א'  ד'  ונפיק    א' 

ות למזיקים.  כ. אולי רומז שנפשות הרשעים הופ קמג ב; א"ר ג  )מכללא דגופא  

 ע א(.  ג רעיון נפוץ בזוהר כגון 

 

הבחינה העליונה בזעיר אנפין, המצח )ל"ז א"ר, ר' להלן(.    –  לא אקרי א'   ( 146

דאקרי   מאתר  הוה  פרצו  א'דלא  אתגלי  לא  מצחא  פדהא  אלא  וחוטמא  א 

. לפי יב' טז ג:  קלו ב; א"רג  )  ל' א' א'בלהודוי ובאתר דלא אשתכח פרצופא  

החוטם.    עם  הפנים  פרצוף  על  אלא  מעידין  אצל  אין  גם  דרשה  ואותה 

הוא כתר   א' ג'יקאטיליה, שערי צדק יח א, שערי אורה לט ב, ושם  המקום שאינו 

 הוא תפארת, וניכרת השפעת הזוהר(.   א'ו
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א'(  147 בזעיר  א' מקום שנקרא    –  דוכתא דאקרי  יותר  , הבחינות התחתונות 

  ג)ויכיל לאתחרטא    ד' ד' א' דקאי ב(.  146מטה ממצחו )ל"ז א"ר ע"ס  אנפין ל

 קלו ב; א"ר(.  

 

 במובאה.  146כנ"ל )ל"ז א"ר(. ע"ס  – אתר דאקרי א'( 148

 

  בסם לא הומתק באדם, כינוי לס"א )ל"ז א"ר. שורש    –  לא אתבסם בא' (  149

ין  . כוחות הד 44הערה    MTJM  388מורה בזוהר על המתקת הדינים, ע' שלום  

בצורת   סידורם  ע"י  לבסוף  התמתקו  הקדומה  האצילות  של  ממותקים  הבלתי 

מס"א ע"ס    א' אדם. כוחות ס"א  לא קיבלו צורה זו. סיבות נוספות לשלילת תואר  

  ג )משתכחין    ל' א' ב' כלהו מרוחא דשמאלא ד(.  286  122ס'  גופא  . וע"ע  145

 בדרך הזיווג(.  , והמתקה זו נעשתה אתבסמת נוקבא בדכוראקמג ב; א"ר. ושם 

 

א'(  150 איהו  ע"ס    –  לאו  )ל"ז.  בגויים  המצויה  לרוח  כינוי  אדם,  הוא    11אין 

ע"ע  283 עעכו"ם  (.  288  גופא .  עמין  קודם    –רוחא דאתפשט בשאר  במקור 

 כ ב(.    א ) ל' א' א' נפקא מסטרא דלא קדישא  –נוכראין הצנזורה לפי כי"י 

 

  א' (.  459ס'  גופא  , וע"ע  267  26כינוי למי שלא נשא אישה )ל"ז. ע"ס    –(  151

  א' ולא בכללא ד  ל' א' א' לאפוקי מאן דלא אתנסיב... ד  –וי' א ב    –כי יקריב  

 ה ב(.  ג )איהו 

 

כינוי לעור ובשר עצמות וגידים, לעומת הנשמה )ל"ז ע"ס    –  לאו אינון א' (  152

עור    ... ואילין דקאמר  -איוב י יא    -  עור ובשר תלבישני  (.  20ס'    גופא, וע"ע  6

ובשר עצמות וגידים כלהו לא הוו אלא מלבושא בלחודוי מאנין אינון דבר נש  

 כ ב(.   אעו א. ע' ב  ) ל' א' א' ו

 

     כנסמך
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גוף האדם ומזוהה עם סמאל )לת"ז. סמאל הוא מקור הגוף.    –  א' דגופא (  153

ואית    א'דאיהו    א' אית  (.  303  104  4ע"ס     א' דאתאמר ביה    א' ד'דנשמתא 

 )ת"ז צח ב; תק' סז(. ...ודא סמאל  -' קמד ד תה –להבל דמה 

 

נשמת האדם ומזוהה עם האלוהות שהיא מקורה )לת"ז.    –  א' דנשמתא (  154

 במובאה.   153ע"ס (. 205 6ע"ס  

 

וכו'.  דבריאה    א'"ז, לפי  תכינוי לספירות שלמטה מבינה )ל  –  א' דאצילות (  155

(.  268קמד ב. ע"ס      בהרעיון שהספירות הן בצורת אדם קיים גם בגוף הזוהר  

דאצילותאדהא   למחטי    א'  דעתיד  ואמא...  הוא מסטרא דאבא  ונוקבא  דכר 

כב ב; ת"ז ושוב    א )דאיהו אור לבוש עלאה    –וכך צ"ל  דבריאה  נ"א    –  א' ד'ל

אור לבוש  נראה לפי ת"ז קטז א; תק' סט.  דבריאה    א' ז"ח קטו ג; ת"ז. הנוסח  

 לפי פדר"א ג(.  

 

האור הפנימי שממלא    –מעולם הספירות או כסמל  אדם שנשמתו היא    –(  156

ע"ס   )לת"ז.  הספירות  דחיי  (.   35את  באילנא  דאיהו  מאן  אשתמודע  במאי 

)ז"ח קו ד;    א' ד' דאיהו עשר ספירות בלימה ביוד אתוון דשמא מפרש דאיהו  

 ת"ז(.  

 

אצילות (  157 בארח  דאיהו  ע"ס    –  א'  )לת"ז.  מבינה  שלמטה  לספירות  כינוי 

ג;  -כב ב; ת"ז ושוב ז"ח קטו ב  א)  א' ד' ב' א'דא    –משלי י א    –  ם בן חכ(.  155

 ת"ז(.  

 

באור הפנימי שממלא את הספירות או גם    –  א' בארח אצילות דעילא(   158

ס'    גופאוע"ע    35האדם שהחלק העליון של נשמתו הוא ממקור זה )לת"ז. ע"ס  

צד ב;    ב)  ' א' ד'א' ב זכה יתיר יהבין ליה... יו"ד ה"א וא"ו ה"א דאיהו  (.  254

 ת"ז(. 
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דבריאה(  159 הפעלים    –  א'  )לת"ז.  לאה"ר  עשה  כינוי  יצר  נזכרים  ברא 

כגון    –שלשתם בבר' בקשר לבריאת האדם   קדומים  ע"כ העירו כבר מפרשים 

א    א  לבר'  בפירושו  עלי  בן  יפת  הצירופים    -הקראי  דבריאהומכאן    א'    א' 

יסוד דעשיה    א' דיצירה   בס'  בפירוש  ומצויים  גינצבורג    .  כ"י  חננאל  לר'  עולם 

  א )  א' ד'דא    –משלי י א    –  בן כסילהרמוז שם(.  דיצירה    א'למעט    79דף    607

א'  יצרא טבא ובישא... לא הוה זכו וחובה לכב ב; ת"ז. ושוב ז"ח קטו ג; ת"ז(.  

א; ת"ז(.    א )  אלא דאתברי מתרוייהו   ד' ושוב בז"ח קטז  ולא הוה  כג א; ת"ז. 

 )שם(.  א' ד' לא בגין אגרא לצדיקייא... א

 

כט,    –(  160 לג  איוב  לפי  לו  הצפויים  מהשלושה  הראשון  בגלגולו  לאדם  כינוי 

  א' ד' דקמץ איהו  (.  73ס'  גלגולא  וע"ע    179  176ורומז לו הקמץ )לת"ז. ע"ס  

 )ת"ז קכו א; תק' ע וע' שם באריכות(. 

   

וכסמל    –(  161 ע"ס    –כינוי לנשמה.  )לת"ז.  ד'   (. 166לבינה שהיא מקורה    א' 

איהי נשמתא... ודא עולם המחשבה... לית מחשבה דאית לה חילא לחשוב  

 (. 8)ז"ח לד ב; יתרו ת"ז. ע"ס בלא שכינתא עלאה דתמן חכמה 

 

כינוי לכתר או לאריך אנפין = כל הספירות )לת"ז. ע' ת"ז מב א; תק' יט.   –( 162

ד ד; ת"ז. ע'  )ז"ח קי  א' ד' מסטרא דואו איהו אריך אנפין ודא    א'(.  165ע"ס  

ב: קכג  ע"ס    ת"ז  ע  ד'בסטרא דרזין טמירא דטמירין ד(.  194תק'  דאיהו    א' 

  -בר' ב ה    –אין     א' קדמון לכל קדומים רכיב באריה... איהו דאתמר ביה ד

=  אין  ; תק' ע.  ב -)ת"ז קלג אדבהאי ברא עלת העלות כל בריין    א' ד'...ואיהו  

 כתר(. 

 

תפארת   –(  163 )לת"ז.  לתפארת  נאמר    כינוי  ועליה  הכתר,  של  בצלמו  היא 

כו(.    –בצלמו    א' אלהים את ה  ויברא )ת"ז  אוקמוהו על תפארת    א' ד'בר' א 

עמודא דאמצעיתא בדיוקנא דכתר ודא  קטז ב; תק' סט. ושוב ז"ח קיד ג; ת"ז(. 

 )ת"ז קיז א; תק' סט. ושוב ז"ח קיד ג; ת"ז(.  א' ד' 
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חת לספירות )לת"ז. הם עולמות  כינוי לעליון בין שלושת העולמות שמת  –(  164

הבריאה היצירה והעשיה, אינם מצויים בשמות אלה בגוף הזוהר, שם מציינים  

. עצם הרעיון שהעולם  442  –  415ע' שלום תרביץ ב    –השמות ספירות שונות  

וע"ע    168, וברמד"ל ע"ס  66מצוי אף בגוף הזוהר, ע"ס    א' תחת המלכות הוא  

גרסה    -   155פירוש מסופק. ע"ס    –ב; תק' נג    (. ת"ז פז 272  270  166ס'    גופא

 . 173 171  168ופירוש מסופקים, 

 

א'' ד' ל' ע'  (.  162כינוי לכתר )לת"ז. ע"ס    –  א' דברא ליה עלת העלות   (165

וגניז האי גרם דאסתלק עלת העלות    ה' )ת"ז מב א;  ובדיוקנא דיליה סתים 

 במובאה(.   55תק' יט. ע"ס 

 

דיציר(  166 א'  דבריאה  דעשיהא'  א'  כסמל    –  ה  ונשמה,  רוח  בינה    –נפש 

ע"ס   )לת"ז.  מקורותיהן  שהן  ומלכות  ההקשר(.    171  161תפארת  תלת  ושם 

 )ז"ח לד ב; יתרו ת"ז(.   א' ד' א' ד' א' ד'שותפין אינון 

 

א' ד' א' ד'  אינון    א' דתלת    כינוי לספירות שונות כמצויין להלן )לת"ז(.  –(  167

ד' שוין    א'  חובין  כל  או  )דלא  ובינה  חכמה,  כתר,  והם  יט.  תק'  א;  מב  ת"ז 

ע"ס   הסימבולית.  במשמעותו  אה"ר  לחטא  קבליים  פירושים  הנושא  מלכות. 

בדיוקנא דכתר עליון חכמה ובינה הכי    א' ד' א' ד' א' ד'כמה דאיהו  (.  165

)ת"ז קכ א; תק' ע.  איהו בדיוקנא דעמודא דאמצעיתא וצדיק ושכינתא תתאה  

א' ד' א'  ג תלת דיוקנין כגוונא דו תפארת יסוד מלכות(.  = כתר חכמה בינה, א

 )ת"ז קכ ב; תק' ע. בתוך פירוש לשם של מב. כנראה כנ"ל(.   ד' א' ד'

 

כינוי לשלושת העולמות שמתחת לעולם הספירות, שכל אחד מהם כולל    –(  168

  א'   ' הרימון לרמד"ל, הביאו שלום בתרביץ ג: סגם הוא עשר ספירות )לת"ז. וב

.  164ע"ס    במעשה  א'שנאמר בו יצירה סוד ה  א'ו ועניינו בסוד בריאה  שסוד

קהלת ה ז    –ועלייהו אתאמר כי גבוה מעל גבוה שומר    א' ד' א' ד' א' ד' אינון  

 )ת"ז  קטז א; תק' סט(. ואית תלת עלאין עלייהו בארח אצילות  –
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דדכיו(  169 מסטרא  דעשיה  א'  דיצירה  א'  דבריאה  חלקים    –  א'  שלושה 

"ט של אדם, וגורמים את מידות החכמה והעושר ואת צירוף שתיהן. כסמל  ביצה

)ז"ח לג ג;    א' ד' א' ד' א' ד' מ' ד'אינון   א'תלת חסד גבורה ותפארת )לת"ז(.   –

 יתרו ת"ז(.  

 

(.  167כינוי לכתר חכמה ובינה )לת"ז. ע"ס    –  א' דבריאה ויצירה ועשיה (  170

 ושם ההקשר(.  162ע. ע"ס  )ת"ז קלג ב; תק' הכא  א' ד' ו' ו' מאן 

 

א'  ואית  (.  168כינוי לשלושת העולמות שמתחת לספירות )לת"ז. ע"ס    –(  171

בגוונא אחרא בלבושין וגופא דלבר דבאצילות הא אתמר דלית ביה    ד' ו' ו'  

 )ת"ז קטז ב; תק' סט(. בריאה ויצירה ועשיה כלל 

 

ויצירה ועשיה עלאין  –(  172 )  –  א' דבריאה  (.  173לת"ז. ע"ס  כינוי לספירות 

)ז"ח   א' ד' ו' ו' ע'  דבריאה ויצירה ועשיה תתאין ו  א' בראשית ברא שית ואינון  

 קיד ד; ת"ז(.  

 

תתאין (  173 ועשיה  ויצירה  דבריאה  שמתחת    –  א'  העולמות  לשלושת  כינוי 

 במובאה. 172(. ע"ס 168לספירות )לת"ז. ע"ס 

 

)ת"ז צו ב;     א' ד' תר דחב  ב(.  159כינוי לאה"ר )לת"ז. ע"ס    –  א' דיצירה (  174

 תק' סו(. 

 

עולם    א' ד' רוח  (.  166תפארת )לת"ז. ע"ס    –כינוי לרוח האדם. וכסמל    –(  175

לציירא בלא תפארת   רשות  לה  דאית  רוחא  ולא  יתרו  הדיבור...  ב;  לד  )ז"ח 

)ז"ח קז ד; ת"ז. לפי  נקודין אינון מסטרא דרוחא    א' ד'ונקודין... דאינון כת"ז(.  

 (.  24ס' גופא ן כרוחות לאותיות. ע"ע שהנקודות ה

 

צפויים  הכינוי לאדם, ואף מקביל לו באלוהות, בגלגולו השני מהשלושה    –(  176

  73ס'    גלגולא. ע"ע  179  160לו לפי איוב לג כט. ורומז לו הצירה )לת"ז ע"ס  
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וייצר  (.  74 ואתעביד  צרי  דאינון  חיות  שתי  בין  ז    –דרך  ב  קא    –בר'  ובהון 

 )ת"ז קכו א; תק' ע(.  א' ד' גלגולין ודא אתיא בתרין 

 

)לת"ז(.    –(  177 ד' כינוי לחכמה  וסטא לשמאל...    א'  ד'רכיב בשור  חכמה    א' 

 (. 167ב; תק' ע. ע"ס  -)ת"ז קלג א

 

כינוי ליסוד שהוא בצלם החכמה או לזעיר אנפין שהוא שלושת העולמות    –(  178

בר' ב    –מסטרא דוייצר  זעיר אנפין    א' ד'(.  194שמתחת לספירות )לת"ז. ע"ס  

)ת"ז קיז א; תק'  צדיק בדיוקנא דחכמה    א' ד' (.  194)ז"ח קיד ד; ת"ז. ע"ס    –ז  

 (. 167ת"ז. ע"ס  סט. ושוב ז"ח קיד ב;

 

כינוי לאדם בגלגולו השלישי, ורומז לו הסגול, ואף למקבילו    –א' דעשיה  (  179

ול אתעביד  וכד אתא בתלת גלגולין דאינון סג(.  176שבספירות )לת"ז. ע"ס  

 )ת"ז קכו א; תק' ע(.  א' ד' שלשלת משולש בהון ודא 

 

ן מאין    א' ד' רכיב בנשר...    א' ד'  (.  167כינוי לבינה )לת"ז. ע"ס    –(  180 דא 

 לג ב; תק' ע(. ק ז )ת"בינה איהי אם כל חי מעשה בראשית 

 

  –אדם הראשון מושך בערלתו הוה  (.  167כינוי למלכות )לת"ז. ע"ס    –(  181

ושכינתא  )ת"ז קטז ב; תק' סט. והערלה היא הקליפה(.    א' ד'דא    –סנ לח ב  

 יד ד; ת"ז(. ק )ת"ז קיז א; תק' סט. ושוב ז"ח תתאה 

 

א' ד'  הא הכא  (.  167כינוי ליסוד ומלכות )לת"ז ע"ס    –  א' דעשיה ויצירה(  182

 )ת"ז קטז ב; תק' סט. ושוב ז"ח קיד ג; ת"ז(.   ו'

 

החיים, אדם שנשמתו מהספירות. וכסמל    אדם של עץ   –  א' דאילנא דחיי (  183

  אילנא , ע"ע  156עשר הספירות ובייחוד הבחינה הפנימית שבהם )לת"ז. ע"ס    –

ל  א'בין  ואילך(.    74ס'   אית חילוק... דדא בבריאה    א' ד' ד'טוב דעץ הדעת 

ד; ת"ז.  ודא באצילות אשתמודע מאן דאיהו נשמתיה מאילנא דחיי   )ז"ח קו 



 72 

ע המתפלל  המקובל  השכינה, והוא  העולם    ל  ענייני  על  בתפילתו  מכוון  והאחר 

 הזה ונצחון ישראל על האומות(. 

 

ורע(  184 טוב  הדעת  דעץ  עולם    –  א'  את  הכולל  לספירות  שמתחת  עולם 

במאי אשתמודע  (.  98-97  93ס'    אילנא)לת"ז. ע"ע    רע   –, וס"א טוב  –הבריאה 

)זח קו ד; ת"ז.    ' ו' א' ד' ה' טמאן דאיהו באילנא דחיי.. למאן דאיהו מסטרא ד

להיות   ועליו  מקובל,  שאינו  טוב  אדם  או  גמור  רשע  או  הוא  משם  שהוא  מי 

 (. 185 183משועבד למקובל שנשמתו מעץ החיים, ע"ס  

 

דעץ הדעת(  185 טוב  עולם הבריאה    –  א'  או  אדם שנשמתו מעולם הבריאה, 

 . 183(. ע"ס 184 112בעצמו )לת"ז. ע"ס 

 

דטוב(  186 מסטרא  כלומר  אחד    –  א'  'היסודות'  או  ה'מזלות'  מארבעת 

לארבע   והמקבילים  שבאדם  הטוב  יצר  של  אופיו  את  הקובעים  הטמפרמנטים 

תיקון   שבספר  הבסיסית  התיאוריה  את  קצת  מזכיר  )לר"מ.   המרכבה  חיות 

גבירול(.   ן'  לשלמה  לר'  הנפש  דמזליה  מידות  ד' מאן  מ'  מדו  א'  מכל    ת כליל 

 . מב ב: ר"מ( ב)מכל מדות בישין  טובות... ומסטא דיצר הרע ממולא 

 

ר וחוה אשתו,  " הצד הטוב, אהמאדם ואשתו ש  –  א' אתתיה דסטרא טבא(  187

אדם, מלכות    –ומזוהים עם יצר הטוב, ומקבילים לספירות חסד גבורה תפארת  

)ז"ח   א' ו' ד' ט' אתתיה לפתאה לואזל איהו   -יצה"ר  –מה עבד חוה )לת"ז(.  –

 לג ג; יתרו ת"ז(. 

 

 (.  12כינוי לאדומי, נוצרי )ל"ז ע"ס   – א' דאתי מעמא דסטרא בישא( 188

 

הרע  -ביצר מסטרא דטוב   א' מקבילו המנוגד של    –  א' מסטרא דיצר הרע (  189

 . 187 ס )לר"מ(. ע"
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לספירות חסד    –  א' דדכיו(  190 ומקביל  יצה"ט,  אדם של טהרה, אה"ר  הוא 

ע"ס   )לת"ז.  ותפארת  לפרש  עוכ(.  169גבורה  צריך  כד   א'ן  דכיא  דסטרא 

ד' אתלבש   ביה    א'  אתלבן  הספירות  כאברהם  אצילות  ת"ז.  יתרו  ג;  לג  )ז"ח 

מתוארת ע"י גלגוליו של אה"ר גלגוליו באבות האומה מתוארים לעתים קרובות  

 למשל ת"ז עב א; תק' כא. ת"ז קג א; תק' סט(.  

 

 . 190אדם של הצד הטהור, כנ"ל )לת"ז(. ע"ס  –  א' דסטרא דכיא( 191

 

דכיא  (  192 )לת"ז(.    -  א' קדמאה דסטרא  כנ"ל  הצד הטהור,  מאן  אה"ר של 

אלין   גוונין  דתלת  בגלגולא  דאתגלגל  עין  ד' איהו  ד'  ק'  יתרו    א'  ג;  לג  )ז"ח 

עם   עניין  לו  אין  שבמקורו  הזוהר  שבגוף  העין  גלגול  רעיון  על  מדרש  זה  ת"ז. 

 (. 2ס'  גלגולאגלגול הנשמות, ע"ע 

 

אדם שהוא מצד הקודש, אדם שנשמתו מן    –  דקודשאא' דאיהו מסטרא  (  193

וכסמל   ע"ס    –הספירות.  )לת"ז.  ומלכות   תפארת  ובעיקר  לספירות    26כינוי 

)ת"ז צח ב;    א' ד' מ' ד'...לא אתמר על    -במ' יט יד    –  כי ימות באהל  א'(.  183

 (. 110תק' סז. ע"ס 

 

  ו על צורת האות  כינוי לאריך אנפין )לת"ז. זו דרשה    –  א' מסטרא דוא"ו(  194

. הכוונה אינה כלל לספירת כתר או  זעיר אנפיןהקצרה =    י שהיא ארוכה לעומת  

כפשוט אנפין  וזעיר    ו לאריך  האצילות,  של  הספירות  לעשר  אלא  הזוהר  בגוף 

איהו אריך אנפין    א' מ' ד' ועוד  (.  168אנפין הוא העולמות הנמוכים יותר. ע"ס  

ואלין    –בר' ב ז     –מסטרא דוייצר יוי    דיצירה זעיר אנפין  א'דבריאה,    א' ודא  

תתאין   ועשיה  יצירה  דבריאה  ספירן  ת"ז.  אינון  ב;  קיד  הדרך  יוי  )ז"ח  היא 

 המקובלת לכתיבת שם המפורש, ונדרשים על שלושת העולמות(. 

 

אדם שנשמתו מספירת יסוד, ואלה הצדיקים    –  א' מסטרא דאות ברית י(  195

י' ויסוד )לת"ז(.    –. כסמל  שחלקם נולדו מהולים לפי מדרשי חז"ל    א' מ' ד' ב' 
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)ת"ז קטז ב; תק'    –שמות ב ב    –אתיליד מהול הה"ד ותרא אותו כי טוב הוא  

 = יסוד(.  טובסוטה יב א.  –סט. לפי דעת חז"ל משה נולד מהול 

 

אדם מצד שם המפורש, כינוי למלכות )לת"ז.    –  א' מסטרא דשמא מפרש(  196

הויה אות משם  כל  איך  מייצגת בחינת ספירה אחרת המשתקפת   ומפרש שם 

 במלכות(. ז"ח קג א; ת"ז. 

 

דמסאבו (  197 מסטרא  אוחרא  ס"א    –  א'  יצה"ר,  הטומאה,  מצד  אחר  אדם 

(. ז"ח לג ג;  214  113  104ע"ס    קדמאה דסטרא דכיא  א'ביחס ל אוחרא  )לת"ז. 

 יתרו ת"ז.   

 

אין  –  מרכבה ד א'  (  198 לאור  )לת -כינוי  הספירות  בתוך  השוכן  א'  "ז,  סוף 

דר    א' ד' לעילא מכתר לית  (.  231  35  30אליהו רבה כט. ע"ס    -  שבמרכבה 

 )ת"ז ח א; הקדמה(. ביה 

 

דפליג נהמא מאן הוא  (.  231  35כנ"ל )לר"מ. ע"ס    –  א' דמרכבה עלאה(  199

דאנפין דיליה     א' ד' ע'א"ל סבא אנת בדיוקניה ודא יו"ד ה"א וא"ו ה"א ודא  

ר"מ.  ד  רמ  ג)יהו"ה   י    –  א' פני  =    אנפין ב;  א  והן    –יח'  המרכבה,  חיות  של 

 הספירות ממש המיוצגות ע"י שם הויה בלא מילוי(. 

 

  א' פני האדם במרכבה לפי יח' א י. ושמא נושא ונשוא כלומר    –  א' מרכבה (  200

ע"ס   )לת"ז.  מרכבה  מ'(.  250  30הוא  עפרא  א'  דיליה  ג;    וגלגולא  קיד  )ז"ח 

 ת"ז(. 

 

  ג (.  293וי למלכות )לר"מ. צירוף מפוקפק, ע"ס  כינ  –  א' מעשה מרכבה(  201

 .  1ע"ס  - רס אב  . ע' 293ע"ס   –רכג ב; ר"מ 
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ע"ס    –  א' דכסא הכבוד(  202 )לת"ז.  ליה בתרין  (.  115כינוי לתפארת  וברא 

כז    –דיוקנין דכתיב בצלמו בצלם   א  ד' ה'דאינון    –בר'  ו  א'  דכסא    א'מרום 

 )ז"ח קכ ג; ת"ז(.  –יר' יז יב  –אשון  תניינא דאתמר ביה מראשון וזהו מרום מר 

 

 . 164אדם של הכסא השני, כינוי למלכות )לת"ז(. ע"ס   –  א' דכסא תניינא ( 203

 

דאמצעיתא (  204 נקראת    –  א'  תפארת  )לת"ז.  לתפארת  עמודא  כינוי 

)ת"ז קטז    א' ד' א דאיהו  -וא"ו ב ווי"ן אינון ב דיוקנין ד(.  25, וע"ס  דאמצעיתא

 ז"ח קיד ג; ת"ז(.  ב; תק' סט. ושוב ב

 

 כסומך 

א' (  205 ע"ס    –  נשמת  כז.  כ  משלי  )מה"נ.  לנשמה  נשמה  (.  154כינוי  הרי 

 )ז"ח עח ג; רות מה"נ(.   נ' א' נקראת 

 

נ"ר    –משלי כ כז    –  נ' א'נר ה'  (.  208כינוי לחכמה ובינה )ת"ז. ע"ס    –(  206

נ'  רן  נפש רוח, ואינון אצילות דשכינתא ועמודא דאמצעיתא דכליל שית ספי 

דאיהו    א' מה  דתמן  וחכמה  עלאה  דאמא  א;    קדמאה   א' אצילותא  צז  )ז"ח 

 ת"ז(. 

 

נ'  ד(.  190נשמתו של אה"ר )ת"ז. ואף באופן סימבולי ע"ס    –  נשמתא דא' (  207

 )ת"ז קלט א; תק' ב(. עאלת בגלגולא דאברהם  ד'

 

כנראה חכמה    –  נשמתא דא' דלעילא(  208 והיא  נשמתו של אדם שלמעלה, 

משלי כ כז    –  א' נשמה דאתמר ביה נר ה' נשמת  (.  206  76ת"ז. ע"ס  ובינה )ל

 )ת"ז צח ב; תק' סז(.   נ' ד' ד'  –

 

שבפילוסופיה של  הנפש השכלית  הרוח השכלית )מה"נ לפי    –  רוח הא' (  209

הפסוק(.   ובהשפעת  השכלית...  יה"ב  רוח  ה'מחלון  כא    –  ר'  ג  דא    –קהלת 
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רוח הבהמה   כליון שהו   –שם    -מחלון,  ב;  א מסטרא דשמאלא  הא  עח  )ז"ח 

 רות מה"נ(.  

 

צד אדם, הצד של אה"ר שמשם בא הבל, שאת קין ילדה    –  סטרא דא' (  210

ע"ס   )ל"ז.  הנחש  מזרעו של  גם  214  186חוה  ע'  א(.    א.  דאטיל  לז  בשעתה 

אולידת תרין    א'נחש ההוא זוהמה בה בחוה קבילת ליה וכד אשתמש עמה  

 נד א(.  א)  'אס' דמ בנין חד מההוא סטרא מסאבא וחד 

 

  ב )ודאי    ס' ד'מ   א' והכי סלקא רזא דצד הקדושה לעומת ס"א )ל"ז(.    –(  211

 (. 268רמד ב. ע"ס   ב )ודא בסטרא דבהמה  ס' ד'דא ב רלט א(. 

 

הצד של פנימיות הספירות שמשם נשמתו של הצדיק השלם )ת"ז. ע"ס    –(  212

 )ת"ז קב א; תק' סט(.   דאיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א ס' ד'ומאן דאיהו מ(.  158 35

 

ארבע    –(  213 עומדים  שבהם  הצדדים  מארבעת  אחד  שבמרכבה,  האדם  צד 

אתכליל    ס' ד'בהדיה אסוותא בא )ל"ז(.  יהחיות במרכבה שראה יחזקאל הנב

 בגלל המלאך רפאל הנמצא שם(.  אסוותא קנה א.  ג )דינא עלאה 

 

בישא (  214 דסטרא  מעמא  דאתי  אדומי  –  א'  הרע,  מצד  שבא  נוצרי,  אדם   ,

 ח"ב קיח א.   –. סטרא בא' בישא 12שמקורם בס"א )ל"ז(. ע"ס 

 

דא' (  215 הויה,    –  מרכבתא  שם  אותיות  ארבע  את  המייצגות  לספירות  כינוי 

רמד ב;    ג)  מ' ד' איהי ד שלימו דובעיקר חסד גבורה תפארת ומלכות )לר"מ(.  

 (.  199 198  30היא מלכות שבה נשלמת המרכבה. ע"ס  ד ר"מ. 

 

ובעיקר חסד,    –  דיוקנא דמרכבה דא' עלאה נחית תמן  (216 כינוי לספירות, 

 . 231 73ע"ס  –מב ב; ר"מ   בגבורה, תפארת ומלכות )לר"מ(. 
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לא' (  217 במרכבה    –  מרכבה  החיות  י    –שלוש  א  גבורה    –יח'  חסד  שהם 

או או  חכמה  לאדם שהוא  אותן  -אין  ר ותפארת, משמשות מרכבה  סוף הממלא 

הן)לר"מ(.   דאינון    האבות  נשר  שור  אריה  דמות  דאינון  המרכבה  ל' הן    מ' 

י    –  א'דאתמר עליה ודמות פניהם פני   רנז ב; ר"מ. ההמשך ע"ס    ג)  –יח' א 

28 218 .) 

 

י    –אחת מארבע חיות המרכבה    –  חיה דא'(  218 .  'א והיא הנקראת    –יח' א 

  ח' ד' ובהו רכיב מ"ה  סוף הממלא את הספירות )לת"ז(.  -כינוי לאור אין  –כסמל  

 (. 35  34 31)ז"ח קיג א; ת"ז. ע"ס 

 

כינוי    –אחת מארבע חיות המרכבה לפי יח' א י. כסמל    –  חיה ששמה א'(  219

ע"ס   )לת"ז.  דאמצעיתא  (.  252למלכות  א'נקודה  ש'  איהי    ח'  ה  דא  כגוונא 

 )ת"ז ד א; הקדמה(. רביעאה לכל תלת ושביעאה לשית  

 

 ח לא א; יתרו ת"ז. כנ"ל )לת"ז(. ז" – חיה דאתקריאת א'( 220

 

 רכז א; ר"מ(.   ג) ח' ד' א' ואינון תליין מכנ"ל )ר"מ(.   – חיה דאיהו א'( 221

 

דא'(  222 התחתונות    –  דיוקנא  הספירות  שבע  הן  האדם,  צלם  אדם,  דמות 

שצורתן צורת אדם הכולל זכר ונקבה, ובאדרות זעיר אנפין בצורתו המתוקנת.  

ים, הן הספירות האלה )ל"ז, תרגום  הכוונה גם לאדם הארצי שהוא בצלם אלוה

א' של   כו    –  דמות  א  ע"ס    צלם הא'   –יח'  לזוהר  קודם  אולי  227מצוי  ומכאן   ,

  275   274  236  232  83  57  26ע"ס  .  226ע"ס    –ביטוי זה בעברית החדשה  

ד' .   288  279 לקדושה,    ד'  בשעה שמתקרב  ס"א  של  כח  של  צורתו  גם  הוא 

עד יום  (.  קעב ע"אג  ע"א, ונדפס שוב ב  קצאב    –וכשמתרחק ממנה הופך לשור  

יאות לא אתישב בדוכתיה    ד' ד' שתיתאה דאתתקן   כ א.    א  )תיקונא כדקא 

  . כשנברא אה"ר הכולל את כל העולמות והוא תכליתם וחותמם התיישב העולם

השווה המובאות מא"ר, ושם הכוונה לא לאה"ר בלבד אלא בעיקר לזעיר אנפין.  

ריא א. לפי יח' א    א )לאתחברא ביה כחדא    ד' ד'א  ועל ההוא כרסיי(.  116ע"ס  
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כמראה  כו:   דמות  הכסא  דמות  תפארת(.    א' ועל  הוא  תלתא  וכאן  באלין 

דאיהו אור בקדמיתא לבתר מים לבתר    ד' ד' אתצייר ואתגליף בגלופי רזא  

דגליפו   גליפא  דאיהו  רקיע  בגווייהו  ד'אתפשט  דגליפו  ד'  ד' ד  כגוונא    ד' 

ת  ב )בתולדותיה   א.  ובסוף  קסז  ותפארת  גבורה  חסד  לספירות  הכוונה  חילה 

הארצי(.   לאתפשטא  לדמות האדם  דנוקבא  מעוי  בגו  אלא  זרעא  לא אתצייר 

נוקביה    ד' ד'... וכד נפק האי  ד' ד'והכא אי אלין חמש דרגין אינון    ד' ד' בה  

ד' נפקת בהדיה הא לא אתצייר   ואתגליף    ד'  בה, אי הכי באן אתר אתצייר 

ג למהוי  זרע  ד' ליפו  האי  ואתהדרו  ד'  לגביה  נוקבא  דאתקשטת  לבתר   ...

עאל בתיאובתא לגביה נוקבא ותמן אגליף ואתצייר    ד' ד'אנפין באנפין האי  

ב.    ב  ) אלא    חמש דרגין  קסז  נקבה  ולא הצטיירו במעי  יסוד  עד  הם מגבורה 

עולם   ואולי  אולי האדם הארצי  הוא  מן הנקבה  זה שנולד  אותיות.  בהתפשטות 

שמתח לספירות(.  עליון  לת  ד' כרסייא  כסא  ב  )   ד'  שהיא  מלכות   = א.  רמב 

ד'לתפארת(.   בהון    ד'  המרכבה(.  ג  )אתכליל  בחיות  נכללת  תפארת  ב.  קיח 

דייתי   עד  ואסתלקו מהאי תיקונא  ד'וכלהו עלמין אתחרבו... אתבטלו    –  ד' 

  ד' ד' וכיון דאתתקן    ד' ד'... אבל לא אתישבו עד דאתתקן    -  א'תקונא דנ"א  

ב; א"ר. הוא זעיר אנפין הכולל זכר ונקבה מה שלא היה כך  -קלה א ג   )רו  אתחז

יתיר    ד' ד' תיקונין דאתלבש בהו ואתתקן בהאי  (.  1ס'  טיקלא  קודם לכן. ע"ע  

דיוקנין   זעיר אנפין(.    ג)מכל  ב; א"ר. הוא  ותקין כללא    ד' ד'בהאי  קמ  שארי 

ונוקבא   א"ר(.  ג  )דכר  ב;  לתתא  קמא  ד' עלאין  תק  ד'  כללא  דהוא  עלאה  וני 

והוא  ג  )דכלהו   אנפין  תיקוני אריך  נמשכים  אנפין  לזעיר  א"ר.  א;  עליונים  קמג 

  –שלימו  נ"א נוסף    –  ד' ד' וא"ו דאיהו רזא ושבחז"ל  פס' נ א, ב"ב י ב(.    למטה

זוגיה   ובת  ע"ס  הוא  שה"ש.  ד;  ס  ב(.  228)ז"ח  אינון  נשא  בני  ד' וכמה    ד' 

ע )ז"ח לא ב; יתרו ת"ז.  ופא או אריה...  מלגאו ומלבר לא אית בהון אלה או 

צ נכרים  האנשים  שבצורת  האסטרולוגית  הפרצוף  חכמת  החיות  ו לפי  רות 

 שבמזלות(. 

 

(.  א' של תפארת הנקרא    דיוקן כינוי למלכות. )ת"ז. לפי אחת הגרסאות.    –(  223

 )ת"ז סה ב; תק' כב(.   ד' ד'נ"א  –שכינתא דאיהי דיוקניה 
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. בת"ז הוא מטטרון )לפי יח' א כו. בגוף הזוהר  דמות האדם שבמרכבה  –(  224

ע"ס    222ע"ס    –לעיתים תפארת   ד' ובההוא  (.  249במובאה.  אתחזיין כל    ד' 

דיוקנין   וכל  ע"ס  ג  )גוונין  ב,  לגו  (.  123מח  יאות  כדקא  מתתקנן  אינון  וכד 

)ז"ח לא א; יתרו    ד' ד' אתקריאו ב)ז"ח לט א; יתרו(.    ד' חדא ד' כרסייא כלהו ב

  ד' ד' לאו איהו  )ז"ח קיב ב; ת"ז(.    ד' ד' עאלין בדיוקנא דשור... ומנהון בת"ז(.  

)ת"ז צט א;  שלים בכל תקונין אלא אם הוא כלא הוה כליל בשמיא ובארעא  

 תק' סח(.  

 

זרמיה    –(  225 על  יה"ב  )במחשבת  תפארת  ספירת  והוא  רבינו,  למשה  כינוי 

סימ בזוהר  האנושית.  השלמות  לתכלית  משה  נחשב  הוא  השונים  הקבוע  לו 

  ב )קיימא עליה והיינו משה    ד' ד'על האי כרסייא  (.  222  25  3תפארת. ע"ס  

 רלח א. לפי בר' ו ג, הנדרש בחולין קלט ב על משה(.  

 

דכל  (.  227ע"ס    –דיוקנו של אה"ר )והוא גם הצלם השומר על האדם    –(  226

מ לעולם  דיוקניה  משתני  לא  דלבא  ברעותא  מסכני  על  דחס  ד'  מאן  ד' 

ד  ראשון ה ד' וכיון  הוא    ד'  דדא  דעלמא...  בריין  כל  על  שליט  ביה  אתרשים 

ד' פקודא מעליא לאסתלקא ב"נ ב ומכאן במליצה בעברית  א  )  דיוקניה  ב.  יג 

וכיו"ב(.   האדם'  צלם  את  איבד  ש'לא  הרחמן  על  אומרים  אחרנין  חדשה  בנין 

  –הנושא  נה א. א ) ד' ד'באתדבקותא דזוהמא דנחש... הוו ובגיני כך לא הוו ב

 (.  210 145ע"ס  –השדים שהוליד אה"ר שפרש מחוה 

 

)הוא    –(  227 עליו  מלאך השומר  או  עליו,  נפרדת הממונה  כישות  צלם האדם 

דרבנן' הנארג ממעשי האדם הטובים,   'חלוקא  מזוהה בזוהר פעמים רבות עם 

ובמקומות אחרים הוא נוצר לפני לידת האדם. לעיתים הוא אינדיבידואלי ומיוחד  

האדם  ל דמות  הוא  לעיתים  זאת  וכנגד  הצל,  עם  זהה  הוא  ובכך  אדם,  כל 

אה"ר   דמות  או  ל226ע"ס    –האידאלי,  הראוי  אדם  שכל  בו.  ש,  נכלל  זה  ם 

לעיתים הוא כעין 'גוף רוחני' המתווך בין הגוף לנשמה. לעיתים יש לאדם שניים  

גו והרוחות המבקשים  עם השדים  דוקא  להתקשר  הוא  יכול  ובעזרתם  ף  כאלה 

יסוד   פרקי  שלום,  ע'  והתפתחותו  הרעיון  על  בו.  אף    358להכלל  ושם  ואילך, 
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. ר' גם י. תשבי משנת הזוהר  367  –מכתבי ר' אלעזר מוורמס צלם אדם הביטוי 

צ ולהצביע על תפיסה דומה בגמרא שעליה מסתמך הזוהר  -ב  ויש להוסיף  צג. 

ב, סנ לח ב.    שבת קנא   –  עד שנדמה לה כבהמה   א' אין חיה שולטת בבפירוש;  

ה תפיסת  מוורמס  וכן  אלעזר  ר'  בדברי  גם  והרי  א,  צד  סנ  כגון  במאמרים  מזל 

ס א, ורעיון  א  . בזוהר שכיח זיהוי הצלם עם שם האדם, כגון  מזלנקרא הצלם  

ודאי והאי    –דנ' ו כג    –שלח מלאכיה  דומה מצינו בדברי חז"ל כגון ברכות ז ב(.  

מתחקקן דעלמא  דיוקנין  דכל  ההוא  מלא    מלאכא  בגוייים  ידין  דכתיב  ביה 

איהו דלא אשתני קמיה כל דיוקנין דעלמא. ועל דא מבעי    –תה' קי ו    –גויות  

ויתקיים   יחטא קמיה דמריה  ושבילוי בגין דלא  ליה לב"נ לאסתמרא אורחוי 

ד'ב מקמי  ד'  דחלין  כלהו  דעלמא  מלין  דכל  ד' ...  א.    א)  ד'  דכל  קצא  ההוא 

  = ע"ס  א' דיוקנין...  וכ123,  אחרים  .  במקומות  אינדיוידואלי.  אינו  הצלם  אן 

 סמוכות, וע' שלום שם(.   א' -ודיוקנא במקרה אין המילים 

 

והספירות הקשורות לה    –, כסמל  והאות    –  דיוקנא דרזא דא'(  228 תפארת 

. הספירות הן  222ע"ס    –  א'רזא ודיוקנא דז"ח ד ג; בר' ס"א.    –  רזא)ל"ז ובלי  

צורת   לו  ורומזת  אדם,  מרמזים    ו -הכדמות  שונות  בצורות  המספרי  וערכה 

 קב ב.  ב למספר אברי האדם(.  

 

יעקב אבינו )לת"ז לפי ב"מ פד א.    –דיוקנו של אה"ר    דיוקנא דא' קדמאה(  229

ג'יקאטיליה, שערי אורה  226ע"ס    –ל"ז    –  דיוקנא דא' הראשון :  128. השוה 

דמן לגביה  דיוקנא דאבוה דאז(.  292  245  58. ע"ס  נמצא יעקב צורת אה"ר

 יוסף, לפי בר"ר פז יא(.   –)ת"ז קי א; תק' סט. הנושא  ד' ד' ק' דהוה 

 

רא בצלם  בצלמו של האדם העליון, האדם הארצי שנ   –  דיוקנא דא' עלאה(  230

השמים   וצבא  המלאכים   + כולם  המכונות  הספירות  שהם  עלאה אלוהים    א' 

 .  )ז"ח קכ ד; ת"ז(   ד' ד' ע'דיהא  א' האי מאנא איהו )לת"ז(.  
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צלמו של אדם העליון שבמרכבה, האדם    –  דיוקנא דא' עלאה במרכבתא (  231

את  (.  216הארצי שנברא בצלמו של האדם שבמרכבה לפי יח' א י )לת"ז. ע"ס  

 )ז"ח קכ ג; ת"ז(.   ד' ד' ע' ב' את לרבות דברא ליה ב –בר' א כז  – א'ה

 

בוציצא  מדד ע"י  דיוקנו של סוד אדם, כלל הספירות הנ  –  דיוקנא רזא דא' (  232

 (. ז"ח נז ג; ואתחנן קו המידה.  274 268 222)ל"ז. ע"ס    דקרדינותא

 

עד    ב יט א. ע'  א  (.  141  123)ל"ז. ע"ס    –  דיוקנא דא' דכליל כל דיוקנין (  233

 א. 

 

(. ז"ח  250  247  233  123)ל"ז . ע"ס    –  ציורא דפני א' דכליל כל דיוקנין (  234

 לט א; יתרו.  

 

ד'  אתחזיא ליה ב  א' למאן דאיהו  (.  255ז. יח' א ה. ע"ס  )ת"  –  דמות א' (  235

הרעיון    א' לפי  הספירות.  את  הממלאת  באלוהות  הנושא  יח.  תק'  ב;  לא  )ת"ז 

:  15פרגמנט    Pielsהרווח בפילוסופיה מראשיתה המפורסם בלשון קסינופנס,  

'לו היו לשוורים ולסוסים אלים היו הם בדמות שוורים וסוסים'. ת"ז נותן לאמרה  

  רואה אותה בדמות אדם,   א' זו פירוש קבלי. מי שנשמתו מן האלוהות הנקראת  

 ומי שנשמתו מחיות הקודש רואה אותה בדמותם(.  

 

כינוי למלכות )ת"ז. מלכות היא דמותו של תפארת או של האור הממלא    –(  236

דמות   ד' א'אתקריאת (. 247 244  223 35 25. ע"ס א'את הספירות הנקראים 

ש דמות  נשר  אריה  דמות  ת"ז(.  ור  ב;  קא  אתקריאת  )ז"ח  ספירה    א' וכל 

דמות אחד  נ"א    ד' א' ושכינתא איהי  )ז"ח קיד ד; ת"ז(.    ד' א' ושכינתא תתאה  

י    –לארבעתם    – דאיהו    –  ד' א' ואיהו  אור יקר    –...ואיהי    -לפי יח' א פס' ה 

ה"א   וא"ו  ה"א  הקדמה(.  יו"ד  ב;  יג  א')ת"ז  דאיהו    ד'  קדישא  שכינתא  דא 

  ד' א' ושכינתא תתאה  )ת"ז יח א; תק' א. וכיו"ב ת"ז סה ב; תק' כב(.  יוקניה  ד

עמודא דאמצעיתא   ב  דאיהו  קטז  ג;    –)ת"ז  קיד  בז"ח  ושוב  סט.  תק'  א;  קיז 

יש'    –לשבת בית  א'  יו"ד ה"א וא"ו ה"א ועליה אתמר כתפארת    א' מאי  ת"ז(.  
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כא א; תק' ע(.  )ת"ז ק  ד' א' מאן בית דיליה דא שכינתא דאתקריאת    –מד יג  

)ת"ז    ד' א'כל שרטוטין וציורין ועובדין אינון אתחזיין בשכינתא תתאה דאיהי  

הארצי(.    באדם  הפרצוף  חכמת  וכדוגמתה  ע.  תק'  ב;  איהו  קלג  א' משכא    ד' 

 )ת"ז קמ א; תק' ג מהנוספים(.  מלכות 

 

עלאה  (  237 א'  היא    –דמות  החכמה  )לת"ז.  לבינה  והבינה    עלאה    א' כינוי 

ד' א'  ושכינתא עלאה איהי  (.  236 73מלכות. ע"ס    –  דמות א', ובניגוד לדמותה

 )ת"ז קטז ב; תק' סט. ושוב ז"ח קיד ג; ת"ז(.  דאיהו חכמה עלאה   ע'

 

ב  ל"ז,    –רשימו  רישום של דמות אדם )לת"ז. מילת    –  רשימו דדמות א'(  238

...  בהאי חותמא כמה רשימין אית ביה ארבע רשימו דאריה סח ב; תוספתא(.  

)ת"ז סו א; תק' כב. הרישום הוא הנפש החקוקה בחותמת שהיא  תמן    ר' ד' א' 

 הנשמה וקובעת את חכמת הפרצוף(. 

 

א'  (239 כמראה  כגון    –  דמות  בו  מסויימת  לבחינה  או  הבריאה  לעולם  כינוי 

כו.   א  יח'  הפסוק  לשון  )ת"ז.  שבבריאה  על  מראה  ודמות  חכמה  מרמזים 

ובגין דא אתמר במראות יחזקאל  (.  א'את  השתקפות רחוקה של המהות הנקר

א'  כ'  החיות  ד'  ודמות  יג    –,  א  א; הקדמה(.  ולא החיות ממש    –יח'  ד  )ת"ז 

ד'  ומסטרא דציורין דשעוה חמא יחזקאל כל אלין מראות ובג"ד אתמר בהון ו

)ת"ז ו ב; הקדמה. החותמת משל להשתקפות הספירות  ולא מראה ממש    כ' א'

 בבריאה(.  

 

כינוי לכתר )ת"ז, לשון הפסוק יח' א כו.   –  ראה א' עליו מלמעלה דמות כמ(  240

בדרשות על הפסוק מפורש הפסוק בגוף הזוהר בדרכים אחרות, כגון:  תפארת  

  ד' כ' א' ע' מ' לעילא    א'(.  117קכו ב; מה"נ, וכן ע"ס  א    –ריא א, נשמה  א    –

 )ת"ז קז ב; תק' סט(.  ודא אויר קדמון

 

  ד' כ' א' ע' מ' חכמה עלאה כח מה דאתמר ביה  .  כינוי לחכמה )ת"ז(   –(  241

 (.  43)ת"ז ד א; הקדמה. ע"ס 



 83 

 

כינוי למטטרון )ר"מ, לשון יח' א כו. מטטרון    –  כמראה א' עליו מלמעלה(  242

בדיוקנא דתפארת דאיהו    כ' א' ע' מ'ובגינה אתמר  הוא 'מראה' של תפארת(.  

בדיוקנא דתפארת    ' מ' כ' א' עבגינה אתמר  רכח א; ר"מ.    ג )  א' ע' מ' תפארת  

 שמצד מטטרון(.   ת בגין הטלי – בגינהרכח א; ר"מ.  ג  ) א' ע' מ'דאיהו תפארת 

 

  –  כ' א'עמודא דאמצעיתא  (.  25כינוי לתפארת )ת"ז. ע"ס    –  כמראה א'(  243

 )ת"ז ז א; הקדמה(.  כליל תרוייהו –יח' א כו 

 

(.  236  224ע"ס  כינוי לשכינה )ר"מ. השכינה היא 'מראה' של תפארת.    –(  244

 רכח א; ר"מ(. ג )דא שכינתא דאיהי כחיזו דעמודא דאמצעיתא  כ' א'

 

רמד"ל שו"ת    –  דוגמת א'כינוי ליעקב )ל"ז. לפי ב"מ פד א.    –  דוגמא דא'(  245

הוה הכי נמי מנע יעקב דאיהו    ד' ד' הראשוןדהא יעקב  (.  292  229לג. ע"ס  

ד' אילנא   ומתתא    ד'  מלעילא  ברכאן  ליעקב  לה    א )מסמאל  גם  הכוונה  ב. 

 (.  33ס'  אילנא העליון, ע"ע 

 

נידה כג ב, וכן רמד"ל שו"ת    –  צורת הא'צורת האדם )ל"ז,    –  ציורא דא'  (246

ציורא שלים יתיר מכל    צ' ד' ובליט לבר ציורא דכלא וההוא ציורא איהו  יז(.  

 (. 123עד א. ע"ס  ב)ציורין 

 

גו מיא  (.  264  234ת"ז )ע"ס    –גוף הזוהר, או למלכות    –כינוי ליסוד    –(  247

רשימא תמן דאיהו    צ' ד' קסז ב(.    ב )דיוקנא כדקא חזי    צ' ד' אתפשט רקיע  

 )ת"ז יח א; תק' א(.    א'דמות 

 

צורת האדם למטה, 'מבנה' נשמתו של האדם הארצי    –  ציורא דא' לתתא(  248

הביניים  ימי  של  הפילוסופיה  מלשון  מושפע  )ל"ז.  גופו  ביטוי במבנה  לידי    הבא 

והערבית(.    צורה שבה   הסורית  דרך  מהיוונית  נשמה,  ל'=  ד'  מצטיירין    צ' 



 84 

  גופא = הגוף, ע"ע  מלבושא  יט א.  א  )בציורייהו במלבושא ולא כגוונא אחרא  

 (. 20ס' 

 

דנציץ    צ' ד' ד' דמות אנפין דלגו  (.  224)ל"ז. ע"ס    –  ציורא דיוקנא דא'(  249

 )ז"ח לט א; יתרו(. נציצו  

 

פ'  ודמות פניהם  (.  234ם של חיות המרכבה )יח' א י. ע"ס  פניה  –  פני א'(  250

יח ב. ושוב    א )  כל דיוקנין כלילן בהו  פ' א'אלין לא כאינון כרובין...    –שם    –  א'

כתיב עלייהו ודמות  (.  123רעד א. הכרובים הם כילדים לפי סוכה ה ב. ע"ס    ג

(.  123. ע"ס  רמ ב   ג מח א.    גיט א. וכיו"ב    א )כלהו בהאי דיוקנא    פ' א' פניהם  

עא ב. ת"ז יח א;  א  )ת"ז י א; הקדמה(. וכן    פ' א' ותפילין הוא    פ' א' ועל כלהו  

 במובאה(.   217מובאה.  72תק' א. ע"ס 

 

 במובאה. 68כינוי לתפארת או לשם הויה )ת"ז(. ז"ח צו ג; ע"ס  –( 251

 

  ור דיב)ז"ח צט ב; ת"ז.    פ' א' דיבור ודמות פניהם  כינוי למלכות )ת"ז(.    –(  252

 צח א(.  א = מלכות כגון 

 

)ת"ז(.    –(  253 רפאל  למלאך  פניהם  כינוי  א' ודמות  שכינתא    פ'  שר  רפאל 

כלולות    פאר. אותיות  א' )ת"ז קכו א; תק' ע, ע"ש השכינה הנקראת  דתמן פאר  

 (. רפאלב

 

פני אדם של חיות המרכבה )ל"ז. תרגום של הנ"ל. ובתרגומי    –  אנפי א' (  254

סליק שמא חד... דאיהו    א' א' , לשור בארמית(.    א' ן  שכן אי  אפי אנשא המקרא  

ואיהו גדול    א' א'אל... נשר, ל ושוב    א )סליק שמא אחרא...  רעד א.  ג  יט א. 

שהם   השמות  לארבעה  הופכות  שמעליהן  באדם  נכללות  המרכבה  כשחיות 

נח'    –  האל הגדול הגיבור והנוראהספירות חסד גבורה תפארת ומלכות שהם  

י יז(.     א' גליף בכלהו    א' א' אתגליפת בארבע אנפין אנפי אריה...  ט לב, דב' 

 מח ב(.  ג)  אפי א' כלא עא ב(. א )
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דמות פני אדם, פני החיות שבמרכבה )לת"ז לפי יח' א    –  דמות אנפי א'(  255

 י(. ז"ח צו ג; ת"ז.  

 

א' (  256 אנפי  מחסד    –  ארבע  בעיקר  הספירות  את  ומסמל  הויה  לשם  כינוי 

מלכות קדישא ה רביעאה משם  (.  257א פס' ה ו י. ע"ס    ולמטה )לר"מ לפי יח'

דבי מקדשא ושמא דמשיח אתקריאו  רמז ב; ר"מ(.  ג  )  א' א' א' יהו"ה ואיהו  

ודא   יהו"ה  א' בשם  א'   ר"מ(.  ג  )  א'  ב;  דמשיח  רמז  ושמא  מקדשא  דבי 

)  א' א' א'אתקריאו בשם יהו"ה ודא   רעט ב; ר"מ(.  ג  ׁ 

 

ת257 גבורה  חסד  לספירות  כינוי  ות"ז.  (  )לר"מ  ומלכות  שמעליהן    א'פארת 

רביעאה לכל תלת ושביעאה    –מלכות    –  איהי (.  256וכוללן הוא חכמה. ע"ס  

;  )ת"ז ד א חכמה עלאה כח מה    א' א' א' דאיהו    –יח' א א    –  לשית... ברביעי 

ארבע אנפין  ושלימו ד  א'כביצה איהי ד שלימו דמרבבתא ד(.  34הקדמה. ע"ס  

 לכות(.  רמד ב. הנושא המג  ) דא'

 

דא'(  258 )לת"ז(.    –  אנפוי  אדם  של  הרקיע  פניו  ג    –כזוהר  יב  דא    –דנ' 

 )ת"ז יד א; הקדמה(.  א' ד' אספקלריא דנהרא ב

 

פני אדם שבמרכבה, ושולט על יסוד העפר )ת"ז, לחז"ל וכן    –  פרצוף א'(  259

יז(.   שו"ת  דאינון  רמד"ל  פרצופין  דד'  יסודין  ד  א' דאינון  אריה...    פ'  ופרצוף 

 )ז"ח קיד ב; ת"ז(. 

 

דא' (  260 )ל"ז(.    –  פרצופא  אדם  רשימין  פרצוף  נשא  בבני  קב"ה  עבד  הכי 

פ'  כל פרצופין שרו בר מע א(.  ב  ) כאינון כוכבין ומזלות    פ' ד' וקמיטין בההוא  

 פז א. לפי ע"ז מב ב, ושם בעברית(.  ב פו א. וכיו"ב ב  ) ד'
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דא'(  261 ופרצופא  יח'   –  דיוקנא  לפי  במרכבה  בדמות    א  האדם  שהוא  כו 

קעח    ב )יתיב על כרסיא    ד' ו' ד'(.  222  116)ל"ז. ע"ס    א' הספירות הנקראות  

 א; סד"צ(.  

 

דא' (  262 פרצופין  ע"ס    –  דו  )לת"ז.  ומלכות  לתפארת  ובהון  (.  130ככינוי 

)ת"ז לט א; תק'    ד' פ' ד' אתחברת אורייתא דבכתב וארייתא בע"פ... דאינון  

 יט(.  

 

)לת"ז.    –  א' עלאה דו פרצופין ד(  263 ע"ס    א' עלאהכנ"ל  (.  72= הספירות. 

 )ת"ז קכ ב; תק' ע(.   ד' פ' ד' ע' מאי בבינה בה אשתמודעין 

 

 מזל תאומים )לת"ז(. ת"ז צז א; תק' סו.   –  צורת א' דו פרצופין( 264

 

דא'(  265 א',  כללא  )ל"ז,    –  כלל  אדם  הצורה    כללגדר  בחז"ל,  שימושו  לפי 

העברית.   לפי  החכמה,  הארמית  הנפש  מילה:  82ובלרמד"ל,  סוד  נכלל  ,  ואזי 

  138הכוונה כאן על מי שנימול. גדר זה חל רק על זכר ונקבה יחד, ע"ס  ,  כ' א'ב

ב(.  266 איהו  דלאו  שמיה  בלאדן  כלבא  א' דההוא  ע"ע  א  )  כ'  א.  מן  (.  אדןו 

ב    –הבהמה   א  ב  –וי'  דאתכלל  ד' משוך  סד"צ(.    ב)  כ'  א;  מימינא  קעח 

ב. מימין  ג  )  ד' כ'  ומשמאלא   ומשמאל    –מח  ז    –נפש חיה  הנשמה,  ב    –בר' 

ויצר הרע,   יצר הטוב  גם  ומזוהה עם הנפש הבהמית בספרות הפילוסופית. הן 

ולילית שתפסה את מקומה לפי המדרש(.     כ' א' נדיבים בואף חוה אשת אדם 

  כ' ד' מאן דאפיק גרמיה בהאי עלמא מט(.  -קלט ב; א"ר. לפי תה' קיח חג  )הוו  

כ'  בקמג ב; א"ר. הכוונה למי שלא נשא אישה, ועונשו שלא ייכלל אחרי מותו    ג)

   -יראיו  )שם(.    כ' ד'בעירי לא הוו בקמה ב; א"ר(.    ג= תפארת + מלכות. ע'    ד'

 קמה ב(.   ג ) כ' ד'... לאתכללא בכ' ד' –תה' קג יז 

 

אחרי   –(  266 הנשמות  עולות  שאליו  הקדוש'  ל'גוף  ובעיקר  לאלוהות,    כינוי 

. ע"ע  140  26)ל"ז. ע"ס    א'המות, וזהה עם תפארת + מלכות = זכר + נקבה =  

כ  א  )  כ' ד'לאתקנא ציורא דכלהו דאינון ב(. 459ואילך    288  179 151ס' גופא  
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ס'  גופא  קעט א; סד"צ. ע"ע  ב  )נפקו    כ' ד'סתם מ  –בר' ו ד    –אנשי השם  ב(.  

רשעים שלא שמרו את  ריד ב. אלה נשמות ה  ב )  כ' ד'ומפקי ליה לבר מ(.  287

ומשתייכים לס"א שאינו נקרא    א' אות ברית הקודש, ונדחים מהקדושא הנקראת  

אשתארו  )שם. והם הרשעים כנ"ל.     כ' ד'אינון דאשתארו מ(.  145ע"ס    –כך  

והאי איש  (.  כ' ד'חוץ לכמו 'נדחו' אך 'יצאו' ואיני יודע מקורו, ואולי כמו 'נשארו מ

ד'ב א.  ג  )הוא    כ'  =  מט  אנפין(.  איש  דבגופא  זעיר  דלעילא  תקוני  אינון  כל 

ד' קדישא   א"ר.  ג  )אתמשיך דא מן דא    כ'  א;  אנפין(.   א' קמג  זעיר  והאיש    = 

  כ' ד' קמג ב; א"ר(.  ג  )אתמשיך דא מן דא    כ' ד' כלהו ב  –דנ' ט כא    –גבריאל  

ונוקבא דכר  קדישא  שתולדות    )שם.    גופא  אה"ר  וכן  מלכות,   + תפארת   =

דאקרי גופא    כ' ד'כד נפיק מהאי עלמא לא עייל בלות(.  משפחתו סמל לאצי

 )שם(.    קדישא

 

  151(. ע"ס  266כינוי למי שלא נשא אישה )ל"ז. ע"ס    –  לא בכללא דא' (  267

 במובאה.  

 

דא'(  268 האדם    –  רזא  ואף  האלוהות,  הסימבולי,  במובנו  האדם  אדם,  סוד 

ז. והשוה רמד"ל  הארצי בהקבלתו לאלוהות, ומכאן כל מה שקשור לקדושה )ל"

והכוונה  שהוא מאברהם עד יוסף הצדיק,    סוד אדם הראשון :  85שקל הקודש  

ע"ס   יסוד.  עד  מחסד  ב (.  232  134  83לספירות  אתכללו  ד'אלין  ואלין     ר' 

רנז א;  א  )  ר' ד' בעא למעבד יקרא לדיוקנא בכ ב(.  א  )אתכללו ברזא דטמא  

.   י שתא כמה דאתברכאןיומהשמטות. הכוונה הן לספירות והן לאדם הארצי(.  

מ ד'מלעילא  מ  ר'  נמי אתברכאן מתתא  ד'הכי  דישראל אקרי  ר'  ובגין    א' ... 

-כה אב  )  ר' ד'אית לון לאשתדלא באינון פקודין דאורייתא למהוי כלא חד ב

ומדרגא  עו א(.    ב )  ר' ד' פנימאה דלגו  (.  11האל וישראל, ע"ס    ר' ד' ב; פקודא.  

דרגא   ד'עד  דא   ר'  דרגין  דחד  ואינון  דיוקנא  קב"ה  לון  עבד  זינא חדא  ינון 

ב דסלקין  עד  ד' גופא  דאתברי    ר'  דבראשית  דעובדא  תניינא  ביומא  ותנינן 

ב גופא  חד  אתעביד  גהינם  ד' ביה  לרעיון    ב )  ר'  דומה  ב.  דאצילות    א'קמד 

(.  52האחרון הם מלאכים הקרובים לגהינם. ע' פס' מד א. וע"ס    ר' ד' שבת"ז.  

הכא   ד'ואתבריר  משחתא  בא  ר'  גו  אגלימו  אתוון  אינון  זרע...  דההוא  ור 
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בהו   ואגליף  ד' ואתצייר  ספירות(.    ב)  ר'  ב.  קדישין  קסז  עלאין  קשרין  אלין 

רמד    ב)  –מ"א ז כה    –כל אחריהם ביתה    ר' ד' ובגין דכלא איהו ב  ר' ד' כלהו ב

רסח    ב)ודא ברזא דבהמה    ר' ד'דא ברלט א(.  ב  )  ר' ד'ולקשרא קשרא ב ב(.  

ע"ס   ב(.  סטראושם    112ב.  לעילא  אשתכחו  שותפין  ד' תלת  א;    ג )  ר'  פג 

 במובאה.   211רלח ב. ע"ס    בפקודא(. וכן 

 

  א )  ר' ד' דא    –בר' מו כט    –לקראת ישראל  (.  278כינוי לתפארת )ע"ס    –(  269

יח'   –עליו מלמעלה   א'כד"א דמות כמראה  –שמות לט לג  –אל משה ריא א(. 

 א(.  רלח  ב  ) ר' ד' והיינו  –א כו 

 

מההוא צדיק דקא אמר פרחין אינון נשמתין בתיאובתא חדא  יסוד.    –(  270

איהו   ודא  מעדן...  דנפיק  נהר  ההוא  דאשקי  דגנתא  שקי  איהו  ד' ודא    ר' 

 ע א(.  ב  ) –בר' ה א  – א'דכתיב תולדות 

 

עומד בסוד אדם, דומה לאדם העליון האלוהי, הצדיק    –  קאים ברזא דא' (  271

 ריד ב.  ב  הקודש )ל"ז(.   השומר את אות ברית

 

 . 134קריאת שמע. ע"ס  –רזא דא' שלימו דכר ונוקבא ( 272

 

 ובמובאה.  222ע"ס   – רזא ודיוקנא דא' ( 273

 

דא'(  274 דדיוקנא  ע"י    –  רזא  הנמדדות  ספירות  כלל עשר  דיוקן האדם,  סוד 

דקרדינותא  כעין  בוציצא  קומה  ,  ע"ס    שיעור  )ל"ז.  ע"ע  232  222העתיק   .

ב  (.51ס'    בוצינא ומדיד...  ד' שארי  ד'  דנוקבא    ר'  חיזו  ג;  בשפירו  נח  )ז"ח 

 ואתחנן קו המידה(.  

 

מידת סוד אדם, מידתן של כלל הספירות, שיעור    –  משחתא דרזא דא'(  275

  דקאמרן בוציצא קיימא ועביד משחתא   מ' ד' ד' בהאי  (.  222קומה )ל"ז. ע"ס  

 )ז"ח נח ב; ואתחנן קו המידה(.  
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דיעקב גופא הוה  הסוד שנקרא אדם, הספירות )ל"ז(.    –  רי א'רזא דאק(  276

תרין  כא ב. לפי ב"מ פד א.    א )  ר' ד' א'וגופיה הוה כליל ברזא דתרין דרגין ב

 (. 245חסד וגבורה, אברהם ויצחק. ע"ס  –דרגין 

 

  ג )  ר' ע' ד' ק' ראשית ד)ל"ז, אבל ע' להלן(.    –  ? רזא עלאה דא' קדמאה(  277

, ע"ס  דרגא עלאה א' קדמאהבב בטעות מלמעלה, ושם  קצג ב,  נראה שהשתר 

54 .) 

 

חזקו של סוד אדם, מקורו בספירת תפארת שהיא גוף   – תקיפו דרזא דא' ( 278

מזרח,    –תמן  )ז"ח לט א; יתרו.    ת' ד' ד'דמתמן איהו  (.  269האדם )ל"ז. ע"ס  

 תפארת(.  

 

דא'(  279 ע"ס    –  סתרא  )ל"ז.  הספירות  אדם,  תיקונא  (.  268סוד  דיליה  א 

 )ז"ח ס ד; שה"ש מה"נ(.   ס' ד' דיוקנא ו 

 

הסוד שנקרא אדם, הוא האדם השולט על המרכבה    –  סתרא דאקרי א'(  280

 קט א(.   –קח ב א ) ס' ד' א'שמא דא דאקרי שמים מניה אתברי )ל"ז(.  

 

דא' (  281 חובותיו    –  דרגא  על  זכויותיו  מי שמרובים  של  הדרגא  אדם,  מעלת 

מא ב;    ב)  ד' ד' ואתהדר בר נש אדון... וסליק לופו )לר"מ(.  והוא אדון על יצרו וג 

 ר"מ(. 

 

דא' (  282 )ל"ז(.    –  שמא  המושלם  השם  והוא  אה"ר,  של  בין  שמו  מה  אנוש 

 קסח א(.  ב )  ש' ד'שמא דא ל 

 

  ש' ד' רוחא טמא לא סליק בשם האדם העיד על קרבה לאלוהות )ל"ז(.  –( 283

 (. 152ע"ס = עולה בשם = נקרא. סליק בשמא כ ב.  א )
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דא'(  284 )ל"ז(.    –  אלף  אדם  שבמילת  אלף  ואהדרו  אות  אתוון  אתגלגלו 

 (. אנושקסח א. והיא האלף שברא שם  ב)  א' ד'לאולדא 

 

קסח    ב)  א' ד'מהללאל מ סופא דאותיות מילת אדם )ל"ז(.    –  אתוון דא' (  285

 א(.  

 

האדם    תחילת אדם, והיא ברית המילה )ל"ז. בכך מתחיל  –  שירותא דא'(  286

ולעלות למעלת אדם. אבל ע"ע   דוקא  382ס'    גופאלמלא מצוות  ושם  סיומא  , 

 . 114במשמעות זו(. ע"ס   דגופא

 

פומא ודאי  מלכות )לת"ז(.    –סוף האדם, כינוי לפה. וכסמל    –  סיומא דא' (  287

 )ז"ח לא ג; יתרו ת"ז(. ודא מלכות  ס' ד' 

 

ונה הן לאה"ר ובעיקר  השלמת דמותו של אדם וקשוטו, הכו  –  תקונא דא'(  288

לזעיר אנפין בצורתו המתוקנת הכוללת גם את נקבתו )ל"ז א"ר, והשווה רמד"ל,  

בדיוקניה כליל כלא    ת' ד' ד(.  222  83  26  23ע"ס  .  א'תיקון  :  135שקל הקודש  

א"ר(.    ג) א;  דקלה  ד'ובגין  דא  ולאתישבא    ת'  למיקם  יכילו  לא  נשתכח  לא 

עד  תקונא  ואסתלקו מהאי  ד' דייתי    ואתבטלו...    ג)  –  א' דיוקנא דנ"א    –  ת' 

לא קאים עלמא...    ת' ד' ואלמלא האי  קלה ב; א"ר. הנושא מלכי אדום שמתו(.  

לאתישבא כלא על תקוניה    ת' ד'ודא חכמה סתימא דבה אתתקיף ואתתקן  

קנד א;    ג)אתחזי שלימותא מהימנותא דכלא    ת' ד'כל חד באתריה... ובהאי  

 א"ר(.  

 

ד(  289 שלימא  אנפין    –  א'תקונא  זעיר  הוא  האדם,  דמות  של  השלם  תקונה 

קהלת    –החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים  הכולל עשר ספירות )ל"ז א"ר(.  

 קמד א; א"ר(.   ג)  ת' ש' ד' דאינון  –ז יט 
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יופיו וקשוטו ושלימותו של אדם, והיא שלימות עשר    –  שפירו ותקונא דא'(  290

, שיעור קומה )ל"ז(. ז"ח  קרדינותאבוציצא דספירות הנעשית ע"י מדידתו של  

 נח א;  ואתחנן קו המידה.  

 

ע"ס    –  שפירו דא' (  291 )ל"ז.  ד'(.  292יופיו של אה"ר  קדתירא דקיטרא    ש' 

 פג ב(.   ג)עלאה מזיהרא דנהרא  

 

דאה"ר (  292 ע"ס    –  שופריה  )לת"ל.  אה"ר  של  ושופריה  (.  245  229יופיו 

 .  לה ב. לפי ב"מ פד א( א )הוה   ש' ד'דיעקב  

 

יש' מד יג. הפסוק נדרש    –כינוי לתפארת )ר"מ ות"ז, מל"מ    –  תפארת א'(  293

כרמז    לשבת ביתקמא ב; א"ר על בחינת תפארת של זעיר אנפין, וסופו  ג  גם ב

רכג   ג)מעשה מרכבה דא מלכות  ת' א' כלהו תלת אינון מרכבה לעל הנקבה(. 

דתפארת  (.  רכבה? מעשה מ  א' = נצח הוד יסוד. ושמא יש לצרף  תלת  ב; ר"מ.  

א' דאיהו   כו(.  ג  )עליו מלמעלה    ת'  א  ויח'  יג  מד  יש'  של  צירוף  ר"מ.  א;  רכח 

ואיהי  )ז"ח צט ב; ת"ז(.    כליל תרווייהו    ת' א'ומסטרא דעמודא דאמצעיתא  

)ז"ח קכא א; ת"ז(. וע' גם ת"ז פג ב; תק' מז. ת"ז קלח א; תק'   ת' א'בת זוגיה ד

 ע.  

 

דא' (  294 )ל"ז.  שלימותו    –  שלימו  היא השכינה  וכסמל  והיא אשתו.  של אדם 

בגין  (.  459ס'    גופאוע"ע    26שכן אדם שלם הוא רק צירוף של זכר ונקבה, ע"ס  

שלימו דיחודא שלימו דשמא קדישא    ש' ד' איהו  רלז א(.  א  )הוא    ש' ד' דדא  

 )ת"ז יט א; תק' ד(.  שלימו דכל ספירה וספירה 

 

קאל )לת"ז. מקור הביטוי לא ברור,  האדם שבמרכבה שראה יחז  –  מזל א' ( 295

אלין ארבע    –דנ' יב ג  –והמשכילים אבל בגלגל המזלות יש כמה דמויות אדם(. 

יזהירו   שור    –שם    –יסודין בגופא,  בהון ארבע חיות דאינון מזל אריה מזל 

 )ת"ז יג ב; הקדמה(. מ' א' מזל נשר  
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ז"ח לא א; יתרו  )   מ' ד' לישראל דאתקריאו ב כנ"ל )לת"ז(.    –  מזלא דא' (  296

 (.  11ת"ז. ע"ס 

 

ואינון דשבטא  חלקו וגורלו של האדם שבמרכבה )לר"מ(.    –  חולקא דא' (  297

ב ועאלו  נפקן מחיון דאינון שאר שבטין  אינון  ד' דלוי  דאינון ארבע אנפין    ח' 

 (. ה' הוא נחלתו:    -דב' י ט   –רעט ב; ר"מ. כפי שנאמר על הלוי  ג )דיליה 

 

בא'(  298 דאיהו  לפי    –  חולקא  )לת"ז.  השרת  ממלאכי  באדם  שניתן  החלק 

תה' סח יט, הנדרש בחז"ל פעמים רבות על עליית משה    –  א'לקחת מתנות ב

 )ז"ח קכ ד; ת"ז(.   ח' ד' ב' דאנת נטילת מנן על כרחנא למרום(. 

 

בניין   26מבנה גופו של אדם )ל"ז, וברמד"ל, הנפש החכמה  – בניינא דא'( 299

 (.  301)ז"ח צ ד; רות. מה"נ. ע"ס  דאיהו רמח   ב' ד' . ( 315ס'   גופא. ע"ע א'

 

מערכת    –(  300 השווה  )ת"ז.  הספירות  כדוגמת  הבנוייה  אה"ר  של  דמותו 

א:   פו  (.  בניין הא'מכלל    –שבע הספירות התחתונות    –  מפני שהם האלוהות 

  ב' ד'ואם חיסר חד מעשר ספירן ולא הוה יהיב ביה חולקיה לא הוה אשתלים 

 תק' סט(.   )ת"ז קטז א;

 

דא'(  301 צ"ל    –  מניינא  ושמא  )ל"ז.  האדם  של  איבריו  דמספר    ? א'בניינא 

א:   ב  אהלות  מניינו של מתהשווה  ורוב  בנייהו  ל(.  רוב  ד' וסלקין פרשיין    מ' 

)ז"ח צ א; רות מה"נ. מספר התיבות בקריאת שמע = רמח, כמספר איבריו של  

 (. 299אדם, ע"ס 

 

ם מצויין תוספתא. ליה"ב, למשל רמב"ם, יסודי  )מה"נ ובדפוסי  –  גוף הא'(  302

נכנס בחשבון הצדיקים    ג' ה' לעולם אין  (.  גופו של א'  –התורה ב ג. ובחז"ל  

שר  דומה  קכג ב; תוספתא מה"נ.    א)על יד דומה עד שתראה הנשמה פנקס  

 המתים לפי הגמרא כגון ברכות יח ב(.  
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, והכוונה הן לאלוהות והן  גוף האדם, והוא שאין לס"א חלק בו  –  גופא דא'(  303

דהא ס"א לא מתתקן בגופא  (.  79ס'  גופא  ע"ע    145לאדם הארצי )ל"ז. ע"ס  

ובגין דא לא אתברון גופייא לההוא ס"א בגין דלאו    ג' ד'ולאו איהו בכללא ד

ד בכללא  ד'אינון  ה(.    ב)   ג'  ז  בר"ר  לפי  ב.  בריין  ריד  רוחא שמאלא  מההוא 

גופא   אסתיימו  ולא  בעלמא  בהאי  מתפשטן  ואתחברו  ד'דלהון  בדכורא    ג' 

ממנו    ג )ונוקבא   ומולידים  בשנתו  האדם  על  הבאים  לשדים  הכוונה  ב.    –מח 

succubi 342. ע"ס  .) 

 

ובאתר  (.  266  23  22ס'    גופא כינוי למלכות והיא המצווה )לר"מ. ע"ע    –(  304

 קיז ב; ר"מ(.  ב )כגון גופי הלכות  ג' ד'דתמן מצווה אתקרי 

 

)ז"ח יד ב;  והנשמות    ג' ב' א' בראש השנה דן...  )מה"נ(.    –  ני א'גופות ב(  305

 בר' מה"נ(.  

 

   364ס'    גופאאיברי האדם. כסמל כינוי לספירות )ל"ז. ע"ע    –  שייפי דא'(  306

דיוקנא  (.  365 רזא  דאית  ד'כמה  דדיוקנא    ש'  רזא  אית  נמי  הכי  ותיקונוי 

 סד א(.  א )דשייפי נוקבא 

 

בגין דאת דא הוה טאס על  (.  60ל אה"ר )ל"ז. ע"ס  ראשו ש – רישיה דא'(  307

     שבישרה לו את מותו(.  מרלז א. היא האות  ג  ) ר' ד' 

 

אינון דיוקנין ורזין עלאין דשווי קב"ה בבר נש    י' א'אבל  )ל"מ(.    –  ידי א'(  308

וכן בשירטוטי הידים לפי    ב) עה ב. הסודות הם באצבעות שהן כנגד הספירות 

   חכמת הכירומנטיקה(. 

 

או    –(  309 שמותם  מלאכים  ח(.    –ידיהם  עולמות  א  יח'  אתרין  )לפי  ואלין 

אילין אינון שמהן קדישין דשליטין בכל דרגא ודרגא    ידי אדם ודוכתין דאקרון  

נחתין מתחות גדפייהו דמלאכין שליחין דמטרוניתא    י' א'ו  )ב רס ב, היכלות(.

 קיב א; ת"ז(.  )ז"ח ויהבין לון שאלתין ובעותין דשאלין ממטרוניתא 
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ע"ע    –כסמל    –(  310 )ת"ז.  וגבורה  א'ו(.  57ס'  גופא  חסד  דאינון    י'  נפקין 

 )ת"ז לג ב; תק' יח(.  גדולה וגבורה ומקבלין דורונא דלהון 

 

(.  20ס'    גופא, וע"ע  312  6שמות ל לב. ע"ס    בשר א'ל"ז,    –  בשרא דא'(  311

גופא     א'ר לבושא דלגו, בש   א',  בשר א' לבושא איהו ובכל אתר כתיב    ב' ד'

 (. 6ב. ע' רמד"ל הנפש החכמה  כ  א )דיליה 

 

לבוש האדם, כינוי לגוף ולבשר )ל"ז. והאדם הוא הנשמה    –  לבושא דא' (  312

לפיכך הגויים, למרות שגופם דומה  ,  א'שבפנים שמקורה מהאלוהות הנקראת  

ורא  צי (.  20ס'    גופא ובמובאה שם, וע"ע    311  6. וע"ס  11, ע"ס  א'אינם נקראים  

ב דבעיין לאתכללא  אינון  דכיין...  ד'דבעיר  ב. הבהמות הכש  א)  ל'  הן  רכ  ות 

ע"י אכילתן    א' כנראה מחיות הקודש שמצד הקדושה ומבקשות להכלל בלבוש  

ע"י ישראל. הבהמות הטמאות הן מצד ס"א ונכללות בו ע"י אכילתן ע"י הגויים(.  

 )ז"ח עח ג; רות מה"נ(.  ל' ד'גופא דאינש אתקרי 

 

כינוי לס"א המסומל ע"י העור והבשר )ר"מ, פיתוח של הקודם שמגוף    –(  313

שכינתא  הזוהר(.   דלית  באתר  ובשר...  עור  דאינון  לבושא  אחרא  דמסטרא 

 קיז ב; ר"מ(.  ב ) ל' ד' ההוא גופא לא אתקרי אלא 

 

ע"ס    –(  314 )ת"ז.  לעור  איהו  (.  313כינוי  ד'עור  ג    ל'  תק'  ב;  קלט  )ת"ז 

 מהנוספים(. 

 

לבושי היקר שהיה לבוש אה"ר לפני החטא )ל"ז,    –  לבושין דא' קדמאה  (315

הוו דיהב    ל' ד' ק'הא אוקמוה אינון  –בר; כז כז    –ריח בגדיו  לפי בר"ר סג יג(.  

 רח ב(. ב  )ליה קב"ה לאלבשא לון 
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דא'(  316 )ל"ז(.    –  משכא  האדם  יכתבו  עור  כלם  טז    –ותמן  קלט    –תה' 

ב דקמטין  ד'בציורין  השמים  כגו   מ'  דרקיע  הבסיס  ונא  יתרו.  ב;  לז  )ז"ח 

 (. 81התיאורטי של חכמת הפרצוף, ע"ס 

 

בניגוד    –(  317 )ת"ז.  שקיים  המצוות  חקוקות  שבו  הצדיק  של  למשכא  העור 

דרבנן'(.  דחויא 'חלוקא  רעיון  של  פיתוח   ד ,  ד' וקריבו  דעשה  מ'  )ת"ז    פקודין 

 קלט ב; תק' ג מהנוספים(. 

 

נמצא פרשת קריאת שמע חוץ    ד' ש' א'ובמה"נ(.    )ל"ז   –  דירתו של א' (  318

במ' טו    –לדרתם  ה. דורש  ז)ז"ח פד ד; רות מה"נ. הכוונה למזומפרשת ציצית  

 (. דירהמלשון  –לח 

 

אנת צריך    ע' ד'דיימרון ד יצירת האדם ע"י הקב"ה )לת"ז(.    –  עובדא דא'(  319

 )ז"ח קכ ד; ת"ז(.  משליחין דילך  

 

 ע ב(.  ב)  הכי אתילידו   ע' ד'לפום של אדם )ל"ז(. מעשיו  – עובדוי דא'(  320

 

יד, שלא כפשט הפסוק(.    –  עבודת הא'(   321 קד  )לפי תה'  ותפילה  קרבנות 

  ני נשא אתיין לפולחנא דמאריהון בקרבניהון ובצלותא ודא איהו  בבשעתא ד

 יח ב(.  א  ) ע' ה' 

 

  פ' ד' נון  דמעפרא נפקין זרעין דאימזונו של אדם )לת"ז(.    –  פרנסה דא'(  322

 )ת"ז קלט; תק' ג מהנוספים(. 

 

ידע את חוה    א'והעזרתו של אה"ר בלבד. )ל"ז. ר' להלן(.    –  סיועא דא' (  323

שריאת קוף לאולדא במעאה בחילא    –בר' ד א  –אשתו ותהר ותלד את קין  

ד'ו וע"דס'  ידע    ...  ויולד אלא  בנו של    ב)לא כתיב הכא  היה  לא  קין  ב.  קסז 

 המת הנחש ורק 'בעזרתו' של אה"ר(. אה"ר אלא מקורו בזו
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ח'  ד(.  325)לת"ז. ע"ס    The Fall of Manחטאו של אה"ר    –  חובא דא' (  324

יט(.  רב הוה מדהבל    ד' הכי הוה    ח' ד'ן לא ידענא דעעד כ)ת"ז מב א; תק' 

 )ת"ז קטו ב; תק' סט(. עלאה 

 

ד  שלימו דלתתא הוה גרע דהא אתאביכנ"ל )ל"ז(.    –  חובה דא' קדמאה(  325

 רעז א; תוספות(.   ב) ח' ד' ק' ב

 

דא'(  326 )לת"ז(.    –  פגימו  אה"ר  של  חטאו  בעקבות  שנגרם  הקוסמי  הפגם 

 )ת"ז ק א; תק' סט(.  לא אשתלים  פ' ד' דעד דקין תב בתיובתא 

 

א'(  327 )ר"מ. מקורו ס' המצוות לרמב"ם,    –  נזקי  נזקים הבאים מחמת אדם 

חיקוי לסגנונו      -לדון ב  יח א; ר"מ.  ק  ב)  נ' א'רביעאה לדון במצוות עשה רלו(.  

 של הרמב"ם בס' המצוות לפי תרגום ן' תיבון(. 

 

כל  עונשו של אדם, הפגם שגורם החטא לשכינה )לת"ז(.    –  עונשא דא' (  328

ב; ת"ז.    ג כ  א  )  ע' ד'מאן דחב כאילו אפשיט לשכינתא מלבושהא והאי איהו  

 ושוב ז"ח קטז א; ת"ז(.  

 

)ר"מ. דרש   א' למות המתפשטים מן האלוהות הנקראת  כוחות ועו  –  כח א'(  329

זב' ס א. ע"ס    –  כח הא' והשינוי מכרח הדרשה.  כח גברא  על חולין קז א ושם:  

צריך למהוי מ(.  35 כלהו  נטילא...  א'והאי  כח    כ'  וא"ו ה"א  יו"ד ה"א  ואיהו 

אל"ף   ה"א  וא"ו  אל"ף  וא"ו  אל"ף  ה"א  דל"ת  וא"ו  יו"ד  א;  ג  )דיליה  רעג 

 (. 34, ע"ס ה = כח מ"החכמהשווה 

 

)ל"ז(.    –  נוקבא דההוא א'(  330 כד מסאיב  כינוי למלכות נקבתו של תפארת 

)ת"ז צח  בה הוה חד    נ' דהאי א' וקמד ב(.  ב  )כדקאמר מיתת    נ' ד' א' משכנא  

 א; תק' סז. הכוונה כאן גם לחוה אשתו של אה"ר וכן לנשמה(.  
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  ב' ז' ד' אתגלגל ביצחק  ת"ז(.  בת זוגו של אה"ר, חוה )ל –  בת זוגיה דא'(  331

 )ז"ח לג ד; יתרו ת"ז(. 

 

דא   א'ה –בר' ג כד   –  א'ויגרש את הכינוי ליצה"ר )לר"מ(.  – בת זוגו דא' ( 332

 רטז א; ר"מ(.  ג ) ב' ז' ד'נשמתא את 

 

כינויו של יחזקאל הנביא )ל"מ. לפי הזוהר נקרא כך כיון שלא אכל    –  בן א' (  333

לאה"ר הצמחוני לפי סנ' נט ב. לפי אינטרפרטציה  בשר טריפה ובזה דומה היה  

על שם שביזה עצמו בפני הגדול ממנו.    בוזי לאביו    א' רומז    –  97ע"ס    –אחרת  

סיני, הלשון והספר    ר אינטרפרטציה זו מצוייה כבר בכתבי אבות הכנסיה, ע' טו

  –יחזקאל נטר פומיה ממאכלי דאיסורי דכתיב ולא בפיו בשר פיגול  (.  346ג,  

 קצא א(.  א ) ב' א' זכה ואקרי   –יד   יח' ד 

 

  ב' א'מלאכים יש המורים חובתן של  (.  305אנשים )ל"מ. ע"ס    –  בני א' (  334

 )ת"ז קלה ב; תק' ע(.   ב' א'טמירים ממחשבות )ז"ח יד ג; בר' מה"נ(.  

 

הא(  335 הא'',  בני  אדרא    –  בנות  )זהר,  ונקבות  זכרים  רוחות  לשדים  כינוי 

ל"מ(.   הא' בנומאי  הצרופים  ב    –  ת  ו  נשים    –בר'  אז תבאנה שתים  דכתיב 

ג טו    –זונות   זונות  קעח ב; סד"צ.    ב)   –מ"א  ונעמה לפי  נשים  אלה הן לילית 

ח(.   ד  לבר'  ראובני  בילקוט  הובא  העדות,  משכן  הא' ורמד"ל,  אתכללא    בנות 

ותענוגות   ח    –הה"ד  ב  הא'...  -קהלת  רוחין    –שם    –  בני  מהאי  דאתרמיו 

 קמד א; א"ר.   גקעט א; סד"צ(. ע'  ב )ללו בחכמה עלאה אחרנין דלא אתכ

 

ניצוצי    –כינוי לגויים )ע' תוספות יב' סא א, ותוספות ב"ק לח א    –  בני א'(  336

תיקון  עכו"ם  קעג ב.    ג)מהו אלא נגד עכו"ם    –תה' לא כ    –  ב' א'נגד  זוהר(.  

 (. עמין נוכראיןהצנזורה במקום 
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)לר"מ.    א'דיק שהוא בנו של הקב"ה הנקרא  בן אדם, כינוי לצ  –  ברא דא'(  337

ה'    א' (.  333ע"ס   תושיע  ז    –ובהמה  לו  ד' דאיהו    –תה'  גרמיה    ב'  ועביד 

 רטו ב; ר"מ(.   ג)כבהמה תחותוי  

 

 בנו של אה"ר, כינוי למשה רבינו שנתגלגלה בו נשמת אה"ר  – בריה דא' ( 338

ה אורייתא על  ויהיב קב"   ב' ד'אתא משה דאיהו  במובאה(.    73  2)לת"ז. ע"ס  

 )ת"ז קיג א; תק' סט(. ידוי 

 

דא' (  339 בניו של הקב"ה שנקרא    –  בנוי  לישראל שהם  ע"ס    א'כינוי  )לר"מ. 

 רטו ב; ר"מ(.    ג) ב' ד' כל ישראל אינון (. 11

 

)ל"ז. ע"ס    –(  340 אשתכחו בהאי    ב' ד'   (.  341בניו של אה"ר, המין האנושי 

 י א(. ג )ארעא עלאה דאקרי תבל 

 

)לשון    –  וי דא' קדמאהבנ(  341 לו בחטאיהם  אנשים הדומים  בניו של אה"ר, 

אשר בנו בני  שדים שנולדו לאה"ר(.    –המדרש בר"ר לח ט. ובבר"ר כד ו הכוונה 

 ס ב(. א )דמרד במריה ועבר על פקודיה  ב' ד' ק'  –בר' יא ה  – א'ה

 

א'(  342 בני  הנתפס    –  נגעי  לילה  מקרה  בשל  מאדם  הנולדים  ורוחות  שדים 

בר נש כד  בר"ר כד ו(.   –משמעות זו    –ש"ב ז יד    –)הצירוף   succubiזיווג עם כ

איהו בחלמיה אתיין רוחין נוקבין וחייכן עמיה ומתחממן מיניה ואולידין לבתר  

... כהאי גוונא רוחין דכורין אתיין לנשי עלמא ומתעברן  נ' ב' א' ואלין אקרון  

 נד ב(.  א  ) אקרון  נ' ב' א' מנייהו ואולידן רוחין וכלהון 
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דא'(  343 רזיאל    –  ספרא  מיד  שקיבלו  או  אה"ר,  שחיברו  אה"ר,  של  ספרו 

. נראה  ספרו של א'  –, בר"ר כד א  ספרא דא' הראשון  –המלאך )ב"מ פה ב  

שבזוהר אין הספר אלא פיקציה ספרותית המושפעת אמנם מספרים בעלי שם  

כגון רזי ימי בית שני או ספרים  ומעיין  דומה בספרות החיצונית של  אל המלאך 

במה אשתדל,  (.  344החכמה, אבל תוכן המובאות ממנו הוא זוהרי מקורי. ע"ס  

קלא א(.    ב)   ס' ד' אשכחנא ב נח ב. הנושא נח(.    א )וספרא דחנוך    ס' ד' בההוא  

 י א. ג עב ב. א וכן 

 

כנ"ל, בת"ז מזוהה עם ס' רזיאל הידוע לפי תחילת    –  ספרא דא' קדמאה(  344

נה ב, שהקב"ה הוריד ספר לאה"ר ע"י  א  פ המסופר בזוהר  הספר ההוא, וכן ע"

הוה ליה ליעקב    ס' ד' ק'קמג ב(.    ב)הוה כתיב ביה      ס' ד' ק'ברזיאל המלאך.  

ק'  ס' ד'  כמה דאוקמוה בס' רזיאל בשיעור קומה דאיהו הוה  יתרו(.  )ז"ח לז ג;  

קצז  ב  כן  ת"ז. כידוע נכללים בס' רזיאל כמה קטעים משיעור קומה(. ו)ז"ח צו ד;  

 רעה ב; תוספות.  ב א. 

 

 י א(.   ג) הכי הוה   ס' ד' ה'וב כנ"ל )ב"מ פה ב(.  –  ספרא דא' הראשון(  345

 

ר' ד'  וב(. 343סוד שכתוב בספרו של אה"ר )ל"ז. ע"ס  – רזא דספרא דא' ( 346

 קפ א(.  ב )אתפלגו אלין תשע אינון תמניא בצירופא דאתוון דשמא קדישא   ד'

 

ספר שמיימי שבו רשומים דיוקני בני אדם לפי חכמת    –  ' ספר תולדות א(  347

)הביטוי   גאון    –הפרצוף  נמצאת בתשובת רב שרירא  זו  א. משמעות  ה    –בר' 

ג. שלום, הכרת פנים. אף הרמב"ן מזכיר עניין    –, וב  12אוצר הגאונים, חגיגה  

שמסר סוירייה שר הפנים לר' ישמעאל    ס' ת' א'זה  זה בפירושו לפסוק הנ"ל:  

לרשע.  לד צדיק  בין  שם    –פירושה    תולדות המילה  עת  שלום  שביאר    –כמו 

ל   סימנטית  וע"ס   naturaטבע, בהקבלה  א'זה  (.  349.  ת'  לדיוקני א"ר     ס' 

ס'  זה  נה א. השווה ע"ז ה א:    א )דיוקני דכל אינון דרין    א' יצחק אחמי קב"ה ל

א'  ד  ת'  דור  לאה"ר  הקב"ה  לו  שהראה  מלמד  לאה"ר  לו  היה  ספר  ור  וכי 

הפרצוף(.  ודורשיו  לחכמת  כאן  רמז  עדיין  אין  בגמרא  והנה  א' זה  ,  ת'    ס' 
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נש   תולדות דבר  נש לאשתמודעא באינון  דדיוקנין דבר  ע  ב  )לדיוקנין ברזי 

א'זה  ב(.   ת'  ד  ס'  עובדוי  לפום  לזמן  ואתרשימו    א'מזמן  אתילידו  הכי 

ס' ת'  זה    –תה' קלט טז    –ועל ספרך כלם יכתבו  )שם(.  ואתחלפו ביה רשימין  

רעה    ב)לדיוקנין דבהאי ספרן של צדיקים הוו אתחקקן כל דיוקנין דעלמא    א'

מזוהה כאן    –ר"ה טז ב    –ספרן של צדיקים  ב;  תוספות. וכן ז"ח לז ב; יתרו.  

ע א. ז"ח טז ד; בר' מה"נ. ת"ז קכא א;    ב  צ ב.  א  (. וכן  349פר זה. ע"ס  עם ס

 תק' ע. ת"ז קלח א; תק' ע.  

 

אין הכוונה לאחד מספרי  ל"ז.  של חנוך שהוא גלגולו של אה"ר )  ספרו   –(  348

רומז לסוד הגלגול שלפיו  תולדות  חנוך הידועים אלא לפיקציה המושפעת מהם.  

מקורו   בחנוך  אדם  של  גלגולו  עניין  המגולגל.  של  הרוחני  כבנו  הוא  המתגלגל 

הביטוי   ח.  פדר"א  של  משמעות  העיבורבשינוי  בסוד  משמעותו:    נכנס  ששם 

לפי   לגלגול,  כרמז  בת"ז  נתפס  מאה"ר,  השנה  עיבור  סודות  את  קיבל  חנוך 

של   החדשה  העיבורהמשמעות  ה  סוד  המאה  מקובלי  העיבור .  13-בפי    סוד 

-352רטז א; ר"מ ת"ז צט ב; תק' סט. ע"ס  ג    –במשמעות זו מצוי בר"מ ות"ז  

נער    ס' ת' א'זה  (.  350 א; תק' עדא ספרא דחנוך  ונדפס בזו)ת"ז קלז  הר  . 

 (.  דפוס קרימונא בראשית עמ' קעג

 

דמו  –כסמל    –(  349 או  ספרם  והוא  צדיק,   = )יסוד  של  תיסוד  האידאלית  ם 

וכך הוא   זו היא  ספרם של צדיקים  הצדיקים הגמורים,  לפי ר"ה טז ב. ספירה 

. לפי ת"ז  347ע"ס    –מקור הנשמות והדיוקנים מכאן קשרו גם לחכמת הפרצוף  

  347  25. ע"ס  א' קנו, = ספרו, של התפארת הנקראת  הוא נקרא כך שכן הוא דיו

א"ר שמעון זה    ס' ת' א' זה  לז ב. ע"ש באריכות(.  א  )דא צדיק    ס' ת' א' (.  351

 ע א(.    בז קלח א; תק' ע. וכן " )תספר דא צדיק חי עלמין 

 

הספר שקיבל אה"ר, מכוחו או מאותו מקום שקיבל    –  ספרא דתולדות א'(  350

)ל"ז. ע  ודא ספר מאתר  (.  348  343"ס  חנוך את ספרו  לחנוך  ליה  ספר הוה 

 לז ב(. א ) ס' ד' א' ד
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א'(  351 ע"ס    –  תולדות  א.  ה  בר'  )הצירוף  ביסוד  מקורן  שכן  לנשמות  כינוי 

אינון  (.  349 תולדות  דכל  כללא  נשא  בבני  דפרחין  רוחין  נשמתין  אינון  דכל 

ע א. יסוד    ב) ודאי דהא בההוא צדיק דקאמר פרחין אינון נשמתין    ת' א' ברזא  

 (. וכן ת"ז קלח א; תק' ע.  תולדותהוא גם אידאל של הכוח המוליד ומכאן 

 

ואמאי קארי ליה  (.  348כינוי לחנוך שהוא גלגול נשמתו של אה"ר )ע"ס    –(  352

א' רזא דגלגולא    ת'  הכא  א' אלא  הוה תולדה    ת'  ואיהו  נפק  דמניה  אתקרי 

 (.  מונה, בראשית עמ' קעג, וכן בזוהר דפוס קרי )ת"ז קלז א; תק' עדיליה 

 

מדרש על    –רמז לאיסור שפיכות דמים )ר"מ ות"ז, לפי סנ' נו ב    –  על הא' (  353

כז ב;  א  )ת"ז קלט א; תק' ב מהנוספים(. וכן  דא שפיכות דמים   ע' ה' בר' ב טז(. 

 קיא ב; ר"מ. ת"ז פט ב; תק' נו. ג ת"ז. 



 102 

 אדם ביתי של צירופי ערך -מפתח אלפא

 

 164-159 –א' דבריאה                 41-1  –אדם 
 

 א' דבריאה א' דיצירה                        א' אוחרא מסטרא 
 168-166 –א' דעשיה     197 –דמסאבו 

 
 א' דבריאה א' דיצירה      113 – א' אחרא 
 169 –א' דעשיה מסטרא דדכיו       

 
   –א' דבריאה ויצירה ועשיה    158 –א' בארח אצילות 

      171-170 
 

 א' דבריאה ויצירה ועשיה  א' בדיוקנא דההוא א' קדמאה 
 172 –עלאין     128 –דלעילא 

 
 א' דבריאה ויצירה ועשיה   126 –א' בדיוקנא דההוא דלעילא 

 173 –תתאין        
 

 153 –א' דגופא   א' בדיוקנא דעמודא דאמצעיתא 
 125 –דעילא 

 
 190 –א' דדכיו    124 –א' בדיוקנא דקב"ה 

 
 א' דהוא כללא ושלימותא    103 –בליעל  א' 

 139  –דכלא       
 

 130 –פרצופין -א' דו  105-104 –א' בליעל איש און 
 

 178-174 –א' דיצירה    106 –א' בליעל רשע 
 

 140 –א' דכליל כלא      135 –א' בשלימו 
 

 141 –א' דכליל כל דיוקנין   157 –א' דאיהו בארח אצילות 
 

  141 -א' דכליל כל רזין    דא'  א' דאיהו בדיוקנא 
 127 –דלעילא 

 
   141 -א' דכליל כל שמהן    א' דאיהו דיוקנא דכליל 

 123 –שאר דיוקנין 
 

 202 –א' דכסא הכבוד     א' דאיהו דיוקנא דכל 



 103 

 122 –עלמא 
 

 203 –א' דכסא תניינא      8 –א' דאיהו מחשבה 
 

 131 –א' דכר א' נוקבא   193 –א' דאיהו מסטרא דקודשא 
 

 132 -א' דכר ונוקבא    133 –א' דאיהו נוקבא 
 

 88 –א' דלגו   74 –א' דאיהו קדישא עלאה  
 

 76-75 –א' דלעילא    183 –א' דאילנא דחיי 
 

 85-84 -א' דלתתא     204 –א' דאמצעיתא 
 

 86 –א' דלתתא דאיהו נוקבא    156-155 –א' דאצילות 
 

 198 –א' דמרכבה     155 –א' דאצילותא 
 

 199  –רכבתא עלאה א' דמ 188 –א' דאתי מעמא דסטרא בישא  
 

 154 –א' דנשמתא   141 –א' דביה סתימין כל עלמין 
 

 191 –א' דסטרא דכיא   165 –א' דברא ליה עלת העלות 
 

 77 –א' לעילא מא'    184 –א' דעץ הדעת טוב ורע  
 

 116  –א' לשבת על הכסא    181-179 –א' דעשיה 
 

 84 –א' לתתא    182 –צירה א' דעשיה וי
 

 107 –א' מועד  120  –א' דרכיב ושליט על בהמה דא 
 

 94 –א' ממש    119 –א' דרכיב על כלא 
 

 195 –א' מסטרא דאות ברית י   117 –א' דשליט על כרסייא 
 

 194  –א' מסטרא דוא"ו   118 –א' דשריא על כרסייא 
 

 186 –א' מסטרא דטוב       92 –א' הגדול 
 

 189 –א' מסטרא דיצר הרע     93 –ידוע א' ה
 

 196 –א' מסטרא דשמא מפרש     90-89 –א' הקטן 



 104 

 
 201 –א' מעשה מרכבה     49-47 –א' הראשון 

 
 200 –א' מרכבה      43 –א' ואשתו 

 
 59 73-71 –א' עלאה     44  –א' ואתתיה 

 
 143 –א' עקרא דכלא   187 –א' ואתתיה דסטרא טבא 

 
 136 –א' פשיטו     46-45 –א' ובהמה 

 
 54-50 –א' קדמאה      42 –א' וחוה 

 
 58  –א' קדמאה דלעילא     91 –א' זעירא 

 
 192 –א' קדמאה דסטרא דכיא      31 –א' חיה 

 
 57 –א' קדמאה לכל קדומים    115 –א' חקוק בכרסייא 

 
 59 –א' קדמאה עלאה דכלהו      98 –א' טוב 

 
 55 –א' קדמון    185 –א' טוב דעץ הדעת 

 
 56 –א' קדמון לכל קדומים     99 –א' טוב יצר הטוב  

 
 142 –א' רזא דכלא      129 –א' כגוונא דלעילא 

 
 101 –א' רע   112-110 –א' כי ימות באהל 

 
 102 –א' רע בליעל   137  –א' כליל מתרין סטרין 

 
 96 –א' שלים    139-138 –א' כללא דכלא 

 
 97 –א' שלימא בכלא     109-108 –א' להבל דמה 

 
 134 –א' שלימא דכר ונוקבא      76 –א' לעילא 

 
 331 –בת זוגו דא'   134 –א' שלימו דדכר ונוקבא  

 
 332 -בת זוגיה דא'    70-69 –א' תליתאה 

 
 304-303 –גופא דא'     68-66   –א' תניינא 
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 302 –גוף הא'     82-81 –א' תתאה 
 

 305 –ני א' גופות ב   83 –א' תתאה אחרא 
 

 245 –דוגמא דא'       ע"ע  –אדן 
 

 245 –דוגמא דא' הראשון    145 –אינון דלא אקרון א'  
 

 147 –דוכתא דאקרי א'     284 –אלף דא' 
 

 262 –פרצופין דא' -דו    258  –אנפוי דא' 
 

 263 –פרצופין דא' עלאה -דו    254 –אנפי א' 
 

 226-222 –דיוקנא דא'     254 –אפי א' 
 

 233 –דיוקנא דא' דכליל כל דיוקנין    79  –אצילות דא' דלעילא 
 

 228  –דיוקנא דא' הראשון    257-256  –ארבע אנפי א' 
 

 230 –דיוקנא דא' עלאה    257 –ארבע אנפין דא' 
 

 231 –דיוקנא דא' עלאה במרכבתא    78 –אשתו דא' דלעילא 
 

 229  –דיוקנא דא' קדמאה     285 –אתוון דא' 
 
 דיוקנא דמרכבה דא' עלאה נחית     148 –תר דאקרי א' א

 216  –תמן       
 

 227 –דיוקנא דרזא דא'      333 –בן א' 
 

 261  –דיוקנא ופרצופא דא'    340-339 –בנוי דא' 
 

 121 –דיוקנא עלאה דא דאקרי א'     341 –בנוי דא' קדמאה 
 

 232 –דיוקנא רזא דא'     335 –בנות הא' 
 

 226  –דיוקניה דא'     336-334 –בני א' 
 

 318 –דירתו של א'     335 –בני הא' 
 

 236-235 –דמות א'    300-299 –בניינא דא' 
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 237 –דמות א' עלאה     337 –ברא דא' 
 

 255 –דמות אנפי א'     338 –בריה דא' 
 

 239 –דמות כמראה א'     311 –בשרא דא' 
 

   –מלמעלה  דמות כמראה א' עליו     311 –בשר א' 
      241-240 

 
 217 –מרכבה לא'     281 –דרגא דא' 

 
 215 –מרכבתא דא'      95 –האי א' 

 
 275 –משחתא דרזא דא'     324 –חובא דא' 

 
 317-316 –משכא דא'    325 –חובה דא' קדמאה 

 
 342 –נגעי בני א'      297 –חולקא דא'  

 
 65 – נהורין דא' קדמאה   298 –חולקא דאיהו בא' 

 
 330  –נוקבא דהאי א'     218 –חיה דא' 

 
 330 –נוקבא דההוא א'     221 –חיה דאיהו א' 

 
 327 –נזקי א'    220 –חיה דאתקריאת א' 

 
 64 –נפשא דא' קדמאה עלאה    219 –חיה ששמה א' 

 
 63 –נפש דא' קדמאה    74 –טעמי דא' דלתתא 

 
 207 –נשמתא דא'     310-308 –ידי א' 

 
 208  –נשמתא דא' דלעילא      329 –א' כח 
 

 62  –נשמתא דא' קדמאה    266-265 –כללא דא'  
 

 206-205 –נשמת א'     265 –כלל א'  
 

 62 –נשמתא עלאה דא' קדמאה    244-243 –כמראה א' 
 

 213-210 –סטרא דא'   242 –כמראה א' עליו מלמעלה 
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 214 –סטרא דא' בישא     146 –לא אקרי א' 
 

 287 –סיומא דא'    149 –תבסם בא' לא א
 

 323 –סיועא דא'    267  –לא בכללא דא' איהו 
 

 343 –ספרא דא'    151-150 –לאו איהו א' 
 

 345  –ספרא דא' הראשון     152 –לאו אינון א' 
 

 344 –ספרא דא' קדמאה    314-313 –לבושא דא' 
 

 350 –ספרא דתולדות א'    315 –לבושין דא' קדמאה  
 

 349-347 –ספר תולדות א'    144 –ן דאקרי א' מא
 

 279 –סתרא דא'     296 –מזלא דא'  
 

 280 –סתרא דאקרי א'     295 –מזל א'  
 

 321 –עבודת הא'     301 –מניינא דא' 
 

     319 –עובדא דא' 
 

       
 277 –רזא עלאה דא' קדמאה     320 –עובדוי דא' 

 
 60 –מאה רישא דא' קד     328 –עונשא דא' 

 
 307 –רישיה דא'     353 –על הא' 

 
 238 -רשימו דדמות א' 

 
 292  –שופריה דא' הראשון     326 –פגימו דא' 

 
 306 –שייפי דא'     253-250 –פני א' 

 
 286 –שירותא דא'     114 –פרא א' 

 
 294 –שלימו דא'     322 –פרנסה דא' 

 
 283-282 –שמא דא'     260 –פרצופא דא' 
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 291 –שפירו דא'     259 –רצוף א' פ
 

 290 –שפירו ותיקונא דא'    264  –פרצופין -צורת א' דו
 

 352-351 –תולדות א'     247-246 –ציורא דא'  
 

 293 –תפארת א'     248 –ציורא דא' לתתא 
 

 288  –תקונא דא דא'    249 –ציורא דיוקנא דא' 
 

 288 –תקונא דא'   ציורא דפני א' דכליל כל דיוקנין 
– 234 

       
 289 –תקונא שלימא דא'    271 –קאים ברזא דא' 

 
 278 –תקיפו דרזא דא'     209 –רוח דא' 

 
 80 –תרין עשר מזלות דא' דלעילא    61 –רוחיה דא' קדמאה 

 
 270-268 –רזא דא' 

 
 272 –רזא דא' שלימא דכר ונוקבא 

 
 276  –רזא דאקרי א' 

 
 274 –רזא דדיוקנא דא' 

 
 346 –ספרא דא' רזא ד 

 
 273 –רזא ודיוקנא דא' 

 
 

ומה  אדם )לחז"ל(. נראה שהיכיר בעל הזוהר צורה זו לפי המדרש להלן:    –  אדן

בל כלבא  דההוא  דלאו    אדןשמיה  ואנפי  שמיה  כלבא  אלא  אדם  בכלל  איהו 

ילון,    א   –כלבא   ע'  הצורה,  את  היכיר  הרמב"ן  גם  והרי  א.  צו  סנ'  ע'  ב,  ו 

 (. 31קונטרסים א, 
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הכתיב    דראא גם  שכיח  בכי"י  הובאו.  המקומות  )כל  ובדפוס  אידראשזו"נ   ,

 בעיקר בז"ח(.  

 

המקורית    –(  1 זו  ומשמעותה  כצורתה  המילה  לת"ר.  וכן  לה  ב  דנ'  )ל"מ  גורן 

קטז    א)  א'אלין ליואי דנטלא מעשרא מגו  .  2מופיעה בזוהר רק פעמיים, ע"ס  

 א(.  

 

דאסור ליה לבר נש למשתעי מלי  (.  כנ"ל, משל על האשה )מה"נ, ר' להלן  –(  2

  ויזרע חטין אחרנין   אידריה בדזנותא אפי' באתתיה בגין דיתקשי... ויהא דש  

השווה   מה"נ.  שה"ש  א;  סא  מבחוץ  )ז"ח  וזורה  מבפנים  ב,    –דש  לד  יב' 

אל ישתה אדם בכוס  במשמעות דומה. אבל לרעיון זה מביאים חז"ל משל אחר:  

ויתן עינו בכוס אחר אפי' שת  נד' כ ב, ונראה שבזוהר נצטרפו    –יהן נשיו  זה 

 שניהם(. 

 

מילת    –(  3 בהשפעת  דלעיל  ההוראה  של  שינוי  )ל"ז.    –ע"ע    –  אדרונא חדר 

היוונית  חדר   ומילת מן  זו  מילה  לגזור  אין  כנראה   .e(dra,    אינה המילה  שכן 

אך   ישירה,  יוונית  השפעה  להניח  וקשה  תחיליות  ללא  חז"ל  בספרות  מופיעה 

רוש המילה ברור בזוהר, והיא מופיעה לרוב גם בדרשות על פסוקים  . פי 14ע"ס  

חדריוכגון:   ד    –  הביאני המלך  א  ו:    –שה"ש  ימלאו  להלן,    –ובדעת חדרים 

. לעתים נוספת בזוהר מילה המגדירה את סוג החדר כגון:  5ע"ס    –משלי כד ד  

,  12ע"ס    –גניזין ואדרין  ,  10ע"ס    –  אדרין ואכסדרין,  13ע"ס    –  אדרין היכלין 

. בר"מ ות"ז התקבלה המילה רק  9ע"ס    –  חדרא ואדרא ובלי משמעות נוספת  

  אדריה ועאל ל(.  40  33  23  19  10  8  5. ע"ס  42-45  11בהקשר אנטומי, ע"ס  

פרעה קדמאה  פט ב; ס"ת. לשם התבודדות או תפילה(.    א פח ב; ס"ת. וכן    א)

על    אדריהנא ב בשעתא דאתנסיבת שרה לגבי רמז לאומנין וציירו ההוא דיוק

  ב)  –שמות ז כח    –ערסיה בכותלא... היינו דכתיב ובחדר משכבך ועל מטתך  

צח א. והוא גן    ב)  דיליה  א'מה עביד קב"ה לההיא נשמתא אעיל לה לל א(.  

ע"ס   ל(.  39עדן.  וסליק  לאתריה  ב(.    ג)  אדריה אהדר  דעאל  סח  ליה  חמון 
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מה"נ(.    אדריהל ויצא  ד;  כז  חדריו  )ז"ח  המלך  ד    –הביאני  א  דא    –שה"ש 

ופרעה חכים הוה... עאל  )ז"ח נא ב; חוקת(.    אידריהבנימין דאעיל ליה יוסף ב

 )ז"ח עא ג; שה"ש(.  והפך בכל זיני חרשין דיליה  אדרויל

 

כסמל    –(  4 ע"ס    –חדר  משכנא.  דבי  אדרא  )ל"ז  כיון  (.  49-47  22  6מלכות 

קכח    ב)דא    א' דמטו לשים שלום כדין עביד שמושא ההוא נהר דנפיק מעדן ב

תפילת שמונה   שלום ב.   זו שבסוף  ברכה  ולאחר  יסוד,  ספירת  חל  -הוא  עשרה 

, ולכן נפילת אפיים כדי שלא יסתכל האדם בשעת  א'הזיווג בינו לבין המלכות =  

  א' דאתכלל ההוא  (.  2כאן דומה למה שהובא בס'    א'המעשה. השימוש במילת  

"י ספירת יסוד המשמש בה  ע מעילא  קכט א.    ב)מעילא ומתתא בנפשין ורוחין  

ע"י נשמות הצדיקים הנמסרות לשכינה בשעת    שים שלום, מתתא בשעת ברכת  

כרוז נפיק  לפי שימוש המושג בקבלת האר"י(.    מים נוקביןנפילת אפיים, כמעין  

 )שם. לפי גרסת לבנת הספיר כז ד, ולפנינו חסר(.  קארי ואמר  א'ב

 

נ  –(  5 בחינות  או  ספירות  והן  חדרים,  עלבל"ר  בישות  או  באלוהות  -עלמות 

מ מושפעת  היכלות  משמעות  )ל"ז.  עדן  שבגן  היכלות  או  אחרת  חדרי  טבעית 

ל    מרכבה בהערה  להלן  ע'  ההיכלות,  בעלי  ההיכלות    גבלשון  בספרות  א.  נט 

ל המיסטיקאים  לעתים  חדרים נכנסים  המדרש    חדרי  בית  רבתי,  היכלות  כגון 

ה   שערי 167ליעלינעק,  ג'יקאטיליה  והשוה  אלה    7אורה    .  חדרים  בא"ר  ועוד. 

וממלא   המתפשט  הוא  הדעת  מוח  אנפין.  זעיר  של  המוח  חדרי  עם  מזוהים 

לתורת האנטומיה   זה מתאים  תיאור  הגוף.  חללי  את שאר  ומשם  אלה  חדרים 

האי ביתא איהו גו  , ור' להלן(. 43הביניים ומושפע גם ממשלי כד ג, ע"ס -של ימי

ו פתחין  כמה  דכלא  סחור    אדריןאמצעיתא  סחור  א.  א  )ליה  =  ביתא  קעב 

לגבי    אדריןבתר    אדרין אלא דעייל ליה קב"ה    –שמות י א    –  מאי בא מלכות(.  

חדא   א.    ב )תנינא  ס"א,    תנינא לד   = פרעה  היכלותיו(.  אדרין  =  הביאני  הם 

נט א. וע' תוספתא    ג)  אדרוי אם ייעול לי מלכא ב  –שה"ש א ד    –המלך חדריו  

ב ליברמן  ודברי  ד,  ב  על חדרי  חג'  נדרש  כפשוטה שם, שאותו פסוק  תוספתא 

ואתמליין מתרין סטרין כל  מרכבה. ולפנינו הוא בפי כנסת ישראל = השכינה(.  

קלו א; א"ר. הנושא    ג  )  -משלי כד ג  –אינון אדרין הה"ד ובדעת חדרים ימלאו  
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זעיר אנפין.    – הם חדרי החכמה והבינה שהדעת   תרין סטריןחדרי המוח של 

ביניה חללי  שרוי  שאר  את  ממלא  הוא  ומשם  חדריו,  כל  על  מהם  ומתמלא  ם 

תרין  הגוף. תיאור דומה של חדרי המוח ע' אלדבי, שבילי אמונה ד א דף עב ב(.  

דלתתא    אדרין ההיא  אדרין  באלין  דהא  בדא  דא  ומתחברן  דמתקשרן 

קדישין   חדרין  לאלין  עילאה  מלכא  לה  ואעיל  שה"ש.  אתאחדא  ב;  סח  )ז"ח 

 = מלכות(. ההיא דלתתא נצח והוד, =  אדרין  תרין  

 

וכסמל    –(  6 חצרות.  מן    –בל"ר  מוכחת  חצר  המשמעות  )ל"ז.  ומלכות  יסוד 

מילת   בגלל השפעת  וכנראה  ע"ס    חצר הפסוק,  חצריך  (.  4  3הדומה.    –ישכן 

האי מאן דאקריב בריה קרבנא קמיה קב"ה... ושוי מדוריה בתרין    -תה' סה ה

ולהאי    אדרין להאי  לשתי  צד    א )ואחיד  וקשורה  המילה,  בברית  מדובר  ב. 

 ספירות אלה(.  

 

קמה א )ל"ז. מצוי בעיקר  ג    –קכז ב    ג ,  א"ר שם החיבור המכונה בדפוסים    –(  7

  –בא"ז. שם זה עשוי להתייחס או לחיבור או לכינוס שבו נאמרו דברי החיבור  

ם  כשם לכינוס זה וכן לאחרי  א'. מילת  8ע"ס    –או לחדר שבו התכנסו   –  16ע"ס  

חדר   משמעות  של  התפתחות  היא  בעלת  3ע"ס    –כמוהו  במילה  בחירה   .

קשורה   הסוד,  ענייני  גילוי  לפסגת  בזוהר  הנחשב  לכינוס  כשם  זו  משמעות 

ואת  שבו כינו בעלי ההיכלות הקדומים את תורתם,    חדרי מרכבהכנראה לכינוי  

לום  ע' ש  חדרי מרכבהלמשל וי"ר טז ד. על הכינוי  מקומות עלייתם המיסטית,  

MTJM  354    'כמו כן שכיח בספרות ההיכלות משחק המילים  .  36וע"ס    20הע

, ואולי היתה לכך  84, כגון היכלות רבתי, יעלינעק, בית המדרש ג  חדר   –הדר  

. המילה נבחרה אולי גם מפני שהיא מתאימה  א'השפעה גם על צורת המילה  

.  14ע"כ ע"ס    לסנהדרין, וביחוד עם זו שלעתיד לבוא המזוהה כנראה עם א"ר,

  –קעו ב    ב  –  ספרא דצניעותאחיבורים נוספים השייכים ל'ספרות האדרא' הם:  

ו  ב א,  וכן  35ע"ס    –אדרא דבי משכנא  קעט  לא"ר,  חיבורם  זוטא    א' , שקדם 

, המאוחרים יותר. מאמרים נוספים יש שכתובים  35ע"ס    –רזא דרזין  , ו 32ע"ס  

כגון   האדרות  א   גברוח  או  -מח  זה    א ב,  א.  בכתבי  סה  אמנם  מצוטט  האחרון 

נהור דף קצח. בס'  -כגון בס' אור עולם לר' אלחנן סגי  א' המקובלים לעתים בשם  
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וזאת בעקבות ר' יהודה החייט, ע' הערתו של    א' זה מכונה גם קטע מת"ז בשם  

שבזוהר   ס"ת  בקטעי  לראות  יש  קפז.  בעמ'  ז"ל,  גוטליב  א.  פרופ'  המהדיר, 

כעין חוליית ביניים בינה לשאר הזוהר. זהו  קרבה רבה לספרות האדרות, והם  

נראה שחיבור א"ר    . בערך גם מעמדו של מאמר קו המידה שבז"ח פר' ואתחנן 

שבידינו הוא מקוטע, שכן ר' יוסף ג'יקטיליה ב"סוד יג מידות" מעבד טקסט שלם  

, ויש עוד  224לאפשרות כזו רמז כבר המהדיר שלום בכתבי יד בקבלה    .בהרבה

לכ רבות  ס'  ראיות  והרעיוני של  וה'עלילתי'  כינוסים אלה הם שיאו הספרותי  ך. 

  א' הזוהר. כפי שמעיר המחבר עצמו ומשתתפי הכינוס פעמים רבות, עוסקת ה

קכז ב.    גיותר של סודות הקבלה, בהכרזה מעין זו פותחת א"ר:    בשכבה עמוקה

כינוס זה מתואר כחורג מהמישור התיאורטי. עשרת החברים סימלו בגופם את  

קכח א, ובדבריהם תיקנו ממש את הפרצופים האלוהיים  ג    –הספירות העליונות  

עסקו   משיחית    ג  –שבהם  משמעות  לפיכך  נודעה  זה  כינוס  לעצם  א.  קלה 

ב,    ג  –מובהקת   ב    ג קל  לראשונה של הסודות    –קלב  גילויים  בגלל  גם  וזאת 

את   חביריו  עם  ולערוך  לחזור  ניסה  שהאר"י  איפוא  פלא  אין  מושב  העמוקים. 

בנייהו,  א'ה מהד'  האר"י,  תולדות  ע'  ע"י  180,  נתפסה  עצמה  האר"י  קבלת   .

ובצדק רב, כפיתוח של תורת ה , ובכך ראתה את עצמה עולה על  ' אמחולליה, 

גוף הזוהר. תורת ה ספוגה מגמה    א' קבלת קורדובירו שהיא פיתוח של קבלת 

יהו בצורה  הגנוסיס  תחיית  כעין  בה  לראות  ואפשר  חזקה,  היא  מיתית  דית. 

לעיסוק   זה  סודי  כינוס  של  בתיאור  מופלג.  אנתרופומורפיסטי  בעיסוק  מצטיינת 

בספרות   דומים  מתיאורים  הזוהר  בעל  כנראה  הושפע  אזוטריים  בעניינים 

  18  16  15. ע"ס  166עמ'    MGWJ   69-האלכימאית הנוצרית, ע"כ ר' שלום ב

דמן קב"ה  אז   א'דב  א' א"ר שמעון כמה שניא שעתא דא מ(.  37  36  31  19

ורתיכוי והשתא הא קב"ה הכי ואתי עם אינון צדיקייא דבגנתא דעדן מה דלא  

לא גלינא כלא וכל הני מילין    א'א"ר שמעון ב ב; א"ז(.  -רפח א  ג)  א'אערעו ב

מילין דזעיר אנפין אינון דלא  רצא א; א"ז(.    ג)טמירין בלבאי הוו עד השתא  

יקא קדישא תליא ואחיד והא  זעיר אנפין בעתרצב א; א"ז(.    ג)  א'אתגליין ב

כמה דאוקימנא  קלח ב; א"ר(.    ג )שם. ואכן נמצא הרעיון ב    א' אוקימנא מילי ב

רצג ב; א"ז. ואמנם    ג  )  א' כמה דאוקימנא בא"ר(.     קמב א;   ג)שם. ורומז ל  א'  ב

 א' וכלא כמה דאמינא בקלז א; א"ר(.  –קלו ב   גנמצא ב 
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והא    קלח א; א"ר(.   –ב    זקל  גב  רצד א; א"ז. ונמצא אמנם    ג)ואתערו חברייא  

   קלט ב; א"ר(.  גרצה א; א"ז. ואכן נמצא  ב  ג ) א'אוקימנא ב

 

ע"ס    –(  8 )ל"ז א"ר.  א"ר  נערך הכינוס של  לא  (.  19  7  3כינוי לחדר שבו  עד 

קמד א;  ג  )מיתו ר' יוסי בר' יעקב ור' חזקיה ור' ייסא    א'נפקו חברייא מההוא  

 א"ר(. 

 

 בצירופי חיבור 

 . 40  27 26 23(. ע"ס  3)ל"ז, הנדיאדיוין, ע"ס  – א' חדרא ו( 9

 

ואכסדראין (  10 באלוהות     -  אדרין  נסתרות  בחינות  והן  ואכסדראות,  חדרים 

השווה   ואכסדרין)ל"ז,  ע"ס    חדרין  שה"ש.  א;  סז  כמה  .  41  30  5  3ס"ח 

= מלכות(.  ארץ  יג א.    א )דא לגו מן דא אית לה להאי ארץ    אכסדרין ואדרין 

ד       -ימלאו  ובדעת חדרים   כד  ומלכא    -משלי  גניז באמא  הוא  דעת  וההוא 

כל   ו' ומלייא  דרזין(.    ב)  א'  רזא  אדרת  א;  אלף  קכז  נפקין  תליתאה  מחללא 

אתפשט דכורא  קלו א;  א"ר. ושוב שם(.  ג  )דדעתא שרייא עלייהו    א' ו' אלפין  

ואתמליין ואדרין   בדעת  א"ז(.    ג)  אכסדרין  ב;  בדעת  רצה  אתתקן  מעוי 

ואדרין כל    ואתמליין  ימלאו    אכסדרין  חדרים  ובדעת  דכתיב  דאמינא    –כמה 

 רצו א; א"ז(.   ג ) –משלי כד ד  

 

ואכסדרין (  11 והם השקעים שבאפרכסת האוזן    –  אדרין  ואכסדראות,  חדרים 

 )ת"ז קל א; תק' ע(.  א' ו'אודנין אית בהון (. 45)ת"ז. ע"ס 

 

דלעילא (  12 ואדרין  של    –  גניזין  אוצרות  וחדרי  המזומנים  גנזים  הם  מעלה, 

  ג )  ג' ו' ד' מייתין להון מלאכין עלאין ומחזיין להו  לצדיקים בגן עדן )ל"ז א"ר(.  

 קנד ב; א"ר(.  

 

חדרים היכלות קדושים, הם ההיכלות או מדורים    –  אדרין היכלין קדישין (  13

שה"ש   –חדריו (.  20. ע"ס אדריןתמורה להיכלין קדישין שבגן עדן. )ל"ז. ושמא  
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ד     –ין חדרי דגנתא דעדן דתנינן כד ברא קב"ה לאה"ר... ועייל לה  אל  –א 

 )ז"ח סז ג; שה"ש(.  א' ה' ק'בשבעין  –ליה צ"ל 

 

 

 

 בצירוף תואר 

קדישא  (  14 ג:    –א'  ד  סנ'  לפי  )ל"ז,  לבוא  שלעתיד  לסנהדרין  סנהדרין  כינוי 

ג:  עגולה,    גורן היתה כחצי   ז  בר',    אידרובתר' שה"ש  ב;  ה  בז"ח  וכן  סגלגל, 

הסנהדרין  1ע"ס  ו נקראת  ג  ז  לשה"ש  ובשהש"ר  זה  דאזהרותא  א' .  כינוי   .

היוונית למילה  גם  אולי  קשור  בלחז"ל  השם    ,e(dra  לסנהדרין  ביסוד  העומדת 

ד:    סנהדרין. השווה   ג  אורייתא בגם תר' שה"ש  בית  ועסיקי בפתגמי  אדרון 

וע"ס  דמשה.    מדרשא  להלן.  עוד  די(.  7ור'  דייתון  בתראי  דרי  תנשי  זמינין 

נח א.  ג   )  –לאתרייהו  נ"א    –  א' ק'אורייתא מבינייהו וחכימי לבא יתכנשון ל

ב:   קלח  שבת  ללפי  רבותינו  תורה    כרם כשנכנסו  עתידה  אמרו  ביבנה 

ש דתשתכח  ונראה  ק',  זאת    א'  כרם  ביבנה.  שבכרם  לסנהדרין  רמז  הוא 

בר  , והועברה אל העתיד לבוא. מעבר זה חל כ7השתנתה בזוהר לגורן לפי ס'  

עתיד הקב"ה  במדרש חז"ל ואף הוא היה לנגד עיני בעל הזוהר, והוא וי"ר יא ח: 

לישב כבגורן וצדיקים יושבין לפניו, כי ההוא דאחאב... יושבים איש על כסאו  

וכי בגורן היו יושבין? אלא כיהא דתנינן    –מ"א כב י    –מלובשים בגדים בגורן  

לעתיד לבוא' מתכוון בעל הזוהר  נראה לי שב'סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה.  

אינה אלא א"ר שבזוהר    א' ק' לדורו הוא, שבו עתיד כביכול ס' הזוהר להיגלות, ו

המזוהה עם הסנהדרין שלעתיד לבוא. דבר זה מתאשר גם ע"י האופי המשיחי  

בתקופתו   א"ר  את  ולערוך  לשוב  האר"י  את  עורר  זה  מאמר  ואולי  א"ר,  של 

 (. 16 15 7המשיחית, ע"ס 

 

דברי    –  (15 נאמרו  שבו  החברים  למושב  או  א"ר  לחיבור  כינוי  הקדוש,  החדר 

הכינוס נערך  לחדר שבו  או  בעצם בשדה תחת החיבור  נערך  זה  שכינוס  אף   ,

בפתיחתו   שנזכר  כפי  ע"ס  האילנות,  כד  (.  49  37  20  18-16  14  9-7)ל"ז. 

נ"א    –  א' ק' וב  –תה' כה יד    –מתערין דינין קשים... הכא כתיב סוד ה' ליראיו  
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קדישא   דרא  ב  ג   )אתמר    –ובהאי  נמצא  ואכן  א.  א"ר(.  ג  עט  ב;  כמה  קמב 

ואנא בעינא  קמה ב. מיד לאחר א"ר(.    ג)עולם חד ועולם תרי    א' ק'דאתתקן ב

יומא מ ולמילף מאינון מלי מעלייתא דאתון טעמין כל    ג )   א' ק' למהך בתרך 

א"ר(.   לאחר  מיד  א;   לא קמח  דעתיקא  תקונין  דאינון  עידנא  משום  השתא  ו 

קלא  ג  רפח א; א"ז. ומצוי באריכות בא"ר    ג )  א' ק' להני מלין דהא אמינא לון ב

ב(.    –א   א; א"ז. כנ"ל(.    ג )  א' ק'כל תקונין דדיקנא דא אוקימנא בקלד  רצה 

  ג )ז"ח מד א. ואכן נמצא ב    א' ק' ואוקמוה ב  –בר' לו לה    –וימלוך תחתיו הדד  

 קמב א; א"ר(.  

 

)ל"ז. ע"ס  המושב או הכ  -(16 ואכריזו עלך  (.  15  7ינוס שבו נאמרו דברי א"ר 

בחד   ולאתקשרא  רוחיה  לסלקא  ייסא  ר'  הוא  ק'זמין  חברייא    א'  דזמינין 

 (. 8ע"ס  –קמד א; א"ר ג סא ב. ורומז ל   ב )לאתערא בארעא 

 

דכל רזין דמשכנא  (.  35)ל"ז. ע"ס  דבי משכנא    א' כינוי לחיבור הנקרא    –(  17

 ריד א(. ב  ) א' ק' ב  הא אוקמוה חברייא 

 

ימי  (.  40. הצירוף ע"ס  37  19  15כינוי לא"ר )ל"ז. ע"ס    –  א' קדישא עלאה(  18

  –שנות עולמים  אולי לפי תה' עז ו    –  וכתיב שנות עולם   –יש' סג יא    –עולם  

 קלח ב; א"ר(.  ג קמה ב; מיד אחרי א"ר. ואכן נמצא ב  ג) א' ק' ע' והא אוקמוה ב

 

נ  –(  19 לחדר שבו  ע"ס  כינוי  )ל"ז.  א"ר  כינוס  זכאה  (.  18  8ערך  א"ר שמעון 

קלד ב; א"ר. ושמא הכוונה    ג )דאנן ביה    א' ק' ע' חולקיה דמאן דאשתכח בהאי  

 , ואינו מסתבר(.  - 16ע"ס   -לכינוס עצמו

 

החדר הקדוש העליון שלמעלה, כינוי לגן העדן    –  א' קדישא עלאה דלעילא(  20

ב:   יג  נידה  ע'  מה"נ.  שב)ל"ז  פרש"י  גוף הנשמות  ע"ס  חדר     –,  מאי  (.  13. 

זבולה   עמד  וירח  יא    –דכתיב שמש  ג  דקיימין    –חב'  ונשמתא  גופא  דזהרן 

 קיד ד; מה"נ(.  א )כדיוקנא דהוה קאים בארעא  א' ק' ע' ד' ב
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דא לא    א' ע'ו(.  23  22  19  18כינוי לחכמה )ל"ז. ע"ס    –כסמל    א' עלאה(   21

 )ז"ח סה ג; שה"ש(.    אתגלייא לאנהרא

 

א'  ב(.  47  46  39  21  20  4כינוי למלכות )בחיבור אדרא דבי משכנא. ע"ס   –(  22

 קכח ב(.  ב )קיימין תלת סטרי גוונין   ע'

 

  26  3דיוין(. ע"ס  -דיא-כינוי לחכמה )ל"ז, כפל לשון )הן  –  חדרא וא' עלאה (  23

)ז"ח סה ג;    דלית ביה חיזו ולא גוון כלל ח' ו' ע'חדרא קדמאה יה דא (. 29 27

 (.  שה"ש

 

חדרי גן העדן או בחינות באלוהות שלשם נדבקת הנשמה    –  אדרין עלאין (   24

עייל    הואיל ורעותיה דאנא   –שה"ש א ד    –הביאני המלך חדריו  )ל"ז מה"נ(.  

)ז"ח כו א; לך מה"נ.    –שם    –נגילה ונשמחה בך    –  אדרוהי ע'נ"א ל  –  א' ע'ל

 אלה דברי הנשמה(.  

 

חדרים גדולים עליונים, היכלות גן העדן או בחינות    –  אדרין רברבין ועלאין(  25

)ז"ח קח ב; ויצא מה"נ.    א' ר' ו' מארי לאפייא סליק לה לבאלוהות )ל"ז מה"נ(.  

 (. 38ע"ס   –דאפייא   מארי מדובר בנשמה.  

 

חסד, הראשון מספירות    –החדר הראשון. כסמל    –  אדרא וחדרא קדמאה(  26

חדרא קדמאה איהו נהירו דנהיר מסטרא דימינא...  (.  27  23הבניין )ל"ז. ע"ס  

 )ז"ח סח ב; שה"ש(.   א' ו' ק' ואקרי אל גדול נהירו דנטיל ברישא 

 

 

 

דאית    ח' ו' ד' אל דא  (.  26"ס  כינוי לחסד )ל"ז. ע  –  חדרא ואדרא דימינא(  27

 )ז"ח סו א; שה"ש(.  ביה חיזו דאתטמר ואתגניז 
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כרוזא נפק ואכריז  חדר נסתר שבישיבה שברקיע )ל"ז(.    –  אדרא טמירא(  28

 קפה ב(.   ג )ובי דינא מתכנשי  א' ט' כל בני מתיבתא עולו ל

 

סתימין (  29 ע"ס    –  אדרין  )ל"ז.  שבמלכות  בחינות  והן  נעלמים,  (.  30חדרים 

ס' וכמה   רוחין    א'  נפקו  ומנייהו  וגדפא  גדפא  בכל  אחרנין  והיכלין  אחרנין 

דיורין   אינון  לכל  הביטוי    א  )לאפרשא  הזוהר  לדעת  מכאן  א.  כנפי  יג  תחת 

 הנאמר על הגרים, וכוונתו לגנאי יחסי(. השכינה 

 

סתימין(  30 ואדרין  חמישים    –  אכסדראין  הם  נעלמים,  וחדרים  אכסדראות 

( הבינה  ע"ס  שערי  י  (.  29  10ל"ז.  מגו  דילה  רחמא  דאתפתח  היכלא  ה 

 יג ב(.  א ) א' ו' ס'בחמישין פתחין 

 

  –קכז ב    ג החדר או המושב הגדול, שם חיבור מחלקי הזוהר     - אדרא רבא(  31

קמה א )השם אינו ל"ז אלא כינוי של מעתיקים ומדפיסים להבדילו מא"ז, ע"ס  ג  

החיבור:  32 שנתכנה  אחרים  כינויים  רבא  א'   .  קדישא,  קדישא  רבא  א'  ,  א' 

לפי הפרשה ששייך    –  אדרת נשא ,  א' דנשא ,  7ע"ס    –  א' ,  15ע"ס    -  קדישא  

דנזירלה,   הגילוח    –  א'  ובאיסורי  בנזיר  העוסקים  לפסוקים  הוסמכה  שכן 

אדריה  השייכים לו, ועיקר תוכנה שערות הראש והזקן של הפרצופים האלוהיים,  

 (. 7כאן ע"ס   א'. על מילת 36ע"ס  –  א' דר' שמעון , של רשב"י

 

  –רפז ב  ג  החדר או המושב הקטן, שם חיבור מחלקי הזוהר   – אדרא זוטא(  32

רצו ב )השם אינו ל"ז אלא כינוי של מעתיקים ומדפיסים להבדילו מא"ר, ע"ס  ג  

שכן    –  אדרת האזינו,  א' קדישא זוטא ,  א' זוטא קדישא . מכונה בפיהם גם  31

  א' שכן היא מאורע פטירתו. לפירוש    –  של רשב"י צוואתיה  נדפסה בפרשה זו,  

 (. 7ע"ס  

 

 כנסמך 
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דמשכבך (  33 כח:    –  א'  ז  שמות  תר'  לפי  )ל"ז,  משכבך  בית  חדר  אדרון 

ריח א.  א  )ותקינו לך כוין ופתיחן    א' ד' תלת יומין הוו דחפו  (.  3, ע"ס  משכבך

 זהו תיאור משכנו של ר' יצחק בגן עדן(.  

 

דמשכנא (  34 המשכן.   –  א'  'סידורי    חדר  כל  קבועים  שבו  העליון  לרקיע  כינוי 

רקיע אית לעילא  המשכן' ולפיהם נבנה למטה, ושם הם בדמות כוכבים )ל"ז(.  

אקרי   רקיע  והאי  וגניז...  טמיר  ואיהו  רקיעין  אלין  כל  ד'על  כל  א'  ואחיד   ...

 קעב א(. ב )אינון סידורין דמשכנא  

 

קי הזוהר )ל"ז א"ר. פירוש  מושב המשכן, שם חיבור מחל  –  א' דבי משכנא(  35

  א'העוסקת בסודות בית המשכן. על מציאותה של    –  7ע"ס    –  א' השם כנראה  

ואילך, מקומה    28. עפ"י המובאות בס' לבנת הספיר 17ע"ס  –זו נרמז עוד פעם 

קמו א, ואמנם קטע זה עוסק בסודות המשכן ובעיקר    ב  –קכז א   ב זו הוא    א' של  

שכן אין    א'דם, אבל מאידך אין מתאים לו השם  בסודות התפילה הנרמזים על י

וכן ע' בסוף המובאה.    א' בו מן הסגנון והשיטה הקבלית המאפיינת את ספרות ה

ב    –קכב ב    ב  , רזא דרזיןבדפוסים ובכמה כי"י נוהגים לכנות בשם זה את קטע  

א:   יג  הספיר  לבנת  בעל  מצטרף  זו  לקביעה  אף  ב.  לזה  קכג  ראיה  ומצאתי 

היא אלא בלבול העליון הביאהו    א' ד' מ' טים ונראה לי כי מפר' משפ  במה"נ

דעיינין...   גביני  וזה הלשון  זה  שם המעתיק  ראוי קטע  ואמנם  זה.  והוא קטע 

השם   את  לשאת  הבחינות  בסודות    א' מכל  כלל  עוסק  שאינו  עקא  דא  אלא 

להיות   יכול  ואינו  מ' המשכן  ד'  גם מטעם אחר: אדרת  א'  זה  זיהוי  לפסול  יש   .

קכג ב. ר' אלעזר בנו    בזמנה כביכול לאחר מות רשב"י, כמוכח מ    רזין  רזא ד

ומגלה את סודות ה  ואף    א'של רשב"י הוא המספר  שהניח לו אביו לפני מותו, 

והנה   מותו.  אחר  רשב"י  של  התגלותו  על  שם  מ' מסופר  ד'  מן    א'  כמוכח 

א"ז    המובאה להלן היא כינוס שבו השתתפו כל החברים לפני כינוס א"ר, והרי 

  7ע"ס    –מאוחרת היא לא"ר ושם ממשיך רשב"י ומפתח מה שלא גילה בא"ר  

א' ד'  במובאות, ובסוף א"ז נפטר רשב"י לעולמו. נמצא שסדר הכינוסים כך הוא:  

עם  מ' הראשונה  את  לזהות  כלל  דרך  ואין  דרזין,  רזא  ואדרת  א"ז  א"ר   ,

נשתמרה בידינו    , ואולי לא א' ד' מ'האחרונה. נמצא שאין אנו בטוחים מה היא  
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מנהון עאלו מנהון    א' ד' מ' והא חברייא אלין דחלין דקב"ה וכבר עאלו בכלל(.  

שאול מח' יד ב, המעשה על ארבעה    עאלו ונפקו קכז ב; א"ר. הביטוי    ג )  נפקו

מנהון עאלו מנהון  . ברור שהכוונה ביצא בשלום שנכנסו לפרדס ורק ר' עקיבא  

  ג   –עת הכינוס, כעין המסופר בא"ר  שחלק מן החברים יצאה נשמתם בש  נפקו  

עם   לזהותם  שניסו  החיבורים  בשני  והנה  א.  מ' קמד  ד'  זכר  א'  אין  לעיל,  ע'   ,

 לסיפור כזה, ומכאן ראייה נוספת שהזיהויים אינם נכונים(.  

 

דיומא חד שאיל ר' ייסא  (.  31  8  7כינוי לא"ר )ל"ז. ע"ס    –  א' דר' שמעון (  36

עד דלא יתבקע ביעא תסתלק מעלמא וכך  אמר ביעא דקושטא... א"ל ר"ש ד 

 קמד א; א"ר(.  ג עט א. רומז למעשה ב ג ) א' ד' ש'הוה ב

 

ר'  (.  36  15כינוי לא"ר )ל"ז. ע"ס    –  א' קדישא דר' שמעון ושאר חברייא (  37

אמר ליה ווי    א' ק' ד' ש' ו' ח'יהודה הוה בכי כל יומא עלוי דהא אערע עמיה ב

אינו יומא עם  ל    א  )ן תלתא דאסתלקו  דלא אסתלקנא ההוא  רומז  א.    גריז 

 (. 8ע"ס  –קמד א; א"ר 

 

דאנפין(  38 דסבא  שר    –  אידרין  מטטרון  ממונה  שעליהם  מעלה  של  היכלות 

  א' ד' ד'בכל אינון    –שה"ש א ד    –הביאני המלך חדריו  הפנים )ל"ז. ר' להלן(.  

בידיה   דלהון  מפתחן  דאתמסרו  קדישא  שר  א  )עולימא  ומטטרון  ס"ת.  א;  צ 

נקרא  ה הפסוק  עולימא  ו סבא  פנים  זקנתי  לפי  גם  הייתי  כה,    –נער  ל  תה' 

בגמרא   ב  –ואמרו  טז  אמרו   -יב'  העולם  שר  זה  מטטרון.  פסוק  הוא  ובזוהר   ,

. עניין מציאות מפתחות ההיכלות בידי מטטרון  מארי דאפייא במובאה:    25וע"ס  

 יש לו אימפליקציות מאגיות ברורות(.  

 

לישיבה של  הח  –  א' דעלמא דאתי(  39 לגן עדן או  כינוי  דר של העולם הבא, 

)ל"ז א"ר. נקרא כך בניגוד לכינוס א"ר על העוה"ז. לשם עברו החכמים   מעלה 

בכה ר"ש וארים קליה ואמר אי במילין דילן  (.  20  14שנפטרו בסוף א"ר. ע"ס  

ואסתלקו מהאי עלמא יאות ושפיר    א' ד' ד' דאתגליין הכא אתגניזו חברייא ב

   שפירושה הלוויה. جنازة   השווה בערבית אתגניזו ד א; א"ר. קמג הוה )
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 = הלוויה(.  

 

עלאין (  40 דרתיכין  קדישין  ואדרין  עלאין  וחדרים    –  חדרין  עליונים  חדרים 

כינוי לספירות מחסד ולמטה )ל"ז. לפי    –קדושים של המרכבות העליונות, כסמל  

  –שה"ש א ד    –  חדריונרדפות(.    –חדרין ואדרין    .חדרי מרכבהשהש"ר א ד:  

)ז"ח  חדרא קדמאה איהו נהירו דנהיר מסטרא דימינא    ח' ע' ו' ק' ד' ע' אלין  

 סח ב; שה"ש(.  

 

חדרים ואכסדראות של הגוף, כינוי לחללי הגוף    –אדרין ואכסדרין דגופא  (  41

כסמל   אותם,  ממלא  אנפין    –שהמוח  זעיר  של  הנמוך  בחלקו  וספירות  בחינות 

זעיר 'גופו' של  א"ז.  ע"ס    )ל"ז  לפי שיטת האדרות.  (.  10אנפין הנמוך מ'ראשו' 

לגו   ועייל  אתמשיך  ומתן  אחרא  מוחא  ואתעביד  אנפין  דזעיר  ברישא  ועייל 

  ג)  –משלי כד ד    –הה"ד ובדעת חדרים ימלאו    א' ו' ד' גופא ומלייא כל אינון  

 רפט ב; א"ז(.  

 

  י הלב חדרחדרי הלב, החללים המצויים בלב )לר"מ, לפי    –  אדרין דלבא(  42

אדרין    א' ד' כל אברים דגופא פתיחן בכמה מקורין...  לשון הרופאים ביה"ב(.  

 (. 376ס'  גופאע"ע  מקורין רכז ב;   ג )דמוחא לקבלא ליה 

 

)לר"מ,    Ventriclesחדרי המוח, החללים הנמצאים במוח    –  אדרין דמוחא(  43

  5ע"ס    לשון רופאי יה"ב. חדרים אלה ידועים גם בגוף הזוהר,   חדרי המוח לפי  

 . 42(. ע"ס 41 10

 

)לר"מ. ואולי    Luminaחדרי העורקים, החללים שבעורקים    –  אדרין דערקין (  44

דקנה דלבא    א' ד'וכמה סולמין ובלשון רופאי יה"ב(.   חדרי העורקים יימצאו גם  

 רכז ב; ר"מ(. ג )וקנה דריאה כלהו מתתקנין לגביה 

 

פרכסת האוזן )לת"ז. ע"ס  חדרי האוזניים, השקעים שבא  –  אדרין דאודנין (  45

בשערא    א' ד'...באודנין באלין    -שמות יח כא    –ואתה תחזה מכל העם  (.  11
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יהו"ה הוא אשתכח  )ת"ז קכא ב; תק' ע. לפי חכמת הפרצוף(.  דתחות אודנין  

 ב; תק' ע(.  -)ת"ז קלא א א' דאודנאד -בכל אבר וב

 

 כסומך 

מלכות,    –ון. כסמל  בית מרומים של החדר העלי  –  בי מרומא דא' עלאה(  46

ג:   ו  יש'  תר'  לפי  )ל"ז,  המלאכים  מושב  מקום  בית  והוא  עלאה  מרומא  שמי 

אתמר ברכו    ב' מ' ד' ע' האי למלאכי עלאי דאינון ב(.  49  22  4. ע"ס  שכינתיה 

קצ  ג  )  –תה' קלה יט    –אנן דיתבי לתתא אמאי ברכו את ה'    –תה' קג כ    –ה'  

 המשיכה למטה בניגוד למלאכים(. רומז למלכות והתחתונים צריכים לאת  ב. 

 

ראש החדר, הבחינה העליונה שבמלכות היא כתר שבמלכות    –  רישא דא' (  47

)ל"ז. בתוך א' דבי משכנא. אחד המקומות המעטים שמפתח הזוהר במקצת את  

ע"ס   הנפוצה בקבלה המאוחרת.    22  4במובאה    3תורת הבחינות שבספירות 

גוון לעילא על  (.  48 אתער האי צדיק לאתחברא    ההוא א'ר' דוקיימא ההוא 

 קכח ב(.  ב)באתר דאצטריך ברחימו בחביבו בחדוה ברעותא 

 

בחינה תחתונה שבמלכות )ל"ז    –שיפולי חדר זה. כסמל    –  שפולי דהאי א' (  48

  ב )  ש' ד' א'גוון אחרא דנחית לתתא קאים ואחיד ב (.  47א' דבי משכנא, ע"ס  

 קכט א(.  

 

החדר )בכפל לשון( שם נערך א"ר )א"ר וא"ז.    בית המושב או בית   –  בי א' (  49

,  ב' א' עולו ל= גורן. לבנת הספיר כח א מביא:    בית אדרי ,  בית אדראבלת"ר  

קכח ב המכנה    ב , וזאת על יסוד המאמר  הכנסו לראות בזיו השכינהומפרש:  

.  28. מובאה זו אינה נמצאת לפנינו, ודומה לה ע"ס  4, ע"ס  ' אאת השכינה בשם  

אמר ר"ש תווהנא על ההוא  קכז ב; א"ר(.    ג)  ב' א' נשו חברייא לאתכ(.  7וע"ס  

דילן בזמנא דאתגליין    ב' א'חגיר חרצן מאריה דשעריה אמאי לא אשתכח ב

אלין קדישין   לאליהו הנביא המופיע אמנם אחר  ג  )מלין  א"ר. הכוונה  ב;  קמד 

  שבע יומין אתברירו קמי כך, ובעקבות זה הפך הוא לגבור קבוע בר"מ ות"ז(.  
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אינון  )שם(.    דלכון   ב' א' קב"ה כל אינון דייתון וישתכחן עמיה עד לא עיילתון ב

 רפז ב; א"ז(.   ג ) אזדמנון הכא ב' א'חברייא דאשתכחו ב

 

א'(  50 דבי  על    –  חבורא  כוונתו  במכוון:  משמעי  דו  הכינוס.  בית  של  החיבור 

)ל"ז    4ס  ע"  –, וגם לחיבור הספירות כולן ביסוד ומלכות  49ע"ס    –החיבור א"ר  

בהוראת ספר היא חידוש של ליה"ב בהשפעת    חבור אדרא דבי משכנא. מילת  

חדא  (.  تأليفהערבית   בחבורא  קיימא  וכלהון  ומתלהטין  נהרין  כלהו  ובוצינין 

ב מלה  וקיימא  צדיק...  א'בהאי  ד'  ב  ב)  ח'  יקר:  קכח  אור  נוסח  ולפי   .

 (.  בחביבותא

 

"נ. הבנת הצירוף תלויה בהבנת דירת בית החדר )ל"ז מה  –  דיורא דבי א' (  51

סיבת   המופלגים.  הגרסאות  חילופי  בו  ורבים  כלל,  מובן  שאינו  כולו,  המאמר 

הדבר היא כנראה בכך שהוא עוסק בעניינם של אומות העולם וחלה בו הצנזורה  

ד'  בהחיצונית או הפנימית, ואין היום כל אפשרות לעמוד על צורתו המקורית(.  

  ירא דחרדי אמרא ואיהו חד ואינון תרי וכחדא הוו הוי חד עתירא טב ו  ד' א' 

יש'    –  החרדים אל דברוכנראה תרגום של  חרדי אמרא  )ז"ח פו ב; רות מה"נ.  

 הנדרש למעלה(.   –סו ח 

 

דא' (  52 א"ז.    –  מלין  )ל"ז  א"ר  בכינוס  שנאמרו  או    א'הדברים  הכינוס  כאן 

 רצא א; א"ז(.   ג)יאות  מ' ד'כל  (. 7החיבור ע"ס  
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 אדרא לפא ביתי של צירופי ערך מפתח א

 
 43 –אדרין דמוחא        8-1 –אדרא  

 
 38  –אדרין דסבא דאנפין      35  –א' דבי משכנא 

 
 44 –אדרין דערקין      33 –א' דמשכבך 

 
 13  –אדרין היכלין קדישין      34 –א' דמשכנא 

 
 10 –אדרין ואכסדראין      31 –א' דנזיר 

 
   11-10  –אכסדרין אדרין ו     31 –א' דנשא 

 
 41 –אדרין ואכסדרין דגופא      39 –א' דעלמא דאתי 

 
 29  –אדרין סתימין      37-36 –א' דר"ש 

 
 אדרין עלאין, אדרין     26 –א' וחדרא קדמאה 

 25-24רברבין ועלאין     
 

 32 –אדרת האזינו     32 –א' זוטא 
 

 31 –אדרת נשוא     32 –א' זוטא קדישא 
 

 ע' אדרא   –אידרא      28 –א' טמירא 
 

 אכסדראין ואדרין       29-30 –א' סתימא 
 30 –סתימין        
        

 10  –אכסדרין ואדרין     46  25-21 -א' עלאה 
 

 49-51 –בי א'     40 17-14 –א' קדישא 
 

 46  –בי מרומא דא' עלאה   37 –א' קדישא דר"ש ושאר חברייא 
 

 12  –ן ואדרין דלעילא גניזי    19-18 –א' קדישא עלאה 
 

 51 –דיורא דבי א'    20 –א' קדישא עלאה דלעילא 
 

 50 –חבורא דבי א'     32 –א' קדישא זוטא 
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 27 –חדרא וא' דימינא    31 –א' קדישא רבא 
 

 23 –חדרא וא' עלאה      31 –א' רבא 
 

 חדרין עלאין ואדרין קדישין   31 –א' רבא קדישא 
 40 – דרתיכין עלאין       
 52 –מלין דא'     2 –ע"ע אדריה    –אדרונא 

 
 32 –צוואתיה של רשב"י    31 –אדריה של רשב"י  

 
 47 –רישא דא'      6-5 –אדרין 

 
  48 27 –שפולי דהאי א'      45 –אדרין דאוזנין 

 
        42 -אדרין דלבא 

 
 
 
 

האפאקס  –  אדרונא מה"נ,  )לת"ר  אחת -חדר  פעם  מצויה  המילה    לגומנון. 

ל השתנתה  כלל  בדרך  המקורית,  ס'    אדראבצורתה  ל(.  3ע"ע  שמע    א' עאל 

)ז"ח כה ד; לך מה"נ. הכניסה  ההוא קלא דהוה אמר אימא לון מה דאינון דעאן  

 לחדר לצורך מדיטציה, לשמוע בת קול(. 
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 ש"ז )מצוי גם הכתיב בלא י(.   אילן, אילנא

 

בזוהר  –(  1 שכיחה  במקביל  ולחז"ל.  מקראית  )ארמית  מילת    עץ  (.  עץגם 

רמו  א  )  א'ואית    א' דאית  רלט א(.    א )  א'ואשכחו חד נביעא דמיא דקיק תחות  

ופסתוקא    אלנין(.  94א, ע"ס   אינון דאתחזי מנהון חכמתא כגון חרובא דקל 

טו ב; מה"נ. כלומר אינם ניתנים    ב) אתרכבי    –רתיכא  נ"א    –כלהו בחד רכיבא  

הוו יתבי  ם עליהם כשלעצמם(.  להרכבה באילנות אחרים שכן יש שרים הממוני

'... עד הכי נחת  אונאים תחות חד  קכז א(.  ב  )בבקעתא    אילנייומא חד תחות  

דמשניין    אילניןדאית בה כמה  קיא א(.  ג  )חד חויא    א''... עד הכי נחת מ אמ

  אילן קסא ב(. מה    ג)אילנין  ויתבו בגנתא תחות  קנח ב. בא"י(.    ג)דא מן דא  

יתיב    א' ואשכח חד  (.  13רב א. ע"ס    ג)דאורייתא  אית ביה שרשים... אף מין  

מה"נ(.  תחותיה   בר'  ד;  ט  אפיקת  )ז"ח  בר'  ופרין    אילנין ארעא  ד;  יג  )ז"ח 

אתרוג שוה  )ז"ח יח ב; בר' מה"נ(.  ופירותיה    אילניה כשהוציאה הארץ  מה"נ(.  

  ג)וזרעין דארעא    אילנין   כל קכא א; לפי ר"ה יד ב(.    ב)בשלושה דרכים    אילןל

לא   א'ד)ת"ז יז א;  הקדמה(.  ודשאין בגנתא דעדן   אלניןובארעא ר"מ(.   ריט ב; 

 )ת"ז פז א; תק' נב(. מתרבי אלא במיא 

 

,  19ע"ס    –ממש    א' . ובגוף הזוהר  3-4גזע העץ בניגוד לענפיו )ר"מ, ע"ס    –(  2

 (. 5ס' גופא וע"ע 

 

נטיעות    –ב ושם באריכות, לפי תע' ז א וביר' יב' א א  -רב א  גכינוי לת"ח )  –(  3

במשמעות גזע.    א' = ת"ח. ובר"מ כינוי למי שיש בו גם תורה וגם מצווה ונקרא  

כ69  53ע"ס   ו  א'(.  ולשמאלא  לימינא  מתפרדין  דתרווייהו    א'דענפוי  יחודא 

 קיט א; ר"מ(.   ב)באמצעיתא  

 

)ר"מ.    –(  4 לרשב"י  ע"ס    א'משל  הגזע.  כ.  39  25=  איהו  וחברוי...    א' ר"ז 

 ב; ר"מ(.  רכג   ב)  א'כענפין ד
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וישראל אינון משולין  משל לישראל )ר"מ. לפי שבת פח א, שהש"ר ו יא(.    –(  5

 קכא א; ר"מ(.   ב ) אילןל

 

חד    אילניןלמה הדבר דומה לתרין  משל לישראל ואומות העולם )מה"נ(.    –(  6

 )ז"ח עח ד; רות מה"נ(. קדישא וחד מסאבא 

 

בגלגול הנשמו  –(  7 לנשמתו המתגלגל  או  לאדם  ס' הבהיר קצה.  כינוי  )לפי  ת 

יט   כ  דב'  על  עץ השדה ומבוסס  ע"ס  כי האדם  חדא דאתנציב    א'(.  20  8  3. 

ל דדא  בהיפוכא  וכן  זמנין...  וארבע  זמנין  ותלת  זמנין  ותרין  דאיהו    א'חדא 

  א' איהו רזא דא ל(.  73ס'    גלגולא  צא ב. דרשה על שמות כ ה. ע"ע    ב) אתתקן

רטז א;    ג)ה ונטעיה באתר אחרא  דאתנטע דלא עביד איבא מה עבד עקר לי

 ר"מ. לפי ס' הבהיר קצה(.

 

המתגלגל בכל דור והנתפס לעתים כהתגלמות האלוהות   אדם עלאה כינוי ל –( 8

יומין... והאי    א' ל(.  71ס'  אדם  וע"ע    7)ת"ז, ע"ס   קב"ה נטע    א' דהוה קשיש 

 )ת"ז קב ב; תק' סט(. ליה בכמה דרין ולא אצלח 

 

דעת איהי  (.  13ם )ר"מ, מקביל לספירת תפארת, ע"ס  כינוי לדעת של האד   –(  9

 קכא א; ר"מ(.   ב) תורה איבא דיליה   א'

 

דא איהו דאתקרי ס'  (.  70כינוי לתורה,    –  13כינוי לס' הזוהר )ת"ז, ע"ס    –(  10

 )ז"ח צו ב; ת"ז(.   –דנ' ד ח  –ותקיף  א' הזוהר... ואתמר ביה רבה 

 

 כסמל קבלי 

עלת העלות  (.  129  78  59' הבהיר קיט. ע"ס  כל הספירות )ת"ז, לפי ס  –(  11

ל דאשקי  הסבות  הקדמה(.    א' וסבת  א;  יז  תיקונין    א' ואשתלים  )ת"ז  בכל 

 )ת"ז קיא ב; תק' סט(. שלים ביהו"ה   א' דיליה... האי 
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בגוף יסוד    –(  12 בס'    )כך  אולי  מצוי  תפארת.  תמיד  ות"ז  בר"מ  אך  הזוהר. 

, סוד  79וכן רמד"ל, נפש החכמה  הבהיר כב וכך פירשו שם המקובלים והזוהר  

א  )שלטא ערלה    א' ב(.  75  36  23. ע"ס  140הלולב והאתרוג, וכן סדר גן עדן  

  א' ההוא  היא ס"א ומזוהה ערלת האילן עם ערלת המילה(.  ערלה   עח ב; ס"ת.  

ההוא   טורין...  תלת  בין  ואתטמר  שמיא  לענני  ביממא    א'סליק  אתגלייא 

= חסד גבורה ותפארת. יסוד הוא מידת  ין  תלת טורקעב א.  א  )ותכסיא בליליא  

להאי    א' בההוא  היום(.   ליה  אתקין  מהימנותא...  שלים    א' תליא  בתיקונא 

ותתא   עילא  סטר  לכל  לדעת   ג)דאחיד  המונה  יא  כט  דה"א  לפי  ב.  רלט 

דאחיד    –כל בשמים ובארץ  המקובלים את סוד הספירות, ולפניהם היה תרגום  

 ואינו לפנינו(.  , כפי שמצוי לרוב בשמיא ובארעא

 

תפארת )וכן התורה ואף היא סמל לתפארת, וקשה להבדיל בין השניים,    –(  13

(.  33רס בץ ע"ס    גלה ב. ע'    א)  א'יעקב דאיהו  (.  76  73  38  33  20  16ע"ס  

קכא א; ר"מ. וכן  ב  )ו    אילן ומאן  (.  111צז א. ע"ס  ג  )דהוא גופא    א' חדותא ד

דאשתמש  נ"א    –ולבתר דאשתרש בה    ת"ז מד א; תק' כא. ת"ז ס א; תק' כא(. 

 מלכות(.  –)ת"ז קא א; תק' סט. לפי נ"א  א'  –בהאי 

 

(.  97  94  92  51  50  43  16מלכות )רק בגוף הזוהר. היא עץ הדעת. ע"ס    –(  14

אלה דברי    –וכו' אכל לו א.  א  )דא אכל קב"ה    א'דא ברא קב"ה עלמא... מ  א'ב

סטרא ואתדבק לבתר בסטרא  מ  א' '... נפיק  אאהדר    הנחש לפי בר"ר יט ד(.

ולתולדותיו,  ב  )דטוב   יהודה  של  לזרעו  וגם  מלכות  לספירת  גם  הכוונה  ב.  קג 

דכל    א' (.  20שהם כ'אילן היחס' הנתקן והולך ע"י היבום בצורתו המוצלחת ע"ס  

אחדין ענפין    א' בצו ב(.  ג  )אקרי יום אחד    א' קשרא דמהימנותא ביה תליא...  

 צז א(.  ג )מכפר על יצר הרע   'א אחידן עלין קליפין...  א'ב

 

)ת"ז.   –(  15 ורע  טוב  הדעת  עץ  והוא  העולם  את  המנהיג  מטטרון    המלאך 

מצוי אילנא דטוב ורע    –צח א    ב  –]אומנם גם בסבא דמשפטים שבגוף הזוהר  

לספירות[.   מן  מתחת  תמיד  ות"ז  בר"מ  מטטרון  שונה  הזוהר  כבגוף  שלא 

וכמוכח מת"ז צח א; תק' סז. לפע זה עם סמאל ראש    א' מים מזוהה  השכינה, 
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, מאחר שגם למטטרון יש גוון שלילי, ברוב המקרים אין אפשרות  28ע"ס    –ס"א  

לעתים   הכוונה.  מהשניים  למי  שמו    א'להכריע  ומכאן  משניהם,  מורכב  עץ  זה 

דפתי  (.  100  99  97  96  95  93  46. וע"ס  98ע"ס    –בר' ב יז    –רע  וטוב  הדעת  

  א' ין נשמתין בערב רב... וכמה נימין תליין בהאי  נחת  א'ומהאי    א'לון בההוא  

סו(.   תק'  א;  צז  האי  )ת"ז  לאעקרא  הקב"ה  ליה    א'ועתיד  ולאוקדא  מעלמא 

 )ת"ז צז ב; תק' סו(. בגיהנם 

 

   ג)הי מנייהו רב על אחרא   אילניןוהוה דייק על אלין  בל"ר יסוד ומלכות.  –( 16

אינון חד לעילא וחד   לניןאי תא חזי בקנז א. הנושא מקושש העצים במדבר(.  

 )שם(.   לתתא בדא חיים ובדא מותא

 

הרע.    –(  17 כמה  כוחות  לזנייהו וסחרניה  ועשבין  סביב    ב)  אילנין  ב.  לד 

 התנין(.  

 

כהוספה    –(  18 ונראה  נוסחאות  בכמה  חסר  להלן.  הדרשה  לפי  )ל"ז  אלילים 

כגון ה אילנות  פולחן  לנוהג האלילי שבמקרא של  רומז  ואולי  אשרה(.  מאוחרת. 

יש'    -  כד"א כי יבושו מאילים    א'מאי באלים    –שמות טו יא    –מי כמוך באלים  

 (. אילןבגי'  אילים נט א.  ב) –א כט 

 

 בצירוף פועל 

א' (  19 עץ    –  לאסגאה  הוא  )ל"ז.  ורביה  בפריה  לעסוק  האילן,  את  להרבות 

 קט א; סבא(.   ב ) ל' א' מאן דאשתדל בהאי עלמא (.  128 75החיים. ע"ס 

 

א(  20 העליון    –  ' אתהפך  לאילן  קשור  שהיה  מי  שלפיו  היבום  לסוד    –ביטוי 

ולהיפך, וזאת בגלל    –מלכות    –מתקשר לתחתון    –תפארת 'בעלה' של מלכות  

ירד   וכך  אמו  הפכה  שאשתו  ונמצא  מיבום,  שנולד  אשתו  בבן  שמתגלגל 

הוא נושא הפועל, או הנושא הוא האדם ההופך לאילן    א' ממדרגתו. לא ברור אם  

הנולדים מייבום    –והשווה יר' יב' א א    8, טיקלא  53  36גלגולא  ל"ז סבא. ע"ע  )
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א'(.  נטיעותנקראים   עלאה...    א'  מעלמא  איהו  א' ואתעביד  דהוה    א'  מה 

 קא א(.  ב)עליה   א' תחותיה ואיהו שליט עליה אתהדר ושליט ההוא 

 

 בצירוף לואי  

ממש(  21 האלו  –  א'  עצם  והוא  לעניפיו,  בניגוד  העץ  בה גזע  שדבקים  הות 

אין    גופא ישראל בניגוד לשרי האומות, ומזוהה עם התורה )ל"ז. אבל לפי נ"א +  

מ'לצירוף   וע"ס    א'  להלן.  גם   ע'  זו.  ע"ע  120  111  2משמעות  (.  5ס'    גופא, 

צז א. בשמחת    ג )  וחדוותא דאורייתא   א' מ' ד  –דגופא  נ"א +    –לבתר חדוותא 

שאין בהם כמו בחג זה כל חלק    –  73ע"ס    –תורה שמחים ישראל באל ובתורה  

פרי   ע"י שבעים  גם שבעים האומות  חג הסוכות שנהנו  לעומת  לאומות העולם 

 החג, ע' סוכה נה ב, וזכ' יד טז(.  

 

:  140האילן העליון, כינוי לבינה? )ל"ז. ר' רמד"ל, סדר גן עדן    –  א' עלאה(  22

ג  )לאדלקא בוצינין  ו  א' ע' לאפקא חיים ל, וגם שם כנראה בינה(.  אילן העליון 

 לד א(. 

 

  א'וחיבר    א' אחרא ע'אתא ישי... ואתאחד באנפוי ד(.  38 12יסוד )ע"ס    –(  23

במלכות.  ב  )  א'ב יסוד  חיבר  ב.  דאיהו  (.  73ע"ס    –אתאחד  קג  ע' קב"ה    א' 

  12ע"ס    –דאחיד  לד ב. לפי בר' ב ט.    ג)במציעות גנתא דאחיד לכל סטרין  

ג  )קדישא דמזונא דכלא ביה    א' ע'ין בחד  הוו עלמין שכיחבהערה למובאה(.  

 רלט ב(. ג )יעול ברשו  א' ע'דמאן דיעול ל קיח א(. 

 

דלעילא (  24 )ל"ז(.    –  א'  ישראל  יסוד  ד    –שומר  קכא  תתאה    א' ודא    –תה' 

רלט ב. התחתון הוא מלכות והוא  ג )  א' ד' אשתקיא ומתזן מ, -קהלת ג יד  ה  עש 

 וד, ומן היסוד הוא ניזון(. שומר השער בפני מי שרוצה לעלות אל היס

 

קלא אתער  (.  39  4האילן הנטוע בגן העדן, ומקביל לו רשב"י )ת"ז, ע"ס    –(  25

 (. 138)ת"ז כג ב; תק' ו. השווה רמד"ל, סדר גן עדן בניגונא  א' ד'ב
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 ריז ב. ג הספירות )ל"ז(.   - אילנין עלאין פנימאין  ( 26

 

תתאה (  27 לע  –  א'  )ל"ז.  מלכות  התחתון,  ע"ס  האילן  יסוד.    24  14ומת 

דוד  קא א(.    ב )  קיימא  א' ת'כל נוקבא בדיוקנא דנוקבא  (.  97  94  92במובאה  

 קג ב(.  ב )על תקוניה   א' ת'דנוקבא אשתאר... הכא קיימא   א' ת' מלכא ב

 

לתתא(  28 ע"ס    –  א'  )לת"ז.  ל' ואית  (.  15סמאל  וגופא    א'  ושרשוי  דענפוי 

סמאל   ודא  המות  סם  כלהו  א;דיליה  ס  כא(.    )ת"ז  ל' ואית  תק'  דעבודת    א' 

זרה  צ"ל    –כוכבים   יקר  דעבודה  באור  קליפה    –וכך  אלא  מוחא  ליה  דלית 

 )ת"ז קט א; תק' סט(.  מלגאו ומלבר  

 

לתתא(  29 )ל"ז(.    –  אילנין  הספירות  מן  שלמטה  ועולמות    א' מהאי  כוחות 

 צז א(.  ג)  א' ל' אתזנו כל שאר 

 

 כסומך  א' תתאה 

  ב' א' ת' איהו הוה בדרגא דיוסף  בעלה' של מלכות.  יסוד, '  –  בעל א' ת'(  30

 קא א(.  ב)

 

הפרי של מלכות שממנו ניזונים הבריות בעוה"ז )ל"ז. ע"ס    –  איבא דא' ת'(  31

ת'ודא טעמי על ההוא  (.  106  85 ד'  ד;  ג  )  א'  ז"ח מט  ושוב  ב; תוספת.  שא 

 בהר(.  

 

ו שם על יש' ס  האילן הראשון, כינוי לאה"ר )ל"ז, לפי דרשת  –  א' קדמאה (  32

 לה א. הנושא סמאל(.  א)דברא קב"ה בעלמא  א' ק'וחבל  (. 33כא. ע"ס 

 

קדישא (  33 או    –  א'  ספירת תפארת  במקביל  וכן  ליעקב,  כינוי  האילן הקדוש, 

  –  אילן יסוד )ל"ז. לפי ס' הבהיר צה, קיג. יעקב הוא כדוגמתו של אה"ר הנקרא  

שבס'  –  32ע"ס   האלכסונים  יב  א.  פד  ב"מ  בחינות    ולפי  מייצגים  הבהיר 

בספירות הקשורות לתפארת, ומזוהים גם עם בני יעקב, עב המשתלשלים מהם  
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ע"ס   יסוד  במשמעות  יעקב.  ירך  יוצאי  לשבעים  ע'    23קשורים  במובאה. 

אורה   גבולי אלכסון.  :  129ג'יקטיליה, שערי  יב  יב שבטים שהם    יעקב שהוא 

לה ב.  א  )  ונטל מיניה ברכאן  דאיהו יעקב   ק' אחרא    א' עד דאתא  (.  65  13ע"ס  

ק'ואתתקף  מסמאל(.  מניה  .  32ע"ס    קדמאה    א' לעומת  אחרא   בתריסר    א' 

ב  )  א' ק'דיעקב כללא דאבהן והוא  סב ב(.    ב)תחומין... וכלא כגוונא דלעילא  

א'  בתראה שלים... והשתא אשתלים בארעא    –בר' מו ב    –  יעקב יעקבסו ב(.  

 קלח א; א"ר(.  ג  )בשבעין ענפין כגוונא דלעילא בתריסר תחומין  ק'

 

 (. 49ע"ס    – דמסאבא א' ישראל והתורה )לעומת  –( 34

 

ותקיף (  35 רבא  ח(.    –  א'  ד  דנ'  לפי  הצירוף  )ר"מ.  ישראל  וחזק,  גדול  אילן 

 (. 5קכא א; ר"מ. ע"ס  ב) א' ר' ו' וישראל אתקריאו 

 

ו'(.  40  39  25  4  3ובעיקר לרשב"י )ע"ס    כינוי לת"ח    -(  36 .. ר"ש בן  . א' ר' 

רב ב.    ג)  א' רברבא ו'  –דב' כ יט    –כי האדם עץ השדה  ריח א(.    א)יוחאי הוא  

 לפי תע' ז א(. 

 

בתוקפא  ז א(.    א)  א' רב ו' דא    –יש' סג ז    –רב  (.  12כינוי ליסוד. )ע"ס    –(  37

בגוויה נפיק חד  עו ב(.  א  )גו נטיען עלאין    א' ר' ו'דהרמנו דמלכא אנציב חד  

רכו ב. ההקשר ע"ס   א  )  א' רברבא ו' לעילא דא הוא  עב א(.  קא  )  א' רברבא ו' 

נא א. היא המלכות,  ב  )דחיי    א'  א' רברבא תקיף דהיא אורחא לההוא  (.  129

א'  נח ב(.    ב)ביה אתזנו עלאין ותתאין    א' חד רברבא עלאה תקיפא (.  24ע"ס  

דהוא נהר דנפיק    א' רברבא ותקיפאנשמתין מסו ב(.    ב)  קדישא רבא ותקיף 

  נח א.    ג)דמזון לכלא ביה אקרי עץ חיים    א' ר' ותקיפאההוא  צט ב(.  ב  )  מעדן

 יח(.  -לפי דנ' ד ט ומזון לכלא ביה 

 

נו א.    ג )  א' עלאה רברבא ו'(.  13הספירות ובמרכזן תפארת )ל"ז. ע"ס    –(  38

בו היתה הכוונה בשעת הולדת יעקב, ואילו עשו הכוונה בהולדתו היתה ספירת  
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גווני מלכות(.   ואתעביד    וכד  תפארת...  אקרי  ושפיר  אתחברו  ו'  רברבא  א' 

 רצו א; א"ז(.  ג ) ויאה

 

אילן שגדל וחזק בתורה, כינוי לרשב"י )לת"ז    –  א' דרבא ותקיף באורייתא (  39

 )ת"ז כג ב; תק' ו(.   א' ד' ו' ב'רבי רבי אנת הוא (.  36לפי הנ"ל, ע"ס 

 

)ל"ז לפי פס' קיב א:    –  א' רברבא(  40 ז ב:  ן גדול אילהתלה בת"ח  וכן ע"ז   ,

ע"ס    אשלי רברבי לחכמים.  דאורייתא  (.  3ככינוי  מילה  דלא תפקון מפומייכו 

ולא שמעתון מ ידעתון  ר' דלא  רגילה בספרות הקבלה   א)  א'  זו  א. אזהרה  ה 

 (. קבלה ומכאן השם 

 

רברבין (  41 העליון    –  אילנין  בעולם  לתיקונים  משל  והם  גדולים,  אילנות 

ואתעבידו מאילין  רה, ואף משל לשלושת האבות )ל"ז(. שמתקנים ע"י למוד התו

רג    ג)רזא דאבהן    א' ר' דאינון דיוקנא דתלת  (.  90פה ב. ע"ס  ג  )  א' ר' מילין  

 א(. 

 

אילן גדול ונכבד, כינוי ליסוד )ל"ז. הצירוף איחוד של דנ' ד    –  א' רב ויקירא(  42

 ו א(. א )רב מכלא מאן אתר נפק  א' ר' ו' הא ח ועזרא ד י(. 

 

זוטא(  43 יסוד.    –  זעירא,  א' אחרא  לעומת  )ל"ז.  האילן האחר הקטן, מלכות 

צט    ב )נפקין    א' א' זעירא וכל רוחין מז א(.    א )מניה    א' א' ז'דאית  (.  14ע"ס  

 ב(.  

 

עץ    –  א' אחרא (  44 לעומת  ואחר  אילן המות  הוא  )ל"ז.  מלכות  האילן האחר, 

 רכא ב. א  (. 92החיים. ע"ס 

 

יחידאי עלאה  (  45 אילניןא'  אילנות, עץ החיים.    –  מכל  עליון מכל  יחידי  אילן 

)ל"ז(.   למלכות  מעל  העליונות  לספירות  א' ושבקו  כינוי  מ'  ע'  י'  ואתו    א' 

 רכא ב(.   א ) לאדבקא באתר דמשתני
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 קפו ב.  בספירת יסוד )ל"ז(.   – א' דאקרי עץ פריא( 45

 

ביש (  46 דאיהו  ביש ,  א'  ע  –  דכוליה  )לת"ז.  ס"א  רע  שכולו  אית  (.  93"ס  עץ 

)ת"ז קח ב; תק' סט. וכן הוא משל לרשע  לית ביה טב כלל    א' ד' ב'דפיקו  מ

 גמור(. ת"ז צג א; תק' ס. 

 

מלגאו (  47 מתיקא  ומוחא  מלבר  בישין  דליה  דקליפין  שקליפותיו    –  א'  עץ 

)לת"ז.   ולבו טוב  רעים  ומוחו מתוק מבפנים, משל לאדם שדבריו  רעות מבחוץ 

 . 97ז צב ב; תק' סו. ע"ס  (. ת" 194ס'  גופא ע"ע 

 

ורע(  48 טוב  מעורב  ע"ס    –  א'  )לת"ז.  הדעת  דערבוביא  –  103עץ  ושם    א' 

 באריכות(. ת"ז קט א; תק' סט. 

 

ואף    –?  א' דמסאבא(  49 הגויים  תורת  והוא  פרי  העושה  עץ  הוא  עץ הטמא, 

נראה   כולו  הקטע  אך  )ל"ז.  קדוש  אילן  שהם  ישראל  לעומת  עצמם  הגויים 

מאוחר דורש  כהוספה  ושמא  גליון בגי'    מוץת.  שמשון    און  ר'  שכתב  כמו 

)ז"ח עח ד; רות מה"נ,    א' ד' דלית איבא במאוסטרופולי והובא בניצוצי זוהר(.  

 ושם באריכות(.  

 

 לו א.  א אילן השולט בלילה, כינוי למלכות )ל"ז(.   – א' דשלטא בליליא ( 50

 

)אה"ר((  51 )ל"ז. ע"ס  –  א' דחטא ביה  דגרים אדם  (.  97  עץ הדעת, מלכות 

כלהו הוו מתחברן בההוא זמנא בההוא  רלז א(.  א  )לאתרכא    א' ד' ב'לההוא  

 קנח ב(.  ג ) א' ד' ב' א'

 

 עו א. א )ל"ז(.  עץ הדעת, מלכות  –א' דאכל מניה אה"ר ( 52

 

 . 3אילן הנושא פירות, כינוי לת"ח )ל"ז(. ע"ס   – א' דיהיב איבין ( 53
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אילן שלא עושה פירות, משל    –  א עביד פיריןא' דל,  אילן דלא עביד איבין(  54

ריח א; ר"מ.   ג(.  104לאדם שאינו עושה מצוות ומעשים טובים )לר"מ ות"ז. ע"ס  

 ת"ז קלג ב; תק' ע.  

 

אילן שפריו נעשה עוף )ל"ז מה"נ. ע' טור יו"ד    –  א' דאביה אתעביד עופא(  55

א:   כא  ג  השמים  שער  שלמה,  בן  גרשון  וע'  טו.  הופד  אחד  בחוף  אילן  א 

ממנו  קטנים  עופות  שיוצאים  באילן,  צימלס:  ר'  .  אינגלטירא  הגדלים  עופות 

 טו ב; מה"נ.   ב(. טנברג. כטרא , ור'1926בתוך מנחת ביכורים, וינה 

 

אילן המבוסם כלומר הממותק, תפארת או יסוד שמידת הדין   –  א' דמבסם (  56

  MTJMשלום  = 'מיתק' את הדין, ע'    בסם שבו ממותקת ברחמים )ל"ז. שורש  

 קעט א; סד"צ(.  ב)יתיב בגו  א' ד'(. 44הע'  388

 

בר' ג    –  ונחמד העץ להשכילעץ הנחמד למראה )ל"ז.    –  א' דמרגג למחזי (  57

 יג א(. ב ) א' חד ד' ל'  וחמינא (. מרגג א' לאסתכלא ביהות"א:  –ו 

 

לגו(  58 דקיימא  לספירת    –  א'  ובאנלוגיה  לישראל  כינוי  בפנים,  העומד  אילן 

רכה ב. והם נקראים    ב)  א' ד' ל'ישראל אינון  במובאה(.    56ה )ל"ז. ע"ס  חכמ

 שיגן עליהם(.  קודש , ומוציאים החוצה כסף קודש

 

אילן שלא נעקר לעולמים, נשמה חדשה שעדיין    –  א' דלא אתעקר לעלמין(  59

ע"ס   ס' הבהיר קצה,  לפי  )ל"ז,  בגלגול  איהו  (.  7לא היתה  ל' דלמא  א'  ד'    א' 

 רלט א(.   א )ותדחי קמיה 

 

מעילא (  60 ענפוהי  דאתפשטן  ולמטה    –  א'  ענפיו  נפרדים  שלמעלה  אילן 

מתאחדות   יסוד  בספירת  למטה  )לת"ז.  הספירות  לכל  סמל  מתאחדים, 

ים  קשורעז ב, ונפש החכמה, אבל שם הענפים    גואף בזוהר  .  11הספירות. ע"ס  

ד   (.למעלה ע' מ'בצדיק מתייחדים הא הכא רזא  ד'  בשורשוי  ומתייחדים    א' 
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יח(.  לתתא   תק'  ב;  לד  ד)ת"ז  רזא  מילה...  בברית  דענפוי  ויחודא...  א' 

=  ברית מילה   גם זיווג.  יחודא  )ת"ז צ א; תק' נו.  בכל סטרא    מתפרשן לעילא

 יסוד(.  

 

  18ס'    קשראתפארת )ל"ז. ע"ע    –  א' דכל קשרא דמהימנותא ביה תליא (  61

צו    ג (.  37  23ע"ס    –למטה    יסוד המשפיע   –א' דמזונא דכלא ביה  . השווה  19

 ב.

 

)ז"ח קיד  במין חבושים  א' מ' ת' כמאן דארכיב )לת"ז(. אילן ממין תפוחים ( 62

 ב; ת"ז(.  

 

 כנסמך 

עלמא(  63 דעלמא  אילני  א'  )ל"ז(.    –,  שבעולם  עץ,  ע' מכל  עצים,  לית    א' 

א(.    ג)דמתעכב לאפרתא כמו תמר   גפן לא קבילת הרכבה ממין אחרא  טז 

קטו ב. לפיכך    אז קיא א; תק' סט. הרעיון מופיע גם בגוף הזוהר  )ת"   א' ד'מכל  

לגפן   הנאמנה  האישה  השכינה.    –נמשלה  על  משל  ובת"ז  ג.  קכח  תה' 

ובירושלמי כלאיים א ז נדרש באופן דומה על הזיתים הנזכרים באותו פסוק והם  

 משל לבנים(.  

 

חקלא (  64 לת"ר(.    –  אילני  )מה"נ,  השדה  לעצי  אמר  לארעא  אפיקי  קרא  ה 

 )ז"ח טז ב; בר' מה"נ(.  א' ח' דשאים... ו

 

האילן של הארץ, יעקב שהוא בדמות האילן האלוהי )ל"ז. ע"ס    –  א' דארעא (  65

בארעא יעקב  (.  33 ענפין    א'  ע  נפש  ע  דרזין(.  ב  )ואינון  רזא  אדרת  א;  קכג 

דאשתלים כגוונא דלעילא בתריסר תחומין בשבעין ענפין ובעא    א' ד' ההוא  

 צו ב(.  ג  )יה לבן ארמאה לאובדא ל
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וארעא(  66 )ל"ז    –  אילני שמיא  ובארץ  עדן  והארץ, העצים שבגן  עצי השמים 

ו' ומה"נ(.   ד; בר' מה"נ.    וחילהון מזדעזען ומשבחן למארי כלא  א' ש'  ז  )ז"ח 

 (. עלינו לשבת לאדון הכללפי התפילה 

 

המלכות    עצי גן העדן, לעתים כוחות הנאצלים מן  –  אילנין דבגנתא דעדן(  67

כל אינון  עז א(. א )מזמרן ומשבחן קמיה  א' ד' כלהו (. 79)לפי לת"ל ותר'. ע"ס 

  ג )  ונטיעין  אילנין ולרוואה    גנתאלאשקאה  קצו א(.  ב  )פתחי ואמרי    א' דגנתא

א(.   לפניו  נח  ומזמרים  ריחם  עולים  עדן  בר'וכל האילנות שבגן  ג;  יב     )ז"ח 

עדן:   גן  רמד"ל, סדר  ומשבחיןוכל האמה"נ. השווה  בגן מרננין  (.  ילנות אשר 

כל   משם  שבגן ומתדשנים   ... מה"נ(.    האילנות  בר'  ג;  יג  מבטשי  )ז"ח 

ד; בר' מה"נ. הנושא    אילניא בגנתא דעדןבטלפיהון בטרפי   יז  גלגלי    –)ז"ח 

)ז"ח יח    אילנות שבגן עדןאלו    –תה' קד טז    –עצי ה'  השמש הנוטה לערוב(.  

)ז"ח יח ג; בר' מה"נ. ענין חטא    אילני גן עדןאלו  כנה כל הענין בב; בר' מה"נ(.  

המפורש(.   בשם  בעצם  שהיה  הראשון  בגו  אדם  ומצפצפא  צפור...  אילני  חד 

היכל קן ציפור  )ז"ח סא ב; שה"ש. נראה לי שכאן המקור העיוני לעניין    דגנתא

שהוא מקום מושב המשיח לפי הזוהר וסדר גן עדן, וע' שלום, מעשה ר' גדיאל  

 (. 276דברים בגו התינוק, 

 

כתר איהו אמון מופלא דבעא  שבע הספירות התחתונות )ת"ז(.    –כסמל    –(  68

 לפי בר"ר א א(.   אמון מופלא )ת"ז פז א; תק' נב.  אילנין בגנתא לנטעא 

 

.  א' דחייא כינוי לת"ח )הצירוף השווה למשל תר' למשלי ג יח:    –  א' דחיי (  69

ע"ס   עצה  (.  3המשמעות  את  יט    דב'  –לא תשחית  איהו    –כ  דדא  ת"ח  דא 

  א' ד' ת"ח הוא  רב א. השווה תע' ז א(.    ג )  דיהיב איבין   א' ד' א' במתא דאיהו  

 שא ב; תוספת(. ג )ממש 

 

תפארת    –כינוי לס' הזוהר )ר"מ. ואולי יש לזה גם משמעות כסמל קבלי    –(  70

ספר הזוהר בדיוקנא דעמודא דאמצעיתא  . השווה ז"ח קג ד; ת"ז:  76ע"ס    –

הוא כינוי רגיל    א' ד'. וכן  ספר, דזוהר דיליה מאמא עלאה דאיהי זוהר  דאיהו
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דעתידין ישראל למטעם  (.  71  10ובר"מ עבר לזוהר. ע"ס    –  73ע"ס    –לתורה  

 קכד ב; ר"מ(.  ג )דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי   א' ד' מ

 

רבינ  –(  71 למשה  הדורות  בסוף  להיגלות  העתידים  הקבלה  ונראה  סודות  ו, 

לך אתגלי  וכד  )לת"ז(.  כנ"ל  לזוהר  כן  גם  ד'  –למשה    –  שהכוונה  בדרא    א' 

בינייהו   ע"ע  בתראה דאת עתיד לאתגלאה  ת"ז.  ב;  צח  .  13ס'  גלגולא  )ז"ח 

ויש להביא בחשבון גם את דעתו של גרץ שמשה מזוהה עם בעל הזוהר, ואולי  

 אף בעל ר"מ ות"ז זה היה שמו(. 

 

שירטוטין דידין אינון  (.  87הידים הגומלות טוב )ת"ז, ע"ס  כינוי לשרטוטי    –(  72

 )ת"ז קלג ב; תק' ע(. כד אינון פתיחן למיעבד טיבו  א' ד' 

 

ברכות לב ב.    –כינוי לתורה )לפי משלי ג יח ודרשות חז"ל על פסוק זה    –(  73

אין להפריד בזוהר בין משמעות זו לבין הספירות המסומלות ע"י התורה, בעיקר  

אתתקף    אואתאחד  או    אחיד . הצירופים הנפוצים  76  75יסוד, ע"ס    תפארת או 

מחזיקים  . מילת  עץ חיים היא למחזיקים בהנובעים כולם ממשלי ג יח:    א' ד'ב

  אחד . בנוסף למשמעות אחיזה יש לפועל  אחדאו    תקף אפשר לתרגמה בפועל  

כגון לפי   ואחדות מיסטית,  כל מאן דאשתדל  ט ב:    גגם משמעות של דביקות 

צו  ג  , ור' גם    -דב' ד ד    –בקב"ה הה"ד ואתם הדבקים  אחיד  אורייתא כאילו  ב

.  94ע"ס דמותא  א'. ולגבי  76במשמעות סימבולית קבלית ע"ס  א' ד'אחיד בא. 

, ביטוי  להתחזק באילן החיים :  345ביטוי זה מצוי גם בלשון רמד"ל, שושן עדות  

ע  ומכאן  הזוהר,  כבר מהארמית של  מושפע  ברור שהוא  ראייה שהזוהר  זה  וד 

נקראות   תורות ששתיהן  בין שתי  מבחין  ר"מ  שלום.  כדעת  קודם  ד' נכתב  ,  א' 

אחת מצד האצילות ואחת מצד הבריאה, והיא העיסוק על מנת לקבל פרס. ע"ס  

א'  מאן דאתמשך בתר רע לית ליה דירה עם  במובאה(.    31ס'  גופא  . וע"ע  21

סג ב.    א)  א' ד'יתא קדישא דאיהי  אורי(.  דיוראושם    –קצג ב    בנב ב. וכן  א  )  ד'

רט    א קנב ב,  א  נב ב,  א  )שם. כיו"ב    א' ד' אתאחידו בקנא א(.  א  קלא ב,  א  וכן  

ב(.    ב ב,   מקצג  מתפרש  היה  ד' ואל  בעץ  ב  )  א'  שחטא  לפני  אה"ר  ב.  קצב 

ולא היתה לו תשוקה לדעת את הדברים של  נהירו דחכמתא  הדעת, שכן עמד ב
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קצג  א  רס א. וכן  ג  )  א' ד' אחיד בבמובאה(.    92ע"ס    –  א' ד' אתפרש ממטה.  

כל מאן דאתתקף באורייתא אתתקף  שא ב(.  ג  קפב א,  ג  קעו א,  ג    קו ב, ב  א,  

ד' ב וכיו"ב  א  )  א'  ב.  ב,  א  קעד  א,  א  קנד  א,  א  קפב  פקודא(.    ב קצג  ב;  קלד 

  –  א'שר העולם הבא, ו   א' ד' אורייתא דא  קצג א(.  א  )  א' ד'אתתקן ואתתקף ב

אתקרי ואתקרי העולם הבא דלא אתקרי ביה    א' ד'דא    –ייתא  ואוראולי צ"ל  

 פג א;  ר"מ. הראשון מעולם הבריאה והשני מהאצילות(. ג )שכר 

 

דהוה מקצץ בנטיעות ועביד פירודא  כסמל כינוי לספירות בכלל )ת"ז(.    –(  74

 )ת"ז קכה ב; תק' ע(.    א' ד'ב

 

משל ב'סוד אילן האצילות'.  יסוד )לא בר"מ ות"ז. וכך לפי מקובלי גירונה ול  –  75

ע"ס   ותפארת.  יסוד  בין  זה  בהקשר  להבחין  אפשר  תמיד  לא  הזוהר    12בגוף 

מגו  108 אתער  ד'(.  ב  א'  ובטש  דרוחא  א.  א  )אחרא    א' נשיבא  =    אחראיד 

יח א. לפי יר' ברכות א א,    א )דביק בהו    א' ד' חמש מאה שנין אינון דמלכות(.  

א'  דכלא בתיאובתא ורעו דעח ב(.  א  ע'  אבל כאן הכוונה לחמש הספירות, וכן  

נשמתא  שא ב(.    גקיג ב,    גקיא א. וכן  ג  )הוא    א' ד' צדקה  רט א(.  א  )  דחייא

קפז  ג  )דכל חיין ביה תליין    א' ד'אתמשכו ליה חיים מגו  קע א(  ג  )  א' ד'מגו  

 .  32ס' גופא )ז"ח פז ד; רות מה"נ(. וכן ע"ע א' ד' ברית דא ב(. 

 

)ע"ס    –(  76 ב(.  13תפארת  אחיד  ד'יעקב  וכן    ב)  א'  ב.  יעקב    אנח  ב.  רלו 

ג  )  הוא   א' ד'   (. ו 73  33. ע"ס  89ע"ס    –מסמל את תפארת. וכך אצל ג'יקטיליה  

 רכז א; ר"מ(.    ג)לית קליפין  א' ד' בקכא א(. 

 

  א' ד' מסטרא דבינה דאיהו    –דנ' יב י    –והמשכילים יבינו  בינה )ר"מ(.    –(  77

 קכה א; ר"מ(.   ג )דאינון נ שנין דיובלא  ' ד' אמסטרא דקכד ב; ר"מ(.   ג)

 

איהו בכמה דרגין מתפרשין    א' ד' (.  11כמה ספירות )אולי ו קצוות. ע"ס    –(  78

 קצג א(.  א  )דא מן דא וכלא חד  
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 כנסמך  א' דחיי 

את יתיב  נ"א    –אתיהיב    א' ד' ד' ד' בין טרפי  )ל"ז(.    –  א' ד' דגנתא דעדן(  79

 והוא רשב"י(. ריח א.   א)רבא ותקיף   א'  –

 

דאצילות (  80 ד'  דבריאה ,  א'  ד'  האצילות    –  א'  ועולם    –עולם  הספירות, 

 רפג א; ר"מ.  ג (. 102מזוהה עם מטטרון )לר"מ. ע"ס  –הבריאה 

 

בחינת תפארת של עולם היצירה או הבריאה הנקרא טוב    – א' ד' דטוב ורע( 81

וף של שני האילנות  ורע )לר"מ. צירוף אבסורדי המאפיין את בעל ר"מ ות"ז, ציר 

ורע מצד סמאל   כאן עם משה  המנוגדים. העולם הוא טוב מצד מטטרון הזהה 

ו' אנת בוכרא מסטרא ד(.  98אויבו, ע"ס   פג א; ר"מ. משה הטוב    ג )  א' ד' ד' 

 הוא 'בכור' לעומת הרע שבאותו עולם(. 

 

עץ החיים הנטוע בשבת המלכה, )לת"ז. עץ    –  א' ד' דנטיע בשבת מלכתא (  82

ולכן משם נשמת ת"ח  החיי ואין לאכול ממנו,  ם דומה לשבת שאין לחלל אותה 

שאין להשתעבד בהם, אלא עם הארץ שהוא מצד יום החול צריך לשרת אותם(.  

דלא צריך שום בר נש לאשתמשא    א' ד' ד' ב' מ' דאתקרי    א' דאנת מסטרא ד

 = אסור בל"ז(. דלא צריך )ז"ח קו ג; ת"ז.  ביה

 

 כסומך  א' דחיי 

ד'מסט(  83 דא'  ד' ,  רא  בספירות    –  מא'  נשמתו  שמקור  מי  החיים,  עץ  מצד 

איהו בן    מ' ד' ... מאן דאיהו  מא' ד' דישראל אינון  (.  82  77)לר"מ ות"ז. ע"ס  

הבא   ר"מ(.    ג )העולם  ב;  לבית המדרש  פב  יכנס  לא  כברו  תוכו  שאין    –מי 

ב;    רמה  ג)אלא מעץ הדעת טוב ורע    מ' ד' ד' בגין דלאו איהו    –ברכות כח א  

  –תה' א ג    –דאתמר ביה אשר פריו יתן בעתו    מ' ד' ד' מאן דאיהו  (.  99ע"ס  

 רנג א; ר"מ. ת"ז נו ב; תק' כא(.   ג )ז"ח קז א; ת"ז. וכן 

 

   . 183ס'  אדם ע"ע   – אדם דא' ד' ( 84
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 קעח ב. ג . )ל"ז(. אתתא דא' ד'  -א( 84

 

ד' (  85 ע"ס    –  איבא דא'  )ל"ז  שתא אכלי  ה (.  105  31פרי עץ החיים, מלכות 

ד' מ ד'  מסכנא    א'  לגבי  דאשתכח  אתר  ההוא  איהו  תוספת.    ג)ומאן  ב;  שא 

 אבל בעוה"ב יאכלו מעץ החיים ממש(. 

 

ד' (  86 דא'  ע"ס    –  ענפין  )ל"ז.  תפארת  בספירת  שמקורם  ספירות  או  כוחות 

 קלג ב.  ב(. 116

 

 (. ת"ז קמו א; תק' ו. 72כינוי לשרטוטי כף היד )ת"ז. ע"ס   –( 87

 

 המבוע של עץ החיים, חכמה )ת"ז(. ת"ז קטו ב; תק' סט.  – ו דא' ד' נביע( 88

 

עלאין(  89 חיין  חיים ,  א' דאינון  החיים הם    –וכיו"ב    א' דנטע שורשוי באינון 

על   פאראפראזה  )ל"ז.  תפארת  או  יסוד  והאילן  ובינה  דחייחכמה  השווה  א'   .

מעלה.  עץ החיים משתרש על החיים אשר ל:  331-330רמד"ל , שושן העדות  

וזו  :  120וכן ג'יקטיליה, שערי אורה  עץ החיים על כי הוא נשרש בסוד החיים.  

הנקראת עץ החיים כלומר העץ שספירת הבינה    –תפארת    –היא הספירה  

קנו ב(.    א)  א' ד' ח' ע' ועל דא קרינן עץ החיים  (.  הנקראת חיים מתאחדת בו

   א' מאינון חיים   –יח  משלי ג    –אלין חיים דאקרון עלמא דאתי... עץ חיים היא  

 נח א(.   ג) א' ד' ש' ב' ח' מא א(.  ג)  א' דאתנטע באינון חיים 

 

)ל"ז.    –  אילנין דחיין (  90 התיקונים הנעשים למעלה ע"י דברי תורה של מטה 

  ג )לעילא    א' ד'זכאין אינון דידעין אורחוי דאורייתא... דאינון נטעין  (.  41ע"ס  

 פה ב(. 

 

אילן שנראים בו החיים והמות, מקום המשפט,    – ביה א' דחיזו דחיי ומותא ( 91

 ריז ב(. א )  א' ד' ד' ו' ב' תרין צפרין... דמדוריהון תחות ספירת מלכות? )ל"ז(.  
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ור' להלן.    –  א' דמותא(  92 ות"ז  זו לא ר"מ  )ל"ז. במשמעות  עץהמות, מלכות 

נגזרה   שבגללו  משום  ואף  החיים.  לעץ  בניגוד  כך  ומכונה  הדעת,  עץ  עם  זהה 

העולם   על  ש  א   –מיתה  אה"ר  חטא  ובגלל  ב.  לההוא  קב  ביה    א' גרם  דשרי 

קצד א. להבנת השם ע' גם ז"ח צא ד; איכה מה"נ, וע'    ב   –מותא לכל עלמא  

, ונראה שאין משם  עצמות = עץ מות עוד להלן. וע' סדר אליהו רבא ה, הדורש  

כזאת(.   דרשה  בזוהר  ואין  הזוהר,  על  ד' דא    א' השפעה  דנטיל    איהו, מאן   א' 

בעי ליה לבר נש לאחזאה  (.  א' ד'לה ב. הסבר לכינוי    א )ליה בלחודיה מיית  

גרמי בתר דסיים צלותא דעמידה כאילו אתפטר מן עלמא דהא אתפרש מן  

דאהדר ליה פקדוניה כד"א ויאסוף רגליו    א' ד' דחיי וניש רגלוי לגבי ההוא    א'

השתא בעי לאתכנשא  דהא אודי חטאוי וצלי עלייהו    –בר' מט לג    –אל המטה  

קכ ב. ענין זה של נפילת אפיים הוא המקור לעניין    ג)  ולנפל  א' ד' לגבי ההוא  

בקבלת   הרעיון  על  האר"י.  קבלת  דרך  ובחסידות  בשבתאות  לקליפות  הירידה 

האר"י ע' תשבי, תורת הרע והקליפה קכט ואילך. עוד לעניין נפילת אפיים ע"ע  

ל  א'אתער  (.  4ס'  אידרא   לאוספא  ד' ההוא  דחיי  ב(.    ג)  א'  וההוא אתר  קנד 

 רסא ב.  ג קיא א.  גקנה ב(. וכן  ג ) א' ד'דנוקבא איהו... וע"ד אתהדר לגבי 

 

סטרא אחרא, ולפעמים מטטרון והגבול אינו ברור )לפעמים בזוהר ותמיד    –(  93

  א' ואי ארפי גרמיה מ(.  98  97  15רק בר"מ ות"ז. ע"ס    –בר"מ ות"ז. מטטרון  

ו  א'קנב ב(.    א )יא עלוי ואתאחיד ביה  שר  א' ד'דחיי הא     א' ד' דחיי אסתלק 

ד' (.  73ע"ס    –אתתקיף  קנד ב.    א)אתתקיף ביה   ב(.    א)סטרא דרע    א'  רח 

)ת"ז סט א; תק' כד. דרשה על    א' ד'דחיי לא ב  א' וענו לחיי בגין דאתקשרו ב

זו נזכרת כבר במדרש תנחומא פקודי ב(.    לחיים ברכת   בשעת השתיה. ברכה 

   א' ד' זוהמא וערלה ד(. 100)ת"ז צח א; תק' סז. מטטרון. ע"ס  א' ד' מ  ערבוביא

 )ת"ז ק א; תק' סט(. 

 

  –  דתליא ביה מותא   )תתאה(   א' ,   א' דביה שריא מותא ,   א' דביה מותא(  94

כיון דחטו  נא ב(.    א )  א' ד' מ'(.  92ע"ס    –מלכות )ל"ז, פאראפראזות על הנ"ל  

מ"א יט ד    –את נפשו למות  (.  73ע"ס  נב א.    א)  א' דשריא ביה מ'ואתדבקו ב
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בשעתא  רמו א(.    א )   א' ד' ב' מ'דחיי ואית    א' אית  רט א(.    א )  א' ד' ש' מ'    –

 קכ ב(.  ג) א' ת' ד' ב' מ' דליליא עאל ושלטא 

 

ותקח מ'פריו  עץ הדעת )לת"ז. לפי הראשי תיבות להלן(.    –  א' דתמן מות (  95

 ת"ז צג א; תק' ס(. ) א' ד' מ'הרי איבא ד –בר' ג ו  - ות'אכל  

 

עץ הדעת טוב ורע, ס"א ובת"ז אולי מטטרון )ל"ז ע' להלן(.    –  א' דשקרא(  96

בגין דההוא הרהורא סלקא    א' ד'הרהורא דמסאיב ההוא מקורא דיליה עביד  

קנד ב. הכוונה להרהור באישה זרה. החילופים    א )  ואחלף נפשא תחות נפשא 

מעץ  פים בין ה'אילנות' העליונים(.  גורמים גם חילו  –הוא ה'שקר'     -שבמחשבה  

)ת"ז צג א;    חד בלב וחד בפה   א' ד'הדעת טוב ורע דאיהו ערבוביא דטוב ורע  

במובאה,    83תק' נט. השקר הוא 'ערבוב' בין טוב ורע שהוא מהות האילן. ע"ס  

100  .) 

 

ורע(  97 ד)עץ הדעת( טוב  = מלכות.    –וכיו"ב    א'  בזוהר  ט.  ב  בר'  לפי  )ל"ז. 

עץ  = מטטרון כמוכח מת"ז צח א; תק' סז. לפי ת"ז נקראת המלכות    בר"מ ות"ז 

רע ביה  דלית  טוב  עולם    –  הדעת  הוא  מטטרון  ואילו  יח.  תק'  ב;  לד  ת"ז 

בו   ולעתים מתקרב או מזדהה  100  96ע"ס    –הניגודים. מכאן השקר הכרוך   ,

  ו'   א' דדעת ט' ז ב(.    א )  א' ד' ו'אקרי יראת ה' בגין דאיהו  (.  15עם ס"א. ע"ס  

א' דדעת  האי עלמא אתנהג כלא ביד א(.    א )אתער ההוא סטרא אחרא דרע  

קכד ב; ר"מ.    ג)דאיהו איסור והיתר טומאה וטהרה    א' ד' ו'צה ב(.    ב)  ט' ו'

ו' רזא ד)ת"ז סט א; תק' כד(.    א' ד' ו'ואתעביד  וע"ש באריכות(.     א' ד' ה' ט' 

  א' ד' ו' דחיי ב  א' בש  אתל)ת"ז צז א; תק' סו(.    דלא עתיד קב"ה לגלייא ליה

ו'  ואית  )ת"ז צט ב; תק' סט(.   דקליפין דאינון גרעינין אינון מלגאו רע    א' ד' 

  א' דטוב עם רע ורע עם טוב )ת"ז קט א; תק' סט(.    ומוחא דקיק מלבר טוב  

 )ת"ז קלג ב; תק' ע(. 
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ורע(  98 דטוב  ע"ס    –  א'  )לר"מ.  וסמאל  מטטרון  של  דמטה  (.  81שיתוף 

דנער טוב  קטו א; ר"מ(.    ב )  מטטרון טוב סמאל רע  א' ד' ו' דדאתמסר לך הוה  

 מטטרון(. נער = רעז א; ר"מ.   ג ) א' ד' ו'דאתפרש מ

 

מי שנשמתו מעץ    –  מא' דטוב ורע,   מסטרא דא' ד)עץ הדעת( טוב ורע (  99

  15הדעת שהוא מטטרון או ס"א )לר"מ ות"ז. והם הרשעים או עמי הארץ. ע"ס  

קכד א; ר"מ(.    ג )  תמן יצר הרע נחש   מ' ד' ד' ו' נש   בבר(. 184ס'    אדם ע"ע    83

ו' קין   ד'  דא'  סט(.     מ'  תק'  ב;  קיד  לבית  )ת"ז  יכנס  אל  כברו  תוכו  מי שאין 

(.  83)ת"ז קכח ב; תק' ע. ע"ס    א' ד' ו' דוראי איהו מ  –ברכות כח א    –המדרש  

 רנג א; ר"מ. ת"ז נו ב; תק' כא.  ג וכן 

 

דערבוביא(  100 והו  –  א'  הדעת,  עם  עץ  להזדהות  לעיתים  ונוטה  מטטרון  א 

ע'   )לת"ז.  למעלה  ערבוביה  הגורם  החוטא  האדם  גם  כך  נקרא  לעיתים  ס"א. 

חולין ס א. עץ הדעת נקרא כך בגלל עירובו מטוב ורע ובגלל 'ערב רב' הקשורים  

והשוה:   הארץ.  ועמי  העשירים  עם  ות"ז  בר"מ  והמזוהים  טוב  בו,  הדעת  עץ 

ביא דטוב ורע דאיהו רזא דצדיק ורע לו רשע וטוב  ורע... ומהכא נפק כל ערבו

וכו' מקורו בברכות ז א, ונדרש בס'  צדיק ורע לו  ת"ז פז ב; תק' נד. עניין    –לו  

יש לקשר את ה  ואולי  בת"ז גם    ערבוביאהבהיר קצה על עניין גלגול הנשמות, 

ערבוביא  ומעץ הדעת טוב ורע...  לגלגול הנשמות. והשווה ת"ז קכח ב; תק' ע:  

ואכן הזיוף הוא סימן  דמשקר מוניטא דמלכא דמערב כספא בעופרת   ישאב  .

וי  (.  97  95במובאה   93  91,  אילן המעורב  -48ההיכר העיקרי של אילן זה. ע"ס  

ולתתא דהאי איהו   ד' מאן דעביד ערבוביא לעילא  מ  א'    דמותא   א'ערבוביא 

וכן   סז(.  תק'  א;  צח  )קשורג  )ת"ז  נד  תק'  ב;  פז  ת"ז  ר"מ.  א;  לגלגול    קיא 

 הנשמות(.

 

א  )דאינון ערב רב    א' ד' א' ערב רב )לת"ז. ע' לעיל(.    –  א' דסטרא אחרא(  101

 כו א; ת"ז(. 
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דאצילות(  102 דמלכות  שמעולם    –  א'  מלכות  שבספירת  תפארת  בחינת 

 הנושא משה(.  פג א;ג ) א' ד' ד'אנת מלך מסטרא ד (. 80האצילות )ר"מ. ע"ס 

 

 כסומך 

ואילך,    53שבלחז"ל. ע"ס  פרות האילן  אילן )ל"ז לפי  פרי ה  –  איבא דא' (  103

)ז"ח עח ד; רות מה"נ. הכוונה לתורת  דיעביד צל לעבודה זרה    א' ד'ב(.  128

 (.  49הנוצרים. ע"ס 

 

ובפקודין  (.  54מצוות ומעשים טובים )ת"ז. ע' שוחר טוב קיד ב, וע"ס    –(  104

ואית עובדין  (.  73ע"ס    –היא התורה  א'  )ת,ז צז א; תק' סו.    א' ד'דילה דאינון  

 (.  72הם הידים, ע"ס  א')ת"ז קלג ב; תק' ע.   א' ד'טבין ואינון 

 

ע"ס    –כסמל    –(  105 יסוד,  של  ה'פרי'  )ת"ז.  ד'איהי  (.  85  31מלכות    א' 

פרי    א' ד'לרבות נוקבא    –בר' ג כב    –  גם )ז"ח קב ד; ת"ז(.    מסטרא דאת י

 וכן ת"ז קלד ב; תק' ע.   )ת"ז צו ב; תק' סו(.  –משלי י יא ל  – צדיק

 

דאילנין (  106 דאילנין ,  פירות  כפירות    -   פרי  למצוות  או  לישראל  משל  והם 

פירות בכורין  לחז"ל(.    –  פירות האילן)לר"מ,    73ע"ס    -  דחיי    א' התורה שהיא  

דאורייתא...  רנג א; ר"מ(.    ג)... הכי ישראל קדמונים ובכורים לקב"ה  פ' ד' ד

  אצטריכו לאייתאה   פרי דאילנין,  דילה דמיין לאיבא   דחיי... ופקודין  א'דאיהו  

 )שם. הסבר אלגורי למצוות הבאת הביכורים(. 

 

האילן(  107 האילן    –כסמל    –  פירות  לחז"ל.  הצירוף  )ר"מ,  ומלכות    –בינה 

 קכא א; ר"מ(. ב ) ו  אילן ומאן  פ' ה' ה ה דאינון  תפארת(. 

 

סוד )כך גם רמד"ל ור'  כינוי לנשמות שהן כפירות הגדלים על ספירת י  –(  108

. ומקורו בס' הבהיר נח. תמונה דומה 219ע' שלום, פרקי יסוד    –עזרא מגירונה  

  –ר"ה א ב    –  פ' ה' (.  Ursprung  63נמצאת כבר בספרות הגנוסטית, ע' שלום,  

כמה    פ' ה' רברבא ותקיף לעילא,    א' פרות האילנות מבעי ליה אלא דא הוא  
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פריך   ממני  רענן  כברוש  אני  ט    –נמצא  דכתיב  יד  ואף  א  )  –הושע  ב.  רכו 

 רמד"ל דורש אותו פסוק(.  

 

דא' (  109 כסמל    –  רישא  האילן.  הצירוף    –ראש  )לת"ז.  העליונות  הספירות 

 לחז"ל(. ת"ז קלה א; תק' ע.  

 

דא' (  110 וכסמל    –  נופא  האילן,  )הצירוף    –נוף  מלכות  חל    –ספירת  לחז"ל. 

ל זה  צירוף  בין  בגירסאות  מוחלט  דגופ ערבוב  ע"ס  ',  אא  המסופקים  והמקרים 

  –תה' מח ג    –  נוף קג ב(.    ב)  נ' ד' ואתקן ב(.  118, וע"ס  14ע"ס   –. מלכות  111

מאוששת ע"י הפסוק. ע"ס  נופא  רכב ב. הגרסה    ב)דאיהו שפירו דכלא    נ' ד'

118 .) 

 

ס'  גוף האילן  תפארת )ל"ז.   –גוף האילן, כינוי לתורה. וכסמל   –  גופא דא'(  111

כן רמד"ל, הנפש החכמה א ד. ג'יקטיליה, שערי אורה א ג; ה קכג:  הבהיר צח ו

הוא   יתברך  יהו"ה  האילן שם  עדן  גוף  גן  סדר  וברמד"ל,  זהה    140.  בהקשר 

. ע"ס  110, וחילופי גרסאות כאלה מצויים לרוב, ע"ס  נוף האילןלשל ס' הבהיר:  

א'וב(.  118  21 דהאי  עלמין    –היכלא  נ"א    –  ג'  כל  ב(.    א)קיימין  שמתא  נ ו 

מגו   נפקא  א'דישראל  דההוא  להלן(.  א  )  ג'  ע'  א.  דמשתדלין  יג  ואינון 

אינון  (.  250ס'  גופא  . וע"ע  73ב. ע"ס  -קצג אא  )  ג' ד'באורייתא כלהו אחידן ב

לפי ס'    –נטלין  = את השכינה.  לה  = ישראל.  אינון  נ א.    ב)  ג' ד' נטלין לה ב

להלן(.   ע'  משמעות,  בשינוי  ענפין...הבהיר  כלא    דאינון  לשיצאה  ד' בעאן    ג' 

נח ב.    ב )  דאיהו עקרא דכלהו ענפין ההוא דשליט עלייהו וישראל אחידן ביה

ג'  (.  גוף האילןישראל נטלו  = ס"א = שרי האומות. ולפי ס' הבהיר צח:    ענפין 

סד    ב )  ג' דההוא א'וישראל משתכחי בנט א. ע' לעיל(.    ב )חולקא דישראל    ד'

רסג    ג)  שלימו דשרשין    ג' ד'יהו"ה  קמח ב(.    ג)  ג' ד'שמשא נהיר מההוא  ב(.  

)ת"ז קלד  באמצעיתא    ג' ד'קכ א; ר"מ. של ישראל(.  ב  )  ג' ד' קימה דלהון בא(.  

 ב; תק' ע(.  -א
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ובמובאה.    121מע"ב שמות )ע"ס    –ה 'גוף'    –שהוא האמצעי  אנ"י  שם    –(  112

 בדרך כלל סמל למלכות(.  אנימילת 

 

  מסטרא דאת ו   ג' ד' ואיהו  (.  102"ז. ע"ס  בחינת תפארת שבמלכות )ת   –(  113

 )ז"ח קב ד; ת"ז(. 

 

דא'(  114 דגופא  אומות    -   שיורא  שרי  ניזונים  מהם  האילן  גוף  של  השיריים 

. והאילן  111ע"ס    –העולם )ל"ז. ואילו ישראל דבקים בגוף האילן ולפי ס' הבהיר  

העולם  ארץ ישראל שותה מי גשמים וכל  הוא האלוהות עצמה. ולפי תע' י א:  

  –  א' נופא דנ"א    –שאר רברבי עמין לא אתזנו אלא מש' ד' ד' (. כולו מתמצית

 רסה ב(.   ג)דישראל מתדבקי ביה  

 

=    תוקפאחוזק גוף האילן או חיק גוף האילן )ל"ז.    –  תוקפא דגופא דא'(  115

. ואולי לפי תחילת הקטע בס' הבהיר צח  48, הערה  MIJM  389חיק, ע' שלום  

ויצא כט א:  לפי הגרסא בריקא נטל לישראל ואחסין לון  (.  כוחות הצורותנאטי 

 (. ת' דנופא דא' שה ב; תוספת. ושוב ז"ח נה א; בלק, ושם הגרסא   ג)  ת' ד' ד'ב

 

או    א'כינוי לשבע הספירות התחתונות )לפי ל"מ. כולן יחד הן     -   ענפי א'(  116

. בת"ז  3ה,  . והשוה ג''יקאטיליה, שערי אור13ע"ס    –תפארת המרכזית ביניהן  

ר' להלן.    –בחינת הספירות הנ"ל בתוך ספירת המלכות    –פעם אחת המשמעות 

במקומות אחרים מכנה ת"ז כך את כל הספיקות, כגון ת"ז פט ב; תק' נו. בת"ז  

. וע"ס  121  65  33השוה ס'    –קלד ב; תק' ע נקראים השמות של שם בן ע"ב  

מים (.  116  86 עינות  עשרה  שתים  ושם  אלימה  תמרים    ויבואו    –ושבעים 

כז   טו  המים    -שמות  על  ויחנו שם  זמנא שליטו  –שם    –...מאי  אלא בההוא 

תה'    –דאקרון המים הזידונים    ענפין דא'ישראל על אינון מיא דאינון תחות  

יומי סעודתי  = ס"א(.  מים  .  33ע"ס    –הם הענפים    70-ו  12סד ב.  ב  )  –קכד ה  

ובהם חלק    –צו ב    ג )הוו ועל דא שבעים פרים    ע' א' ד צז א. ימי חג הסוכות 

העולם   האומות  21ע"ס    –לאומות  לשרי  גם  לרמוז  יכולים  הענפים  ע"ס    –. 

דא'ואיהי  (.  120 עילאה    ענפין  ה  דאת  ת"ז.  מסטרא  ד;  קב  =  איהי  )ז"ח 
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בינה   בחינת  וכאן  עילאה  –מלכות.  שבע    –  ה  את  כוללת  ובינה  שבמלכות. 

הענפים(.   שהן  התחתונות  אהספירות  ו  דא' יהו  ואת  לשית    ענפא  דאתפריש 

)ת"ז פו ב; תק' נא. שלושת    ע' א' ש עלאה  תפארת(.  ו =  )ת"ז ס א; ת"ז.    ענפין 

האות   שבצורת  ותפארת(.    ש הענפים  גבורה  לחסד  דאינון  רומזים  ספירן  ה 

)ת"ז קי ב; תק' סט.  לעילא  ע' א' ג )ת"ז צ ב; תק' נו. מחסד עד הוד(.  ענפין דא'

)ת"ז    ענפין דא'לא איהו אתפלג לכמה קלין דאינון  וקחסד גבורה ותפארת(.  

 רע ב; תוספות. ולפי פס' קיב ב, וברכות ו ב(.   בקיא ב; תק' סט. השוה  

 

ושם כסמל לספירות(.    –אברי הגוף )לר"מ. וע' גם ת"ז קלד ב; תק' ע    –(  117

 רכח א; ר"מ(.    ג) ע' א' איברין דגופא דאינון 

 

דא'(  118 מגופא  כענף    –  דא'   מנופא צ"ל  ,  ענפא  שהיא  יסוד  לספירת  כינוי 

הזוהר   מגוף  מושפע  )לת"ז..  מתפארת  ב    ב היוצא  הגירסא  110ע"ס    –רכב   .

...ודא    -תה' מח ג    –זרקא איהו יפה נוף  עולה בבירור מהפסוק ועניין(.    נופא

)ת"ז מז ב; תק' כא. ובמקור    דאיהו עמודא דאמצעיתא    ע' מ' ד' צדיק ואיהו  

 = מלכות.   'אנופא דבגוף הזוהר 

 

 (. ת"ז פז א; תק' נב.  2כינוי לישראל )ת"ז ע' לעיל, וע"ס   -   ענפין דא' (  119

 

א'(  120 דבגו  ענפין  לעומת    –  שבעין  )ל"ז.  או שריהם  העולם  אומות  שבעים 

ש האילןישראל  גוף  ע"ס  נטלו  שבעין  ובמובאות(.    116ובמובאות,    111  21. 

 א. לפי סוכה נה ב(.  נט  ב ) ש' ע' ד' א'פרי החג למיהב שלמא ל

 

דא'(  121 ענפין  דכל  שמות    והו שם    –  רישא  ע"ב  של  משם  הראשון  שהוא 

ואולי הוא    116ע"ס    –  ענפין דא'הנקראים   )ל"ז. ר' פרוש רש"י לסוכה מה א. 

סמל למלכות לפי הפירושים הרגילים לזוהר לכינויי הגוף(.    אניסמל לתפארת, ו

 (. 116ב א. ע"ס  נ ב  )והו   ר' ד' ע' ד'אני,  א' גופא ד
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ספירות שונות )ת"ז. לפי ס' הבהיר    –שרש האילן. כסמל    –  שרשא דא' (  122

אורה   שערי  ובג'יקאטיליה,  קעו.  ב    –  3פא  החכמה  הנפש  וברמד"ל,  :  9כתר. 

,  הנשמות העליונות לבד הם ממקור האמת ומגזע שורש האילן באמת נגזרו 

)ז"ח קב ד;    ש' ד' ינתא  שכ. ובת"ז ר' להלן(.  אמת והכוונה לתפארת הנקראת  

השכינה. וזאת    –  איהי )שם.  מסטרא דאת ה תתאה    ש' ד' ואיהי  ת"ז. מלכות(.  

)ת"ז פה    דאיהי אמא עלאה   ש' ד' ש  הבחינה הנמוכה שבה 'מלכות דמלכות'(.  

  ש' ד' דאינון    –בר' כט ב    –ש איהו כליל שלשה עדרי צאן  ב; תק' מט. בינה(.  

ק' נא. נצח הוד יסוד ורמוזים בשלושת קוי  )ת"ז פו ב; ת  שרשי א' ... ש תתאה  

ולעומתם  ש האות   עלאה .  =    ש  ותפארת  גבורה  חסד  את  ',  אענפי  הכוללת 

)ת"ז קיא ב;    ש' ד' ה תתאה  , ע' לעיל.  איש ממילת    ש ונכללים בבינה שהיא אות  

)ת"ז קיב ב; תק' סט. חסד    ענפין דש' ד'ש דמשה איהו תלת תק' סט. מלכות(.  

והם  ותפארת,  דא'  גבורה  מהבינה 116ע"ס     -   ענפין  נאצלים  שהם  וכיון   .

ד' הנקראת   לעיל    –  ש'  זה שהוא חידוש של    –ר'  בצירוף משונה  נקראים  הם 

להתגלגל,   משה  נשמת  הוצרכה  ובהם  האבות  שלושת  עם  מזוהים  הם  ת"ז. 

ר"מ(.    בהשוה   א;  ד'ובגין דעקר ש דאיהי  קכ  ואתעבידת תלת    ש'  מאתרה 

 ' סט. בינה וע' לעיל(. )ת"ז קיג א; תקענפין 

 

מלאכים(.    –(  123  = = שליחים  רגליים   = שורש  )ת"ז.  ד' המלאכים  אינון    ש' 

-תה' קד ד    –עושה מלאכיו רוחות  )ת"ז קלד ב; תק' ע. בהקשר לפסוק: שליחן  

 .) 

 

  עיקרא מלכות )לת"ז.    –שורש האילן וענפיו. כסמל    –  עיקרא דא' וענפוי(  124

דאיהו עיקרא דכלהו    א' גופא ד  –  111לגזע, ע"ס  אולי הכוונה לא לשורש אלא  

 (. ת"ז קלד ב; תק' ע. ענפין 

 

דא' (  125 וכסמל    –  עלין  העץ.  )לת"ז(.    –עלי  ד' מלכות  קווצותיו    ע'    –אינון 

 )ת"ז קלד ב; תק' ע(.   –שה"ש ה יא 
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א' (  126 )מילת    –  טרפי  לכשפים  המשמשים  ס"א  כוחות  העץ.  =    טרפא עלי 

' גם בר' ח יא. המשמעות כשפים נובעת לפי דעתי מיח'  עלה, רגילה בלת"ל  ור 

.  להתיר פה אלמים... להתיר פה עקרות, ודרשו חז"ל:  ועליהו לתרופה מז יב  

מצד הצורה. כמו כן יש לקשר    תרופה מצד המובן ול  עליהורומזת ל   טרפי ומילת  

זו את ה ון'  תרפים  למשמעות  כישוף, ע' פירושי רמב"ן  שנתפרשו ביה"ב כסוגי 

בזוהר    עזרא וכן  יט,  לא  כו  א  לבר'  כא  יח'  עצמו,  במקרא  ואף  ב.  שאל  קסד 

(.  טרפי א' דחיי  –  79. וע"ס  3ס'    קוספיתאנזכר בין סוגי הקסם. וע"ע    בתרפים 

  א' אתדבקו לאתחפאה באינון צולמין דההוא    –בר' ג ז    –ויתפרו עלי תאנה  

טרפין  אינון  ... חמו דהאי עלמא מתדבר על ידא ד   ט' דא' דאכלו מניה דאקרון  

בגין    ט' א' ... וכדין ידעו כל זייני חרשין דעלמא ובעו למחגר זיינין באינון  דא'

 . 67= צל ואף צלם(. ע"ס צולמין לו ב.  א)לאגנא עלייהו 

 

 נו א.  א חכמת הכישוף )ל"ז. ע' לעיל(.  –  חחכמתא דטרפי א'( 127

 

דא'(  128 טרפין  ור   -  אפיל  בפריה  עסק  לא  העץ,  עלי  את  )ל"ז.  היפיל  ביה 

  א' טרפא ד' למאן דלא בעא לאשתדלא דאעקר ו (.  19הכוונה לעץ החיים, ע"ס  

דליה   איבא  בפריה    ב )ואזער  עוסק  שלא  מי  ט:  ט  קה"ר  השווה  סבא.  א;  קט 

. וע"ע  אזער דיוקנא דמאריהרצד ב; השמטות:    א. ובזוהר  ממעט בדמותורביה  

 (. 123ס'  אדם 

 

סוף המתפשטת בספירות )לת"ז(.  -יןמשקה האילן, עצמות א  –  שקיו דא' (  129

 )ת"ז יז א; הקדמה. ע' ס' הבהיר קיט(.   ש' ד'מלגו איהו...  

 

המבוע המשקה את האילן, בחינת כתר שבמלכות )לת"ז(.    –  מבוע דא'(  130

 = מלכות(.  איהי)ז"ח קב ד; ת"ז. מסטרא דאת י   מ' ד'איהי  

 

סוף ומגיע לספירת  -ןהמעיין המשקה את האילן, מקורו באי  –  נביעו דא'(  131

 .  88חכמה )ת"ז(. ת"ז קלד ב; תק' ע. ע"ס 
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או הגלגל הנמצאים בעץ הדעת    –  מתקלא דא' (  132 מאזני האילן, המאזניים 

ע"ע   )ל"ז;  לעולם  שבאה  לפני  הנשמה  גורל  את  והקובעים  בהיכלות,  כנראה 

 (.  קסח א  ג ) עד לא ייתון לעלמא  מ' ד'דכלהו סלקין גו  באריכות(.  1ס'  טיקלא
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 אילנא  ביתי של צירופי ערך-מפתח אלפא

 
 52 –א' דאכל מיניה אה"ר     84 –אדם דא' דחיי 

 
 א 45א' דאקרי עץ פרי    105-103 –איבא דא' 

 
 66-65 –א' דארעא     83 –איבא דא' דחיי  

 
 60 –א' דאתפשטן ענפוי מעילא    31 –איבא דא' תתאה 

 
 94  –א' דביה מוחא     105 –איבא לא' 

 
 94  –א' דביה שריא מותא     18-1 –אילן, אילנא 

 
 67 –א' דגנתא דעדן     44-43 –א' אחרא 

 
 97 –א' דדעת טוב ורע   43 –א' אחרא זוטא, זעירא  

 
 57  –א' דלוא בחה אה"ר     65 –א' בארעא  

 
 91 –א' דחיזו דחיי ומותא ביה   55 –א' דאיביה אתעביד עופא 

 
 88-69 –חיי א' ד     46 –א' דאיהו ביש 

 
 81  –א' דחיי דאצילות    89  –א' דאינון חיין עלאין 

 
 94  –א' דתליא ביה מותא    81 –א' דחיי דבריאה  

 
 95  –א' דתמן מות    82 –א' דחיי דטוב ורע 

 
 43 –א' זוטא  80 –א' דחיי דנטיע בשבת מלכתא 

 
 43 –א' זעירא    99-97, 82  –א' דטוב ורע 

 
 37 –א' חד רברבא עלאה תקיפא     53 –א' דיהיב איבין 

 
 45 –א' יחידאי עלאה מכל אילנין     46 –א' דכוליה ביש 

 
   42 -א' יקירא    א' דכל קשרא דמהימנותא ביה 

   61 -תליא 
 

 29-28 –א' לתתא   59 –א' דלא אתעקר לעלמין  
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 28 –א' לתתא דעבודה זרה      25-24 –א' דלעילא 

 
   62 –ממין תפוחין  א'   54 –א' דלא עביד איבין 

 
 21 –א' ממש    54 –א' דלא עביד פירין 

 
 48 –א' מעורב טוב ורע     56 –א' דמבסם 

 
 45, 37, 26, 23-22 –א' עלאה     95-92 –א' דמותא 

 
 א' עלאה קדישא דמזונא דכלא      א' דמזון, דמזונא, דכלא

 23 –ביה      37,  23 –ביה 
 

 26 –פנימאה   א'   102  –א' דמלכות דאצילות  
 

 37, 34-33 –א' קדישא     49 –א' דמסאבא 
 

 37 –א' קדישא רבא ותקיף     57 –א' דמרגג למחזי  
 

 32 –א' קדמאה   89 –א' דנטע שרשוי באינון חיים 
 

 39-35  –א' רבא ותקיף    101 –א' דסטרא אחרא 
 

 42 –א' רב ויקירא     63 –א' דעלמא 
 

 41, 40, 38-36 –א' רברבא   א' דענפוי מתפרשן לעילא בכל 
 60 –סטרא 

 
   38-36 –א' רברבא ותקיף   99, 97 –א' דעץ הדעת טוב ורע  

 
 38  –א' רברבא ותקיף ושפיר ויאה     100 –א' דערבוביא 

 
 37 –א' רברבא עלאה ותקיף     58 –א' דקיימא לגו 

 
 38 –א' שפיר   א' דקליפין דיליה בישין מלבר

  47 –ומוחא מתיקא מלגאו 
 

 39-35 –א' תקיף, תקיפא   39 –א' דרבא ותקיף באורייתא 
 

 94, 31, 30,  27 –א' תתאה    50 –א' דשלטא בליליא  
 

 27 –א' תתאה דנוקבא     96 –א' דשקרא 
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 118, 110 –נופא דא'   94 –א' תתאה דתליא ביה מותא 

  
 83 –סטרא דא' דחיי    54 –א' דלא עביד איבין 

 
 99 –טרא דא' דעץ הדעת טוב ורע  ס    108 –אילנות 

 
 125 –עלין דא'   97 –אילני גן עדן, אילני דגנתא 

 
 124, 121-116 –ענפא דא'     64 –אילני חקלא 

 
 118 –ענפא מגופא דא', מנופא דא'    67  –אילנייא בגנתא דעדן 

 
 124,  117, 116  –ענפי א'  41, 29, 27,  18-16, 5,  1 –אילנין  

67 ,68 ,107 
 

 124, 120, 119, 116  –ענפין דא'   68, 67  –ין בגנתא, בעדן אילנ
 

   87, 86 –ענפין דא' דחיי    אילנין דבגנתא דעדן, 
  68, 67 –דגנתא 

 
 120  –ענפין דבגו א'     90 –אילנין דחיין 

 
 120 –ע' ענפין דבגו א'     29 –אילנין לתתא 

 
 122 –ענפין דשרשא דא'    26  –אילנין עלאין פנימאין 

 
 124  –עיקרא דא' וענפוי     41 –אילנין רברבין 

 
 פירות דאילנין, פירות האילן, פירות     63 –אילני עלמא 

 107-106 –דאילנות, פרי דאילנין       
 

 109 –רישא דא'    66 –אילני שמיא וארעא  
 

 121  –רישא דכל ענפין דא'    62  –אילן ממין תפוחים 
 

 120  –ן ענפין דבגו א' שבעי   127  –אפיל טרפין דא' 
 

 114 –שיורא גופא דא'     20 –אתהפך א' 
 

 א 84 –אתתא דא' דחיי  
 129 –שקיו דא'     30 –בעל א' תתאה 
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 123, 122  –שרשא דא'    115-111 –גופא דא' 
 

 122 –שרשי א'     128-126 –טרפי א'  
 

 115 –תוקפא דגופא דא'    127 –חכמתא דטרפי א' 
 

 מסטרא דא' דעץ הדעת טוב      19 –לאסגאה א' 
 99 –ורע 

 
 132 –מתקלא דא'     130 –מבוע דא' 

 
 131 -נביעו דא'    83  –מסטרא דא' דחיי 

 
 88 -נביעו דא' דחיי 
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זו בעיקר באדרות. לעיתים    בוסיטא וכיו"ב )ל"ז. כל המקומות הובאו. בצורה 

 (. 4ע"ע. בדרך כלל ש"ע, חוץ מס'  – בוצינאבנ"א 
 

)אולי מהערבית   מסך,   –(  1 חופה  ד:    بساط  פרוכת,  ז  ובלחז"ל במ"ר  = שטיח. 

מלטינית  בסטיא   לבושים,   =Vestis  אריך תחתיו  שפרס  המסך  הוא  בא"ר    .

התחתונים   העולמות  את  בו  וחקק  את  ג    –אנפין  המונע  והוא  א"ר.  א;  קכח 

ס'    אדראסה א; שייך לאדרות, ע"ע  א    –התחתונים מלחזור ולהדבק בשורשם  

ידך היא חופה הפרושה מעל ראשי החברים המשתתפים בכינוס האדרא  . ומא7

ועליה יורדים ה'תיקונים' האלוהיים כדי    –קלה ב    –קלד ב    ג  –בשעת דרשתם  

י דבריהם. תמונה זו מושפעת מתאור עוסקי  "לקבל את תיקונם מפי החברים ע 

ב:   יד  בחג'  מתקבצין  המרכבה  השרת  מלאכי  והיו  בעבים...  שמים  נתקשרו 

נראה  באין לשמוע כבני אדם שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי חתן וכלה.  ו

  -וי' כא כג   –אך אל הפרוכת לא יבא  (.  61ס'  בוצינא  שהעבים הם החופה. ע"ע  

בקורטא   לגו  קיימין  פז    –...כלהו  כתם  גרסת    בסיטו דלגו    –כקופסא  לפי 

. על  סיטו = ב +    בסיטו קפא א. אולי: בקלע שבתוך הפרוכת? ושמא  א  )קורטא  

וחד פרוכתא  (.  5באריכות. וע' להלן ס'    18ס'    קירטאמאמר זה ומשמעותו ע"ע  

פריסא בארבע סמכין לארבע    –בוצינא דקודשא בריך הוא  נ"א    –דקדושא    ב'

  –דגליפין    ב'אחידן תמניסר רגלי דסמכי ומתנהרין בקלד ב: א"ר(.    ג  )עיבר  

 קלה א; א"ר(.  ג )סא בההוא פרי  –דגליפין ועדיף בבוצינא דגליפא נ"א 

 

הציץ    –(  2 הוא  ואולי  המצח,  על  אור  קרן  כעין  אולי  בטוחה.  אינה  המשמעות 

שבמקרים  בוצינא    ב'שעל מצח הכוהן הגדול )א"ז. המשמעות 'אור' לפי חילופי  

למילת   ואולי אף  אור. בציץ  אחרים.  ה  ב' נודעת משמעות של  ,  רצוןזו מתגלה 

שמות כח לח(.    –על מצחו תמיד לרצון    והיהוהשווה הפסוק שנאמר על הציץ:  

ב ואתגליא  במצחא  אתתקן  רעוין  דכל  רעוא  דההוא  אתגליף  נ"א    –  ב'בגין 

אולי    –  ב'ואפיק וארשים כרפח ב; א"ז(.    ג  )האי מצחא אקרי רצון    –  פסיטאב

 רפט א; א"ז(.   ג )דא בהאי מצחא  – ב' בצ"ל 
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)כנראה מספרד –בסיטא  (  3  האלוהיים  פה    bocaית  פה, של הפרצופים   =–  

בלטינית   )דימינוטיב(     -  buccaמקורו  ההקטנה  סופית  כרגיל    ittaבתוספת 

האות   בספרדית  כ  iלפני    Cהופכת  מקורו  -ומבוטאת  במעריך  לונזנו  לפי  ס. 

= נשיקה. גזירה זו נראית לי פחות, אבל מצינו גם בשפות אחרות    بوسة  בערבית

=    osculumה', למשל בלטינית  הקבלה סימנטית לכך, וגזירה של 'נשיקה' מ'פ

של   הדימינוטיב  צורת  והיא  כמקור    OSנשיקה,  להציע  אפשר  זה  לפי  פה.   =

, וגם  -  bosiumמקורו בלטינית    –= נשיקה    besoאטימולוגי גם את הספרדית  

, ומילה זו  בוצינא=  פה. אך מחוור כבהצעה הראשונה. בנ"א     بوزאת הערבית  

דיקנא מהימנותא לא  (.  8ס'  בוצינא  ע"ע    נמצאת בזוהר גם במשמעות נשיקה, 

קעז א;  ב  ) בסיטא אדכר בגין דהיא יקירותא דכלא מאודנין נפקת בסחרנהא ד

בא"ר:   ובציטוט  הקודש.  בכתבי  הוזכר  לא  האל  זקן  בצניעותא  סד"צ.  תאנא 

  פומא דספרא דהאי דיקנא מהימנותא דכלא נפיק מאודנוי ונחית סוחרניה ד 

אתקין וסדר עלאין קדישין מגו טיפי  (.  1'ב מא =  פו קלא א; א"ר. ו   ג   –קדישא  

דכתיב וברוח פיו    –  פומיהמ נ"א    –  בוצינא בנ"א    –  ב'טיפי ברוחא דאתגזרא ב

 לב ב. מדובר בבריאת המלאכים(.  ג ) –תה' לג ו  –כל צבאם 

 

נונין  –לא נודע פירושו )האפאקס  –ת' ל"ר    בסיטין(  4 קפיטין    בסיטיןלגומנון(. 

 ל ב(.  ב)  בעשר דרגין דחרשין 

 

דאנפוי (  5 או  בוסיטא  לפי    –  ? באנפוי,  הפירוש  )א"ר.  בפניו?  תואר  או  זיו 

הציץ  בוצינאגירסת   הוא  ואולי  להלן(.  2ע"ס    –.  וע'  דחוור .  +    –  מארי  נ"א 

על    –  באנפוי נ"א    –  דאנפוי   –בוצינא  נ"א    –  בוסיטאוחיזו    –בסומק   יתיב 

'תואר פניו'. אך נראה נכון     -   ב' ד'קכח ב; א"ר. דרך אמת פירש    ג)כורסייא  

דודי צח ואדום:  יותר התרגום: 'מראה זיו בפניו', וזה לפי התרגום לשה"ש ה י  

זהרין  דאנפוהי  דה'  יקרא  המאמר  וזיו  ביסוד  בודאי  עומד  זה  פסוק  ואמנם   .

ומכאן   בסומק בזוהר,  דחוור  הגרסא  מארי  ובעיקר    בוסיטא.  יותר,  נראית 

 (. lectio dificiliorבהיותה 
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בסיטו    1צורת הצירוף ומובנו לא הובררו )א"ר. ע"ס    –?  בוסיטא לקוסיטרא (  6

דיללא  (.  קורטא מארי  אלפין  לצ"ו  וסליק  ונחית  שליט  תליתאה...  עלמא 

ב מניה  ל'ומתאחדן  לקוסראנ"א    –  ב'  בו    ג)  כבוסינא  ורבו  א"ר.  א;  קלב 

 הפירושיים הדחוקים(. 

 

 

 (. יצאבוצ  , בוצינתא , בוסכיטאשזו"נ )ע"ע  בוצינא

 

והשווה בלטינית    –  86  62ע"ס    –  בוסינא נר )לת"ל ותר'. מצויה גם הצורה    –(  1

דלא שכיך    ב' כגוונא ד(.  בציןכמובא בערוך השלם ערך    BUSINUSמאוחרת  

ריט א, ושם    ג  -. ומובא כיו"ב גם ב13ע"ס    –קעב ב. משל על השכינה    ב)תדיר  

  –ם היהודים בתפילתם  משל לנשמת ישראל הגזורה מהאלוהות ומכאן מתנועעי 

... אי  בוציניתרי  . 9השווה כוזרי ב עט, ומקומות נוספים הובאו שם בניצוצי זוהר 

  ג)עלאה    ב'דלתתא וכבי לה ההוא תננא דסליק להיט    ב'להיט בר נש האי  

לה ב. על המשל ומקורותיו ע' תשבי, משנת הזוהר ב רא. על הנמשל ע' גם ס'  

בכל  (.  25 כהנא  לסדרא  דא  מקדשא    בוצינין יומא  פקודא  ב;    ג)בבי  פח 

הנרות(.   עריכת  ופקודא.  ולעי  יתיב  למשה  קמיה    ב' ותשכח  א;  דליק  נו  )ז"ח 

 בלק(.

 

אינו   ב'פירושים שונים לפסוקי התורה )נראה שכאן פירוש  –ל"ר בהשאלה  –( 2

מה פטיש   –יר' כג כט    –וכפטיש יפוצץ סלע  נר כי אם ניצוץ, ולפי ברכות פח ב:  

אף כל דיבור ודיבור שיצא מן הקב"ה נחלק לשבעים    ניצוצותלכמה  זה נחלק  

לית לך מלה באורייתא  , ושם גם שימוש נוסף באותה גמרא(.  51וע"ס  לשונות.  

 רב א(. ג )מנהרן לכל סטר    בוציניןדלית בה כמה 

 

ככינוי לירח(.  שרגא  גם ל"ר, כינוי לכוכבים ולמאורות )השווה חולין ס ב:    –(  3

דנ ישראל  לדכו  צריכים  אנן  ולית  קב"ה  לון  א;  א  ) אחרא    ב'   היר  רנב 

רקיעא    בוצינייאומאלין  השמטות(.   בהאי  ואנח  קב"ה  בר'  נטיל  ב;  י  )ז"ח 
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לאנהרא על ארעא הה"ד יהי    בוציניןלשמים אמר לון יהא בכון נהורין ומה"נ(.  

 בר' א יד )ז"ח טז ב; מה"נ(. וכן ז"ח טו ג; בר' מה"נ.  –מאורות ברקיע השמים 

 

מאור, השמש כמשל לנשמה בתחיית המתים )מה"נ. השווה ז"ח ו ד; בר'    –(  4

נתן השמש בחצי השמים מה"נ:   (.  9. ע"ס  הנפש... מאירה לכל הגוף כאשר 

ו  כנהורא  נשמתא  ההיא  נחית  המתים...  את  מחיה  דינהר    ב'כשהקב"ה 

)ז"ח טו ד; בר' מה"נ.  בנהירו רקיעא דשמיא על ההוא גופא דאתער מן ארעא  

 בר' א טו(.  –והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ  פי: ל

 

 . 89  50 שופר? ע"ס  –( 5

 

 . 61  48כיסוי, פרוכת? ע"ס  –( 6

 

 . 3ס' בוסיטא פה? ע"ע  –( 7

 

)אולי בהשפעת הספרדית    –(  8 קשור  بوسة או הערבית    besoנשיקה?  ואולי   ,

פה   משמעו3ס'    בוסיטאע"ע    –במשמעות  כאן  מעורבות  כנראה  מאור  .  יות 

 קמז א ושם באריכות.  ב ונשיקה(. 

 

צט ב.    ב  –וח = נר רשמה  נכינוי לנשמה )לפי משלי כ כז. וכן ראשי תיבות    –(  9

 קמא ב(.  ב )לאנהרא לעילא   ב' נשמה... דבגינה אתנהירת (. 4ע"ס  

 

בני אלהין  (.  93  19  18ל"ר, מאורות, כינוי לחכמים תלמידי רשב"י )ע"ס    –(  10

ז א. והם ר' אלעזר ור' אבא שהם בעלי  א  )  בני מתיבתא   בוציני ון  קדישין... אינ

ר"ש  קלב ב; א"ר(.    גקכח א;    גט א,    א    ז ב,א  מעמד מיוחד בין החברים, ע'  

אמר ר"ש  קכו א(.    א  )נהרין בגיניה    בוציניןדנהיר כל עלמא באורייתא וכמה  

קטע עוסק  קלב ב; א"ר. ה   ג  )חברים דאתיין בהאי עזקא קדישא    בוצינין כלהו  

  –עזקא קדישא  .  בוצינין בקרינת הפנים והארתם ומכאן כנראה השימוש במילת  
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חותם ההתקשרות שבין החברים וכינוי לאדרא, והוא אף כינוי לנושא העיקרי של  

 קלב א; א"ר(.  ג –עזקא דכליל כל עזקין פרצוף אריך אנפין הנקרא   –האדרא 

 

  ב' מלה דפומך קלא ד(.  92  18ס  , ע" קדישא   ב'כינוי לרשב"י )קיצור של    –(  11

 צב ב(. א ) להוי 

 

 כסמל

  2נר או ניצוץ, כינוי לספירות או לכוחות באלוהות. )למשמעות ניצוץ ע"ס    –(  12

קבלה  51 ספרי  ובשאר  העיון  חוג  בספרות  רגילה  כמאורות  הספירות  ראיית   .

  , נתפשט ממנו ניצוץ כדמיון נרובעיקר בס' ברית מנוחה. ר' ברית מנוחה ט ב:  

(.  94  51  49  42  27  26  22. ע"ס  לז א   ב, ועיין  שבזוהר   ב'ואולי הוא בהשפעת   

דתננא דמדבחא אדליק  צו א(.    א)   בוציניןדמתמן נגיד משחא ורבו לאדלקא  

ו  ב' וכל אנפין  (.  25קעז א. ע"ס    -קעו ב  א) דלקין    בוצינין דאתחזיא לאדלקא 

תרין  קעו א(.    ב)לא חד  אינהו כ  בוציניןנהירין מחד ומחד תליין ו  בוציניןכלהו  

הם לחייו של אריך  תפוחין  קעז א; סד"צ.    ב)  בוצינין תפוחין אתחזן לאנהרא  

=    pommetteאנפין, ולפי השימוש בשפות רומאניות, השווה למשל בצרפתית  

  = +    –  pommeלחיים  הדימינוטיב(.    –  tteתפוח  חיורא  סיומת  האי  בטש 

אחרנין דאתקרון נצח    בוצינין .. ג  דאקרון הוד והדר וחדוה .  בוציני ואדליק ג  

קכט ב; א"ר. ובפרפראזה על זה ע' ג'יקטיליה, שערי אורה    ג  )וחסד ותפארת  

תליסר מחילן גליפין  (.  שלושת נרות  תרגומם   בוציניןג  לט ב ושערי צדק יח א, ו

קלב ב; א"ר. הם שלוש עשרה המידות המזדהות עם    ג)  בוציניןקמאי ונהירין כ

הזקן של אריך אנפין ומזוהים עם הדרשות שנאמרו עליהם  שלושה עשר תיקוני  

יז א    –רב חסד מטה כלפי חסד  באדרא רבא(.   לנהרא ליה ולאדלקא    –ר"ה 

  ג)מינה נהרין    בוצינין ואמא עלאה מתעטרא בכלהו  קמ ב; א"ר(.  ג  )  בוציני  

מתקדשין מתקשרין ומתהדרין    בוציניןהוא חד כך כל שאר  קנ א(.    –קמט ב  

דאקרון    ב'ו  ב' נהורא דכל  (.  27= אריך אנפין, ע"ס    הואב; א"ז    קפח   ג)בחד  

... ואקרון צדק  בוציניןאשתכחו תרין  רצא ב; א"ז(.    ג)תקוני מלכא כתרי מלכא  

 )שם(. ומשפט 
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)ע"ס    –(  13 לספירת מלכות  לך  (.  42  17  1כסמל  ד    –אערוך  ה  מהו    –תה' 

  ב' א דוד ואתקן האי  דילך... ולגבי בקר דיוסף קאמר... את  ב'אלא אסדר לך  

רד ב. לפי תה' קלב ז, וכן  ג  )דדוד איהי    ב' חופאה להאי בקר דיוסף... ההוא  

= יסוד,    בוקר דיוסף .  68, וע"ס  ועריכת נר לבן ישי משיחךבתפילת ר"ה ויה"כ:  

את האור הגדול שלו, לפי    –שבפסוק    ואצפה לפי    –והמלכות מלבישה ומצפה  

באר המתוארת  הניאופלאטונית  נמוכה  התורה  דרגא  כל  שלפיה  במאמר  יכות 

רוב   את  לשאת  התחתונים  שיוכלו  כדי  ממנה  הגבוהה  את  ומכסה  מלבישה 

 האור(.  

 

ע"ס    –(  14 )קיצור של הצירוף המלא.  סמכין דנפקין  (.  51בוצינא דקרדינותא 

דהאי קשרא כד  )ז"ח מט ג; אחרי(.    ועבד משחתא  ב' נפק  קפ ב(.    ב )  ב' מגו  

ב  סוף  באין  ס"ת(.    אתקשר   הכי   ב'אתקשר  ד;  קד  טמירין...  )ז"ח  כוכבים 

)ז"ח  חדא    ב' ובטש גו  )זח קה ד; ס"ת?(.    ב'במשחתא דילהון דאתנעיצאן ב

 )ת"ז לז ב; תק' יח(. וכן ז"ח קכב ב; מת'.  איהו קו המדה  ב'קכא ד; מת'(. 

 

 בצירופים 

  18  , ע"ס76ס'    ב'נהירו דכינוי לר' אלעזר )ל"ז מה"נ, והשווה    –  נהירו וב' (  15

אי עלמא עלמא עלאה חזרת לאעלא ולאגנזא  (.  3ע"ס    –  נהורין ובוצינין.  19

 רומז גם לאביו רשב"י(.   – נ' ו' כל צט א; מה"נ.  א)  נ' ו'מן תתאה כל 

 

אתאחדו    נ' ב' ז  (.  51אורות מאורות )ל"ז, כפל לשון, ע"ס    –  נהורין בוצינין(  16

 לד ב(.  ג)ביה באהרן 

 

 בצירוף לוואי 

המאור הקדוש, כינוי לאלוהות בכלל או לספירת מלכות )ל"ז.    –  א ב' קדיש(  17

דדליק דכתיב    ב' ק'נשמתהון דישראל אתגזרו מגו  (.  84  42  28  24  13ע"ס  

נשמתהון דישראל אתגזרו מגו  ריח ב(.  ג  )  –משלי י כ כז    –נר ה' נשמת אדם  

 ריח ב(.   ג) –משלי כ כז  –דדליק דכתיב נר ה' נשמת אדם  ב' ק' 
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הכבוד    –(  18 תואר  בלחז"ל  )השווה  לרשב"י  כבוד  ונראה  דנהורא  ב' תואר   ,

דנהורא    ב'ואף בצורת    –  55ע"ס    –שממנו נוצר שכן תואר זה מצוי אף בזוהר  

בר"ר פה    –  דאתרא   ב' . תואר דומה נוסף בלחז"ל:  20ע"ס    –= רשב"י    קדישא 

תרגום    –ד   כנראה    –  שועוהוא  היא  הנכונה  הגרסה  אבל  ב.  לח  ס  אביינבר' 

כלומר אציל. והשווה תואר דומה בל"מ:    eu0genh/v  אוגינסוהיא המילה  דאתרא  

נר  ש"ב כא יז = דוד המלך וכן בברכות כח ב ועוד. ובאדר"נ כה א:    –נר ישראל  

ד א. ולפי   א  מוסברת ב ב' ק'כינוי של ר' יוחנן בן זכאי. משמעות התואר  –עולם 

ר' למשל    –וץ מנשמת משה רבינו  קבלת האר"י הוא נקרא כך כיון שהוא היה ניצ

לזוהר   מלך  מילת  א  מקדש  עם  כבוד  א. תארי  ואפשר    ב'ז  בל"ז  מאד  רגילים 

  59 54 47-44 41 39 38 23 19 15 11 10למוצאם לפי הרמיזות הבאות: ע"ס 

דהוה נהיר    ב' ק'ג ב(.    א)דאמר הכי    ב' ק'ושמענא ל(.  93  92  87  80-82  76

א(.    א )לעלמא   דא שמענא  ד  ד מלה  ק' ברזין  ב(.    ב )  ב'  בא    מלה ר  קדישא 

ג  )מתעטר בעטרוי דהא דרגא     ב' ק' הא  קצ א(.    ג)אתנהיר    ב' ק' מנהירו ד

רד ב.    ב  רג ב.  ב קפט ב.  ב  קס ב.  ב  קנ א.    ב ב.  -קנט אב  רסה ב.  א    וכןסב א(  

רצו ב; א"ז. ז"ח    גרמ א.    גריד ב.    גקסו ב.  ג    קו א.  ג  לא א.    גכה ב.  ג  רי ב.    ב

ב; ת"ז. ז"ח קג ב; ת"ז. ז"ח קד א; ת"ז. ז"ח קו ג;  -רנב אא  ות מה"נ.  פח ד; ר 

 ת"ז. ז"ח קיא ג; ת"ז. ז"ח קכא ד; ת"ז. ת"ז קא א; תק' סט. ועוד לרוב.  

 

)פעם אחת    –(  19 כך כינוי לת"ח אחר מלבד רשב"י  ,  רב המנונא סבא   מכונה 

רשב"י   בן  אלעזר  ר'  כך  מכונה  אחת  שוב  ג    –ופעם  ונדפס  ב,  א;    גרצט  שו 

אנת הוא בריה   ב' ק'אנת הוא בריה ד(. 81 80 54 42 41 15  10. ע"ס תוספת

נהירו דאורייתא  ו א.  א  )דרב המנונא סבא אנת הוא בריה דנהירו דאורייתא  

 (.   ב' ק'יש בו כדי להסביר במקצת את 

 

נר האור הקדוש, כינוי לרשב"י )לפי גרסת אור יקר.    –  ב' דנהורא קדישא(  20

רלה  א  )  ב' ד' ק'בגין דלא שמענא מ(.  18. וע"ס  55ע"ס    –לחז"ל    –  ב' דנהורא 

 (. ב' קדישא דלא שמענא ביה מב. כך הגרסה באור יקר ו רלב. ולפנינו: 
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הניצוץ הקדוש הסתום, בוצינא דקרדינותא )ל"ז. ע"ס    –  ב' קדישא סתימא (  21

ב הוא  ג    א-ב א. וב  א  )גליפא דחד ציורא סתימאה    ב' ק' ס'ואגליף גו  (.  51

 (.  ההוא סתימאה קדישאמכונה רק 

 

 שב א; תוספת ת"ז. ג אברהם )לת"ז(.  – ב' קדמאה קדישא דעלמאא( 21

 

קדישין (  22 ע"ס    –  בוצינין  )ל"ז.  לספירות  ב    –דודיך  (.  12כינוי  א    –שה"ש 

 )ז"ח סד ב; שה"ש(. רחימין עלאין  ב' ק' אינון 

 

)ל"ז  –  ב' עלאה(  23   ב'(.  87  80  18א"ז. ע"ס    המאור העליון, תואר לרשב"י 

 רצא ב; א"ז(.   ג )ארים ידוי ובכה   ב' ע'קדישא 

 

מנורה אתקין יצחק...  (.  85  28  17הנר העליון, כינוי לאלוהות )ל"ז. ע"ס    –(  24

 קלג ב(.   ב) ב' ע' ונהיר נהירו ד

 

עלאין (  25 שמות    –  בוצינין  ע"ב  הם  שה"ש  ד;  סח  בז"ח  )ל"ז,  לספירות  כינוי 

בוציני  האי תננא דסליק להיט  במובאה(.    27  12"ב. ע"ס  הקב"ה שבשם בן ע

וע"ס  ג  )  עלאי הקרבנות  בעשן  מדובר  ב.  ע'כלהו  (.  1לה    בוצינין כלהו    ב' 

עלאה   רבות  משך  למועדים(.    ג)לאדלקא  הכוונה  ושמא  ב.  רחמי  קד  וכד 

לתתא...    בוציניןנהרין... בשעתא דכנא אתכוון לאדלקא    ב' ע' מתערין כלהו  

 )ז"ח סד ב; שה"ש(.  ב' ע' דליקו ונציצו דקמט א(. ג )נהרין  ב' ע' כדין 

 

כינוי למלכות )ל"ז. משם יוצאים הכוחות הנקראים    –  ב' דלעילא,  ב' עלאה(  26

 רח א ושם באריכות.  ב(.  13. ע"ס מאורי האש

 

הנר העליון הטמיר שלא נודע,    –  ב' עלאה טמירא דלא אתידע ,  ב' עלאה (  27

עתיקא קד  הוא  לכתר  ע"ע  כינוי  א"ז  )ל"ז.  דאתפשטין    ב' כ(.  3ס'    בוציצא ישא 

סתימא    ב' ע' בלחודוי כן הוא עתיקא קדישא    ב'מניה נהורין... לא שכיח אלא  

רפח א; א"ז. העולמות התחתונים הם כאור הנר שאינם קיימים    ג)דכל סתימין  
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ב'  האי עתיקא סבא דסבין כתרא עלאה לעילא... והוא הוא  אלא בזכות הנר(.  

וכלהו  (.  12רפח ב; א"ז. ע"ס  ג  )מיניה מתלהטן    בוצינין  וכל שאר  ' א'ע' ט' ד

ב'  ... לא אתשכח בר  ב' ע' נהורין נהרין מעתיקא קדישא סתימא דכל סתימין  

רצא    ג)קשוט    בוציני דאטמר ולא אתגלייא באינון לבושין... תיקוני קשוט    ע'

 ב; א"ז(. 

 

דכלא(  28 עלאה  למלכ  –  ב'  כינוי  הכל,  על  עליון  יוצאים  נר  ממנו  )ל"ז.  ות 

הנקראים   ע"ס  מאורי האש הכוחות  נר ההבדלה.  כעין  והוא   ,13  17  24  26  .)

ד'   ע'  ב'  מגו  ונהרין  כחדא  דרגין  כלהו  א.  ב  )ואתברכן  סיומת    –  דכלא רח 

 (. MIJM  166שגורה לסופרלטיב, ע'  

 

 מאורות תחתונים, כינוי לכוחות בשכינה )ל"ז. לעומת   – בוצינין תתאין ( 29

מתחלקת    –עלאין    ינין בוצ שלהם  לשבטים  מקבילים  והתחתונים  הספירות. 

א(.  א  למשל    –השכינה   לאנהרא  רמא  מתקין  העולה  מזבח  ת' ריח  ריח    ב' 

 רנד ב; השמטות(.  א )עלאין   בוצינין מזבח הקטורת מתקין לאנהרא 

 

 ד + לוואי עם 

דלתתא (  30 עולמ  –  בוצינין  הן  )ל"ז.  באלוהות  כוחות  מטה,  של  ות  מאורות 

, ובא"ר בחינות של זעיר אנפין שהוא תחתון לעומת  29ע"ס    –מתחת המלכות  

אנפין(.   אינון  אריך  ד'כל  אתנהרין    ב'  שמתחת  ב  )כלהו  עולמות  א.  רכה 

אינון  למלכות(.   דכל  תפוחין...  תרין  אתגליין  ד' כד  ב;    ג )בחדוותא     ב'  קלג 

אולי מקבלים ה12ע"ס    –  תפוחיןא"ר.   לתפוחים  בניגוד  רמז    ינין בוצ.  גם הם 

 בלתל'(.  ב'למשמעות של ירקות כלשהם, לפי הוראת 

 

והדין    –  בוציני דלסטר שמאלא(  31 המאורות שבצד שמאל, בחינות השמאל 

 קכט ב; א"ר. ג שבזעיר אנפין )ל"ז א"ר(. 

 

 בחינות הימין שבזעיר אנפין )ל"ז א"ר(. שם.  – בוציני דלסטר ימינא( 32
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השכינה )ל"ז. לפי שבת כב    -כינוי לירח, וכסמל   נר המערבי,    –  ב' דמערב(  33

.  שורה בישראל   שכינהעדות... שהשל מנורת בית המקדש הוא  נר המערבי  ב:  

ולפי הסימבוליקה של רוחות השמים הרגילה בזוהר: מזרח = תפארת, מערב =  

והשווה   חסד.   = דרום  גבורה,   = צפון   במערב  מלכות,  א.    –שכינה  כה  ב"ב 

ה סמלה  הוא  הזורחת  הירח  השמש  לעומת  מערבי  והוא  המלכות,  של  קבוע 

ע"ס   תפארת,   = ונאוה  (.  34במזרח  אני  ה    –שחורה  א  ד'   –שה"ש  כד    ב' 

 )ז"ח סח ד; שה"ש(. דמזרח דא אוכמא ודא חיורא   ב'שלטא וקיימא לגבי 

 

.  33תפארת )ל"ז. ע"ס    –נר המזרח, השמש הזורחת, כסמל    –  ב' דמזרח(  34

 וע' תמיד ו א(.  

 

אורות של החוץ, פניו של זעיר אנפין )ל"ז א"ר. ז"א נקרא    –  בוציני דלבר  (35

נהירין כל    ב' ד' כל זמן דהני  קכח ב; א"ר, ועוד(.  ג    –לעומת א"א    ההוא דלבר 

 קלג ב; א"ר(.  ג)עלמא מתברך 

 

ואעטר ליה בחמש  )ל"ז(.    בוצינין דגניזין בגנזייא דמלכא קדישא עלאה (   36

',  ב' ד' ב' ד' ק' עסליק ואנהיר באלף עלמין דנהרין ועטרין וכל עטרא ועטרא  

בכל   אעבריה  דעדן    –בוסמין  נ"א    –  בוצינין כדין  נהג    ב)דבגנתא  כך  ב.  נג 

 הקב"ה בנשמתו של משה לפמי לידתו(. 

 

יש להעדיף את הגרסא    –?  בוצינין דבגנתא דעדן(  37 )ל"ז.  נירות שבגן עדן 

 . 36של ג"ע(. ע"ס המתאימה יותר לתיאורים המקובלים   בוסמין 

 

נר  ר' אלעזר בן ערך )למה"נ. התואר    –נר העולם, כינוי לת"ח    –  ב' דעלמא (  38

נרו  אה"ר  כינויו של רבן יוחנן בן זכאי.. יר' שבת ב ה:    –אדר"נ כה א    –  עולם 

 . 82(. ע"ס 19 18. ע"ס  היה של עולם  
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ר' שמעון    (. 19  18נר כל הארץ, כינוי לרשב"י )ל"ז. ע"ס    –  ב' דכל ארעא (  39

א' דאיהו   ד'  עלמא    ב'  ככל  דשקיל  וכמה  כמה  אחת  אם    א )על  זאת  א.  קנו 

 המקום שעליו שכב יעקוב אבינו הוא כולל את כל ארץ ישראל, לפי חולין צא ב(. 

 

רקיע  (.  3נירות המאירים, כינוי לכוכבבים )למה"נ. ע"ס    –  בוצינייא דנהרין (  40

 מה"נ. לפי חג' יב ב(.  )ז"ח י ב; בר' ב' ד' השמים דממנן ביה כל 

 

ובתלמוד    –  ב' דנהיר (  41 )ל"ז,  כינוי כבוד לת"ח  . ע"ס  ב' דנהוראנר המאיר, 

דאיהו  (.  80  19  18 ידענא  ד' ולא  השתא    ב'  א(.    א )כדחמינא  שתא  פז  אנן 

קמד ב; א"ר. הם ששת  ג  )ביציני דנהראן משביעאה, אנת הוא שביעאה דכלא  

השלושה בא"ר. והם כדוגמת הנרות  החכמים שנשארו עם רשב"י לאחר פטירת  

של בית המקדש, ונראה שרשב"י השביעי הוא כדוגמת הנר המערבי שממנו היו  

. לפנינו כבר אינטרפרטציה לכינוי  33מדליקים את השאר, לפי שבת כב ב, וע"ס  

 (. ב' ד'

 

נר שאינו מאיר, כינוי לספירת מלכות )ל"ז. שכן היא כירח    –  ב' דלא נהיר (  42

, ובהמשך המאמר היא מכונה אף  לית לה מדילה כלום מהשמש ו  המקבל אורו

דדההיא ברכתא סלקא  (.  17  13. ע"ס  נהורא דלא נהירבכינוי הפאראדוכסאלי  

נ' ואנהיר   ד'  לעילא    ב'  לסלקא  תקיפא  בתוקפא  לה  א;  ג  ) דאתקיף  רעא 

 פקודא(. 

 

ב.   נדה ל –  נר דלוקשבת קכב א.   – נר הדלוקנר הדולק )ל"ז.  – ב' דדליק ( 43

מאן דבעי למנדע  הנר בדליקתו מסמל את עשר הספירות המתאחדות זו בזו(.  

 נ ב(. א ) ב' ד' חכמתא דיחודא יסתכל בשלהובא דסלקא מגו... 

 

  ג)  ב' ד' עלי למיהך למחזי לההוא  (.  41  19  18כינוי כבוד לת"ח )ע"ס    –(  44

עא דקיק  אקפח א. והוא הינוקא, וכינוי זה קשור למה שאמר עליו רשב"י להלן:  

שעתא לפום  סליק  נהוריה  סליק  הקרוב.    ג  -  כד  למותו  רמז  ובכך  ב,  קצא 

כמשל לת"ח צעיר. והמאמר שם    עץ קטן מושפע מתע' ז א:  אעא דקיק  הביטוי  
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רמא א, ובתק':    ג    –אעא דקיק אדליק לרברבא  מובא כולו בזוהר בתרגום זה:  

הגדול.   את  מדליק  קטן  לתרגומו:    עץ  שם  מוסיף  דקיק  חד  והזוהר  שרגא 

, והוא המעבר שלפנינו מעץ לנר. והשוה ספר המשלים  אתמליא מניה כל עלמא

הלומד יחידי דומה  :  1927בס' היובל של 'הדואר'    –הוא שפירשו ג'יקאטיליה    –

דולק ל הבא:  יחידי   עץ  הפתגם  בזוהר  ורווח  דדליק.  סליק    אעא  לא  ונהורא 

וינהיר   ביה  נהורא  ויסלק  ליה  וא    –יבטשון  א,  הוא הנשמה  קפז  שם הנמשל 

  ג   שלא זכתה לפריה ורביה בגלגול ראשון והיא חוזרת בגלגול בדרך היבום. וב

קסח א בא אותו הפתגם כמשל המסביר את פשר היסורים הבאים על הצדיק.  

משל על עקירת צדיק וגלותו ממקום למקום. ומסתבר שהוא משל    –קסו ב    גוב  

 הר השתמש בו לצרכים שונים(.  הקודם לזוהר, ואיני יודע את מקורו, והזו

 

נר הדולק לפני המלך והמלכה שהם    –  ב' דדליק קמיה מלכא ומטרוניתא(  45

קדישא    ב'הקב"ה והשכינה, כינוי כבוד לרשב"י )לר"מ. אינטרפרטציה לכינויים  

כז(.  44  18שבגוף הזוהר, ע"ס  דדליק    ב'ו כ  ובהשפעת משלי    ב' בריך אנת  , 

ו' קדישא   מ'  ק'  ד'  ה'   ב'  דילך    נר  נשמה  הוא  ג  )איהי  המדבר  ר"מ.  א;  רלג 

 משלי כ כז(.   –נר ה' נשמת אדם משה רבינו. לפי 

 

כינוי כבוד    –  ב' דנהרין מניה כמה בוצינין (  46 נר שמאירים ממנו כמה נרות, 

של   אינטרפרטציה  )ל"ז.  תלמידיו  על  על השפעתו  ומצביע  .  קדישא   ב'לרשב"י 

ע"ס   להלן.  ר'  חז"ל,  ויתן על שבעים  וי(.  18  10לפי  עליו  אצל מן הרוח אשר 

והוא בקיומיה שכיח כך ר'    ד' מ' כ' ב' דא    ב' כ  –במ' יא כה    –איש הזקנים  

ד מארי  יוחאי  בר  מניה    בוציניןשמעון  אעדר  לא  ונהורא  לכלא  נהיר  הוא 

למה משה דומה באותה  פו ב. וכך דרשו חז"ל פסוק זה:    ב)ואשתכח בקיומיה  

רה ודלקו ממנו נרות הרבה ולא חסר אורו כלום  שעה לנר שמונח על גבי מנו

והם נמלאו רוח הקודש מרוחו של משה ומשה  ספרי בהעלותך צג. ובמ"ד יג:  –

חסר.   אינו  וחבירו  דולק  הנר  מנר  נר  שמדליק  כאדם  כלום,  חסר  וכיו"ב  לא 

רכ א. בספרות הקבלה רווח משל זה    גבמ"ר טו, במ"ר יט, תר' יר' שם, ובזוהר  

שבפסוק.    ויאצליין אצילות הספירות זו מזו, ובעיקר בגלל מילת  להסביר את ענ 

 , ת"ז מ ב; תק' יט(. 118למשל ר' עזריאל, פירוש האגדות 
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בגוון(  47 דאתפרשא  אינו    –  בטוובן נ"א    –  ב'  הלשון  )ל"ז.  לת"ת  כבוד  כינוי 

ומחוור, ע' להלן(.   אית    ב' ד' ב' וקרא לברתיה ואמר לה קוטפיזא דנהוריתא 

ר'  רא  )גבך   של  לביתו  נאמר  כך  מה"נ.  בר'  ב;  יד  ז"ח  ושוב  א; השמטות.  נב 

אורות:   ניצוצי  ופירש  מובדל  אלעזר.  ונר  אור  מלאה  מרובה  ומדה  גדול  כלי 

 (. בטובות רבות אצלך הוא ר' אלעזר

 

 . 1ס'   בוסיטא , וע"ע 61ע"ס  –? ב' דגליפא( 48

 

קשוט (  49 לספיר  –  בוציני  כינוי  האמת,  לבושי  או  האמת  א"ז.  נרות  )ל"ז  ות 

ע"ס   'לבוש'  וע"ע  6להוראת  הן  1ס'    בוסיטא,  שכן  כך  נקראות  והספירות   .

 . 27(. ע"ס  12'מלבישות' את אריך אנפין. וע"ס 

 

כינוי לבינה    –טיפוס של נר, כסמל  -נר של כל הנרות, אב  –  ב' דכל בוצינין (  50

בספר   מאוד  שכיח  )סופרלאטיב(  ההפלגה  לערך  כזה  תחבירי  מבנה  )ל"ז. 

  -יהושע כד ב    –  בעבר הנהר ישבו אבותיכם (.  MTJM  166זוהר, ע' שלום  ה

צט א. כנראה מייחס    ג )    ב' ד' ב' ...ואפיק לון מגו נהרא עלאה יקירא קדישא  

גם משמעות של אור לפי הוראה נוספת של המילה בארמית. 'נהר' הוא    נהראל

בינה לספירת  בזוהר  המובהקים  הסמלים  ד אחד  תשע"ב,  בשנת  עתה,  ומני  . 

 (. 89שיש לפרש כאן, לפי ההקשר, שופר כל השופרות, ולפי הנאמר להלן בס' 

 

 כנסמך 

ניצוץ או אור של קדרות, או אנך המידה, או אף 'אנך בנין    –  ב' דקרדינותא (  51

וב   ופטיש של אור נחשך' )ל"ז. מצוי בעיקר בס"ת ובאדרות במאמר קו המידה 

רב דמות  הוא  הפרצוף.  חכמת  על  דרזין  מבחינה  רזין  הן  ומקורות,  גוונים  ת 

ר' להלן    –רעיונית וציורית והן מבחינה לשונית. תמונתו היסודית היא כשל ניצוץ  

הלשוני   אין  –ההסבר  מתוך  האל  -שיצא  של  העיקרי  מלאכתו  כלי  והוא  סוף 

ובאמצעותו נאצלות הספירות. דרך פעולתו העיקרית של כלי זה היא המדידה,  

ל לספירות ובכך להבדילן מן המאציל האין סופי ואף  תפקידו הוא לתת מידה וגבו
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זו מזו ולתת להם אופי אינדיבידואלי. תפקיד זה ממלא   לא רק    ב' ד'להפרישן 

בדרך המדידה אלא אף בדרך של חקיקה וצביעת הספירות בגווניהן המיוחדים  

מוציא    א  – בכך  א.  ד' טו  תפקידו    ב'  הזוהר  ובלשון  הפועל,  אל  הספירות  את 

ז"ח נח ב; ואתחנן    –  אתקיימן כלהו בקיומא , ולאחר מדידתו  קיומאלאשכחא  

  –  קו המידה ככלים שונים. הוא נקרא    ב' ד' קן המידה. בתפקידו כמודד מצוייר  

לט   לא  יר'  קנה    –לשון  הוא  אחד  צד  שונים.  כלים  שני  על  מתפרש  זה  וביטוי 

האורך   למדידת  בין    ב כגון    –מידה  שם  מבדיל  הוא  אמנם  א,  ה רלג  מדה  קו 

הוא  קנה המדה  ל ביניהם  וההבדל  לאותו מכשיר,  מכוונים  אבל ברור ששניהם 

שבמעלה,   המדה  הבדל  ד'הוא  קו  המדה ו  ב'  ודוגמתו    קנה  אצילותו  הוא 

  בוציצא יכול להיות גם אנך הבנאים, על כך ע"ע    קו המדהשבעולם המלאכים.  

אל  6ס'   כמדידה  לא  בזוהר  לעיתים  מתואר  האצילות  תהליך  א  באריכות. 

גם משמעות    ב' ד' כשקילה, נראה שהרעיון ביסודו זהה הוא, ואם כך יש לייחס ל

ע"ע    –מאזניים   כך  צורת    1ס'    טיקלא על  צורתו  הבנין  אנך  גם  באריכות. 

. עצם תמונת האל הבורא כמודד מקורו כפי הנראה  6ס'  בוציצא ע"ע  –משקולת 

סוק זה מסתמך  במיתוס קודם המשתקף במקרא בעיקר ביש' מ יב, ואמנם על פ

ואתחנן קו המדה,    –הזוהר לרוב במאמרים אלה   ב;  נז  ז"ח  א.    ב  למשל  רלג 

ח א  בר"ר  במדרש  גם  מצוי  זה  מגירונה  -רעיון  עזריאל  ר'  מצטטו  ומשם  ט, 

האגדות   ר'  90בפירוש  וע'  יותר,  זה  רעיון  פתחו  הזוהר  שלפני  המקובלים   .

קו  הגבול נטה עליו   שאין בתחילה גבול נתפש, וטרם העשות:  89עזריאל שם  

כמוסבר לעיל, ונראה שמשם    ב' ד' . וזה ממש תפקידו של  להגביל בשוה  היושר 

שבקבלת האר"י. בדומה לכך    קו היושרזה גם כנראה מקור    –לקחו בעל הזוהר  

. רעיון קנה  1ס'    טיקלאע"ע    –נהור  -נלקח רעיון המאזניים מקבלת ר' יצחק סגי

האב  שהם  הספירות  נמדדות  שבו  ספר  המידה  לענין  גם  קשור  האלוהיים  רים 

שיעור קומה המתאר באריכות את גודל 'אברי' האל ואת היחס ביניהם. ואומנם  

  ב' ד' ז"ח נז ד; ואתחנן קו המידה, כלפי זה שאוחז ב-דברי השבח המובעים ב

שיעור   ס'  בתחילת  המובאים  מהדברים  ספק  ללא  מושפעים  בו,  למדוד  ויודע 

את   והמשבחים  שיודעקומה  בראשית  מי  יוצר  של  קומתו  ובזוהר  שיעור   ,

ל גם  המשיח!  הכוונה  ביאת  זמן  את  גם  יודע  למדוד  שיודע  א;    ב  )   –מי  רנח 

הפך   כך  ד'היכלות(.  ביד  ב'  כלי  גם  הוא  המאציל,  ביד  כלי  להיותו  ונוסף   ,
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ב'  המקובל המתבונן ומבקש להשיג את סודות המידות האלוהיות.  הקשר בין  

קומה    ד' שיעור  לציין  לעניין  יש  ואילך.  יח  תק'  ב;   לז  בת"ז  במיוחד  מודגש 

שהפסוק יש' מ יב הוא גם העומד מאחרי התיאור של ספר שיעור קומה, בעיקר  

ציור המדידה בזוהר מושפע גם מעצם הכינוי   בקביעת הזרת כמידה היסודית. 

והרי  מידה   האדם.  תכונות  גם  שמכונים  כפי  בלחז"ל,  האל  תארי  מכונים  שבו 

ו מידות אלה לספירות או היפוסטאזות אלוהיות, והן הנמדדות ע"י  בקבלה הפכ

ד'  ד' . פעולת המדידה מקשרת את  ב'  לפי תפיסת    ב'  לכוח הדין, שכן  בעיקר 

ברור אף יותר.    ב' ד'הזוהר המוגבל הוא דין. לפי ציורים אחרים טבעו הרע של  

ו, ומשערותיו  עם זעיר אנפין לפני תיקונו ומיתוק  ב' ד'מט א מזוהה    –מח ב    גב  

הרע:   כוחות  דינין בעלמא משתלשלים  דלתתא דמתערין  והם  כתרין תתאין   ,

בדמות פטיש.    ב' ד' . קשר זה לכוחות הרע קשור גם בציורו של  חציפין ותקיפין

את פעולת ההאצלה מבצע הוא ע"י הכאה בסדן, העולמות הנאצלים הם בדמות 

כבים   הם  שנאצלו  לאחר  לפטיש,  מתחת  העפים  העולמות  הזיקים  והם  מיד 

ממוזגים,   בלתי  דין  כוחות  שהיו  מפני  הזה  העולם  בריאת  לפני  שנחרבו 

ס"א את  הבונים  הם  יכול    -ושרידיהם  איני  רצו.  קנ  א  הזוהר  משנת  תשבי,  ע' 

לסטות מן הנושא כדי לדון בענין חורבן העולמות, ועל כך אי"ה במקום אחר. יש  

הליך האצילות לקחו בעל הזוהר  לציין שתמונת הפטיש המעיף ניצוצות כסמל לת

העיון:   חוג  לספרות  השייך  מחכמה  מעין  במהירות  מס'  היה  הנביעות  ומספר 

כמו נצוצין שיוצאים כלם כאחד ומתפזרין לכמה חלקים בשעה שהאומן מכה  

אבל במעין החכמה הכוונה אינה כלל    )וכבר ציינו זאת שלום וגוטליב(,  בפטיש

לאצילות ה דווקא אלא  לכך. מקור  לכוחות הרע  ובזוהר התייחד  אלוהית בכלל, 

. בגמרא הנמשל הוא  2ע"ס    –נוסף לרעיון הפטיש והניצוצות יש למצוא בגמרא  

וכן    דבר ד' הקב"ה,    דבר 'ברא    –טו א  א    –בריש הורמנותא דמלכא  הוא    ב' 

כך תרגם תשבי במשנת הזוהר א קסג. רמז לתמונת הפטיש יש גם    –המלך'  

'בטישה' בספירה אחת  בטש  –  ב' ד'לתו של  בפועל המציין את דרך פעו . ע"י 

לה   ד'גורם  'מגלף'    ב'  גם  בבטישותיו  שמתחתיה.  זאת  את  ד' להאציל    ב' 

בספירות. גילופים אלה מעצבים את הספירות ומרחיקים אותם מס"א,    'גילופים'

כמקור לס"א. וכך אומר גם ר' עזריאל בפירוש    ב' ד' ואף בכך אפשר לראות את  

קו היושר: ונברר הפסולת והסיגים לצד  המשך מאמרו הנ"ל על  , ב89האגדות  
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וממלא    ב' ד'במאמרים רבים מתואר ניצוץ אחד היוצא מ  .רנד ב( ב  )וראה    אחד

את תפקידו בהמשך האצילות. לעיתים מזוהה הפטיש הנ"ל עם הניצוץ ולא עם  

א  הו  ב' ד' רצב ב; א"ז, ולעיתים קשה להבדיל ביניהם שכן גם    ג   –עצמו    ב' ד' 

ניצוץ   מ  –עצמו  היוצא  זה  ניצוץ  להלן.  ד'ר'  ב;    ג הוא ספירת החכמה    ב'  קלה 

זה הוא    טהירוטו א.    אלפי    טהירומתוך ה   ב' ד'א"ר, והיא היא הנקודה שהוציא  

נשמת  שהם  חלקים  לתשעה  מתחלק  הוא  אחד  מקום  ולפי  הכתר,  ספירת 

ל לספירות.  הוא מע  ב' ד'. לפי זה מקומו של  104ס'    גלגולאע"ע    –הספירות  

אות   זעיר אנפין. ת"ז מזהה אותו עם  לפי מאמר אחר הוא  שהיא    ואך כאמור 

תפארת   ובעיקר  האמצעי  מילת    –העמוד  זה  בצירוף  יט.  תק'  ב;  לח    ב' ת"ז 

ניצוצא  פירושה ניצוץ ולא נר כרגיל בתלמוד, כמוכח מצירופים הנדיאדיויניים כגון  

למשל    –גם בצירופים אחרים    ב'   קלט א; א"ר. משמעות זו יש למילת   ג   –  ב' ד' 

מ2ע"ס   אולי  מושפעת  והיא  א:    צוציתא -,  כה  דנורא  שבתע'  צוציתא  נפק 

הזוהר    –מאפותיה   ס'  לבעל  גרם  עצמו  זה  מקום  אש ממצחו.  לשון של  יצאה 

למילת   אש'  'לשון  משמעות  יחוס  והוא  נוסף,  ב:    ב   -ב  אפותא חידוש  נפק  יג 

והר א תקח. כמו כן השפיעה אולי  על כך ר' תשבי, משנת הז  –אפותא דאשא  

  ב' שבאה לעיתים במקום    בוציצא, וסיוע לכך יש לראות במילת  ניצוץגם מילת  

באריכות. ראיה נוספת לנכונות משמעות 'ניצוץ', נמצא בשיר   6ס' בוציצא ע"ע  –

.  ניצוץ בקע ב קט:    –מהדורת דב ירדן    –של ר' שלמה בן גבירול, שירי הקדש  

טו א. והרי רעיון הבקיעה של    א  -באוירא דיליה  את    ' ד'בומקביל בקיעתו של  

מקורו באמת בשירי גבירול, השוה גם כתר מלכות ט, והיגיע לזוהר בתיווך    ב' ד' 

ע' שלום, עקבותיו    –סוף ס' מעיין החכמה, ומדרש שמעון הצדיק    –חוג העיון  

קדרות'  . הפירוש 'ניצוץ של  168של גבירול בקבלה, מאסף סופרי א"י, ת"א תש,  

  -מניח פאראדוקס של אור חשוך מרוב חוזקו, או שרומז לס"א הקשורה כאמור ב

, ואכן מצויה  קרדינותא במקום    קדרינותא. כדי לקיים פירוש זה יש לגרוס  ב' ד' 

ד.   לא  באילימה  עליה  ומעיד  יקר,  באור  הרמ"ק  גרסת  והיא  בכי"י,  זו  גרסא 

ז"ח ב א;    –רדנותא דסיהרא  קומצויה בזוהר מילה זו במשמעות זו גם בצירוף:  

בר'. וכך הבינו המקובלים לעיתים קרובות, כגון הרמ"ק שם, ור' משה יונה בס' 

, ובכתם  ניצוץ השחרות. ובס' עמק המלך עא ד:  אור אופלכנפי יונה המתרגם  

הקדרות  פז:   בביטויים  שביב  גם  למצוא  אפשר  לכך  סיוע  בתרגומו.  תשבי  וכן 
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ובליקוטים מרב האי    –ן  דומים בקבלה. למשל בחוג העיו  בסוף מעיין החכמה, 

הנחשך  –גאון   פרמא  אור  כ"י  עזרא  לר'  התפילות  ובפירוש  האור  א:    73. 

נהורא    )ג"ש(. וע' ס' הבהיר א. וכן בזוהר עצמו נקרא ניצוץ זההנחשך מהאור  

בנהורא   קיימא  למילת    –דלא  אחר  פירוש  המידה.  קו  ואתחנן  א;  נז  ז"ח 

בר' ו    –עצי גפר  לימה שם הוא 'גפרית'. וזאת מפני ש לפי הרמ"ק אי  קרדינותא

מתורגמים   דקדרוסיד,  יר':  אעין  בתר'  וכן  ח  לא  בבר"ר  והגרסא  או  ,  קרדינון 

, וכמו שמפרש רש"י שם. בדרך זו מקשר אולי  גפריתקרוב ל  גפר , והרי  קדרינון

סג א. מפרשים אחרים, כגון דרך    א  -לחושך וקדרות בגפר  באמת ס' הזוהר בין  

הוא ניצוץ חזק. פירוש זה    ב' ד'לשון חוזק, ומכאן שקרדינותא  מת, מפרשים  א

, שלפי פירוש רש"י הם חיטים  -פס' ז א    –  חיטי קורדנייתא מתבסס על הצירוף  

קשים ביותר. שמם של חיטים אלה בא להם, וזאת אף לפי פירוש רש"י, ממקום  

אונקלוס   בתרגום  שנקראים  אררט  בהרי  קרדוצמיחתם  כטורי  הרי  ,  לומר 

במישרים משם    קרדינותא קורדיסטאן. ייתכן שמושג החוזק, לפי פירוש זה בא ל

להרי   הקשר  ואולי  ורמים.  גבוהים  שהם  אלה  במקרה  קרדו  הרים  גם  קיים 

זו    קדרינותא=    קרדינותא שנפרש   שאסוציאציה  נראה  שכן  קדרות.  מלשון 

  ג   –י החשך'  עם 'הרטורי קרדו  קיימת בזוהר במקום אחר, שכן הוא מזהה את  

ג; תק'. בכ"י גסטר   קיג  וכך הוא בז"ח  א,    קנדילותא מצויה הגרסא    247קמט 

במ"ר יב ומקורה הלטינית  -)ג"ש(, מילה זו מצויה גם בעששית  ומתפרשת שם  

Candela    נראה שגם גרסא זו היתה לפני הרמ"ק, שכן מצוי בכתביו גם תרגום

טו א. נראה שפירוש    א והר  אור יקר לז  –מנורה רמה ומשובחת    –  ב' ד' נוסף ל

גוזרים   רבים  מפרשים  הגבוהים.  אררט  מהרי  גם  מושפע    קרדינותא זה 

וכן    ב' ד' שפירושו מדד. בכך מסתמכים הם על תפקידו של    قدرמהשורש הערבי  

כגון   וכן על השם הנרדף  65  53ע"ס    –  דמשחתא   ב' על ביטויים  .  קו המידה , 

דוד בן יהודה החסיד ושם מפותח    מקורו של פירוש זה הוא המילון המיוחס לר'

עניין זה יותר והצירוף מתפרש כ"אנך הבנאים", ממילון זה נפוץ הפירוש ומצוי  

במפרשים רבים כגון ר' יוסף חמיץ. פירוש זה מתקבל מאוד על הדעת, ועל כך  

באריכות, אף יתכן שילוב של פירוש זה עם הפירוש 'קדרות'    6ס'    בוציצאע"ע  

אולי אין צורך להסתמך    קרדינותא מעות מדידה למילת  כאמור שם. ביחוס מש 

יהודה   בן  דוד  לר'  המיוחס  המילון  ואמנם  הנ"ל.  הערבית  האטימולוגיה  על  רק 
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גם על לשון המשנה   והנמשכים אחריו מסתמכים  ד:    –החסיד  מקדרין  עיר' ה 

לפועל  בהרים  מדד  משמעות  לייחס  אדם  יכול  שם  ההקשר  מן  ואמנם    קדר , 

במשמעות    קרדינותא זאת המשמעות המילולית. ואולי מקור    אע"פ שכנראה אין 

הלטינית   מן  היא  בספרדית.    coordinatioזו  גם    Widmannstalterשכמוה 

אור'   של  'תנודות  מפרש  הלטיני  לפי  Vibrationes Luminisבתרגומו  וזאת   ,

היווני   של    kradai/nwהפועל  פעולתו  שכן  להניע,  ד'שפירושו  מתבטאת    ב' 

במעריך  )  בטש בפועל   מפרש  לונזאנו  די  מנחם  ר'  ד' ג"ש(.  לב   ב'  שמחת   =  

הוא מפרש    קרדינותא במשמעות אור הוראה מושאלת של שמחה, ו  ב'ביחסו ל

היוונית   הלטינית    kardi/aלפי  מן  גם  זאת  לגזור  היה  יכול  אמנם  לב.   =cor  

ונגזרותיה הרומאניות, מכל מקום השערה זו נראית רחוקה  (  cordis)בגנטיבוס  

גם  מאו ופירש  יותר  עוד  לכת  הרחיק  לונזאנו  די  מנחם  השמחה ד.  וזאת  נר   ,

ל ביחסו  שמחה    קרדינותאכנראה  של  מושאלת  משמעות  כנ"ל  לב    –בהוראת 

ל   אורות  בניצוצי  החיד"א  ע"י  שהפירוש    אמובא  לציין  יש  א.  לב טו    שמחת 

צבי   שבתי  של  קונטרסו  בתוך  אף  מובא  והוא  השבתאים,  בחוגי  רזא  התקבל 

הנדפס כפנים של הספר עוז לאלהים לר' נחמיה חיון, ברלין תע"ג,    מנותא דמהי

משיח,   בעקבות  שלום,  ג.  בתוך  העזתי,  לנתן  המנורה  בדרוש  וכן  ב.  נח  דף 

מילת   קיא.  תש"ד,  בצירוף    קרדינותאירושלים  גם  פעם  קוליתא  מופיעה 

  66-64  53  52  27קכג א; מה"נ. ע"ס    א  –ומשמעותה עצם הירך    –דקרדינותא  

בריש הורמנותא דמלכא גליף גליפו  באריכות.     6ס'  בוציצא  . ע"ע  77-72  69

דאין סוף    –מרזא  נ"א    –ונפיק גו סתים דסתימו מרישא    ב' ד'בטהירו עלאה  

  א )חד קטורא    ב' ד' אפיק מהוא נושא המשפט(.    ב' ד'טו א; ס"ת. נראה שא  )

א(.   גו  קעב  בטש  נהירו  ד'וההוא  ב(.    ב  )  ב'  עלאה  קלג  דאתעטר    ד'  ב'ו 

דטמיר    ב' ד'לאו איהו    –יח' מ ג    –האי קנה המדה  קעז א; סד"צ(.  ב  )בסטרוי  

ב'  וגניז אלא מתמן נפקת האי קנה לתתא דאתגליד מגו נהירו דאשתביק מ

עד  רנד ב; היכלות(.  ב  )וסליק גו מחשבה    ב' ד' בטש  רלג א, ע' לעיל(.    ב )  ד'

ד באשתטחו  שמהן...  ד'דסלקי  אתב'  כד  לבתר  ואתפשט  ...  ד' נטל    ב' 

נפקין תלת מאה ועשרים    ב' ד' מן  רס א; היכלות(.  ב  )מצטרפי אתוון בגווה  

תקין וזמין  = ז"א(.  איש  )שם.    ב' ד'ברישא דהאי איש  מח ב(.  ג  )וחמש ניצוצי  

נפק ניצוצא פטישא    ב' ד' מ(. 73קלה ב; א"ר. ע"ס ג  )חד ניצוצא    ב' ד' ואפיק מ
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ואכל אוירא  האי  אתגניז  מתקיפא...  דנפק  לניצוצא  ד' יל  א"ז.  ג  )  ב'  ב;  רצב 

אקרי  (.  73ע"ס   והאי  ונחתא  סלקא  נציצו  ד' והאי  קו    ב'  ואתחנן  א;  נז  )ז"ח 

  ב' ד' כד אתי  (.  6ס'    בוציצא ע"ע  בוציצא דקרדינותא  המדה. ובהמשך הגירסה  

)ז"ח עד ב; שה"ש ס"ת. אולי מכאן פירושו  בההוא בטישו... יהיב חדו וחדוה  

אתפשט בכל אינון    ב' ד' )ז"ח קד ג; ס"ת(.    ב' ד' מאין סוף נפקא  של  לונזאנו(.  

)ז"ח קה א;  ברזא דא עביד משחתא לכל אינון משחתין    ב' ד' )שם(.  קשרין  

  ב' ד' וכד )ז"ח קה ד; ס"ת(.  ב' ד'אתפשטת האי נקודא לנגנא אחידת ב ס"ת(. 

  בריש הורמנותא)ז"ח קו ג; ס"ת(.  עביד שמחתא לעילא ותתא כלא אסתמיך  

  א )ת"ז יס א; תק' ה. אינטרפרטציה של ת"ז על  כד מדיד משיחא    ב' ד'דמלכא  

)ת"ז לז ב; תק' יח.  לא חוור ולא סומק    ב' ד'בריש הורמנו דמלכא  טו א; ס"ת(.  

 טו א; ס"ת(.  א לפי 

 

למשחתא(  52 דקרדינותא  ע"ס    –  ב'  ס"ת.  )ל"ז  למדידה  דקרדינותא  בוצינא 

)ז"ח קה  דכלא    ב' ד' ל' ורייתא אינון רזא דעשרין ותרין ניקודין וטעמי א (.  51

ס"ת.   ד'א;  האותיות שהם הספירות.    ב'  והטעמים שהם נשמת  הנקודות  הוא 

 (. 24ס' גופא ע"ע   104ס'  גלגולא ע"ע 

 

למשחתא (  53 ע"ס    –  ב'  ס"ת.  )ל"ז  כנ"ל  למידה  ושמא  65  64  51ניצוץ   .

ב;  )ז   נפקא אוירא דכיא    ב' ל'כד אתפשט   שם פעולה?(.    למשחתא  "ח קה 

דכיא  מת'.   רמד"ל  אוירא  ובכתבי  כתר.  לספירת  קבוע  הזךכינוי  שקל  האויר   ,

אויר קדמאה  ובל"ז  אויר קדמון . ומושפע מ9, הנפש החכמה, ח"ב  125הקודש,  

המובא   יצירה  לס'  רס"ג  מפירוש  ומושפע  העיון  חוג  בכתבי  ביותר  רווח  והוא 

 (.  177בפירוש הברצלוני מעמ' 

 

)ל"ז מה"נ. ע"ס    –  ב' דמתניתא (  54 כינוי כבוד לת"ח    –  19  18אור המשנה, 

ככינוי לרב הימנונא סבא. לא ברור אם הוא רשב"י או ר'  נהירו דאורייתא  ושם  

  –אתי  נ"א    –יתיב    ב' ד' אתא ר' פנחס א"ל הא  פנחס בגלל חילוף הגרסא(.  

 )ז"ח יב ב; בר' מה"נ(.  קם ר"ש 
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)מה"נ לת"ל כת' יז א, סנ' יד א. ע"ס  נר של אור, תואר לת"ח     -   ב' דנהורא(  55

 )ז"ח פח ג; רות מה"נ(.  איהו  ב' ד'אמרו...  (. 83ואילך  74ואילך  40 19 18. 20

 

נרות המאירים, הם המזומנים לצדיקים בגן העדן )א"ר(.    –  בוצינין דנהורין(  56

קמד ב; א"ר. כך צפוי לאנשי א"ר הנקראים  ג  )זמינין לאנהרא לכון    ב' ד'כמה  

 (. 46  10ע"ס  –בוציני דנהראן ם באותו עמוד עצמ

 ת

דאשא (  57 ובלת"ל    –  ב'  א"ז  )ל"ז  אש  של  דנוראנר  ד' וחמינא  (.  ב'    ב' 

רצה ב; א"ז. במקום קבורתו של רשב"י, ושמא    ג)מתלהטא אפותיא דמירונייא  

 (. 18ע"ס  –קדישא  ב' בהשפעת כינויו 

 

דליק    ב' ד'רן שכיב ו הוו חמאן לאה)ל"ז(.     נר של מנורה  –  ב' דמנרתא (  58

 קפג א(.  ג)קמיה 

 

גם הוא פירושו נר, ואז    ב' אור הנר, כינוי לרשב"י )ל"ז, ושמא    –  ב' דשרגא (  59

מכונה   המאוחרת  ובספרות  בזוהר.  כמותו  שרבים  הנדיאדיוין  של  צירוף  לפנינו 

למשל פירוש מגילת    –  ב' ד' , והוא אולי תרגום של  מנורת המאור רשב"י לעתים 

י לר'  דף ב ע"א. ע"ס  רות  יוסף כהן, סביונטה שי"א  בן    ב' ד'ר"ש כ(.  18צחק 

 (. 46רא א. ע"ס   ב )דאדליק לעילא ואדליק לתתא 

 

והשווה    –(  60 ד; ת"ז. מלכות    –נר דשרגא  )ל"ז. הנדיאדיוין,  צה  ע"ס    –ז"ח 

מא ב.    א  ) דדליק ונציץ נהורין    ב' ד'מנהורא דא מתפרשין ד נהורין... כ(.  13

נב   ברכות  באורב:  ע'  יש  מאורות  פרש"י:  הרבה  לבנה  ,  אדומה  שלהבת 

)ז"ח קכב ב; מת'. מלכות,  דשארי על רישייהו דזכאי קשוט    ב' ד' (.  וירקרקת 

והיא זיו השכינה המאירה על ראשיהם של הצדיקים בגן עדן, לפי ברכות יז א:  

השכינה  מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם  יושבים  והמקובלים  צדיקים   ,

את השכינה והן את העטרה על ספירת המלכות. הכינוי נר מושפע גם  פירשו הן  

 נידה ל ב(.   –מתמונת הנר הדולק על ראש העובר בבטן אמו 
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פרוכת או כיסוי של הקב"ה, או אף חופה )ל"ז    –?  ב' דקודשא בריך הוא(  61

ג:   יח  איוב  לפי  אולי  'כיסוי'  המשמעות  עורו א"ר.  שם:  בדי  והתרגום    בוצנין, 

'אור' לפי מילת  בוץריבוי של    בוצנין , ושם  למשכיה  דחפיין    ב' . ושמא פירושה 

הרגילה, ויהיה הפירוש: 'פרוכת של אור של הקב"ה'. אבל נראה שיש להעדיף  

ושם עניינה של חופה    1ס'    בוסיטאדיפיציליור, ע"ע  -כלקציובוסיטא  את גירסת  

בארבע סמכין    פריסא   –בוסיטא דקדושא  נ"א    –  ב' ד' ב' ה' וחד פרוכתא  זו(.  

 מיותרת(. בריך הוא קלד ב; א"ר. נראה שמילים  ג)

 

 .  6ס' בוסיטא ע"ע  –?  בוסינא לקוסרא( 62

 

 .  5ס'  בוסיטא ע"ע   – ב' דאנפוי ( 63

 

 כסומך 

דב' (  64 המילה    –  רזא  )ל"ז.  דקרדינותא  בוצינא  פירושם    רזאאו    סוד סוד 

ס'  בוציצא  וע"ע    91   51בלרמד"ל ובל"ז לעתים קרובות 'המהות הנעלמת'. ע"ס  

קפ א. על נקודות    ב)ברבועא      ר' ד'דתשע נקודין... ואלין אינון דקיימין מ(.  8

. על צורתן המרובעת ע' ר' עזריאל, שער השואל בס' דרך אמונה ב  52אלה ע"ס  

אנון סמכין דנפקין מג(.   ד' ואלין  יוד    ר'  רזא  )שם(.  למהוי סמכין לאת  וכלא 

יכו לכל את ואת... את הא דקיימא על חמשה  למעבד סמ  ר' ד' חדא וקיימא ב

ר' ד'  מדידו דלתתא... והאי נפקא מ)שם(.    ר' ד' סמכין דסמכין לה דנפקין מ

  ד' דלעילא   –'  ר נ"א מ  –  ' רוכלא ב(.  51רלג א. על שני הסוגים ע"ס    ב )  דלעילא 

)ז"ח קה ד;  בההוא דבר    ר' ד'ורזא דא איהו עומקא ורומא לאתישבא ב)שם(.  

 ס"ת(. 

 

דב(  65 הניצוץ    -'   משחתא  דמשחתא כמו    –מידת  לפעולת    ב'  שהכוונה  או 

מ'  אתקשר רזא דחול ב(.  13  12ס'    בוציצא וע"ע    69  53 51המדידה )ל"ז. ע"ס 

  מ' ד' ובין כל נקודא ונקודא אשתכחו מדידו ו(.  69)ז"ח א ב; בר' ס"א. ע"ס    ד'

קיפא... ברזא  דאיהו כגלידא ת   –דנ' יב ג    –כזוהר הרקיע  )ז"ח מט ג; אחרי(.  

ד' ד ד' וכד  )ז"ח קד ב; ס"ת(.    מ'  ומדיד מעילא לתתא האי גלגלא    מ'  נפקא 
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פזר  )ז"ח קה ד; ס"ת.    פזר רברבא    מ' ד'ו)ז"ח קה ב; מת'(.  כניש כל משריין  

 מטעמי המקרא(.  –

 

 יח ב; ס"ת. א כנ"ל )ל"ז ס"ת(.  – משחא דב' דקרדינותא( 66

 

יכתו, או מזיגת השמן לנר ועריכתו  מדידת הנר וער  –  משחא וסדורא דב'(  67

כד האי אשא אתקריב לא  (.  68בארמית הוא מדידה וכן שמן. ע"ס  משחא  )ל"ז. 

ב  אלא  ד'אתקריב  ו'  הזוהר,    מ'  בדפוסי  וחסר  א.  כג  שמיני  בריקנאטי  )מובא 

ב   לו  הראוי  שבידי    ג ומקומו  היד  בכתב  דף  חסר  זה  שבמקום  ונראה  ב,  לח 

 המדפיסים(. 

 

עריכת הנר, תיקון מידת המלכות ע" דוד )ל"ז לפי תה' קלב   –'  סדורא דב(  68

תה' קלב יז    –...כד"א ערכתי נר למשיחי    -תה' ה ד    –אערוך  (.  94  13יז, ע"ס  

דיליה הוא... ולקיימא עלמין דלתתא    ס' ד'ולגבי בקר דיוסף קאמר דההוא    –

 רד ב(.  ג )דא  ס' ד' ב

 

א )ל"ז ס"ת. גודל הניצוץ או גודל  מידתו של בוצינא דקרדינות – שיעורא דב' ( 69

יא    -  פה  (.  65  51מה שהוא מודד. ע"ס   ד'   –איוב לח  ג; ס"ת(.    ש'  )ז"ח קד 

)ז"ח קד ד;    ש' ד' בגין חול אסגיאו יומין גו    –איוב כט יח    –וכחול ארבה ימים  

 (. 65ס"ת. ע"ס 

 

 . 12ס' בוציצא וע"ע  65ע"ס   – מרידו דב' ( 70

 

דבוצינין(  71 תרגום  הט  –  אדלקותא  היה  ולפניו  )ל"ז.  והדלקתן  הנרות  בת 

קנ א וכך גם בפי'    ג כמוכח מ    באדלקותיה  :    -שמות ל ז    –בהטיבו את הנרות  

לפנינו   ובתרגומים  אחרים.  ואצל  ד,  א  עזריאל  לר'  (.  באתקנותיהשה"ש 

ב סטרין  בכל  חדו  ד'ולאשתכחא  אינון  א'  ואלין  ד' ...  א;    ג )וקטורת    א'  פט 

 קה א(. ג )וקטורת בוסמין  אדלקות בוצינייא  וכח פרשתא דא א פקודא(. 
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ניצוץ של בוצינא דקרדינותא )ל"ז. ניצוץ זה אולי שונה הוא מן    –  נציצו דב'(  72

ב    ב'ה כנאמר  ממנו  ס'    גויצא  גם  וע'  א"ר,  ב;  ספירת  73קלה  שהוא  ונראה   ,

  ניצוצא ב' , אבל לפי מקומות אחרים שני אלה זהים, כמו בביטוי  51חכמה ע"ס  

המובא שם, ואז צורת הסמיכות כאן באה במקום תמורה כרגיל בס'  דקרדינותא  

בצירוף   ד' הזוהר.  לשון    נ'  כפל  לראות  וגליא  הנדיאדיוין(.    –יש  רתיכא טמיר 

מגו   נפקא  ד' ואיהי  קדמאה    נ'  קשרא  תחות  משחתא  מדיד  ב;  כד  א  )ז"ח 

 ס"א(.  

 

דקרדינותא(  73 )ד(ב'  ד   –  ניצוצא  מבוצינא  היוצא  ופעיל  ניצוץ  קרדינותא 

ניצוצות    370  –בבריאת העולמות ובתיקון ז"א. ממנו יוצאים כוחות של דין קשה  

תיאורו   הדין.  מקור  הוא  ובכך  דקרדינותא  בוצינא  של  שערותיו  עם  המזוהים 

קלה ב; א"ר מקבילים בבבירור לתיאור הנקודה = ספירת    גותיאור פעולתו ב  

דרות נוסף לו הגוון של דין )ל"ז.  ב; ס"ת. אלא שבספרות הא-טו א   א חכמה  ב  

נ'  אנפוי מתלהטן כאשא משום  (.  51באדרות ובמאמרים הקרובים להם. ע"ס  

רצה א;  ג  )ובטש בתחות שערא דרישא    נ' ב' ד'נפק ההוא  מט א(.  ג  )  ד' ד'

ולהטא ואפיק גולגלתא    נ' ד' ד'מאחורוי אתדבק  קלט א; א"ר(.    גא"ז. וכיו"ב  

 = בינה(.  גלגלתא  רצו א; א"ז. –רצב ג  )חדא 

 

להבה של בוצינא דקרדינותא, כנ"ל )ל"ז. ע"ס    –  שלהובא דב' דקרדינותא(  74

ונשף זיקא    ש' ד' ד' כד סליק ברעותא דקב"ה למברי עלמא אפיק חד  (.  73

המאוחרת  א  )בזיקא   הקבלה  בספרות  הרגיל  הביטוי  ב.  של  פו  ברצונו  עלה 

עץ    למשל תחילת שער   "ב ווכי הקב"ה לברוא את העולם   ס'  הכללים שבראש 

רנא    אחיים והוא פתיחה קבועה של ספרי קבלת האר"י, מקורו בל"ז שלפנינו וכן 

ב; א"ר. הלשון    ג  א; מת' השמטות,   נראה שהוא חידוש של  עלה ברצון  קלה 

 שבלחז"ל(.  עלה על הדעת או  עלה במחשבה הזוהר בדומה ל 

 

 . ניהור בוצין יר' כה י:   – אור נר אור נר )ל"ז. ודומה לו תר'  – נהירו דב' ( 75
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ע"ס    –נהירו   אך  בל"ז  הנפוצים  השמות  ממשקלי  והוא  אלין  .  80ל"ז  דמילים 

רצ א; א"ז. ואולי    ג )  נ' ד' סתימין אינון וקדישי עליונין נהירין בהו כמאן דנהר מ

 (. 46, ולפי ס'  76לרשב"י ע"ס   נ' ד' הכוונה ב

 

נהירו    נ' ד'ר"ש  (.  80-82  75ובמובאה!    18  15כינוי לרשב"י )ל"ז. ע"ס    –(  76

 ד א(. א )דעלמין 

 

אור של בוצינא דקרדינותא, בבל"ר הארת הספירות המביעה את השלום    –(  77

)ע'   ב.    בוהשמחה  ע"ס    בקלג  א.  נייחא דרוחא חדוותא דכלא  (.  51  24רלג 

ס'    בוסיטא, ע"ע  בוצינין = אנפיןע א. ואולי  א  )נהירו דאנפין    נ' דבוצינין כחדא  

באת    נ' ד'דכד בטש  פא ב(.    ב)  נ' דבוציני   –מ"א יט יב    –דממה דקה  קול  (.  5

י = חכמה(.    ב)  י אתנהיר   וקפ א.    נ' דבוצינין לאנהרא נגידו עלאה בתתאה 

 רנו א(.  ב)כחד 

 

דבוצינין (  78 ע"ס    –  נהירין  א"ר.  )ל"ז  כוחות שבא"א  ניצוצות,  או  נרות  אורות 

  ג)  דנהרין מעדן עלאה    ' ד' נ האי מצחא אתפשט במאתן ושבעין אלפין  (.  51

 קכט ב; א"ר(. 

 

עילאה(  79 מלכא  קמי  דשרי  דב'  המלך    –  נהירותא  לפני  השורה  הנר  אור 

העליון, האור שנברא ביום ראשון ונגנז לצדיקים לעתיד לבוא )למה"נ לפי דנ' ב  

 כב, לפי מדרש חז"ל בבר"ר ג ו(. ז"ח טז ג; בר' מה"נ. 

 

דאורייתא(  80 דב'  הנ  –  נהירו  )ל"ז.  אור  לת"ח  כבוד  כינוי  התורה,  של  ר 

  –  19  18במשמעות חכמה. וע"ס  נהירו  . השווה דנ' ה יא:  ב' דנהורא ובתלמוד  

 ד ב(.  א) נ' ד' ד'דא איהו ר' חייא (.  41, נהירו דאורייתא 

 

אור הנר העליון, כינוי לרב המנונא סבא שנגלה לחברים   – נהירו דב' עלאה (  81

הירו דאורייתא... מנהיר שרגין בהיכלא דמלכא  נאחרי מותו )ל"ז, ומכונה גם  

 ז א(. א  ) נ' ד' ע' דחזינא השתא (. 80 76 19 18. ע"ס משיחא 
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מראה אור נר העולם, תואר פניו של ת"ח, והוא    –  חיזו נהירו דב' דעלמא (  82

ע"ס    –שייכת לו עצמו  נהירו  ר' אלעזר בן ערך )למה"נ. קשה להכריע אם מילת  

ח'  (.  5ס'  בוסיטא  . ע"ע  18. וע"ס  39במובאה,    19ע"ס    –, או רק לפניו  80  76

 קלט ב; מה"נ. והא תיאור צערו(.   א )למה חשוכן  נ' ד' ד'

 

דב' (  83 )ע"ס    –  נהורא  הנר  ד(.  76  55אור  ד' כגוונא  תתאה...    נ'  דנהורא 

 פג ב(.  א )אתעבידת כורסייא לנהורא עלאה 

 

נוי למלאך מטטרון )ל"ז.  אור הנר של השכינה, כי  –  נהורא דב' דשכינתא(  84

ומאי ניהו ההוא דאקרי    נ' ד' ד'...   -שמות כד י    –את אלהי ישראל  (.  17ע"ס  

 לריבוי(. את סו ב. ודורש  ב )נער 

 

אור יקר של נר עליון והוא התיקון השני מתיקוני    –  נהורא יקירא דב' עלאה (  85

ואולי   א"ר.  )ל"ז  שערות השפם  ונראה שהם  א"א,  של  פה    ב' הזקן  ע"ע    –גם 

י' ד' ע' מסתכל הווינא וארו חמית  (.  35  24. ע"ס  3ס'    בוסיטא קלב ב;    ג)  נ' 

  –א"ר. סגנון אפוקליפטי המחקה את דניאל ז יג, ואת חזונו המיסטי של בן זומא  

 בר"ר ב ד(.  

 

הושנא וביה נפקא  נגה של הנר, כינוי לכוכב נגה )ל"ז(.    –  נגהא דבוסינא (  86

 קעב ב(.  ב) בוציני ד"א נ – נ' ד'כוכבא חדא ואקרי 

 

התנוצצות ובהירות הנר העליון, חכמתו של ת"ח גדול,    –  צחותא דב' עלאה ( 87

)ל"ז.   בוצינא קדישא  כרגיל    צחותא אולי  רשב"י  צמאון  ולא  אור  בזוהר  פירושו 

של חוג העיון,  צחצחות , ואולי בהשפעת ה49הע'  MTJM 389בארמית, השווה  

פט ב. כך בפניה אל אלעזר בן    א)  צ' ד' ע' ו  אנן מחכאן לאנהרא מג(.  18ע"ס  

 רשב"י(. 
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דב'(  88 או הפטיש    –  פשיטו  דקרדינותא,  בוצינא  של  אצילותו  או  התפשטותו 

ע"ס   )ל"ז  שורש  17ס'    בוציצא וע"ע    51שלו  רעיון    פשט .  את  בזוהר  מביע 

  פשיטא עד א; רזא דרזין. ואולי  ב)אפיק נשמתין   וההוא פשיטא דב'האצילות(. 

פטיש  בהמשך  =  ושם  והשווה  פטישונ"א    –  פשיטו,  א"ז:    ג.  ב;    ב' מרצב 

. בקטע זה של  51, ור' ע"כ ס'  דקרדינותא נפק ניצוצא פטישא תקיפא דבטש

חכמת הפרצוף מודד בוצינא דקרדינותא במקביל לאיברי האל לפי שיעור קומה  

 )ז"ח קה ד; ס"ת(.  לנגנא  פ' ד' הכא  גם את איברי האדם שבצלמו(.  

 

תנועתו של בוצינא דקרדינותא והיא הבטישה )ל"ז. והשווה    –  ? עה דב'תנו (  89

מובא בערך   ס"ת  א;  קו  לפרש  1ס'  בוציצא  ז"ח  יש  ושמא  עפ"י    ב'.  = שופר, 

שבלחז"ל המופיעה  בוקינוס  . והיא המילה  bucinaובלטינית    becinaהספרדית  

ם לעיל ס'  . וראה ג , ואילו לכאן באה במישרין מן הספרדיתבוקינס בזוהר בצורת  

לגרוס  50 יש  ושמא  דב'.  הולך  (.  ? תרועה  שופר  אקרי  דא  זעירא    –שופר 

)ז"ח נו ב; בלק. בדרשה על שמות טעמי המקרא, והם    ת' ד'גו    –שמות יט יט  

 (. 24ס'   גופאמסמלים את בוצינא דקרדינותא ע"ע 

 

דב'(  90 דאתוון  הם    –  רשימו  דקרדינותא,  בוצינא  של  האותיות  חקיקת 

ע לאותיות  השרטוטים  סמל  הם  אלה  שרטוטים  דרזין.  רזא  )ל"ז  האדם  עור  ל 

ואלין  (.  88העליונות שהן הספירות שנחקקו אף הם ע"י בוצינא דקרדינותא וע"ס 

עד ב; רזא  ב  )  ר' ד' ד'אתוון מתהפכן מתתא לעילא וידעי לון חברי קשוט ב

 כינוי למקובלים(.    –חברי קשוט דרזין. 

 

ב  –'?  רישא דב(   91 וב  ראשו של  )ל"ז.  דקרדינותא  ב מתוארים    ג וצינא  מח 

  ו )ז"ח מא ג; יתרו. הנושא האות  אתגליף    –  רזא דב'מנ"א    –  ר' ד' משערותיו(.  

 שהיא תפארת(.  

 

דב'(  92 ע"ז    –  פומא  )ל"ז.  רשב"י  של  דבי  (.  18  11פיו  סתימין  רזין  מכאן 

 קנט א(.   ב ) פ' ד' משכנא מ
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כינ  –  מארי דבוצינין (  93 וי לרשב"י שהוא מנהיג את החכמים  אדון המאורות, 

 (.  18. וע"ס 46)ל"ז. ע"ס 

 

יערוך את  עורכי הנרות, כינוי למקובלים )ל"ז. ויק' כד ד:    –  מסדרי בוצינין(  94

בוצינייאת"א:  הנרות,   ית  לספירות  יסוד  כינוי  ובזוהר הנרות הם  ,  12ע"ס    –. 

המקובלים לכהנים    ואותן עורכים המקובלים ע"י יחודן ועיסוקם בהן. ובזה דומים 

  –  מ' ב' והכי שדר לון: אחונא  (.  68הגדולים מסדרי הנרות בבית המקדש. ע"ס  

קכ א. חיקוי לאגרתו    ג)  ברזין קטירין דבעיתו ליחדא  –  בוציניןמסטרא דנ"א  

 של רבן גמליאל סנ' יא ב(.  

 

 

 

 בוציצא. ע' גם בערך           בוצינא  ביתי של צירופי ערך -מפתח אלפא

 48 –ב' דגליפא     דבוצינין, אדלקותא 
 71 –אדלקות בוצינייא 

 
 45-43 17 –ב' דדליק     90 –אתוון דב' 

 
 ב' דדליק קמיה מלכא      86  62 –בוסינא 

 45 –ומטרוניתא 
 

 39 –ב' דכל ארעא    62 –בוסינא לקוסרא 
 

 50 –ב' דכל בוצינין       14-1   -בוצינא 
 

 42 –ב' דלא נהיר     80 –ב' דאורייתא 
 

 26 –ב' דלעילא     63 –ב' דאנפוי 
 

 58 –ב' דמזרח     57 –ב' דאשא 
 

 58 -ב' דמנרתא   47 –ב' דאתפרשא בגוון, בטוובן 
 

 56 –בוצינין דנהורין      33  –ב' דמערב 
 

 25 –בוצינין עלאין     54 –ב' דמתניתא 
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 22 –בוצינין קדישין     56 55 –ב' דנהורא 

 
 29  –בוצינין תתאין    20  –ב' דנהורא קדישא 

 
 49 –בוציני קשוט     42-40  –ב' דנהיר 

 
 ע"ע   –בוצינתא   46 –ב' דנהרין מניה כמה בוצינין 

 
 82 –חיזו נהירו דב' דעלמא      82 38  –ב' דעלמא 

 
 93 –מארי דבוצינין       61 –ב' דקב"ה 

 
 70 –מדידו דב'     73 66 52 51 –ב' דקרדינותא 

 
 94 –מסדרי בוצינין   52 –חא  ב' דקרדינותא למש

 
 67 –משחא וסדורא דב'     84 –ב' דשכינתא 

 
 65  –משחתא דב'     60 59 –ב' דשרגא 

 
 66 –משחתא דב' דקרדינותא   79 –ב' דשרי קמיה מלכא עלאה 

 
 86 –נגהה דבוסינא     53  52 –ב' למשחא 

 
 85-83 –נהורא דב'   87 85  81 28-23 –ב' עלאה 

 
 84  –נהורא דב' דשכינתא     28  –א ב' עלאה דכל

 
 85 –נהורא יקירא דב' עלאה   27  –ב' עלאה טמירא דלא אתידע 

 
 16  –נהורין בוצינין     22-17  –ב' קדישא 

 
    83-75 –נהירו דב'      17  –ב' קדישא דדליק 

 
 80  –נהירו דב' דאורייתא    21  –ב' קדישא סתימא 

 
 81 -דב' עלאה נהירו   ב' קדמאה קדישא בעלמא א 21

 
 77 -נהירו דבוצינין     35 –בוציני דלבר 

 
 15 –נהירו וב'    32  –בוציני דלסטר ימינא 
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 נהירותא דב' דשארי קמי    31 –בוציני דלסטר שמאלא  
 79 -מלכא עלאה 

 
 73 -ניצוצא דב' דקרדינותא       3 –בוצינייא 

 
 72 -נציצו דב'    40 –בוצינייא דנהרין 

 
 68 –סדורא דב'    16 10 8 5 3 2 –בוצינין 

 
 92 -פומא דב'    37 –בוצינין דבגנתא דעדן  

 
 36 –בוצינין דגניזין בגנזייא דמלכא...  

 
    30 –בוצינין דלתתא 

 90 –רשימו דאתוון דב'        88 –פשיטו דב' 
 

 69  –שעורא דב'     87 –צחותא דב' עלאה 
 

 89 –תנועה דב'      64 –רזא דב' 
 

 89 –תרועה דב'      91 –' רישא דב
 
 
 
 
 
 

ע"ע    –בוצינא  לגומנון. צורת נקיבה של  -נר )למה"נ. האפאקס  –ש"נ    בוצינתא

)ז"ח יב ג;  הוות לאסתכלא בחכמתא    ב'מייא ומלחא עניינא דנהוריתא  (.  1ס'  

 רמז לסוד קבלי(.  - ב' בר' מה"נ. 
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 שזו"נ בוציצא

לגלפא ... אתפשטא    ב' נפקא  ות(.  באריכ  6בוציצא דקרדינותא )ל"ז. ע"ס    –(  1

נציצין    ב' שביבין  ואתלהיטו  סחור  סחור  יתרו(.  וסחרא  ב;  מא  סטרא  )ז"ח 

)ז"ח נז ג;  באתפשטות ואתעביד משחתא תלת זרתין ופלגא    ב' תניינא מדיד  

המידה(.   קו  בההוא    ב' דאתפשט  ואתחנן  אשתכח  לתתא  במדידו    ב'ומדיד 

עד דלא    ב'דא היא    –שה"ש ה יד    –  מעולפת)שם(.  שית מאה אלפין עלמין  

מדידו ולמיעבד  לאתפשטא  מעולפת  דאיהי  מ)שם(.    אתפשטת    ב'   דנפיק 

  –' ואנהירת בנהירא דנעיץ  ב  ארבע גוונים דאתקינת)שם(.    אתפשטותא חדא

)ז"ח נז ד; ואתחנן קו המידה.  ונפקא, ודא הוא מעולפת ספירים    –דנציץ  נ"א  

לרוב(.   קיימא  ושם  הכא  דח   ב' עד  עילאה  ברזא  שם(.  כמתא  א;  נח  )ז"ח 

ל שמהן  תרין  אלהינו    ב'   אשתארו  יהו"ה  לאתפשטא    ב' שארי   )שם(.  ואינו 

  ב'   משחתא קדמאה דאתעביד ב)שם. וכן ז"ח נח ב. וכיו"ב ז"ח קו א; ס"ת(.  

עוד(.   ושם  דקאמרן  )שם.  דאדם  דרזא  משחתא  ועביד    ב'בהאי  קיימא 

ומדיד לארכא    ב' ואתפשיט  ד(.  )ז"ח נח ב; ואתחנן קו המידה. ושם עומשחתא  

)ז"ח קו א;    פסקא ולא מדיד    ב'   כד פסק נהורא ו)ז"ח קה ד; ס"ת(.  ג' קשרין  

  ב' לאתפשטא  ב; ס"ת(.  -)ז"ח קו א  ב'בשיעורא דניגונא מדיד  ס"ת. ושם עוד(.  

 )ז"ח קו ב; ס"ת. ושם עוד(. בכלהו נהורין 

 

 בצירוף לוואי 

שתפקידה למדוד בעולמות שמתחת  דקרדינותא    ב'אצילות של    –  ב' זעירא(  2

שעושה   למה  בדומה  השוה    ב' למלכות  המידה.  קו  )ל"ז  העליונים  בעולמות 

וההוא פשיטו  (.  17  7  6רלג א. וע"ס  ב    -בקו המידה  לקנה המידה  ההבדל בין  

 )ז"ח נח ב; ואתחנן קו המידה(. וקיימא למשחתא  ב' ז' איקרי 

 

באחד     ב'תי נודע, כך נקרא  הנעלם והבל  דקרדינותא  ב'  –  ב' דלא אתידע(  3

הספירות   האצלת  לפני  הבינה  בתוך  מסתתר  כשהוא  פעולתו,  משלבי 

ע"ע   כיון  .  27ס'    בוצינאשמתחתיה.  באוירא  דפרחא  מגדלא  לחד  דמטו  עד 
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עד דאתמשח האי משחתא     ב' ד' א'... ואתעבידת  ב'דמטא התם אתפשטת  

 )ז"ח נח א; ואתחנן(. 

 

נא דקרדינותא הקיים ולא קיים, כלומר שקיומו  בוצי  –  ב' דקיימא ולא קיימא(  4

של   העליונה  הבחינה  והוא  להשגה,  ניתן  האצילות    ב'אינו  בתחום  הפועל  זה 

שכיח בס' הזוהר ומשמש להבעת    –  Xולא     X)מבנה תחבירי פרדוכאסלי זה  

כגון   אנוש,  וריחוקו מהשגת  ידיע  רוחניות הדבר  ולא  ב; א"ר  ג    –ידיע    –קכח 

ב א"א.  על  לכך מתואר  שנאמר  כדקרדינותא    ב' דומה  קיימא  -גם  נהורא דלא 

נפקא חד פשיטו    ב' ד' ו' ק' ברזא דז"ח נז א; ואתחנן קו המידה(.    –  בנהורא

 )ז"ח נח ב; ואתחנן קו המידה(.  דנפקא ומשיך לאתעטרא לתתא   ב' דההוא 

 

 כנסמך 

דנהורא (  5 מצוי    –  ב'  )בלת"ל  דקרדינותא  בוציצא  הוא  אור,  א  בוצינניצוץ של 

ע"ע    –דנהורא   א.  יד  סנ'  א,  יז  קיימא  ואילך(.    55ס'    בוצינאכת'  ד' וכדין    ב' 

 )ז"ח קו א; ס"ת(. ובטש בכלהו לאזדהר  

 

דקרדינותא(  6 )ע"ע    –  ב'  דקרדינותא  עיקר  51ס'    בוצינאבוצינא  ושם   ,

למילת   ופירושים  . בדפוסים שלפנינו  קרדינותא משמעותו הקבלית של המונח, 

גירסת   ב  בוצינא קום  במ  ב' רווחת  ז"ח מא  יתרו,  -בעיקר בשלושה מקומות:  ג; 

נז קד -ז"ח  ז"ח  המידה,  קו  מאמר  הנקרא  והוא  ואתחנן  המצויין  -נח;  שלפי  קו; 

בדפוס שייך כאילו לת"ז אבל באמת דומה הוא בתוכנו ובסגנונו לס"ת והוא חלק  

פושט   בכי"י  הזוהר.  חשבון    ב'מגוף  על  שונים  כ"י    –  בוצינא במקרים  למשל 

טו א, וכך מעיד במפורש רמ"ק    א, ובאור יקר בנ"א אף בזוהר  206טיקן דף  וא

עד שאי אפשר למצוא בזה שיטה.   –בס' אילימה לא ד, וכן בדפוס קרימונה יח ד  

ובס"ת הנ"ל    ב' בוצינא  בכל המקומות משמשים   בערבוביא למשל בקו המידה 

י. צירופי הלשון  וכיו"ב, וכך גם בשאר המהדורות וכי"  ב'ועובר לבוצינא  פותח ב

( וכן זהה תפקידם הקבלי )ע"כ  17  13  8  3)ע"ס   בוצינא שוים לאלה שעם    ב' עם  

הם מקוריים בס'    ב'ובוצינא  ר' בסוף ההערה(. עם זאת נראה ששני הביטויים  

יש להניח ש ודומה שהשפיעו אהדדי בגיבוש משמעות המושג.  היה    ב' הזוהר, 
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כפי   כיום  מאשר  יותר  הרבה  מלכתחילה  מסתבר  נפוץ  ואף  כי"י,  שמעידים 

לקציו ל-שבהיותו  השתבש  גם    בוצינא דיפיציליור  וזוהי  בתלמוד,  יש  שכצורתה 

. פירוש  ב' ר' להלן. גם ייחוס המשמעות קל יותר לצורת    –גירסת המילון הקדום  

גם    ב'המילה   נקרא  ואכן  ניצוץ,  כנראה  קו    –  נציצוהוא  ואתחנן  ב;   נז  ז"ח 

יעה גם על צורת המילה. השפעה כזאת אפשר  השפניצוץ  המידה, אולי מילת  

עניין   ע'  למילים אחרות,  גם  ואולי  51ס'    בוצינא המובא בערך    צוציתאלייחס   ,

מילת   גם  הנה  ב:  בוטיסאשייכת  פה  ב"מ  דנורא,  ופרש"י:  בוטיטי  ,  ניצוצות , 

? אבל יתכן שאין לפנינו אלא המילה  בוציציושמא היתה גירסת הזוהר בגמרא  

כ"י  בצ  بصيص הערבית   הזוהר,  לס'  קדום  במילון  מצוי  אחר  פירוש  ניצוץ.   = יץ 

אמנם בכתיבה שונה מאשר שאר הספר    –. מילון זה מיוחס בכ"י  4  80ירושלים  

מאוחרת   הוספה  הוא  שהיחוס  ס'    –ונראה  שספרו  החסיד  יהודה  בן  דוד  לר' 

הגבול על א"ר מצוי באותו כ"י. נראה שייחוס זה למחבר בן הדור שאחר הזוהר  

מילים אחדות מפורשות במילון בצורה אחרת לגמרי מאשר בתרגומיו    –נו נכון  אי

. גם  48, וכתבי יד בקבלה,  324של ר' דוד . על מילון זה ר' שלום, קרית ספר ד,  

ראוי    ב' ד' אם אין זה ר' דוד נראה שהמילון קדום ואת דבריו המאלפים בערך  

בפירוש המילה הזאת ב    )!( קבלי )!( מכשדי אחד ב' דקדרנותאלהעתיק כאן:  

הדק   השביב  אותו  שהוא  האחד  אחת.  כוונה  אל  פונים  כולם  פירושים, 

עצם   של  אש  תחתיו  שמבעירין  הקדירה  בשולי  השווה  המתלכד  זה  )לביטוי 

והוא מתלכד בעשן הדבק בקדירה, והוא יכבה מיד לשעתו  (  bonfireבאנגלית  

ש הראשון  הנאצל  ע"ג  ייחסו  הדמיון  זה  ואל  ודופק  ומתלכד...  בוטש  הוא 

)נראה  מעניין קדרות ושחרות לרוב התעלמותו    ב' דקדרנותאתמיד... ויקרא  

מלשון   גם  השני  (קדירהשדורשו  והפירוש  של    ב' ש...  המשקולת  היא  הזאת 

פלומאדא   בלעז  ונקרא  ישר  הבניין  עולה  אם  ואומדים  הבנאי שהם שוקלים 

לפי    קדרנותאומילת  )ר' להלן(  פירוש בדיל    ב'( וplomeda)כלומר בספרדית  

ר"ל  )עיר' ה ד(  הפירוש הזה הוא מעניין אומד מלשון משנה מקדרין בהרים  

תקדיר   ערב  ובלשון  הגובה  עם  השיפוע  שאותו  (.  تقدير)כלומר  אומדי'  ולפי 

נקרא    בוציץ ויורד  עולה  בניין  הוא כמשקולת של  כלומר    ב' דקדרנותאהנז' 

ובכל   אחת.  כוונה  אל  עולה  והכל  האומד  קודם  בדיל  הריש  כתי'  הספרים 

נגזרה לפי דעתי מת"א    ב' עכ"ל. משמעות בדיל להדלת וטעות הוא כפי דפי'...  
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)במ' לא כב( או מהתר' לנביאים )כגון יח' כב יח( המתרגם  אבץ    –בדיל  למילת  

? ואם כך פירוש זה אינו רחוק כלל  בציץ, ושמא היתה לפניו גירסת בעיץ –בדיל 

דומה למדידה באנך ומתוארת לפעמים בפירוש כך    ב' מן השכל שכן פעולתו של  

הנרדף  51ס'    בוצינא וע"ע    12)ע"ס   הביטוי  פירושו של  אף  והוא  המידה(    קו 

ל גם  זו  משמעות  לייחס  יש  ושמא  ואתחנן.  א;  נז  בז"ח  לפי  בוצינאבעיקר   ,

דעת   גם  ונראית   החציל.  לצורת  האנך  דמיון  בגלל  שבלת"ל,  חציל  המשמעות 

ל שיש  המילון  בדמיונו  בעל  ראה  הזוהר  שבעל  ולומר  הפירושים  שני  את  אחד 

ולרוחניותם    ב'אנך בניין של אור חשוך ומתעלם, דבר הרומז למקורו העליון של  

בין   נוסף  גם קשר  לראות    מתקלא לבין    ב'של הדברים הנמדדים. בכך אפשר 

  :   -זכ' ד י    –האבן הבדיל  (, שכן תרגום:  1ס'  טיקלא  וע"ע    51ס'    בוצינא  )ע"ע  

שהוא    בצאמשורש    ב'מפרש    –לב א    –אילימה לא ד    –. רמ"ק  אבן משקולתא

שן  לפי    ב'. הרמ"ק מוסיף ומפרש  דוחק גדול'חפש' בלת"ר, ומדה בעצמו שזה  

בוצץ   ד, שתרגומו    –הסלע...  יד  לפי  משרועיתא ש"א  פירושה  מצידה  שהיא   ,

זה  חלקלקות  הערוך   כל  ולפי  יב,  כג  ליר'  בו  דבר חלקלק  הוא    ב'בתר'  שאין 

הרמ"ק  תפיסה מודה  כאן  גם  אכן  העניין .  אל  שיאות  נראה  אין  בכל  אמנם   .

נוהג   זכר ובהמשך עובר לל"נ ומתמיד בה.    ב'המאמרים בז"ח  בתחילה כלשון 

  ב' , אבל במאמר קו המידה הנוקט לשון  בוצינאהוא    ב'אמנם מבחינה רעיונית  

. הראשונה  ב'ות של  מפותח הרעיון יותר. שם מתוארות שלוש 'התפשטויות' שונ

הספירות   לאצילות  ראשוני  דחף  ונתינת  האצילות,  מקום  של  כללית  לקביעה 

מאציל   זו  בבחינה  )ע"ע    ב' והיווצרותן.  הספירות  מקורות  תשעת  ס'    גופא את 

קובע  24 השניה  בהתפשטותו  וגידולם.  להשקייתם  וגורם  ד'(,  גדלם    ב'  את 

או מה שנאצל    ב' ד' קובע  ומעמדם הסופי של הספירות, ובהתפשטות השלישית  

נהיר מאן    ב' ד' בהאי  ( את העולמות שמתחת לספירת המלכות(.  2ממנו )ע"ס  

סוף(.  דנהיר   לאין  רומז  זה  מעורפל  ניסוח  המידה.  קו  ואתחנן  א;  נז  קו  )ז"ח 

ד' המדה   נהירו דאתקין שפירו לכלא    ב'  )שם.  סתימא דכל סתימן משחתא 

'ש  משחתא גם  ל'מידה'  בנוסף  פירושה  מצויות  כאן  המשמעויות  ושתי  מן', 

הביטוי   לכלא  בארמית.  שפירו  דאתקין  של  נהירו  השניה  לקונוטציה  רומז 

=  רומא ופותייא  )שם ג.    ב' ד'וכלהו קיימי ברומא ופותייא ברזא ד(.  משחתא

מאן דבעי למעבד מדידו בשיעורא  (.  'ב' דבגובה וברוחב, הכיוונים של מדידת  
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ולנטלא   ד'דא  זכאה   ב'  מרכבה  חולקיה    בידיה...  קומה,  שיעור  לפי  ד.  )שם 

יוצרינו... מובטח לו שהוא בן  שלמה לח ב:   יודע שיעור זה של  כל מי שהוא 

. והשווה ז"ח נז א;  51ס'  בוצינא לשיעור קומה ע"ע  ב' ד'על קשרו של  עוה"ב... 

ומאן דידע רזא דא ידע רזא דמאריה ואחסין תרין עלמין.  ואתחנן קו המידה:  

כל היודע רז זה מובטח לו שהוא  ור קומה, מרכבה שלמה ל ד ב:  ומקורו בשיע

מאן דידע רזא דחכמתא יכיל  ור' גם ז"ח נח ד; ואתחנן קו המידה:  בן עוה"ב...  

זכאה   עילאין...  ברזין  דידע  עד  סטרין  בכלהו  משחתין  ולמעבד  לאדבקא 

אינון שבע עשרה    ב' ד' אלין דקיימין ב(.  חולקיה בהאי עלמא ובעלמא דאתי 

כד עביד משחתא אתכניש לגויה וקיימא בכל    ב' ד')ז"ח נח א; שם(.  שרין  ק

לאחדא בה    ב' ד' עד הכא רזא ד)שם ג(.  דרגא ודרגא בההוא כנישו וקיים לון  

  לאחדא )שם ד.  קיימא גו טמירין וסלקא ונחתא    ב' ד' בכל סטרי מהימנותא,  

 (.  לנטלאע' לעיל 

 

, או  ב' דקרדינותא-מתפשטת משל אותה אצילות ה  ב'  –  ב' דההוא פשיטו(  7

ה  ב' הוא  הנמוכה.  )ע"ס    ב'-בהתפשטו  יותר  שלוש  17  2הנמוך  על   .

הוא אחד הפעלים הקבועים בזוהר להביע את רעיון  פשט  .  6ההתפשטויות ע"ס  

ואלין שית סדרין  אינו בגוף הזוהר במשמעות זו(.     אצלהאצילות, שהרי שורש  

ד דרזא  עומקא  בההוא  פ'קיימין  ד'  המידה.  )ז"   ב'  קו  ואתחנן  ג;  נח  שית  ח 

הקצוות    –סדרין   לשש  התחתונים  בעולמות  המקבילים  משנה  סדרי  ששה 

 שבספירות. רעיון זה נפוץ מאוד בר"מ ות"ז וכאן הוא רמוז כבר בגוף הזוהר(.  

 

 

 

 כסומך 

דב'(  8 )ע"ס    ב' סוד    –  רזא  הנסתרת  ועצמותו  מהותו    20  18  14  7  6  4או 

וע"ע   ד' אשתכח  (.  64ס'  בוצינא  במובאות,  קשרין    ר'  הני  ד;  בכל  נז  )ז"ח 

ע"ע   המידה.  קו  ב(.  3ס'  קשרא  ואתחנן  משחתין  כל  ד'קיימין  ושם    ר'  )שם. 

יהו"ה דא  )ז"ח נח ב; שם. ושם לרוב(.    ר' ד' אתנהיר ואתנציץ כלא מגו  לרוב(.  
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ב עלאה  קשר  מגו  דנפקא  דפשיטו  ד' משחתא  ג(.    ר'  ב)שם  חד  ד' וכלא    ר' 

 .  )ז"ח קו א; ס"ת(

 

התורה הקבלית שעניינה בוציצא דקרדינותא )והוא סוד שיעור קומה. לא    –(  9

עד  פירושו תורת הסוד(.    רזא  תמיד ניתן להכריע בין משמעות זו והקודמת לה.  

ד' כאן   עלאה    ר'  דעלמא  רזא  גו  המידה  המידה.  קו  קו  ואתחנן  ב;  נה  )ז"ח 

דקרדינ בוציצא  של  הראשונות  התפשטויותיו  לשתי  לא  ותא(.  הכוונה  דא  ורזא 

לפי  מארי מדין  )ז"ח קו ב; ס"ת.    ר' דא ד' אתיהיב אלא למארי מדין דידעי ב

, וכאן הוא כינוי למקובלים, וזאת ע"י שינוי בהוראה: לא  אנשי מדות במ' יג לב  

בהשפעת   ובוודאי  הקב"ה.  של  במידותיו  ומכירים  יודעים  אלא  קומה'  'גבוהי 

 (. מי שהוא יודע שיעור זה של יוצרנוכל שיעור קומה, מרכבה שלימה לח ב: 

 

דב' (  10 לספירות.    –  קיומיה  דקרדינותא  בוציצא  שמעניק  והמציאות  הקיום 

וגניז   דטמיר  עלאה  דמשחתא  פשיטו  בההוא  לעילא  אתקשר  דא  קשרא 

 )ז"ח נח ב; ואתחנן קו המידה(. דנהיר וקיים  ק' ד' ואתקיים ב

 

דב'(  11 דקרדינות  –  תיקונא  בוציצא  של  לאחר  שלימותו  המתוקן  מצבו  א, 

של   התפשטויותיו  )שתי  השניה  א"א.    ב'התפשטותו  של  מצביו  לשני  דומות 

ורק אחרי שנתקן בתיקוניו   יכלו העולמות להתקיים,  לא  לעצמו  תחילה כשהיה 

קלה א; א"ר. ע"ס  ג  קכח א;    ג   –נאצלה אצילות של קיימא  )אתתקן בתיקונוי(  

ד' משחתא אחרא...  (.  6 ואינון    דאתתקנת... תלת  ת'  ביה אתחזיין  ארגוונין 

)ז"ח נח א; ואתחנן קו המידה. גם  הוו תיקונא לאתפשטא ולמיעבדד משחתא  

 בספירות(. תיקונא דאדם תיקון זה כתיקונו של א"א מיועד לאפשר האצלה של 

 

דב' (  12 )   -   מדידו  דקרדינותא  בוציצא  של  מדידתו  או  הגזורה  מדידו  מידתו 

מושפעת בצורתה ואף בדרך שימושה ממילת   העברית,  מדידהאו  מידה  ממילת  

medida    ע"ס ומשחתא  ושם    65ס'  בוצינא  וע"ע    13  6הספרדית.  מדידו 

)ז"ח לה ד;    מ' ד' דנפיק מהו בלפי חג' יב א, וכאן משמעותו  קו ירוק  (.  דבוצינא

וכאן משמעותו ס"א(.  קו ירוק  יתרו ס"ת.   יב א,  בהאי    מ' ד'ודא איהו  לפי חג' 
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שיעור לנגנא תרין    מ' ד')ז"ח נז ג; ואתחנן קו המידה(.  יא  סטרא רומא ופותי

קיומין ב על  גופא אסתמיך  יעקב דאיהו  ד' טעמין...  רזא    מ'  כד עאל לאבוה 

וישת   יין  לו  כה    –דויבא  כז  שתי    –בר'  הם  טעמין  תרין  ס"ת.  ד;  קה  )ז"ח 

שבפסוק. על הקשר בין בוציצא דקרדינותא לבין טעמי  לו  שתחת מלת    המרכות 

דניגונא  נ"א    –  מ' ד' ואתברכאן עלאין ותתאין בהאי  (. 24ס'  גופא  רא ע"ע  המק

 )ז"ח קו א; ס"ת(. לכלהו משחתין 

 

נפקי אתוון  (.  65ס'  בוצינא  וע"ע    14  13  12  8כנ"ל )ע"ס    –  משחתא דב'(  13

מגו   ברירן  ד'צריפן  ע"י    מ'  ההאצלה  דרך  יתרו.  ג;   מא  מתוארת    ב' )ז"ח 

 כחריטת אותיות(.  

 

דב'משח (  14 דרזא  )ע"ס    –  תא  דקרדינותא  בוציצא  סוד  אינון  (.  13  8מדת 

גו   ולא מתפשטי לבר אלא כלא  גרעי  ולא  ניגונא  על  ד' ליוואי דקיימן  ד'    מ' 

ש מכיון  ס"ת.  ב;  קו  לטעמים    ב')ז"ח  בו    –  24ס'  גופא  ע"ע    –קשור  קשורים 

 הלויים המנגנים(. 

 

. אולי יש כאן גם רמז  13למדוד )ע"ס    ב' רצונו של    –  רעותא דמשחתא דב'(  15

פעולת   מצטיינת  שבהם  ולשמחה  מתאימות  ב' לכוונה  אכן  אלה  ומשמעויות   ,

)ז"ח נז ד';  דסלקא עד אין סוף    ר' ד' ד'וכלא קיימא בבל"ז(.  רעותא  לשימוש  

 ואתחנן קו המידה(.  

 

התפשטותו והתרחבותו של בוציצא דקרדינותא בשעת    –  אתפשטותא דב' (  16

שמעות ה'רווח' שבין הספירות הנאצלות על ידו, ומתוארות  המדידה )וכך גם במ

התפשטות   וביניהם  המודד  בחוט  ע"ס    ב'כקשרים  מאה  (.  18בלבד.  שית 

באלין  )ז"ח נז ג; ואתחנן קו המידה(.  למיעבד משחתין    א' ד' אלפין... דא איהו  

בין קשרא וקשרא לסטרא דא לסטרא    א' ד' יז קשרין קיימא רזא דמשחתא...ו

בנוסף למדידה אולי פירושו גם שמן שהוא  רזא דמשחתא   נח א; שם.    )ז"ח דא  

 סמל קבוע לשפע(. 
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  4  2אצילות שנאצלה מבוציצא דקרדינותא, או פטישו  )ע"ס    –  פשיטו דב'(  17

דנפקא אתפשטת האי    פ' ד'גו  ושם הפטיש(.    88ס'  בוצינא  וע"ע    7במובאה,  

זו  פשיטו  תחנן קו המידה. )ז"ח נח ג; ואדב'  דנפק מגו האי קשרא עלאה דרזא  

 (.  2ע"ס  –התחתונה  ב' היא 

 

(.  17  16  8)ע"ס    ב' התפשטותו והתרחבותו של מהות    –  פשיטו דרזא דב' (  18

לעילא במדידו בכל סטרין לאורכא ופותייא לעומקא ורומא     פ' ד' ד' עד הכא  

 )ז"ח נז ד; ואתחנן קו המידה(.  

 

המלובש בתוך    ב' הנסתרת של    , מהותו'ב עומק סוד    –  עומקא דרזא דב' (  19

 (.  8במובאה,  7אצילויותיו )ע"ס 

 

דב' (   20 דרזא  עלאה  דקרדינותא,    –  קשרא  בוציצא  סוד  של  העליון  הקשר 

ע"י   שנאצלה  העליונה  )ע"ס    ב' הספירה  חכמה  ספירת    17ובמובאה,    8היא 

 (.  3ס'  קשרא במובאה, ע"ע 

 

 

 

 בוצינא. מפתח ערך , ע' גם בבוציצא ביתי של צירופי ערך -מפתח אלפא

 14 –משחתא דרזא דב'    16 –אתפשטותא דב' 

 19 –עומקא דרזא דב'      1 –בוציצא  

 17 –פשיטו דב'    7 –ב' דההוא פשיטו 

 18  –פשיטו דרזא דב'     3  –ב' דלא אתידע 

 10 –קיומיה דב'     5 –ב' דנהורא 

 20 –קשרא עלאה דרזא דב'    4  -ב' דקיימא ולא קיימא  

 20-18 14 9 8 –רזא דב'     6 –דקרדינותא ב' 

 15 –רעותא דמשחתא דב'      2 –ב' זעירא  

 15 –רעותא דמשחתא דב'     12 –מדידו דב' 

 15-13  –משחתא דב' 
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 (.  גופניש"ז ולעיתים נקבה )ע"ע  גופא, גוף

 
בפגרי האנשים הפושעים  (.  20גוף האדם להבדיל מנשמתו )לחז"ל. ע"ס    –(  1

האי  יג א(.  א  )ונשמתיה לא עייל לפרגודא כלל    ג' בי ודאי ל  –כד    יש' סו   –בי  

קץ כל בשר  סה א(.  א  )ולא על נשמתא    ג'...שליט על    -בר' ו יג    –קץ כל בשר  

זה    –שם    – זו היא הנשמה, לספוד לשרה  –בר' כג ב    –ויבא אברהם = ס"א(.  

ובהנא  גוף לשכן הקכב ב; מה"נ(.    א )   גוף ה ובמנוחה  ובבטחה    א) ה  בהשקו 

מה"נ(.   א;  הקכד  ויהי'  כלם  שיצרפו  לבא  ותשלום    גוף לעתיד  בקיום  מובחר 

ואותו ה ממש עתיד הקב"ה להעמידן בקיומן    גוף יותר... אותה נשמה ממש 

)שם  בבתי קברי   גוף מטטרון כדקאמרן דאיהו עתיד ליפות לקכו א; מה"נ(. א  )

לעלמא    ג' וההוא  ב(.   לאתבא  קב"ה  זמין  ממש  נשמתא  וההיא  ממש 

לא    ג'דקב"ה לא אתרעי אלא בנשמתא אבל בקל ב. ע' לעיל(.  א  )כמלקדמין  

ונשמתא  )שם ב(.  ', נשמתא שלטא  ג  –אתבר  נ"א    –דכד אתרע  קמ א(.  א  )

עם   לאתנהרא  נהורא...  שלים    ג' אתוספת  א(.    א)לקיומא  ונשמתא  קמא 

ו ובעיא    ג' שלטא  דקב"ה    ג' אתחלש  רחימא  איהו  וכדין  ב.    א)חולשא...  קפ 

וע"ע  האיד  לעיל.  גם  ע'  הגוף,  חולשת  של  הניאופלאטוני  (.  112ס'    אדם אל 

רוח קודשא אשתאר   א(.    א)מסאבא    ג'ואתעבר מניה  דהכי אתון סברין  רכ 

ק א; סבא. כלומר שלפי דעתם    ב) ציונין אינון בריקניא    גופין וידעין דכל אינון  

ם לחינם  שאותם גופות שבאו בגלגול לא יקומו לתחיית המתים, הרי קבריהם ה

רות מה"נ:   ג;  פט  בז"ח  בבהירות  ומנוסח  אלה.  לגופות  צפוי  אין עתיד  אי  שכן 

מה תהא ממנו, אי הכי כמה קברות בריקניא כמה ציונין    גוף הנפש תכרת ה

אתאביד על    ג' והא כמה קברין למגנא, והא אם  וכן ת"ז עו א; תק' לא: למגנא. 

המתים.   לתחיית  נפשא  תקום  ואולי 134  200ע"ס  מה  ביטוי    .  לידי  כאן  בא 

המילים   משחק  על  ומבוסס  הקבר  וציון  הגוף  את  הקושר  האפלאטוני  הרעיון 

(.   536א  . במהדורה העברית  400אפלטון, קראטילוס    –  ~swו    sh~ma  היווני בין 

מן   רוחא  נפיק  דינא עלאה כד  ב(.    ב)  ג' ההוא  מן עלמא  קצט  לא תפוק  עד 

אסתאב    ג'וההוא  ם אל נפשו(.  )שם. כך אומר אד   ג' בעוד דאנת אשתכחת עם  

מסאבו   רוח  ב(.  ב  ) בההוא  על  קמא  שליט  לא  מסאבא    גופיהיוסף  רוח 

יסלקון ליה לאתקברא בארעא קדישא    גופיהלעלמין... ועם כל דא לא בעה ד
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ולא גופי, יעקב לא מית וגופיה    –בר' נ כה    –אלא אמר והעליתם את עצמותי  

תדיר   בקיומא  ר'  אתקיים  יעקב  ענין  תשטו  )שם.  תרביץ  ואילך(.    290שלום, 

אזיל  סנטריאל  )שם(.    לתתא  ג'  אתישבת בדוכתהא גו   –לא  נ"א    –נפש דא  

לההוא   לההוא    ג'  ואפיק  סחרין  דתמן  חייביא  אינון  וכל  ומכריזי    ג'דלהון... 

  –ואשם לא תכבה  ג'מן  –יש' סו כד   –כי תולעתם לא תמות קנא א(.  ב)עליה 

ב  )ורוח דשלטא ביה    גוף בהאי עלמא איהו    בר נש )שם(.  מן נשמתא    –שם  

בר'    –דלכון ואנא אהא שותפו עמכון ונעשה אדם    ג'אמר לון קב"ה...  קנז א(.  

כו   של  ג  )  –א  ואמו של  אביו  על  וכן  והמים,  הארץ  על השמים  מדובר  ב.  ריט 

דאתנסיב?  צ"ל   –אזיל בתר זמניה לארעא דאתנסיבת   ג'אדם, ולפי קד' ל ב(. 

ימינה    – מה"נ(.  )ז"ח  בר'  ב;  אורייתא  ח  פיקודי  וינטר  דיעבד  נש  בר  כל 

של    –ספינתא  )ז"ח כ ג; נח. ר' להלן(.  דאיהו תיבה    גופיה נשמתא אסתמרא ב

אמתילת לתיבותא דנח ואית בה גוברין יהודאין וישמעאלים ובני עשו,    –יונה  

)ז"ח  דא לאו איהו מן נשמתא קדישא    ג'כליל מכלהון, ד  ג'כדוגמא דא אית ב

ועל מה אתי'  )שם(.    גופך ...פוק מן דירתך ומן    -בר' יב א    –  לך לךא ב; נח(.  כ

סרוחה    ג'בהאי   א(.  טפה  ג  אבות  לפי  שה"ש.  ד;  ע  ה)ז"ח  לנפש    גוף אמר 

ונבקע ה לי  רות מה"נ. לפי שבת    גוף הבהמית... טול מה שנתת  ג;  )ז"ח עה 

ב:   מה שנקנא  טול  לו  ואומרת  נבקעת...  כרסו  ימים  לי(.  לאחר שלושה  תת 

יז    –ותקראנה   )ז"ח צ א;  שם ההוא נפש לאתבנאה תמן    ג' לההוא    –רות ד 

)שם. ע' וי"ר יח  לא נח בדוכתיה נפש דיליה אוף הכי    ג'כל זמנא ד רות מה"נ(.  

ההוא  א(.   ואתקבר  דאתגניז  בערבית  אתגניז  )שם.    ג'כיון  השווה  נקבר,   =

ובר על עלת העלות, לפי  קט ב; ר"מ. מד   ג )  ג' דאנת לית לך  = הלוויה(.    جنازة 

האל(.   על  ביה"ב  הפילוסופים  זעירא    ג'דדברי  עלמא  ר"מ.    ג )אתקרי  ב;  רנז 

מושג   כידוע בספרות הפילוסופית,  עולם קטןהוא  , מיקרוקוסמוס, הנפוץ מאוד 

  ג' פקודא דא לחלוץ והאי איהו חליצת רוחא מההוא  מצוי כבר בתנ' פקודי ג(.  

להלן(.  ג  ) ר'  ר"מ.  א;  דולאו  רפא  נש  דבר  כגוונא  חדא    גופיהאינון  מינא 

אתרא   מינא  אחרא  צ"ל    –ושמתיה  מינא  ג   –ונשמתיה  קב  ת"ז.  -)ז"ח  ד; 

והחיצוניות שבספירות(.   לבחינות הפנימיות  היא  כנעל    ג' ההשוואה  ליה  דהוה 

הנעל  , סוד יבום:  84)ת"ז מח ב; תק' כא. ר' לעיל, והשווה רמד"ל, נפש החכמה  

 )ת"ז קכח א; תק' ע(.  ג'עינא כגוונא ד(.  231ע"ס  ,  גוף של חליצה רומז ל
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ע"ס    –לגומנון. לחז"ל?  -יסוד )ר"מ. האפאקס  –כינוי לאבר הזכר. וכסמל    –(  2

 קיח; ר"מ(. ב ) ג' באתר דיחודא דאיהו (. 45 32ע"ס  –. יסוד 382

 

כד  (.  249  54ע"ס  אזיל.    ג' בתר רישא  הגוף לעומת הראש  )עיר' מא א:    –(  3

רכ א. הכוונה לצל בהושענא רבא. על עניין זה ר'    א )  ג'אשתכח  רישא אגרע ו

 ואילך(.   130באריכות י. ד. וילהלם, בתוך קובץ עלי עין 

 

ע"ס    –(  4 ז"א,  של  וגופו  לזקנו  הכוונה  )ל"ז.  הזקן  לעומת  דמאן  (.  329הגוף 

ולא   אזיל בתר דיקנא    ג'אלא    ג'דאחיד דיקנא דמלכא... מאי טעמא דיקנא 

 (. אזיל ג' בתר רישא קלט ב; השווה עיר' מא א:  ג) ג'זיל בתר  ודיקנא לא א

 

ע"ס  גדול מאיבריו.    גופו)השווה בכורות ז ד:    torsoהגוף לעומת הגפיים    –(  5

ע"ע  416  415  374  300-289  257  215  76  57 פתורא  (.  21  2ס'    אילנא  . 

כגוונא ד דאיהי  על ארבעה סמכין  סמכא  ושוקי   ג' איהי  דרועין  ליה  ן  דסמכין 

 )ת"ז פד א; תק' מז(. 

 

אפשר    –(  6 אי  שבה  הגלות  למצב  אליגוריה  הכנפים,  לעומת  היונה  גוף 

בגלותא רכיעא לית לך גדפין...   ג'דאנת כ(. 23להתעופף ולהיגאל )לר"מ. ע"ס 

ואנת ואהרון כתרין גדפין דיונה ובהון פרחו ישראל    ג'בקדמיתא הוו ישראל כ

 במצרים(.   – בקדמיתא = משה. אנת רעח ב; ר"מ. ג )

 

 (. 273 136  131   94 5מושג הגוף לעומת איבריו )לר"מ ות"ז. ע"ס   –( 7

 

רישא דיליה ביה יעביד  החלק האמצעי של הנחש לעומת הראש והזנב.    –(  8

קצד ב.    ג)דיליה חרשין אחרנין בזנבא דיליה חרשין אחרנין    ג'חרשין עלאין ב

בין  מדובר במי שימצא את אחד הנחשים שנעשו מעצמותי ו של בלעם. הקשר 

 בלעם לנחש מוסבר קודם בהרחבה(. 
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 (. 257 215 40עיקר )ע"ס  –( 9

 

יסוד, כגון ארבעת היסודות שהעולם מורכב מהם )ליה"ב. למשל רמב"ם,    –(  10

א:   ד  יסודי התורה  ורוח...    גופים ארבעה  הלכות    25  24ע"ס  הללו שהם אש 

154 276 .) 

 

 . ( 235חומר לעומת הצורה )ע"ס  –( 11

 

)מה"נ(.    –כאלגוריה    –(  12 הצדיקים  לעומת  נשמתא  הרשעים  אינון  צדיקייא 

אינון   ואנשי    ג' וחייביא  החומר  אנשי  בחסידות  השוה  מה"נ(.  בר'  ד;  יב  )ז"ח 

 הצורה! 

 

כ  –  13 שהוא  ממנו  הנעלה  לעומת  כך  נקרא  במעלה  הנמוך  דבר    נשמתא כל 

 (. 261 88-866 84  81 69 37 20  12)ל"ז. ע"ס 

 

לנשמה  כ  –(  14 האיש  נמשל  יה"ב  בספרות  קרובות  לעיתים  )ת"ז.  לאשה  ינוי 

אשתו  ל. ומושפע אולי גם מלשונות חז"ל כגון:    בוהאישה לגוף, ע' למשל מו"נ  

  גופו ברכות כד א, אם כי לפי הפשט    –  גופו אשתו ככת' סו א,    –הואי    גופיה

  ג' (  13ס'    גלגולא. ע"ע  127במובאה,    33שם הוא כינוי רפלקסיבי = עצמו. ע"ס  

ושם באריכות הקבלה   –)ת"ז סא א; תק' כא(. ת"ז קלד א; תק' ע  דאיהי אתתא  

 בין האיש ואשתו לאיש וגורלו הטוב או הרע, ולסוס ורוכבו, ולנשמה והגוף.  

 

 (. 96מנין של עשרה בבית הכנסת )ע"ס  –( 15

 

)ל"ז. לפי המיתוס של בריאת העולם. פיתוח הרעי   –(  16 ון  כינוי לארץ ישראל 

של א"י כטבור העולם, העברת משל הטבור לירושלים ואז א"י היא הגוף כולו.  

 )ז"ח סא א; שה"ש(. איהו ארעא דישראל  ג' (. 367ע"ס  

 

 (. 82 22  20הדבר האמצעי בחשיבותו בין הלבוש והנשמה )ל"ז. ע"ס  –( 17
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הדבר האמצעי בחשיבותו בין הראש והזנב )לת"ז. קשור לאסטרולוגיה.    –(  18

שנולד באמצע הזמן שבו שולט מזל מסויים הוא קשור ל'גוף' המזל, והשפעת  מי  

ע"ס   בינונית.  תהיה  לגביו  וקלקל  (.  8המזל  שעתא  בריש  דאתיליד  דאע"ג 

 )ז"ח לב ג; יתרו ת"ז(.  למהוי בינוני  ג' עובדוי קב"ה נחית ליה מרישא ל

 

אה"   –(  19 של  מעלתו  היתה  זאת  )מה"נ.  אלהים  צלם  ממנו  כשסר  ר  האדם 

מת(.   הגוף  ונשאר  הנשמה  יוצאת  שבו  למות  הדבר  ומקביל  החטא.    ג' ואחרי 

 )ז"ח עח ג; רות מה"נ(.   גוף נקרא אדם... ובאתר דלא אקרי בצלמו הוא 

 

יותר מ  –(  20 פנימי  והוא תואר  ולפיכך נקראים  לבושא הגוף כלבוש הנשמה,   ,

ונק ות"ז.  )לר"מ  כי  כך כלל אברי האדם רק בגלל המצוות שהוא מקיים  כך  רא 

  –  23ע"ס    –, ובגלל התורה  233  33ע"ס    –  ג' הוא בדוגמת השכינה הנקראת  

וכן נקראת המצוה   כך.  ב; ר"מ    ג  –אבר דשכינתא  הנקראת  .  22ע"ס    –רלח 

. מקור רעיון זה הוא בפיתוח של השקפת  לבושא אלא    ג'ובלא מצוות אינו נקרא  

רוחא  לבוש בלבד:    אלא הנשמה, והגוף הוא   אדם גוף הזוהר שאין הגוף נקרא  

איוב י    –  דיליה לבושא איהו, וע"ד כתיב: עור ובשר תלבישני   ג' דסטר קדישא  

עו א, ובת"ז  ב  כ ב. וכיו"ב   א    –דיליה    ג' ...אדם לגו, בשר לבושא דאדם    -יא  

החכמה   נפש  רמד"ל  והשוה  ס.  תק'  ב;  עור    :6-5צג  התורה  בסתרי  ואמרו 

מל הוא  והבשר  העור  אם  תלבישני...  כי  ובשר  האדם...  הוא  מי  עיין  בוש 

וה אדם  הנקרא  הוא  וחלב.  43  וכן שםהוא המלבוש.    גוף הפנימי  סוד בשר   ,

ב 6ס'    אדם וע"ע   אך  גוף,    ג  -.  לבוש,  דרגות:  שלוש  בין  הזוהר  מבחין  א  קנב 

ונמצאת הנשמה  :  164נשמה. והשוה ר' יעקב בן ששת, משיב דברים נכוחים  

  –ורוח ה' לבשה את גדעון  "מ כגון:  . והשוה בלומתלבשת אותו  גוף לובשת ה

שטיין מסתכלין בלבושא ואחרנין הכי מסתכלין  שו' י לד. ובת"ז ס ב; תק' כא:  

ע"ס    –  ג'ב נעלה על המלבוש.    211  182  130  126לפי שיטתו שהגוף תמיד 

וע"ע  321 שם  (.  312  152  6ס'    אדם .  על  אברים  אתקריאו  פקודין  שם  ועל 

לבושא   ג'שכינתא   אחרא  ובשר    דמסטרא  עור  הה"ד  ובשר  עור  דאינון 
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  ג'ד  וונאגכחשך דאיהו לבושא דאור  קיז ב; ר"מ(.    ב)  –איוב י יא    –תלבישני  

 )ז"ח קטו ב; ת"ז(. דאיהו לבושא דנשמתא 

 

חלוקא דרבנן, לבוש הנשמה בגן העדן )ל"ז. עיין עליו בפרוטרוט ג. שלום,   –( 21

-248  231  230  228  214-212  184  182  181ואילך. ע"ס    290תרביץ תשטו  

ב"נ  (.  428  397  396  321  281  278  246 עלמא  בהאי  דא  בגוונא  הוה  אי 

)ז"ח יח ב; בר'    ג' אשרי ליה בקיומיה בההוא  קסט ב(.  ג  )  ג' דאתחזי בההוא  

 מה"נ(.  

 

נשמה,    –(  22 גוף,  לבוש,  לתורה  גם  יש  לאדם  אנלוגי  )באופן  התורה  מצוות 

ורים, הגוף הן המצוות, הנשמה היא  ונשמה לנשמה. הלבוש החיצוני הם הסיפ

כנראה תורת  הסוד הקבלית, ונשמה לנשמה לא תתגלה אלא לעתיד לבוא. את  

יש   ואכן  לצורך הופעתה בעולמות התחתונים.  צדדיה החיצוניים צריכה התורה 

העולמות:   במבנה  גם  האדם  הרכב  לפי  לשכבותיה  התורה  לחלוקת  הקבלה 

  –תפארת, ונשמה לנשמה    –הנשמה    השמים הם הלבוש, השכינה היא הגוף, 

עתיקא קדישא. בזיהוי הגוף עם המצוות נותן הזוהר אינטרפרטציה חדשה לכינוי  

ברכות סג א. אינטרפרטציה    –שמכונים בו הלכות עיקריות בלחז"ל  תורה    גופי

מה'גוף   הן חלק  אצלו המצוות  עזריאל,  ר'  אצל  מצויה  זה  לכינוי  אחרת  קבלית 

. יש להעיר שברעיון הנשמה  47ע' שלום, פרקי יסוד    –המיסטי' שהיא התורה  

רק   אמנם  הזוהר,  הקדים  לבוא  לעתיד  אלא  תתגלה  שלא  התורה  של  לנשמה 

ובעל ההשפעה המכרעת בקבלה של בעל ת"ז בדבר   ברמז, את רעיונו הידוע 

דאצילות יסוד  תורה  פרקי  שלום,  ע'  זו  תורה  על  את    67.  להוסיף  ויש  ואילך, 

נצניה   קיום  במדרש  עובדת  נזכרת  וכן  ויצא.  ב;  כח  ובז"ח  כאן  הזוהר,  בגוף 

שסח:   ב  מדרשות  בתי  ורטהימר,  עקיבא,  דר'  שעתיד  אותיות  חדשה  תורה 

דאינון פקודי    ג' כהאי גוונא אורייתא אית לה  (.  הקב"ה ליתן להם ע"י משיח

קנב    ג)מתלבשא בלבושין דאינון ספורין    ג'אורייתא דאקרון גופי תורה האי  

 א(. 
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התפארת    –(  23 עם  המזוהה  שבכתב  לתורה  )הכוונה    298ע"ס    –התורה 

. בר"מ ות"ז היא מזוהה עם  435ע"ס    –או עם כל הספירות    –  31במובאה וע"ס  

לאיברים   מחולק  התורה  שהוא  הגוף  זו:  בצורה  הרעיון  מפותח  שם  השכינה. 

שהם המצוות. זיהוי המצוות עם האיברים מתאפשר בגלל מניינם הזהה תרי"ג  

למצוות    –רמ"ח  או   הכינוי  בגלל  אולי  וכן  ב.  כג  האיברים מכות  הרווח    חובות 

לשכינה   שגם  לציין  יש  בהקדמה.  כגון  פקודא  ן'  לבחיי  הלבבות  חובות  בספר 

מחנותיה   שהם  איברים  באריכות  366ע"ס    –רמ"ח  מפותחים  אלה  רעיונות   .

אורגניזם  קכב ב; ר"מ. על רעיון תפיסת התורה כגוף או '  ב במקום המצוטט וכן  

ואילך, וגם נראה שיש כאן השפעה    47חי' בקבלה ולפניה ר' שלום, פרקי יסוד  

רעיון   ע"ס  corpus mysticumנוצרית של    250במובאה    249  233  137  33. 

כח ב; ר"מ. והיא גוף    ג)  ג'אתמר באורייתא דאיהי  (.  365  360  358  280  266

י אורייתא דמינה תליין כל  איה  ג'ו והיא השכינה(.  –  6היונה לעומת כנפיה, ע"ס  

 )ת"ז קלא א; תק' ע(. פקודין 

 

זה,  24 )משל  הטעמים  לעומת  הניקוד  סימני  ואף  הנקודות,  לעומת  האותיות   )

בספר   כבר  ומצוי  הקבלה  בספרות  רווח  כרוחות,  והנקודות  כגופות  שהאותיות 

קטו:   דחיי  הבהיר  כנשמתא  באתוותא  ודמיין  דמשה...  דאורייתא  נקודה 

, ושם מראה  Das Buch Bahir  87  168וע' הערתו של שלום  נש,  בגופיה דאי

פנימיות   על  במאמר  לו  ודומה  ח"ג,  תחילת  אגוז  גנת  ג'יקטיליה,  וכן  מקומות. 

ב, תסט:   רמב"ן  כתבי  לג'יקטיליה,  והאותיות  התורה  הצורה  כדמיון  התנועות 

ד ג שלפיו אותיות  כדמיון החומר.   הן    אהוירעיון דומה נמצא כבר בס' הכוזרי 

ר' שלום שם. אמנם צודק שלום בהערתו שדברי ר'    –כנשמה לשאר האותיות  

למשל בפירושו לשמות    –אברהם ן' עזרא שהטעמים כנשמות והאותיות כגופות  

אינם שייכים לכאן, שכן הטעמים הם פירושי הדברים ולא טעמי המקרא;    –כ  א  

ב המוטעית  בהבנתו  זה  ממאמר  הושפע  שהזוהר  יתכן  זאת  עם  מקומות  אך 

טו ב; ס"ת. בז"ח פד ב    א שכולל גם את הטעמים עם הנקודות לעניין זה, כגון  

הטעמים הם במעלה גדולה יותר והנקודות כגוף להם, אמנם יתכן שהקטע הוא  

תוספת מאוחרת. רעיון דומה במקצת נמצא בת"ז ח א; הקדמה, וכן ז"ח קז ד;  

ונשמה.  רוח  כנפש  והטעמים הם  הנקודות  האותיות  של    ת"ז:  נוסף  פיתוח  לפי 
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ת"ז?    –הרעיון   שה"ש  ג;  עג  ע"י    –ז"ח  הרוח  האותיות,  ע"י  נברא  האדם  גוף 

הנקודות והשכל ע"י הטעמים. עניין זה מרמז גם על מעמד אונתולוגי סימבולי  

שסמל   החכמה  ספירת  הן  הנקודות  זה  במאמר  והטעמים.  הנקודות  לאותיות 

אחרי בהקשרים  גם  בזוהר  לגביה  רגיל  הספירות  הנקודה  נשמת  והיא  ם, 

. לעומת  269  152ע"ס    –שמתחתיה שהן האותיות המצטרפות יחד לגוף מיסטי  

המחשבה   שבעולם  הטמירים  ההיכלות  תשעת  הן  הנקודות  הזוהר  בגוף  זה 

, והם נשמת הספירות עצמן שהן האותיות ואף מספרן תשע  אין סוף הנקראים  

למספר מקביל  זה  מספר  נקודה.  הנקראת  הראשונה  שמנו    בלי  הניקוד  סימני 

זוהר   במאמרי  מבואר  אלה  נקודות  של  עניינן  ביה"ב.  הספרדיים  המדקדקים 

של   בהילה  מחברם  ע"י  ועטופים  ביותר,  כאיזוטריים  הנראים  והם  מעטים, 

נהור  -סה א, ומצוטט ע"י המקובלים כגון ר' אלחנן סגי  אקדושה מיוחדת בעיקר  

ע נקודות אלה מזוהות בזוהר כפי  כאדרא, וכן ז"ח קד ד ושייך כנראה לס"ת. תש 

ב   ואמנם  ב; א"ר    גהנראה עם הצחצחות המפורסמות בכתבי חוג העיון.  קכט 

( היוצאים מעיני א"א  צחצחות )אולי תרגום של  חיורא  מנויים שלושה הנקראים  

והרי הם תשעה   לשלושה  נחלק  אחד מהם  . תשע  104ס'    גלגולאע"ע    –וכל 

להתפשטות קשורות בד"כ  אלה  של  נקודות  דקרדינותא  ו הראשונה    –בוציצא 

; ואכן ישות זו היא ממלאת את התפקיד של  64ס,  בוצינא  ,  -  6ס'  בוציצא  ע"ע  

ב   להבין  יש  כך  הנגינה של התורה.  וע"ע  א  טעמי  ס"ת,  ב;  ,  52ס'  בוצינא  טו 

מתפרשת לפעמים בגלל אסוציאציה זו כלשון  בוצינא  ועוד. ייתכן שאפילו מילת  

. קשור  89ס'  בוצינא  ע"ע    –שופר מהופך  לשם הטעם    שופר, ובעיקר בהקשר 

דקרדינותא  של   בהאצלת  בוצינא  פעולתו  דרך  בגלל  גם  הוא  המקרא  לטעמי 

כך: מצד   זה הוא  נוסף בת"ז של עניין  פיתוח  ושמחה.  הספירות, המלאה קצב 

לאחד   כנשמתא  לאתוון  וג'נקודי  לרוכב    ג' ,  כסוס  ה,    –איהו  תק'  ב;  כ  ת"ז 

ת"ז ח א; הקדמה. ועוד, בת"ז יב    –וון דאינון כסוסוון לנקודי  את ומכאן מסקנה:  

  –, וזאת לפי הזיהוי לבוש = גוף  לבושין דאורייתאב; הקדמה נקראות האותיות  

. מקור הרעיון שהאותיות הן כגופות אינו מחוור כל צרכו. אולי הוא קשור  20ע"ס  

ות מניעות את  , ואותה מציינות הנקודות, נמצא שהנקוד vocal=  תנועה  במילת  

הוא תרגום של יה"ב מן    תנועה האותיות כמו שהנשמה מניעה את הגוף. אמנם  

מביא  حركة הערבית   שם,  שלום,  הערבי.  בעולם  מקורו  אין  שהרעיון  ודומה   ,
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דווקא מקורות מערביים כגון אלקוין חברו של קרל הגדול ואף ניקומכוס מגרסה  

בלבד.    –לסה"נ    100סביב   שני  מכלי  אותו  מנין  אמנם  עדיין  לי  ברור  לא  אבל 

בערבית, ואולי בשפת מוצאה נגזרה אמנם מרעיון זה. לפי    حركة  משמעות זו ל 

ראובן מרגליות בניצוצי זוהר מצוי כבר בלת"ל הכינוי גוף לאותיות. הוא מסתמך  

א:   ט  מגילה  שלהן על  בגופן  כאן  שלנו  בגופן  ופר"י:כאן  ואמר  כתיבה  ,   .

ת"ז    –מרגליות   זוהר  יא:ניצוצי  אות  ב  גוף   יב  נקראו  שהאותיות  אבל  מכאן   .

ן  הרי אי אפשר לפרש שם את ה    . גופן = גוף דעתי שיש לפקפק בכך אם אמנם  

, ובערוך השלם  גיפן כסימן הכינוי ונראה שהוא חלק מן המילה. בגירסת הערוך  

ממילת   גוזרו  במילונו  ויסטרוב  יוונית,  או  פרסית  אטימולוגיה  קוהוט  .  גפן הציע 

והנקודות  טו ב; ס"ת(.  א  )אתוון ורוחא נקודי    ג'  (.446  265  263  96  25ע"ס  

)ז"ח פד ב; רות מה"נ. אבל הקטע נראה  לנקודות    גוף לטעמים והאותיות    גוף 

אתקיים    ג'בלא נפשא כד אתיין נקודי הא    ג'אתוון כלהו ככהוספה מאוחרת(.  

אור    -   ג'   בנקודין מנהרין באתוון כנשמתא  )ז"ח עג ג; שה"ש ת"ז?(.  בקיומיה  

כל  )שם. הנושא האותיות(.  לרוח לנקודין    ג' דאינון  )ז"ח קז ד; ת"ז(.    ג'  ל יקר:  

 )ת"ז קט א; תק' סב(.  לגבי רוחא  ג'אתוון ואתוון אינון לגבי נקודין כ

ארבע אותיות שם הוי"ה )רות מה"נ, אך הקטע נראה כתוספת מאוחרת.    –(  25

המהווים את   – 276 154 24ע"ס   –ארבע האותיות מקבילות לארבעת היסודות 

  גוף אית ד אותיות שנקראו  (.  26ע"ס    –הגוף ובכך מקביל גוף האדם לאלוהות  

 )ז"ח פד ב; רות מה"נ תוספת?(.  

 

 כסמל

סמל לאלוהות )לעתים מתכוונת הדרשה באופן סימולטני גם לגוף האדם.    –(  26

א ארון  סטרא דקדושה אקרי ארון הברית וההו(.  333  179  170  149  4ע"ס  

דיוקנא דאדם   ג'הברית אתחזי ל ובמקביל מניחים את  ב  )  למיעל בה  ב.  ריד 

 (.  280. נ"א ע"ס 301ע"ס   –גוף הצדיק המת בארון. ובניגוד לכך ס"א אין לו גוף 

 

ד; ת"ז  -תוך הספירות, הבחינה הפנימית שבהן )ת"ז. אבל לפי ז"ח קב ג  –(  27

 (.  294 82ה לעומת הגוף. ע"ס  התוך הוא הנשמ –  405 91 48 46וכן  1ע"ס  –
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ע"ס    –גופו של ז"א )ספרות האדרות. לעומתו א"א אינו אלא ראש בלבד    -(   28

ב  )לשכללא כלא    ג'אתוון... מתפשטן בכל  (.  398  375  299באריכות. ע"ס    55

א; סד"צ(.   ואתעביד חד  קעז  ב  ג'ניצוצי מתגלפין...  אלין  עיילין  אקרי    ג'וכד 

ברוח האג  )איש   ב;  כל  דרות(.  מח  אחיד  בשלושת    ג)  ג' באינון  א"ר.  א;  קלו 

 חללי המוח(.  

 

)הן הספירות    ו   -(  29 ובמרכזן תפארת  יסוד  קצוות, שש הספירות מחסד עד 

 (. 393, 382, 97, 31ה'זכריות'. ע"ס  

 

( תפארת  )כך רגיל בספרות הקבלה. ע' למשל תפילת ר' ישמעאל כ"י וטיקן  31

)ג"ש(. ובכתבי רמד"ל ע'  מאסף לכל הספירות  ה  גוף תפארת...  :  187דף    185

הגפיים   הראש  לעומת  הגוף  של  המרכזי  החלק  בעיקר  פירושו  כאן  גוף  להלן. 

והוא מסומל באות   קו אחד  וואות הברית  זו, שהיא  לספירה  , האות המיוחדת 

'גפיים', ובשעת הזיווג בנקיבה נכללים בה הגפיים שהם שאר ספירות   ואין לה 

  52  51  49  29  23ג, בר' ס"א. ע"ס    וז"ח    –וף ככולל את הכל  ו"ק, ואז פעיל הג 

54  57  76  97  110  116  179  236  271  284  293  298  357  382  395  426  .)

יעקב  :  13מא א. השווה רמד"ל, שקל הקודש  א    כא ב. ור' גםא  )הוה    ג'יעקב  

. משה לא שמש בה... אלא ביוסף דכתיב: ויקח משה את עצמות  גוף שהוא ה

עמו  יט    –  יוסף  יג  אלא    -שמות  עמו  כתיב  עד    ג'אמאי  בנוקבא  אזדווג  לא 

= במלכות.  בה  = יסוד,  יוסף  = תפארת,  משה  כא ב(.  א  ) דיזדווג בהדיה ברית  

משה נמי לא שימש    -כלומר רז"ל    –ואמרו  :  12והשווה רמד"ל, שקל הקודש  

אין    בה אלא ביוסף שנאמר ויקח... ודקדקו... מהו עמו... ומה נחמד העניין כי 

בברית  גוף ה בנקיבה אלא  מילת  מזדווג  זוהרי של  שימוש  רמד"ל  בדברי  ר'   .

. יש לשים לב  40הערה    MTJM  388במשמעות 'עם', וע' ע"כ שלום,    ב היחס  

מהזוהר(.   )ובאמת  רז"ל  מדברי  כמובאה  היא  הקודש  בשקל  הקטע  שתחילת 

באתר    -י כ  דב'    –ובו  תדבק  (.  ומה נחמד הענייןוסופו הוא כדיבור מקורי לפי  

דאיהו   לאתדבקא  דבקותא  באמצעיתא    ג' דאיהו  מקום  א  )דשרי  ב.  קיב 

בו.   להדבק  האדם  יכול  האדם  גוף  כצורת  צורתו  בגלל  תפארת.  היא  הדבקות 

לאחזאה   ג'ומנייהו אחידא (. 73ס' אילנא  . ע"ע443, ג'מתדבקן ב – 122ע"ס 
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א  )בידתא  דאיהו מאנא לנשמתא למעבד ביה ע  ג' ביה עבידתא דכל עלמא כ

ומקשרי  ב. נשמה לנשמה סמל לכתר, נשמה = בינה, גוף = תפארת(.  -רמה א

ב א.  א  )  ג' לה  השכינה(.    –לה  רמח  ובעא  את  ימינא  דרוע  אהרן  מית 

ב.  ג  )  ג' לאסתקלא   ע"ס    ג' רפג  תפארת.   = משה  דקיימא  (.  399=  ובזמנא 

. וע"ד  בלחודוי..   ג' לאזדווגא לגבי נוקבא... ואשתליל מכלא ולא אתחבר בר  

רכג א;  ג  )  גוף תפארת אתקרי  )ז"ח ו ג; בר' ס"א(.  לא אתחזון באת ו"ו ירכין  

)ת"ז כו ב; תק'    'גו איהו  רלה ב; ר"מ(.  ג  )  ג' תפארת סולם באמצעיתא בר"מ(.  

דאיהו  יג(.   יח(.    ' גבקומה  תק'  א;  לב  ב)ת"ז  דילה  עמודא    'גזקיפו  דאיהי 

יח.  דאמצעיתא   תק'  א;  לה  השכ  –דילה  )ת"ז  עמודא    גוף ינה(.  של  דילה 

)ת"ז  עמודא דאמצעיתא    'ג  של בינה(.  –דילה  )ת"ז לו ב; תק' יח.  דאמצעיתא  

 קפא א, באריכות.  ב סה א; תק' כב. וכן ת"ז יג א; הקדמה. ת"ז פו א; תק' נ(. וע' 

 

, כי מיסוד פורחות  38ע"ס    –יסוד )ס"ת אולי קשור לענין אוצר הנשמות    –(  32

א    –וממולדתך  (.  108  75  12'  סאילנא  ע"ע    –הנשמות   יב  ג'  דא    –בר' 

מלשון הולדה. הנשמה מקורה מהזרע  מולדתך  עז א;  א  )דאתקרי אילנא דחיי   

 (.  382 2היוצא מספירת יסוד. ע"ס 

 

מחנותיה    –(  33 שהם  והאברים  הפרקים  כל  את  המכיל  הגוף  )היא  מלכות 

לעו גוף  נקראת  היא  בר"מ  יעקב.  בני  עשר  שנים  ע"י  התפארת  ומסומלים  מת 

באריכות,    23באריכות,    20שהוא נשמתה, אבל נשמה לעומת המלאכים. וע"ס  

לארבע  (.  469  427  423  309באריכות,    96  87  38 קשרין  תריסר  אשתכחו 

ו עם    'גסטרין  תריסר  אשתכחו  דבה    ' געלייהו  בגין  וזאת  דלעילא...  כגוונא 

חושבנא   יעקב(.  א  )אשתלים  בני  על  מדובר  א.  ישררמא  דא  וכנסת    'גאל 

ב  )דמיא    גופו אשתו כקנב א(.  ג  )דמקבלא מנשמתא דאיהי תפארת ישראל  

כינוי חוזר, כעצמו.    –  גופו קיז ב; ר"מ. שאול מ ברכות כד א, ושם אשה ממש, ו

ו גוף. ע"ס  אשתו  וכאן שינה,  כגוונא דג' דכל איברים  (.  14= שכינה הנקראת 

הכי לבעלה...  משמשא  אתתא  הכי  לרישא  משמשין  אע"ג    דיליה  שכינתא 

ב  )  'גלגבי קב"ה חשיבא כ  ' גדאיהי לקבל שאר נהורין דבריאה כנשמתא אצל  

 קיח ב; ר"מ(. 
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  137המלכות רק בשעה שהיא מתגשמת בתוך עולם הבריאה )ר"מ. ע"ס   –(  34

אתקריאת  (.  360  309  261  240 ולא  יחודיה...  איהי  כד    ' גדשכינתא  אלא 

ומלאכ  –אתגשמת?  צ"ל    –אתגשמו   כנשמתא  בכרסיין  דבריאה  ים 

 קט ב; ר"מ(.   ג)שפלה    'גדאתלבשא ב

 

. ונקראים כך  427  261  34העולמות שמתחת לשכינה או 'בתוכה'  )ע"ס    –(  35

'גופה'(.   ולעיתים מפני שהם בתוך  להם,  כנשמה  אוכלוסין  מפני שהשכינה  כל 

 )ז"ח סז ב; שה"ש(.   ג' פנימאן דילה דאינון 

 

  ג'מאנא דא  (.  גופני , וע"ע  256ע"ס    –השכינה    גוף מטטרון. )ת"ז. ונקרא    –  36

)ת"ז יד ב; הקדמה. האדם נמשל כאן לנר, כשגופו הוא כלי הנר, ובכך  איהו עבד 

הוא העבד מטטרון(.   והכלי  לעליונים כשהגוף  ובגלותא קדמאה...  הוא מקביל 

מההוא   נפקת  בעבדות,    ג' ולא  השכינה  היתה  במצרים  הקדמה.  א;  טו  )ת"ז 

 (. וכן ת"ז סא א; תק' כא.  89שהוא העבד מטטרון. ע"ס ומלובשת בגוף 

 

ע"ס    –המלאכים )ר"מ. ונקראים כך ביחס לעילת העילות, וביחס לשכינה    –(  37

ומלאכים הכי אינון לגבי עלת  (.  423  354  117, וביחסם אלה לאלה. ע"ס  33

 קט ב; ר"מ(.  ג )דאנת הוא דמיחד לון  ג' העלות כ

 

אין בן דוד בא  שמות ואליו אף חוזרות )יב' סב א:  אוצר שממנו באות הנ  –(  38

. ובדברי חז"ל בקה"ר ג  גוף אוצר ששמו  , ופרש"י:  גוף עד שיכלו כל נשמות שב

  גוף כא מוזכר אוצר שאליו עולות נשמות הצדיקים אחרי המות, ואינו מזוהה עם  

ז"ח סט    –ש"א כה כט. אבל אולי לפי זה הוסיף הזוהר    –צרור החיים  אלא עם  

  –מזוהה אולי עם ספירת יסוד    ג'אחרי המות.    ג'את תפקידו של    -ה"ש  א; ש

, אבל לעיתים היסוד הוא הרוח הממלא אוצר זה, ואז הוא זהה למלכות.  32ע"ס  

היכל האהבה:   הוא  מהיכלותיה,  אחד  רק  אלא  בכלל  הוא המלכות  אין  לעיתים 

ונפיק.  דנגיד  נהר  מההוא  דנפקין  נשמתין  אינון  כל  נקטא  דא  וכד  היכלא   ..

. קשרו של משפט זה עם מאמר חז"ל  יסתיימון אלין... וכדין ייתי מלכא משיחא 
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לפי דנ' ז י    –נהר נגד ונפק    .ג'ביבמות אינו מוטל בספק, וכך גם לא זיהויו עם  

, סדר  28הוא כינוי קבוע בזוהר לספירת יסוד. והשווה רמד"ל, נפש החכמה    –

עם   הגוף בבירור  ושם מזוהה  ע' תשבי,  תחיית המתים,  ועוד  ספירת המלכות. 

.  246משנת הזוהר ב, כט. על הקשר שבין רעיון זה לעניין חלוקא דרבנן ע"ס  

ההוא כבוד עלאה... עד  קיט א(.  א  ) ג'וכדין יסתיימון נפשין מ(.  180  171וע"ס  

ובהאי עייל חד רוח דאקרי כל, ודא איהו    גוף דמטי לחד אתר לתתא דאקרי  

וגוף כל טובא... דההוא   ויתרון ארץ בכל היא  ,  ח    –רזא דא  האי    -קהלת ה 

קנז א. התאמה בין חלקי האדם בחייו    –קנו ב  ב  )האי כל איהו רוח לההוא גוף  

החלק העליון  כבוד עילאה =  לבין חלקיו אחר מותו, וכסמל לספירות העליונות.  

= כפשוטו =    גוף   ספירת יסוד,  כל = רוח =  של הנשמה שיזכה לו הצדיק המת,  

והות  מלכות(.    = ארץ   לעילא  סליקא  מניה  דפרחה  עילאה  דנשמתא  זהרא 

דאיהו   אוצר  בחד  אה"ר.    גוף גניזא  על  מדובר  שה"ש.  ב;  סט  זו  זהרא  )ז"ח 

שפרחה ממנו בשעת החטא וגורלה המתואר במאמר זה הפכו להיות מהיסודות  

והקליפה   הרע  תורת  תשבי,  וע'  האר"י.  בקבלת  הנפש  תורת  של  החשובים 

 , קג(. בקבלת האר"י 

 

מותם,    –(  39 אחרי  והבל  מקין  נוצר  זה  גוף  א"ר.  הרשעים.  נשמת  מקור 

יצאו מהשכינה לפני   והבל  קין  זה מקורם בקין.  יותר שבגוף  הנשמות הגרועות 

מתוק הדינים שבה ולפיכך רב בהם יסוד הדין. לעומת גוף זה מקבלים הצדיקים  

ויסודו אחרי    –  ושם המשך המובאה שלהלן   180ע"ס    –את נשמתם מגוף אחר  

וז"א בצורתו המתוקנת, והוא הזהה   ומזוהה כנראה עם שת,  והתיקון,  המיתוק 

. יש לציין שמאמר זה השפיע מאוד על תורת  38ע"ס    –  גוף עם האוצר הנקרא  

הנפש של האר"י, ועיקרו של שער הגלגולים בנוי עליו. אך בניגוד לפשט בזוהר  

נשמות קין מעולות יותר מנשמות  כל הנשמות מקורם בגוף זה, ולא עוד אלא ש 

דנשמות של ישראל ושל  הבל. מקור לרעיון זה שבזוהר הוא תוספות ע"ז ה א:  

כלומר מקין והבל    –ומנהון (.  אחד  גוף אינן ב  –גרסת הצנזורה    –עובדי כוכבים  

ואע"ג דטמירין אינון מתפשטין    - נחתין נשמתין לעלמא אינש לפום אורחוי 

נחתין נשמתהון דרשיעייא חייביא ותקיפי    ג' ומהאי  חד,   ג' דא בדא ואתעבידו  

ודא לסטרוי   ונדפס  ג  )רוחא, מתרויהון כחדא ס"ד אלא דא לסטרוי  א;  קמג 
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אולי קין הוא צד שמאל    –לסטרוי  .  180שוב בת"ז קיג ב; תק' סט. ההמשך ע"ס  

 של הגוף והבל ימין(.  

 

 כתואר הפועל 

כ  –(  40 לטפל,  בניגוד  דבר,  של  בעיקרו  לו    ? properבאנגלית  בעצמו,  )דומה 

ביצה ג א, אך שם לא בניגוד לטפל. וקרוב לו    –גזירא    ג'היא  קצת בלחז"ל כגון:  

כגון:   . אפשרות אחרת של פירוש ר' להלן.  ג' תל אביב  קצת בעברית החדשה 

סליק    (.257ע"ס   טב  דהה  לבתר  ומשה  דדכורא...  אחרא  באתר  ואסתלק 

-הוא ספירת יסוד, ו  טוברסא ב.  ג  )   –א  דב' לג    –  איש האלהים ,  איש  ג'  למהוי 

הוא תפארת. ואפילו שניהם 'מקום הזכר', הרי תפארת היא עיקר מבחינה  איש  

כאן   שמא  אך  טפל.  הוא  ויסוד  לתפארת    ג' זו  וכסמל  ו31ע"ס    –ש"ע  איש  -, 

 שמשמעותו הסמלית זהה משמש תמורה לו(.  

 

כגון:    –  גופיה(  41 )לת"ל,  עצמו  רפלקסיבי,  מממונכינוי  עליו  חביב    –  גופוו 

ב,   סא  בברכות  לוקה  בכשרים  א,    –  גופו החושד  צז    –  גופיה גברא  שבת 

ב(.   כב  תתראו  ברכות  א    –למה  מב  תחמון    -בר'  דלא  אל    גופייכו בגין 

אל תראו    קצז ב. לפי תענית י ב: א  )כרעבים... לא בעי בר נש לאחזאה גרמיה  

שבעים   עצמכם  בהמשך  שאתם  בזוהר  ואף  ב.  ג  )  גופיהחי  אס (.  גרמיה.  סו 

א:    גופיה  ושמא כא  העדות  במשכן  ורמד"ל  ובמקבילה   גופווירחץ  ש"ע? 

מה דעבד בההוא    גופיהצריך למבדק  ג"ש(.    –  עצמוטיהר  במראות הצובאות:  

)ז"ח מז ג;  לפני הנהר    גופו הוה דוד נחית להנות  )ז"ח כא ד; נח מה"נ(.  יומא  

גופו, כש"ע?(   דווקא את  ושמא  למנדע  דאצאחרי מה"נ.  נש...  ליה לבר  טריך 

)ז"ח ע ד; שה"ש. ההמשך מדבר אמנם גם  ולאשתמודע מאן איהו    גופיה ליה ל

בביטוי   ומשתמש  ממש,  הגוף  דעל  גם  ג'תיקונא  כאן  קיימת  בבירור  אך   ,

קיט א; ר"מ. הם  ב  )נטרין ליה    גופייהואינון  .  gnw~qi sauto/nהמשמעות של  

 הקב"ה והשכינה(.   –עצמם 

 

 ס עם מילת יח
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א    –  בגופיה(  42 כ  )קיד'  לאחר  זיקה  בלא  יבא  לבדו,  ג  בגפו  כא    -שמות 

נכנס יחידי  אומר  יעקב  בן  ר"א  נכנס  על  ...בגופו  חולק  שראב"י  ואע"פ   .

הרי מכלל דבריו מוכח הוה  יחידי  וטען שהיה צריך לומר  בגופו  משמעות זו של  

יא פירושו של  ה  יחידי פירושו יחידי. ורש"י מפרש אפילו שמילת  בגופו  אמינא ש

לא    ב'מתקלא קאים   . לא מצאתי מקורות אחרים למשמעות זו(.  בגופו-ראב"י ל

 קעו ב; סד"צ(.  ב )אתאחד ולא אתחזי 

 

(.  145  63  47  46  45בעוד נשמתם בגופם, בחייהם )ל"ז. ע"ס    –  בגופיהון(  43

לסלקא   דאתחזון  קדישין  עליונין  חסידי  ב.  ב  )  ב'אינון  לג"ע.    –לסלקא  ריד 

 ראויים הם(.   – וןאתחז

 

)ל"ז(.    –  בגופייהו (  44 מלאכותי  באופן  מעובדים  בלתי  הראשונית,  בהוויתם 

 קעו א(.   ב ) ב'אכיל חיטי 

 

בעודו בחיים, באופן מעשי ולא סימבולי בלבד, באופן סכסואלי ומיתי    בגופא   (45

התקשרו   ולפיכך  התפארת,  ספירת  את  שניהם  מסמלים  ויעקב  משה  )ל"ז. 

יעקב היה סימבולי בלבד  שניהם עם השכי זוגו. אך בעוד שקשרו של    -נה בת 

והתאחדותו    -ברוחא   במלכות,  המזדווגת  התפארת  את  מסמל  שהוא  מצד   ,

מגופו   רוחו  שיצאה  לאחר  המות,  אחר  רק  היתה  רמוז    –הממשית  זאת  גם 

; קשרו של משה היה זיווג אמיתי בחייו. על קשר מיתי זה מרחיב  ברוחאבמילת  

הדי את  מפליגים  הזוהר  במאמרים  שלום,    –בור  לפיכך  MTJM  200ע'    .

עם נשיו.    בגופא כשהתעלה משה למדרגה זו פרש מאשתו בעוד שיעקב שימש  

עד   עלתה  משה  של  רוחו  שכן  מותם,  אחרי  אף  נשאר  ביניהם  המעלה  הפרש 

, ואילו יעקב רק רוחו עלתה  שמיטה  –וגופו למלכות    –יובל  היא    –ספירת בינה  

במלכות  ש  להזדווג  נמצא  שבארץ.  לנשיו  שייך  גופו  מדרגה    ב' שכן  היא  כאן 

ואי תימא דגריעו דמשה הוה לאו הכי  , כמצויין במפורש:  ברוחא -גבוהה יותר מ

כא ב. עניין קשרו הסימלי בלבד של יעקב עם השכינה מובהר גם במילים  א    -

  –ליה בקדמיתא אתקרי מלאך    -כלומר השכינה    –למשה כד אתחזי  אחרות:  

בר' כט    –דכתיב ורחל באה    בדוגמאליעקב לא אתחזי הכי אלא    -ב    שמות ג 
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פירושו באופן סימבולי, יעקב  בדוגמא  קפז א.  ג    -דרחל אחרא    דיוקנא דא    -ט  

של השכינה. בהקשר    –דיוקנא    -לא אתאחד אלא עם רחל הארצית שהיא סמל  

הבא:   מהמשפט  וכמוכח  המיני,  הקשר  בעיקר  פירושו  הגוף  דמשה  זה  רוחא 

איהו,  די בשמיטה,    גופיהובלא  לאתדבקא  דיעקב  רוחא    גופיה דשמיטה, 

עלמא   בהאי  הוה  ע"ס  א    –דנשוי  א.  שימש  (.  295  121  47  46כב  משה 

אינון דעלמא עלאה הוו בלחודייהו כלהו  כב א(.  א  )  ב'בסיהרא בעוד דאיהו  

כלהו   בלחודייהו  הוו  דעלמא תתאה  ואינון  העולם  ב' ברוחא  )שם. אלה של   .

המסמלים  העליון   ונשיו  יעקב   = העולם התחתון  של  ואלה  ומלכות,  תפארת   =

בנשוי    אותם(.   שימש  אתפרש    ב' יעקב  משה  ברוחא,  רוחא  אתדבק  לבתר 

איהו   כד  ושימש  קדישא    ב' מאתתיה  רוחא  קדישא  )שם.  בההוא  =  רוחא 

א:   פז  שבת  לפי  מאשתו  פירש  משה  דריש  השכינה.  מאי  האשה,  מן  ופירש 

בעצמו וחומר  קל  אלא  נשא  עמהם  שכינה  דיברה  שלא  ישראל  ומה  אמר:   ,

שעה אחת וקבע להן זמן אמרה תורה והיו נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל  

טו    –אשה   יט  שמות  ואינו    -לפי  עמי  מדברת  שכינה  ושעה  שעה  שכל  אני 

לכם   אמור  לך  דכתיב  ידו,  על  הקב"ה  דהסכים  ומנלן  עאכ"ו.  זמן  לי  קובע 

-שם לא    –וכתי' בתרי ואתה פה עמוד עמדי   -ה ל  דב'   –שובו לכם לאהליכם  

בו,   אדבר  פה  אל  פה  דאמרי  סיבת    –  ואית  בגמרא  שאף  נמצא  ח.  יב  במ' 

פרישת משה מן האשה היא דיבורו עם השכינה, אבל לא מפני שהשכינה מלאה  

לגביו את תפקיד האשה אלא כדי להימנע מן הטומאה. ואכן עניין הטומאה הוא  

דברים בגמרא. שינוי כוונת הדברים שבזוהר נעשה לדעתי  ההקשר שבו הובאו ה

ו:   ז  התורה  יסודי  הלכות  הרמב"ם,  לאהלו  בעקבות  חזר  לא  רבינו  ומשה 

לצור   דעתו  ונקשרה  לו  הדומה  ומן  לעולם  האשה  מן  פירש  לפיכך  הראשון 

היה  העולמים  תופס שאצל משה  הנה הרמב"ם  העולמים  .  לאשה  צור  תחליף 

בכך   הגוף.  צרכי  המיתי  ולשאר  שהגוון  ברור  אבל  הזוהר.  לדעת  הוא  מתקרב 

והסכסואלי המדוייק הוא חידושו של בעל הזוהר. אמנם גם בדברי הרמב"ם רווח  

הלכות תשובה י ג, הלכות איסורי    –ענין אהבת הקב"ה כתחליף לאהבת אישה  

כא   כב  מו"נ    –ביאה  בדברי    גהחכמה.  מהגמרא,  המובאה  בסוף  ואולי  נא. 

, אפשר כבר למצוא את  פה אל פה אדבר בוים על הפסוק  החולקים המסתמכ

דעת הזוהר בדבר זיווג משה והשכינה.  ולפחות נראה שכך פירש הזוהר, לפי  
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קעו ב; סד"צ    בלמשל    –המצוי בזוהר במשמעות סכסואלית    אפין באפין הצירוף  

דב' ה ד. ייתכן    –  פנים בפנים , או הביטוי הדומה  פה אל פה , והוא תרגומו של  -

הפועל  ש את  תשמיש,  אדבר  אף  כלשון  בגמרא  זו  דעה  בעלי  פירשו  שבפסוק 

מאי מדברת... ר' אסי אמר  כת' עב ב, ובכת' יג א:    –כמצוי במקומות אחרים  

משלי ל כ. והנה בפסוק מופיע אולי גם    –נבעלה... כדכתיב אכלה ומחתה פיה  

העיקר  ( פיה)פה   המקור  היא  הרמב"ם  דרך  זו  שגמרא  נראה  זה.  י  בהקשר 

לרעיון זיווג משה והשכינה שבזוהר, ובנוסף לכך פסיקתא דרב כהנא א ה )עמ'  

)עמ'  9 וזאת הברכה  או אחת המקבילות שמציין המהדיר(.  443(, שם  יעקב  ( 

  -בר' מח טז    –בשעתא דהוה סליק מעלמא מלאך    -כלומר לשכינה    –קרא לה  

יעקב ירית לה לשלטאה, משה בחייו  לבתר    מ"ט בגין דבההיא שעתא הוה 

משה  קפז ב.  ג  )יעקב ברוחא זכאה חולקא דמשה    ב'דסליק מעלמא, משה  

 שמות ג ב(.  – מלאך קרא לה   –בחייו 

 

בבחינת הגוף )ת"ז. שימוש ברור בדברי גוף הזוהר שהובאו בס'    –  בגופא   (46

דוקא הוא    –ע' שם    –הקודם   יעקב  כאן  ומשה הוא    בג'אבל בשינוי משמעות. 

ההסבבנשמתא או    ברוחה משה  .  של  נשמתו  נתעברה  שביעקב  הוא  לכך  ר 

בשעה שנאבק עם המלאך, נמצא שבשעה זו הגוף היה של יעקב, והנשמה או  

או   פנימיותה  הוא  משה  סימבולי,  מקור  גם  לו  יש  זה  ענין  משה.  של  הרוח 

(.  48נשמתא של ספירת התפארת ויעקב הוא קליפתה החיצונית או הגוף. ע"ס  

דאיהו משה, דאתא ביה בגלגולא רוחיה דמשה,    -בר' לב לא  ויזרח לו השמש  

  ב'ובגין דא יעקב ומשה הוו קיימי בדרגא חדא בעמודא דאמצעיתא אבל דא  

 )ת"ז קא ב; תק' סט(. ודא בנשמתא 

 

ל  –(  47 בניגוד  )ל"ז.  למעשה  בחירת    –בפומא  -הלכה  ובדברים.  בפה  רק 

ש לאדם  הביטוי קשורה להקשר, שכן הקטע עוסק בחכמת הפרצוף בסימנים שי

ולפיהם אפשר להבחין אם האדם כוחו רק להלכה או גם במעשה(.   דכל  בפיו, 

 עה ב(.  ב ) ב'מלוי אינון בפומא ולא  
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ויעקב  (.  292-296ע' שם. ע"ס    46מבחינת הגוף )לת"ז. כמו ס'    –  מגופא(  48

אלא   הוה  תמן  משה  והא  דלבר,  מסטרא  דאמצעיתא  דיוקנא  איהו  ודאי 

 )ת"ז כט א; תק' יג(.  ודא מנשמתא  מ' מסטרא דלגאו הוה, דא 

 

ומלכות.     –תה"פ    ג' בג' (  49 לזיווג תפארת  גם  )ל"ז הכוונה  גופני שלם  בזיווג 

עלמא(.  443  442  50ע"ס   דהאי  ב'  זיווגא  של  ג  )  ג'  הזיווג  לעומת  ב.  קסז 

ורוחא אתחברן כחדא,    ג'הכא אית רזא ד  (.נהורא בנהוראהעולם הבא שהוא  

  ג' ב' בחבורא שלים בדכר ונוקבא...  ז"ח סג א; שה"ש(.  )ורוחא ברוחא    ג' ב'

 ב; שה"ש(.  -קט אג  )בכל אברים דיליה 

 

  –גוף אחרי גוף, כך הזיווג בעוה"ז גוף מבקש להתחבר בגוף    –  ג' בתר ג'(  50

. מבנה תחבירי זה שכיח  49וע"ס  נהורא בתר נהורא )ל"ז. לעומת זאת בעוה"ב  

והשווה:   הזוהר.  סבספר  בתר  זיניה  סאובתא  בתר  זינא  א,  ב    -אובתא  קיא 

ב"ק צב א, אך לא בנוסחא מעין זו. ודומה לו  -קסט א, והרעיון מקורו בג  וכיו"ב  

אבל הפסוק קשה    بعد = אחרי, השוה בערבית  עור בעד עור, בעד  קצת בל"מ:  

 קסז ב. ג ולא ברור(. 

 

 בצירופי חיבור 

יקר לספירות תפארת  )ר"מ ות"ז, ס' הבהיר קעב. הכוונה בע   –  גוף וברית   (  51

שהוא   והאבר  הגוף  כמו  בזו  זו  הקשורות  הויסוד  שקל      גוף תוספת  רמד"ל, 

.  ג'סיומא ד. ונקרא בגוף הזוהר  הברית הנרשם... מן הגוף :  12ושם  13הקודש 

ד א;  ג  )יעקב עם שלמה    ג' ו'  -שה"ש ה א    –ייני עם חלבי  (.  382  52  2ע"ס  

 כב(.  )ת"ז סח ב; תק' אינון ו ו   ג' ו' ר"מ(. 

 

חד(  52 חשבינן  וברית  אחת.     גוף  בספירה  מונים  אנו  והברית  הגוף  את 

תפארת ויסוד נחשבות כספירה אחת )ר"מ ות"ז, פתגם רווח, ומקורו בס' הבהיר  

. ניסוח זה הוא בהשפעת מאמר  וברית חד הוו   גוף קסח אך שם בניסוח אחר:  

פב:  הבהיר  בס'  חד  אחר  חשבינן  אדם  של  וזוגו  מילה  אברית  חיבורו  .  ר'  ך 

כמו    ג' ו' ח' ח'   העברי של בעל ת"ז המייחס ניסוח זה לבהיר, ס' המלכות כט א: 
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, ואולי היתה לפניו גירסא זו. הפתגם מצוי  שנאמר במדרש ר' נחוניה בן הקנה

א כז,  לרמד"ל  בשו"ת  לפי  גם  מצוי  מנם  שם,  במבוא  תשבי  י.  המהדיר  הערת 

לרמד"ל  ואינו  מאוחרת  בתוספת  אהביטוי  אך  ראייתו  ,  )זאת  בכך  בטוח  יני 

רכד  ב    . השווה בגוף הזוהר  היחידה של תשבי בשלילת מחברותו של רמד"ל(

ג  רמב ב; ר"מ.  ג  רלו א; ר"מ.  ג  רכג ב; ר"מ.  ג    (. 51, ע"ס  ג'כ  ג' סיומא דא:  

רפא א; ר"מ. ת"ז מא א; תק' יט. ת"ז סח ב; תק' כב. ת"ז עט ב; תק' לט. ת"ז  

 ק' סט. ז"ח קט ד; ת"ז.  פז ב; תק' נג. ת"ז קו א; ת

 

ע"ס    –  ג'סיומא דהגוף ואבר הזכר, תפארת + יסוד )ל"ז.    –  ג' וסיומא דג'(  53

רכה  ב  )  ג' ו' ד'משה פקיד ובצלאל עביד למהוי כלא ברזא ד(.  52. וע"ס  382

 יסוד(.  בצלאל =  תפארת. משה = א.  

 

וג' (  54 )ל"ז. עיר' מא א:    –  רישא  והגוף, כתר ותפארת    ג' ישא  בתר רהראש 

אזפ  .אזיל אין  ה':  נחמו  כהנא,  דרב  גופא טבסיקתא  רמד"ל,    .ל ראשא מה  ע' 

והשווה ג'יקטיליה, שערי אורה סג  .  הגוף הראש אשר הוא על  :  42שקל הקודש  

ומתאחד בכתרא:   עולה למעלה  ע"ס  קו האמצעי...  ו'   (.  249  31  28  3.    ר' 

קיימי   א(.  א  ) בחד  דאית  רמא  ו' א(.  פב  ב  )  ג' אית    רישא ובאתר    ר' 

 )ז"ח ה ג; בר' סתרי אותיות(.  אתפשטוטא חד 

 

א"א המתואר רק כראש ואין מתואר גופו )ל"ז א"ז.     -  רישא חדא בלא ג'(  55

א"א מקביל בגוף הזוהר ובכתבי ג'יקטיליה לספירת כתר שסמלה הוא ראש ולא  

. אבל בניסוח זה מורגשת השפעת הרעיון העיקרי של הפילוסופים  54גוף ע"ס  

אל אין 'גוף'. בעל הזוהר מקבל רעיון זה במשמעותו המילולית בלבד: אם אין  של

גוף לאל הרי אינו אלא ראש בלבד. בכך הופך הוא את הרעיון הפילוסופי ותופסו  

באופן אירוני, או שמא סבור הוא שבכך הגיע באמת לתוכנו האמיתי של הרעיון  

בפירוש טועים  והפילוסופים  בעיקרו  ומיתי  קבלי  לי    –ו  שהוא  הוברר  זה  עניין 

בשיחה עם ידידי מ. אידל. בשם גב' רינה רוזנברג שמעתי מניסיונה עם ילדים,  

גוף, אמרו שהרי הוא ראש בלבד. ע"ס   אין  (.  28שכאשר נאמר להם שלקב"ה 

 רפט ב; א"ז(.  ג ) ר' ח' ב' ג'רישא עלאה לכל עלאין לא אדכר בר  
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איבריו, הגו  –  ג' כל שייפוי(  56 וכל  )ל"ז, ע"ס  הגוף  ומיניה  (.  364ף בכללותו 

 (. 101ע"ס  –כח ב. מן העצם לוז  ב ) ג' ו' ש' אשתכלל 

 

וג' (  57 דרועין,  דרועין  ותרין  גבורה    –  ג'  חסד  ספירות  הזרועות,  ושתי  הגוף 

בלי    –. מצוי בר"מ גם עניין משה = גוף  א ותפארת )ל"ז. והוא סוד צורת האות  

ג  רמג ב; ר"מ.  ג יוסף = שתי הזרועות, כגון    , ומשיח בן דוד ומשיח בן  -  ג'מילת  

והני  רמ ב(.  א  )אתגליין והא ידיעין    ד' ו'(.  399  215  116  76רמו ב; ר"מ. ע"ס  

אינון לקבל אבהן    ג' ו' ד' סתרי אותיות(.    ' בר)ז"ח ו ב;    ד' ו'סלקא ברזא דאלף  

 )ת"ז סו א; תק' כב(.   תרין ד' ו' ש תלת אבהן דאינון ריח ב; ר"מ(.  ג )

 

בירכיים וגוף כאחד, בעמידה זקופה )ל"ז. כך דרך    –תה"פ    ירכין וג' כחדא(  58

ספירת   שכן  הקבלית,  לסימבוליקה  וקשור  לשבת.  דרכה  אשה  ואילו  הגבר, 

כן   שאין  מה  והוד,  נצח  שהם  הירכיים  גם  בה  כלולים  הזכר  שהיא  התפארת 

ולפיכך    –בנקבה   ב  א    -השכינה.  יוצר שהיא    –קלב  כנגד  יש לשבת בתפילת 

בכל זמנא דעאל בר  השכינה, ולעמוד בשמונה עשרה שהיא כנגד התפארת(.  

לקיימא    ירכין וג'תמן    י' ו' כ' נש לאינון יומין עלאין...אצטריך לקיימא על רגלוי  

הם ימי הספירה, וגם הספירות העליונות של    –יומין עלאין  קפג א.  ב  )כדכורא  

בהם   המסומלות  הזכר'  קבויומין    -'עולם  העמידה  מונח  מנהג  לספירות.  ע 

שהעירו   כפי  זוטרתי  בפסיקתא  ומקורו  וברא"ש  ברי"ף  הובא  העומר  בספירת 

הנשים   פטורות  הזכרי  אופייה  בגלל  שם.  אורות.  בניצוצי  והחיד"א  הרמ"ז 

בקבלה   מאוד  פותח  לספירות  הספירה  ימי  שבין  הקשר  העומר.  מספירת 

 המאוחרת ומצוי בסידורים בספירת העומר(. 

 

לחז"ל(. אצל הקב"ה הכוונה לספירות מלכות    –  גוף ונשמה )   ונשמתא ג'  (  59

א  )יהבי חושבנא    ג' ו'ד(.  340-350  319  208. וע"ס  33ר"מ ע"ס    –ותפארת  

ב(.   הקב"ה    –הכא  קל  ו'   -אצל  ד  ג'  נש  לבר  הכי  דלאו  מה  חד  גופיה  כלא 

 קיח ב; ר"מ(.  ב  )בפירודא  ונשמתיה 
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דכל דעבד קב"ה  של גוף ונשמה )למה"נ(.  לפי העקרון    –  כגון ג' ונשמתא (  60

 קלו ב; מה"נ(. א ) כ' ג' ו' עבד 

 

כחדא(  61 וג'  רוחא  יחד    –תה"פ    )קאים(  נמצאים  והגוף  הרוח  בעוד  בחיים, 

ח:   ח  תשוה  הלכות  רמב"ם,  השוה  ב)ל"ז,  בו  קיימים  שאנו  הזה   גוף העולם 

ו דרוחא  תקונא  וע"ס  305ע"ס    –  ג'ונפש.  חו (.  450  387  73.  שבנא  ויהיב 

 סה ב(.  א ) ק' ר' ו' כ' למאריה מכל מה דעבד בהאי עלמא בעוד דאיהו 

 

כל חייבין דעלמא  באופן הכולל את הגוף והרוח )ל"ז(.    –תה"פ    ג' ורוחא(  62

 קנא א(. ב ) ג' ו' שלים בכל שייפוי גו קברא אתדנו   ג'בעוד ד

 

וכל אינון    (.73  43בעודו בחיים )ל"ז. ע"ס    –תה"פ    בג' ורוחא, ברוחא וג'   (63

ב עלמא  דעבד בהאי  ו' עובדין  ב  ג'  חושבנא  יהיב  נמי  ו'הכי  יפוק    ג'  לא  עד 

אהדר ליה    (.הרכיב חיגר על גבי סומא  -עט א. השווה סנ' צא ב  א  )מעלמא  

 כח ב. מטה אהרן הפך לנחש(.  ב  ) ר' ו' בריה משניא ב

 

 . 177ע"ס   – גופין ורוחין קדישין( 64

 

אתחזיין  רכו א(.  א  )  נ' ו'אתדני כחדא  (.  449  440)ל"ז. ע"ס    –  נפשא וג' (  65

 בנפש בלבד(.   –סא א. אבל עני ב )   ג' ונ' קמיה קב"ה ב

 

ונפשא(  66 ורוחא  ונשמתא  כי ערומים הם  )לת"ז(.    –  בג'  ז    –וידעו  ג    -בר' 

 מענני הכבוד(.   –מנייהו )ת"ז יא א; הקדמה.    ב' ו' ו' ו' מנייהו 

 

ניים ורוחניים, הנוגעים לקיום הפיזי של המצווה  בעניינים גופ  –  בג' ורעותא   (67

)ל"ז.   במילת  רעותא  ולכוונתה  מוחלפת  ובהמשך  כוונה,  בזוהר  .  לבאפירושה 

 (.  113ע"ס  
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ג' (  68 עם  א"ר(.    –  נשמתא  )ל"ז  וחזק  שלם  אדם  של  דגופו  ג'בעוד  ע'    נ' 

   קמ ב; א"ר(. ג )נשמתא לא יכלא לשלטא 

 

נשמתא (  69 בלא  כך    –  ג'  מת,  עילת  חומר  מהן  בהסתלק  הספירות  נותרות 

)ת"ז יז     ג' ב' נ' וכד אנת אסתלק מנהון אשתארו כלהו שמהן כהעילות )ת"ז(.  

 ב; הקדמה(.  

 

רוחא(  70 בלא  )ע"ס    –  ג'  גוף אדם שמת  או  דנפקא  (.  202  74בהמה  בתר 

מן   ר' ואשתאר    ג' נפשא  ב'  קבורתא    ג'  בלא  ליה  למשבק  ב(.  ג  )אסור  פח 

 קמג ב; א"ר(.  ג )  ג' ב' ר'כבעירי 

 

בגוף בלבד אך בלי רוח חיים )כך יקומו לתחייה המתים בחו"ל.    –תה"פ    –(  71

יתברי  (.  351ע"ס   דלבר  ויקומון    ג'ואינון  ר' דלהון  ב'  יתגלגלון    ג'  ולבתר 

 קלא א(.  א )תחות עפרא עד דימטון לא"י 

 

ג' (  72 בלא  גופין ,  רוחא  בלא  ימ  –  רוחין  בששת  נבראו  כך  )ל"ז.  י  השדים 

עוסק בפריה   ואיננו  לבטלה  זרע  מי שמוציא  ע"י  ונבראים  נוספים  וכך  בראשית 

הרעיון   על  עוד  ז.  יז  לויק'  רמב"ן  פירוש  ע'  השדים  גוף  רוחניות  על  ורביה. 

א  )  ר' ב' ג' ואשתארו  (.  350  287  286  223  218  122  114  79ומקורותיו ע"ס  

 קנה ב(.  ב קעח א.  א מז ב. וכן ע' 

 

ג' (  73 באופן רוחני בעיקרו, לאחר שהגוף נחלש אחרי    –תה"פ     ברוחא בלא 

  ג' דאתחלש חילא ד  -אסתר ה א    –ויהי ביום השלישי  (.  63  61צום )ל"ז. ע"ס  

 קפג ב(. ג  ) ב' ב' ג' והא קיימא 

 

נפשא  (  74 בלא  ע"ס    ג'  )ל"ז.  שמת  אדם  אשתכח  (.  70גוף  מסאבא  דרוח 

   פח ב(. ג )לסאבא ליה  ג' ב' נ'בליליא ... לאשכחא 
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בלא    –(  75 באותיות,  שמקורה  שבו  החיצוניות  בבחינת  הספירות  עולם 

נ' אתוון כלהו כ(.  265  24הפנימיות שמקורה בנקודות )ת"ז? ע"ס   )ז"ח    ג' ב' 

 עג ג; שה"ש ת"ז?(. 

 

= כוח גם בל"מ.  זרוע  גוף בלא זרוע, אדם בלא כוח )ל"ז.    –  ג' בלא דרועא (  76

כגוף = תפארת, ואהרון כזרוע ימין =    קשור אסוציאטיבית לסימבוליקה של משה 

דב'     –חסד. ואחר מות אהרן נשאר משה בלא הזרוע = כוח, ולפיכך ביקש למות  

כד"א    ג' ב' ד' כ  -דב' לא א    –וילך  (.  399  337  236  116  57  31לא יד. ע"ס  

 רפג ב(. ג  איכה א ו ) –וילכו בלא כח 

 

גויה(  77 ולית  גוף  דיוקנא ,   לית  ולא  ג'  להלן.    לת"ז,   –  לא  ר'  הרמב"ם  לפי 

והא לעילא הא אוקמוהו  (.  277ע"ס    –דיוקן    –פירושו לא גוף ולא דמות הגוף  

א"ל ברי לעלמא דאתי אתמר דאיהו אימא עלאה אבל לתתא אית    ל' ג' ו' ג'ד

)ת"ז קלא א; תק' ע. השווה ספרו העברי  בעלמא דין דאיהי שכינתא תתאה    ג'

זהו    אין גוף ואין גויהז"ל של מעלה  מה שאשל בעל ת"ז, ס' המלכות כג א:  

ממטה   מלכות  שהיא  בעוה"ז  אבל  למטה,  ממעלה  בינה  שהוא  בעוה"ב 

גויה.   ויש  גוף  יש  שכוונתו  אתמר  -ואוקמוהו  וכן  אז"ל  ובכינוי  למעלה  ברור 

העולם  את  .  אין בו גוף וגויה העולם הבא  לדברי הרמב"ם, הלכות תשובה ח ב:  

פירש בעל ת"ז באו הבא   והשוה  23פן סימבולי על הבינה. ע"ס  של הרמב"ם   .

נשמתא איהי מסטרא דבינה... בגין דאיהי עלמא דאתי  ז"ח לג ב; יתרו ת"ז:  

אין בו לא גוף  , כמה דאוקמוה מארי מתניתין העולם הבא  לית בה ל' ג' ו' ד' ו

 (.   מארי מתניתיןוהיא ציטטא מדויקת מן הרמב"ם שנקרא כאן ,  ולא גויה 

 

אין רואים אותה ואת גופה. או אין לה גוון וחומר )ל"ז.    –  וג'   לית לה עיינין (  78

בקבלה  הסבא,  של  בחידתו  לה  נמשלה  שהתורה  היפה'  'העלמה  על  מדובר 

המאוחרת זוהתה עם השכינה ואין זה הפשט בזוהר. על הצירוף השוה ר' יצחק  

ק  היהדות  מדעי  בלי  קא:  -הכהן,  רוחנית  צורה  מעלה  של  שהם    גוונים התנין 

בריה    (פסחים קיא ע"ב, מועד קטן ו ע"בלפי  )  ם ונקראת אצל המקובלים העיני

  ל' ל' ע' ו' עולימתא שפירתא ד , ומכאן אפשרות הפירוש 'גוון'(.  שאין לה עינים 
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ואתגליא   מסתתרת  ב  )טמירתא  היא  כי  התורה  את  רואים  אין  סבא.  א;  צה 

על  סגולה.  ליחידי  אם  כי  נגלית  ואינה  והדרש,  הפשט  כגון  אפשרות    בלבושיה 

 (. 195נוספת של פיסוק, המבטלת את מציאותו של צירוף כזה, ע"ס  

 

ג' (  79 בלא  לפי    –  אינון  סד"ץ.  )ל"ז  ס"א  כוחות  או  שדים  גוף,  שבלא  אותם 

האגדה שהשדים הם רוחות שהקב"ה לא הספיק לברוא להם גופות עד שקידש  

ו. מריאים  ושם    –בר"ר ז ה    –היום     –ובזוהר    ונ"א שדים, ורמוז אף באבות ה 

נוסף שהם נבראים כך גם היום ע"י בני האדם המוציאים שכבת זרע    –  72ע"ס  

  –גוף  ס"א אינו נכלל בצד הקדושה הנקראת    –לבטלה. ונוסף גם הסבר קבלי  

כיוון  26ע"ס   שנחרבו  העולמות  הם  שמתו,  אדום'  'מלאכי  עם  הם  מזוהים  כן   .

ג  רצב א; א"ז,  ג    –ו גוף  שלא היה בהם איזון של זכר ונקבה, ולפיכך לא נקרא

ז"ח    –. בדומה לכך מתוארים גם הרשעים כ'חסרי גוף'  459ע"ס    –רצו א; א"ז  

נקרא   לא  ס"א  לכך  ובדומה  ת"ז.  יתרו  א;  עניין    . 149ס'  אדם  ע"ע    –אדם  לג 

בספר   שקד  של  מאמרו  ראה  הפרסית,  בדת  אולי  מקורו  הגוף  חסרי  השדים 

וראה     311  301  299  286  177  122  114  80ע"ס    ג' עוד בע'  היובל לשלום. 

 ג' )ב קעח ב; סד"צ(.   א' ב' חב אדם אתפשט שמאלא ואתפשטו  (. 350

 

 .  299(. ע"ס 79עשר הספירות של ס"א )א"ר. ע"ס  –( 80

 

יחס של דבר נמוך וחיצוני לעומת העליון והפנימי )ל"ז. ר' גם    –  ג' לגבי...(  81

הנחושת לזהב. וכן המלאכים    קמז א. ב  )דא    ג' ל' ואתעביד דא  הס' הבאים(.  

 המסומלים במתכות אלה, ולפי חכמת האלכימיה(.  

 

התוך לעומת החיצון, הבחינה הפנימית שבספירות )לת"ז.    ג' לגבי לבושין(  82

)ת"ז  דמכסיין עליהון    ג' ל' ל' תקינת לון ואתקריאו     גופיןוכמה  (.  322  20ע"ס  

 יז א; הקדמה(.  

 

 באריכות(.   24כינוי לאותיות )לת"ז. ע"ס  -   ג' לרוחא,  ג' לגבי רוחא ( 83
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נשמתא (  84 לגבי  כתר    –  ג'  ואף ספירת  כך הכל  לעומת העליון,  דבר תחתון 

לעומת עילת העילות, ורק עילת העילות אינו כך לגבי שום דבר )ת"ז ור"מ. ע"ס  

העילות    –ואנת  (.  91  90 עילת  עלך    -כלומר  כ  נשמתא לית  אנת  ג'  דתהא 

קט ב; ר"מ. השוה רשב"ג, כתר מלכות ד:  ג  )שמה לנשמות  דאנת הוא נ   לגבה

ואור קדמון...    (. 351. ע"ס  אתה חי ולא בנפש ונשמה כי אתה נשמה לנשמה

עילת על כל העילות כ נ' לגבי  ל'  מקורו  אור קדמון  )ת"ז קטו ב; תק' סט.    ג' 

בחוג העיון, בתשובה המיוחסת לרב האי גאון בענין הצחצחות, נדפסה בפרדס  

 ת"ז קלה ב; תק' ע(.  -ים לרמ"ק, שער יא. בת"ז הוא הכתר כאמור ברימונ

 

כנקובא לגבי דכורא   ל' נ' דאיהי    ג'(.  14נקבה לעומת הזכר )ל"ז ע"ס    –(  85

 עט א; ס"ת(.  א )

 

נשמתא(  86 אצל  הזכר    –  ג'  לעומת  הנקבה  וכן  עליון,  לעומת  תחתון  דבר 

בעב מה"נ  )ל"ז.  העליונות.  לעומת  תחתונות  מילת  וספירות  ר"מ.  אצל  ', 

  عند במשמעות 'לעומת' בהשוואה בין שני דברים היא ליה"ב, וכנראה בהשפעת  

כגון:   חז"ל  כבר במאמרי  זו בפיתוחה הסופי  למצוא משמעות  אין  כל  הערבית. 

כג ב, מב"י, שכן שם    –צדיקים    אצל טובתן של רשעים אינה אלא רעה   נזיר 

דע 'לפי  או  'בביתם'  כעין  משמעות  עוד  לעיל(.  ניכרת  גם  ע'  של'.  בתורה  תם 

ה אצל  זכר  בלשון  שה  גוף נקרא  הנשמה מפני  אצל  הזכר,    גוף  אצל  כאשה 

ב  א  )והנשמה לגבי מעלה כנקבה בפני הזכר   א; מה"נ(.    –קכד  ואע"ג  קכה 

 קיח ב; ר"מ(. ב  )אילין לאלין  אג' א' נ'דארח מתלא אינון כ

 

יה וביחוד תפארת.  = הספירות שמעלנשמתא השכינה )ל"ז.  – ג' לנשמתא( 87

ודאי דמקבלא ממה דלעילא    ג' ל' בכל אתר אני אתעביד  (.  251  220  33ע"ס  

דאיהי תפארת ישראל ועל    לנשמתאדמקבלא   ג'וכנסת ישראל דא  סה ב(.  א  )

 קנב א(.  ג ) ג' ל' -? איהי צ"ל   –דא איהו 

 

(.  348  111  86= עולם הבריאה. ע"ס    ג'  השכינה )לת"ז.  –  נשמתא אצל ג' (  88

 . 33"ס  ע
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)ת"ז. כך מסתתרת השכינה בתוך העבד מטטרון בגלל שאין    – נשמתא בג'( 89

מכירים בה, כלומר אין עוסקים בקבלה שהיא מצד השכינה אלא בפשט שהוא  

ע"ס   מטטרון.  כ(.  36מצד  דילה  בעבדא  אתכסייא  ב'איהי  א;     נ'  טו  )ת"ז 

 הקדמה(. 

 

הספיר  –(  90 של  הפנימי  האור  יהו"ה שהוא  אור  העילות  כך  עילת  אף  או  ות, 

עצמו, מצוי בתוך הספירות. וכך גם הנקודות לאותיות )ת"ז. משל האל כנשמה  

.  35ס'  אדם  במובאה, וע"ע    306  84  37  27בגוף מצוי, למשל ברכות י א. ע"ס  

)ת"ז     נ' ב'עלת על כל העלות איהו... כ ובמובאה(.    24ע"ס    –עניין הנקודות  

)ת"ז    נ' ב'לת על כל העלות דאיהו מלגאו כצריך לשבחא לעקט ב; תק' סט(.  

ומצוטט בשם ת"ז ע"י ר'     נ' ב' ואתלבש בהון כקכג ב; תק' ע(.   )חסר בדפוס 

ור' אלחנן סגי ומצוי גם בכי"י. ע' אור עולם לר' אלחנן סגי-יהודה החייט  -נהור 

 נהור, בתוך מיכאל א קפב, ובהערת המהדיר א. גוטליב ז"ל(. 

 

לג'(  91 )ל  נשמתא  ע"ס  כנ"ל  הנקודות  עניין  נביעו  במובאה(.    24ת"ז.  וההוא 

 )ת"ז יז א; הקדמה(.  ג'דאיהי חיים ל נ' ל' איהו כ

 

  355עילת העילות לגבי הספירות )לר"מ. ע"ס    –  נשמתא לגבי איברים דג'   (92

 ג)  נ' ל' א' ד'ובאלין שמהן מארי עלמא איהו אתפשט... ודר בהון כוע' לעיל(. 

 רנז ב; ר"מ(. 

 

  -משלי ו כב    –והקיצות  הנפש לגבי הגוף )לת"ז. ע' להלן(.    לגבי ג'   נפשא (  93

)ת"ז עו א; תק' לא. שאול    נ' ל' ג' דא    -שם    –לתחיית המתים, היא תשיחך  

מסוטה כא א אך שם ה'שחה' בתחיית המתים היא התורה. ומושפע בבירור מן  

מוזכר  קפה א, גם שם מדובר על התורה אבל  א  קעה ב,  א  הניסוח בגוף הזוהר  

שם בפירוש הגוף הקם לתחייה ובהשפעתו הפכה התורה בת"ז לנשמה וכך גם  

 אותה דרשה נסבה על השכינה(. –רכב ב. ובת"ז לה ב; תק' יח ג   -בר"מ  
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ג'(  94 לגבי  לקב"ה   –  אברים  תפילה  ע"י  מתקרבים  ונשמה  רוח  נפש  כך 

ע"ס   )לר"מ.  לקב"ה (.  355והשכינה  ונשמתין...  ורוחין  נפשין    לקרבא 

קט ב; ר"מ. משל זה רומז על מוצאם האלוהי של חלקי  ג  )  א' ל' ג' ושכינתיה כ

 הנפש(.  

 

אתוון כלהו סלקין  בצלמם ובדמותם )לת"ז?(.    –תה"פ    בדיוקנייהו וגופייהו(  95

ו'  שהיא    ב'  מרכבה  ונוצרת  מצטרפת  כולם  מדיוקני  ת"ז?   שה"ש  ד;  עד  )ז"ח 

 (. 161ע"ס  –בדמות גוף שלם שהוא שם בן ע"ב  

 

 בצירוף פועל 

הספירות    –נשלם הגוף, נשלם המניין בבית הכנסת, כסמל    –  אשתלים ג' (  96

ע"י   הנשלם  גוף  הנקראות  ספירות  לעשר  גם  כנראה  הכוונה  )ל"ז.  השכינה  או 

אולי   הכנסת.  בבית  למניין  אחת  בבת  אנשים  עשרה  של  היא    ג' התכנסותם 

ונשלמת המניין  את  המשלימה  העשירית,  הספירה  ע"ס    השכינה,  ידו.  .  33על 

לגוף   צירוף המאמינים  דומה היא אולי לכנסיה הקתולית שהיא מצד אחד  בכך 

. עצם הרעיון שהמניין  302. וע"ס  249ע"ס    –אחד, והיא גם גופו של ישו הנוצרי  

נקרא   הוא  ששם  ב,  ו  ברכות  של  כפיתוח  נראה  אחד  גוף  בשעה  הוא  איש: 

מיד עשרה  בה  מצא  ולא  הכנסת  בבית  בא  שנאמר:    שהקב"ה  כועס,  הוא 

ואין איש   ב    –מדוע באתי  נ  גם להלן.    –יש'  וכד אתת אקדימת שכינתא  ור' 

ובני נשא לא אתיין כחדא כדקא יאות קב"ה קארי מדוע באתי ואין איש, מאי  

ולא   שייפי  מתתקני  דלא  איש  ג'ואין  דכד  א'  אשתלים ,  לא  איש...    ג'  אין 

א' בשעתא ד ועאל    ג'  אתעביד תתאה    ג' בהאי  לתתא קדושה עלאה אתייא 

דלעילא   לגמרא  ג  )כגוונא  ופירוש  פרפרזה  והוא  בהר.  א:  נ  ז"ח  ושוב  א,  קכו 

רב    –לעילא  המניין,    –תתאה  הנ"ל.   פירוש קבלי לדברי  כעין  ואולי  הספירות. 

כל בי  כי    9האי גאון והובאו ברא"ש ברכות ז כ, שמותר לצרף קטן למנין אם יש  

אך שם לענין תלמוד    –ות ו א. וכיו"ב אבות ג ו  . ולפי גמרא ברכ י שכינה שרויה 

 תורה(.  
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)ל"ז.    –(  97 יסוד  ספירת  ע"י  בתפארת  הקשורות  ה'זכריות'  הספירות  נשלמו 

, ובניו מסמלים את הספירות והבחינות  31ע"ס    –יעקב הוא תפארת והוא הגוף  

יוסף בן הזקונים נשלם הגוף,    –הקשורות בה ומשלימים אות   וע"י הולדת  ו"ק. 

הנקראת   יסוד  ספירת  את  יוסף מסמל  כי  והיא  382ע"ס     -  ג'סיומא דוזאת   ,

מו"ק(.   יוסף  אחרונה  את  רחל  ילדה  כה    –כאשר  ל  ודאי    –בר'  ודאי  דהא 

ג' השתא   ד  ,א'  א'כיון  למיזל    ג'  א.  א  )בעינא  דחמא  לא"י(.  למיזל  קנד  כיון 

)ז"ח עד     א'ג'  ומרזא דאתוון  קנח א(.  א  )למהך לארחיה    ג'בעא    א' ג'יעקב ד

 (. 161  95ג; שה"ש ת"ז. ע"ס 

 

 . 382כנ"ל )ל"ז(. ע"ס  – יסתיים ג'( 98

 

ג' (  99 של    –  אשתכלל  לגופן  הכוונה  )ל"ז.  שלימות  לכלל  והיגיע  הגוף  נוצר 

ע"ס  102ע"ס    –הנשמות העשוקות   ד  (. 56. ובהקשר אחר  ג' כיון  דלהון...    א' 

לו    קיג א. העושק סמוך לשכלול גוף ב  )  ג' כדין אתעשק   התינוק, ובכך נגרמת 

 טובה שכן עדיין לא נזדהם בחטאים(.  

 

נטהר הגוף מן הפסולת, הכוונה לכלל הספירות שהן כדוגמת    –  אבריר ג' (  100

ובמהלך האצילות נטהרו מן הפסולת   –  31 26ע"ס  –גוף אדם ובמרכזן תפארת 

האר בקבלת  עצומה  משמעות  וקיבל  הקתרזיס,  רעיון  והוא  )ל"ז.  ס"א  "י  שהיא 

א'  כיון דכמו שהוכיח י. תשבי בספרו תורת הרע והקליפה המוקדש לבעיה זו(.  

ואנקי בנקיו, ההוא לחותא דאתנגיד ואשתאר הוה פסולת... מקטרגא לכל    ג'

 קסז ב(. ב  )עלמא דכר ונוקבא 

 

נפש איהו  (.  330  317  315נבנה הגוף )ל"ז, ע' להלן. ע"ס    –  אתבני ג'   (101

פא  א  )  א' מניה ג'ועאל כלא במשיכו דההוא זרעא ו  מניה...  ג' אתבניחילא ד

קטז א; מה"נ.  א  )מיניה    א' ג' ואשתאר ההוא תרווד רקב ו(.  337א; ס"ת ע"ס  

פרק ה:    25כך בתחיית המתים. לפי פדר"א לד. והשוה רמד"ל הנפש החכמה  

ד הגוף  בנין  לבנות  הקב"ה  עתיד  העצם  זה  ועל  רקב..  א' תרווד  בהאי    ג' 

מאינון דלא כרעו במודים דהני קב"ה  יג ב(.  ב  )בע יסודי  עלמא מקטורא דאר
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ק א;  ב  )ולא יקום לעלמין    ג' ההוא    יתבני עביד מנייהו בריין אחרנין בגין דלא  

א:   לפי ב"ק טז  וה"מ דלא  סבא.  ז' שנים נעשה נחש,  שדרו של אדם לאחר 

במודים,   תחיית  כרע  לענין  מכך  מינה  נפקא  מוציאים  ב  שם  התוספות  וכבר 

המתים  המתים בתחיית  האדם  נבנה  שבשדרה  מלוז  שהרי    –  330ע"ס    –, 

ואין סברא לומר שיהא עונש גדול כל כך בשביל עוון זה  ותמהים התוספות:  

. ואילו הזוהר מחזיק  -משנה סנ' י א    –דהא כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב  

ע"י   דוקא  שנמשך  וייתכן  עליה,  ותמהו  התוספות  שהעלוה  זו  בסברא  דוקא 

לתחיית    זרותה, יקום  ולא  לעוה"ב  חלק  לו  אין  במודים  כרע  שלא  שמי  ר"ל 

לההוא  המתים(.   קרו  שכינות  דאתבניאינון  שם    ג'  רות  השתא  ד;  פט  )ז"ח 

יז.   ד  לפי רוח  הוא האח המת השב לעולם בגלגול נשמות     ג' דאתבנימה"נ. 

   (.317בסוד היבום. ע"ס 

 

ג' (  102 בגלל התגב  –  אתעשק  חטא,  בגלל  מת התינוק שלא  ס"א  תוקף  רות 

טיקלא    לפי קהלת ד א, ולפי תיאורית    עשק חטאי הדור )ל"ז. השימוש בשורש  

 .  99(. ע"ס 1ע"ע זה ס'   –

 

ג'(  103 ב:    –  אתבר  נח  ברכות  )השוה  ייסורים  עליו  באו  הגוף,  אנחה   נשבר 

בעי  קפ ב(.  א  )במכאובין    אתבר גופיה  (. 190. ע"ס  של אדם   גופוחצי  שוברת  

ליה   ולאדכרא  דמותא  גופיה יומא  א.  א  )   יתבר  גרב  ופחד.    –  יתבר  מצער 

לא דיין לרשעים שאינם    . שבת לא ב: יזכור לו יום המיתה השוה ברכות ה א:  

 תה' עג ד(.  –אין חרצובות למותם לפי  -, חרדין ועצבין מיום המיתה 

 

שובר את הגוף, הקב"ה מביא ייסורים על האדם )ל"ז. והיא    –  מתבר ג'(  104

קב"ה רחים  (.  465  103דם כי על חשבון הגוף שולטת הנשמה. ע"ס  טובה לא

 קפ ב(. א )בגין לשלטאה נשמתא  מ' ג'עליה... 

 

נפגם הגוף, הוא גופם של אלה שנולדו בשעת פגם הלבנה   –  ג' אתפגים (  105

)ל"ז,   ייתכן שהכוונה לחולים במחלת הלבנה, הסהרוריים  שהיא סמל לשכינה. 

ל'פגם' הלבנה. השוה ברכת קדוש  נבחר לשימוש בפגם  הפועל   גלל ההקבלה 
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יחד עם הגוף נפגמה אצל  הלבנה   פגימת למלאת  לבנה:   ד.  יג  יר' ברכות  וכן   ,

אלה גם הנפש והם שרויים בעצבות תמיד. על הרעיון בכללו, וקשרם של אלה  

וכאן הוא דרש על  18ס'  קירטא    ע"ע   –למצב השכינה   בו  .  כג(.    –מום  כא  וי' 

 קפא א(. א )ונשמתא לגו  ג' א' עילא שריין כגוונא דל 

 

אתעכל(  106 ב:    ג'  קנב  שבת  )השוה  באדמה  המת  גוף  שיתעכל  נרקב  עד 

ד  (.הבשר א'בזמנא  מכלא    ג'  דינא אשתכך  הא  א.  ב  ) ואתבלי בעפרא  קנא 

 (. 108ע"ס  

 

.  (משיתאכל הבשר:  -דף כג ד     –כנ"ל )השוה יר' סנ' ו יא    -  ג' אתאכל  (  107

קנא א. על מקור הרעיון ר' מרגליות  ב  )כל אלין דינין    ג'ל   לית ליה  ג' א'כיון ד

 ניצוצי זוהר שם אות ה(.  

 

.  האי שופרא דבלי בעפראכנ"ל )השוה ברכות ה ב:    –  ג' אתבלי בעפרא(  108

קמא ב.  ב  )   ג' א' ב' נפש דא אשתכחת גו קברא עד ד  במובאה(.   106וגם ע"ס  

 הרעיון לפי שבת קנב ב(. 

 

לט, האדם חי ובריא )ל"ז. והדבר נתפס לגריעותא שכן  הגוף שו  ג' שלטא (  109

הנשמה   על  היא  הגוף  מתעוררים  104ע"ס    –'שליטת'  זו  שליטה  וכשסרה   ,

יותר   כדין אתייהיב רשו לב"נ  ר' להלן(.    –באדם כוחות ראיה והשגה מעולים 

עט  א  )וקאים על בוריה    ג' ש' למחמי מה דלא הוה ליה רשו למחמי בזמנא ד

שמות    –כי לא יראני האדם וחי  ת מיתתו. ולפי ספרא וי' א יב:  בשע  –כדין  א.  

כ   במיתתן   -לג  רואים  אבל  רואים  אינן  יט:בחייהם  חוקת  במ"ר  וכיו"ב  אין    . 

שכינה פני  שרואין  עד  לאסלם  נפטרין  חדר  זה  רעיון  טז.  חוקת  תנחומא  וכן   .

הנשיקה,   מיתת  על  הרמב"ם  הסברו של  לכך  ודומה  שם.  ומפורסם  נפוץ  והיה 

כל אשר יחלשו כוחות הגוף ותכבה אש התאוות יחזק השכל ויבה  נא:  ג    מו"נ

בימים   השלם  האיש  שיבוא  עד  שהישיג,  במה  וישמח  השגתו  ותזך  אורו 

מן   הנפש  שתפרד  עד  עצומה...  תוספת  ההיא  ההשגה  תוסיף  למות  ויקרב 

הוא  הגוף.   שכן  זה,  בעניין  הזוהר  על  השפיע  הרמב"ם  שדווקא  לי  ונראה 
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בי מקום  המקשר  בשום  אומר  הזוהר  אין  וכן  הגוף.  וחולשת  ההשגה'  'חוזק  ן 

ור'   ולפי הרמב"ם.  למדרש  בניגוד  וזאת  ה' ממש,  את  רואה  במפורש שהגוסס 

 עוד באוצר הגאונים למסכת חגיגה(. 

 

ג'(  110 כל  ספירת    –  אתתקן  את  ויצרו  והדין  החסד  התמזגו  הגוף,  כל  נתקן 

  31  28של זעיר אנפין לפי א"ז. ע"ס    התפארת )ל"ז. הוא השלב הסופי בתיקונו 

 רצו א; א"ז(. ג  )  א' כ' ג'וכד גווני אתחברו אקרי תפארת וואילך(.  302

 

לתקן את הגוף, להשלימו ולהביאו לתכליתו,    –  לתקנא לג' ,  לאתקנא לג'(  111

לפי   )ל"ז.  ולקשטו  ליפותו  ע' להלן(.   תקונא ואף  דנשמתא    = בארמית תכשיט. 

ל'אתערת   כעין ברית  עט אא  )  ל'  לו שלוש עשרה, שהוא  ביום מלאת  ס"ת.   ;

, לפי  13צח א. ושמא קשור הדבר למנהג הערבי למול בגיל  ב  מילה. והשוה גם  

בר' יז כה. מכל מקום ה'תיקון' הוא ברית המילה הגשמי ואף הרוחני,    –ישמעאל  

-קסג אג  צח א,  א  שכן אז נשלם גופו של אדם כמובא בזוהר פעמים רבות כגון  

  ל' ג'בהאי עלמא    -  ? זכאצ"ל    –וכל דא אי זכאה    (.ג'סיומא ד  -  382וע"ס  ב.  

לטיא   דההוא  תוקפא  ולאכפיא  יאות  ב; א  )כדקא  דא  ס"ת.    פ  צרירת    –וכל 

החיים.   בצרור  על  לטיא  הנשמה  כאלגוריה  כך  ונקרא  הרע,  יצר   = המקולל   =

עמ'    –לאכפיא    . לוט התשובות,  שבת,  הגאונים  אוצר  ה  למיכיפי   160השוה 

וכן    .לתאותו  ס"א,  כוחות  הכנעת  במשמעות  לרוב  בזוהר  משמש  זה  פועל 

ג'יקאטיליה(.   יוסף  ור'  זמיל  בלרמד"ל  לגופייא והוא  לון    לת'  ולקיימא 

ד נשמתא    ג' בשלימותא  תחיית  א  )בלא  לפני  מטטרון  הנושא  מה"נ.  א;  קכו 

ובהמשך   ב:    –המתים.  עתיד  שם  דאיהו  לגוף כדקאמרן    163ע"ס  .  ליפות 

164 .) 

 

ונפשיה    מ' ג'בצלותא    גופו, חוזר לבריאותו )ל"ז(.   נתקן  -  מתתקן גופיה(  112

רטו ב. לפי התיאוריה המפותחת שם באריכות ע"י  ב  )דבר נש ואתעביד שלים  

בלילה.   שהסתלקה  הנשמה  את  בחזרה  לקבל  גופו  את  האדם  מכין  התפילה 

 והוא כעין פירוש קבלי על ברכות י ב(.  

 



 223 

להכין עצמו מבחינה גופנית לעסוק בדברי תורה, לקום    –  לאתתקנא בג'(  113

  ל' ב' ומילין דאורייתא בעאן  באריכות(.    303להתלבש להיטהר וכו' )ל"ז. ע"ס  

כחדא   א.  א  )ורעותא  העניינים  רעותא  עב  כלל  ואף  כוונה  ובזוהר  רצון,   =

 (.  372 67ע"ס   –הרוחניים 

 

ע"י גוף, אין לו גוף, הכוונה  אינו בא על תיקונו ושלימותו    –  לא מתתקן בג' (  114

ולא   ל' מ' ב'. דהא סטרא אחרא ( 280 218 122 79 72לס"א )ל"ז. על כך ע"ס  

 ריד ב(.    ב)דאדם  ג'איהו בכללא ד

 

 . 290ע"ס  – אתבסם בכללא דג'( 115

 

להכליל, להתכלל בגוף )ל"ז. הכוונה ליחוד    –  לאתכללא בג' ,  לאכללא בג' ( 116

בזרועות המסומלות  והוד    –ובירכיים    הספירות  נצח  גבורה  להכללתם    –חסד 

. וכן על הנפש להיכלל  399  301  131  57  31ע"ס    –  ג' ספירת תפארת הנקראת  

לעוה"ז(.   שיורדת  בשעה  בגניזו    ב' לון    ל'בגוף  כלהו  וירכין  דדרועין    ב)בגין 

  ב' דרועא    לאת'את    –שמות כח א    –הקרב אליך את אהרון אחיך  קפא א(.  

הרוח    –)ז"ח סג ג; שה"ש. הנושא    ג' לאת' ביה לא הוה ליה  ו(.  76)שם. ע"ס  

הנחש   של  מזרעו  שהיה  בקין  'נכלל'  ואח"כ  בחוה,  הנחש  שהיטיל  ע'    –הרעה 

ע"ס   שם.  המהדיר  ובהגהות  כא  והם    –  72פרד"א  גוף  להם  אין  והשדים  ס"א 

 מחפשים דרך להיכלל בו(.  

 

רוכב על המלאכים    תפארת   –רוכב על הגוף, הרוח. וכסמל    –  רכיב בג' (  117

בר"מ   מאוד  נפוץ  ועולמו  הקב"ה  וכן  ורוכבו  לסוס  והנשמה  הגוף  משל  )לת"ז. 

ע"ס    –= מלאכים    ג' ע.    א במובאה וע' מו"נ    73ס'  גלגולא  . וע"ע  348ות"ז ע"ס  

דאיהו  (.  37 כרוחא  במלאכים  רכיב  תפארת  דאיהו  ב'ורוחא  ב;    ר'  לג  )ז"ח 

 לת"ז(.  – ב בצירוף מ"י  רכביתרו ת"ז. 

 

בג'(  118 ע"ס    –  אשתתפת  כך  על  )ל"ז.  הנשמה  הגוף,  עם    272השתתפה 

,  40הערה    388עמ'    MTJMר' שלום  עם רגילה בזוהר במקום ב . מ"י  446  341
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הקודש   שקל  ר'  רמד"ל,  של  העברית  לשונו  גם  שזו  לציין  מזדווג  :  12ויש 

ד(.  נקבהב דכיון  יונה  אתקרי  אמאי  ב'נשמתא...  בהאי   א'  יונה  איהי    כדין 

יז    –עלמא, כמה דאתמר ולא תונו איש את עמיתו   יונה  קצט א.    ב)  –וי' כה 

ו'להשתתף בגוף'. זה רעיון   ונגזלא בכך שהוכרחה לרדת לעוה"ז  כיון שרומתה 

ע'   מובהק,  גם    .The Gnostic Religion, Jonas  ,65-62גנוסטי  ונמצא 

 בספר בחינת עולם לידעיה הפניני, יד(. 

 

 . 343ס ע"   – דיירי עם ג' ( 119

 

בג' (  120 תפארת    –  לאתחברא  עם  לשכינה  הכוונה  שלם,  מיני  זווג  להזדווג 

וגבורה    –)ל"ז. לשם כך יש לחברה תחילה עם שתי הזרועות   בבחינת    –חסד 

בזיווג מיני מלא.    –תפארת    –חיבוקים, ואז תהיה בדיוק באמצע ותזדווג בגוף  

לפי ברכות ה ב    –ום  בין צפון לדר  –שה"ש ג ז    –מיטתו שלשלמה  (.  442ע"ס  

ב' ו  – של    ב )  ל'  זיווגו  בדבר  בברכות  הגמרא  הוראת  באריכות.  ושם  ב.  קיט 

 האדם נתפרשא פירוש קבלי והועברה אל הספירות(.  

 

)דמלכא((  121 בג'  =    אתחבק  בגוף  ואחז  שהתחבק  למשה  הכוננה  )ל"ז. 

ולפגוע בישראל אחר חטא העגל.    –ספירת תפארת   לנוע  כדי למנוע מהקב"ה 

נוסף גם הסבר מיתי מובהק לענין תפיסת התפארת כמדרגתו של משה.  ב כך 

א:    –הנועז אף הוא    –ובעקבות התאור   לי  ברכות לב  י    –הניחה  לב    -שמות 

...מלמד שתפסו משה להקב"ה כאדם שתופס את חבירו בבגדו ואמר לפניו  

להם  שתמחול  עד  מניחך  איני  דברי  רבש"ע  על  אידל  משה  ד"ר  והעירני   .

, הרשע המזכיר את השם המפורש מטלטל בכך  91טיליה, שערי אורה ה  ג'יקא

לקבל ואעשה אותך    א' ב' ד' (.  250  249  45  31את גוף האילן = תפארת. ע"ס  

תרין דרועין מסטרא דא ומסטרא דא לא    א' ב' וכד    –שמות לב  י    –לגוי גדול  

לסטרא בעלמא   לאתנענעא  ב.    ב )יכיל  מלשון  גוי  קצג  כנראה  =  ה  גווינדרש 

 קצ ב(.   ב גוף. והשוה 
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ולא מתדבקן(  122 )ל"ז. א"ר.    –  מתדבקן בג'  עליון של השדים  אתדבק  סוג 

  –  Xולא    Xבמובאה. על המבנה התחבירי    31וע"ס    250ע"ס    –דמלכא    בג'

  –. שדים אלה הם סוג ביניים בין אלה ש'אינם נכללים בגוף'  4ס'    בוציצא ע"ע  

. והם נקראים כך  148ע"ס    –שהם 'גוף אחד'  , לבין העולמות העליונים  286ע"ס  

מכמה טעמים. הן מצד מעמד הביניים הנ"ל, והן בגלל שהשדים אינם קשורים  

גוף   הנקראת  וכן  227ע"ס    –לאלוהות  לגמרי.  מנותקים  אינם  גם  אלה  אבל   ,

השדים הם לפי האגדה הרוחות שלא ברא להם הקב"ה גופות עד שקידש היום  

המעו  –  79ע"ס    – אלה  הגוף'.  אך  'בעלי  למעלת  יותר  קרובים  שביניהם  לים 

בנוסף לכך מתוארים הרי השדים בכלל כבעלי מעמד ביניים, ומעמד זה משתקף 

א:   טז  חגיגה  ר'  השרת  כאן;  כמלאכי  שלושה  בשדים  נאמרו  דברים  ששה 

. על מעמד הביניים של השדים רומז הזוהר גם בכך שהם  ושלושה כבני אדם 

באוירא  גם    –  תליין  ב,    ג וכן  במשמעות    גמח  שם  מתפרש  זה  ביטוי  ב.  עו 

זה   ומוטל בספק'. אמנם מקורו של תיאור  וכאילו תלוי באויר  אינו ברור  'מצבם 

  תליין באוירא  הוא אחר, אבל הזוהר כדרכו מוצא בו גם משמעות זו. למקורו של  

דשדי  השוה   היהדות    –אוירא  מדעי  הכוהן,  יצחק  ר'  שליטת    צב;  ב קבלת 

באויר  רבא;   השדים  דשימושא  מזוהה    בסדרי  א  לב  לג'יקאטיליה  אגוז  ובגינת 

האויר עם המזיקים; והשוה עניין עזא ועזאל שתלם הקב"ה באויר בשלשלאות  

ברזל   ב,    ב   –של  אויר    גקיב  של  בגוף  לעיתים  מתלבשים  והמלאכים  א.  רח 

. קשר כת זו לאויר מתבטא גם  126ע"ס    –והשדים אינם יכולים והם רק 'תלויים'  

מקורם  הבל  בשם   השדים  סוגי  שלושת  שלפנינו  בדרשה  שכן  אויר.  שפירושו 

הוא   כלל  בגוף  נכלל  שאינו  הסוג  אה"ר:  שלנו  קין בבני  הביניים  סוג  ,  הבל  –, 

וברוחא  (.  350  301  299  290  286  250  223  114  79  72. ע"ס  שת   –והגוף  

ד בכללא  יתיר  הבל דאתבסם  יתר   ג' דאקרי  אחרנין דמבסמן  נפקין    קדישא 

קמג ב;    ג)כלהו תליין באוירא ונפקין מהאי כללא דאלין מסאבין    מ' ב' ו' מ'ו

 א"ר(.    

בג' (  123 ע"ס    –  אתאחדת  )ל"ז.  הנשמה  בגוף,  צורת  249מתאחדת  לעניין   .

אתאחד   ג'ו  א' ב' נהיר נהירו דנשמתא ו(. 44ע' קדרי, דקדוק  מ -הבינוני חסר ה

 קסח א(.  ג)בה 
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לגוף (  124 )  –  מאירה  לרוב  הנשמה  מצוי  כאור  הנשמה  רעיון  מה"נ  ל"ז 

ע"ס   ובגנוזיס.  הניאופלטונית  נשמת  (.  189  165  125  123בפילוסופיה  ה'  נר 

)ז"ח פו   מ' ל' מה נר מאירה באפילה אף נשמתו של אדם   –משלי כ כז  –אדם 

 צט ב; סבא(.  ב –וח ר  פש נ כנוטריקון נר ג; רות מה"נ. ושכיח בזוהר 

 

הנשמה, והכוונה להולדת   –להאיר בגוף    –  ג'א ב, לאתנהרלאנהרא בג'(  125

... אעא  ג'ההוא  בבהאי עלמא    לאנהראדלא זכה  (.  198  124בנים )ל"ז. ע"ס  

כלומר   וינהיר...  ביה  נהורא  ויסלק  ליה  יבטשון  סליק  לא  ונהורא  דדליק 

זכאת   לא  לאתנהרא ההוא  בנשמתיה  בחשוכא    ג'  איהי  על    א )אלא  ב.  קפז 

 , וכאן הנמשל הוא על גלגול הנשמות(.44ס' בוצינא ע"ע אעא דדליק... המשל 

 

בג'(  126 )ל"ז.    –  אתלבש  הזה  לעולם  שיורדין  המלאכים  ארצי,  גוף  לובש 

כבוד נברא במלאכים יקרא אצל היודעים  והשוה רמב"ן על התורה, בר' יח א:  

בשר  מלבוש  לעיני  לאברהם  יושג  המלאכים  התגלות  את  מפרש  הוא  וכך   ,–  

המקוהיודעים   מילת  הם  כמשמעות  אויר  גנוסטיקונים בלים,  עשוי  זה  גוף   .–  

קנב א, והשוה רמד"ל סדר גן עדן, בית המדרש ג  ג  רכט ב,    בקא א,  א  למשל  

ע"ס    –. ובמשמעות נשא אישה  20ע"ס    –. על הנשמה כ'לובשת את הגוף'  133

ולא    לאתלבשא ב' כל אינול דבסטר שמאלא... ובעאן  (.  227  182. וע"ס  127

דמלאכי שליחי דקב"ה כד אינון נחתין להאי עלמא  (.  122מח א. ע"ס   א )יכלין  

ו ואתגלימו  ב' גלימין  עלמא    מתלבשין  דהאי  בא  )כגוונא  אולי  א.  -קמד 

רוחא חדא  (.  229ומכאן הלבוש, ע"ס    גלימה  יש גם אסוציאציה של  אתגלימו  

ו דיחות לעלמא בארעא  ב'יהא  ע"ס  ב  )ואליהו שמיה    יתלבש  א.  (.  127קצז 

 קכו ב(.  ג )א' ב' ון דנחית מלאכא לארעא דכי

 

ג' (  127 ג',  אתפשט  מן  גוף בחיי    -   אתפשט  סר הגוף מן הרוח או הרוח מן 

)ל"ז.   מאשתו  פרש  וכן  דבקות,  מתוך  ג' האדם  מ'  בלשון    –  א'  השוה  לת"ז. 

. בזוהר הנושא אליהו, בת"ז משה. לענין אשה  התפשטות הגשמיותהחסידות  

הכא    –שמות ג ה    –של נעלך  (.  126רט א. ע"ס  א  (.  20ור' להלן. ע"ס    14ע"ס  

אחרא דאתלביש כד אתקריב, ואית    ג' דיליה דאיהו נעל לגבי    א' מ' ג'רמז ד
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אתתיה   דאיהו  דיימא  ודבק  מאן  מאשתו  פרש  משה  יב.  תק'  א;  כז  )ת"ז 

. על הקשר  אחרא   ג'ואז השכינה היא    –באריכות    45ע"ס    –במקומה בשכינה  

ענין הנעל של חליצה רומז  סוד יבום:    84רמד"ל נפש החכמה  בין גוף ונעל ר'  

 (.  335וע"ס  גוף ל

 

א"ז,  128 )ל"ז  שמסביבה  הספירות  את  וכללה  התפארת  ספירת  נאצלה   )

ז"א. ע"ס   ג'(.  284  116בתהליך תיקונו של  א; א"ז.    ג  )בתרין שוקין    א'  רצו 

 לות(. מביע בזוהר את רעיון האציפשט = נצח והוד. שורש תרין שוקין 

 

 . 229 126)ל"ז( ע"ס  – אתגלים בג'( 129

 

 . 249)ל"ז( ע"ס  – אשתאב בג'( 130

 

בג'(  131 נסתר    –  סתימין  באופן  בגוף  ומתאחדים  וכך    –כלולים  האברים, 

אחד כלל כולם...    גוף :  114ספירות ו"ק בתפארת )ל"ז. וכן רמד"ל שקל הקודש  

... אבל כלהו  ג'ועין וירכין וכ"ד אינון דדר(.  128  116  31. ע"ס נסתמים בתוכוו

 קפא א(.   ב)קיימא בכלהו  ג' ו ס' ב' 

 

 .  469פורשת, יוצאת הרוח מן הגוף ביום המות )ל"ז( ע"ס   – פריש מן ג' (  132

 

 רא ב. א  כנ"ל )ל"ז(  –  אתפרשא מן ג'( 133

 

יצאה הנשמה מן הגוף והחלה במציאות רוחנית בלבד   –  אשתליל מגופיה (  134

רמד"ל השוה  ב    )ל"ז.  החכמה  ה:  8הנפש  מן  צאתה  אחרי  הנשמה    גוף סוד 

יסתלק    ג' ובההוא  . הפועל ל"מ, ואינו קיים בארמית ובלחז"ל(.  השתוללה ממנו ו

 (.  227 126אליהו. ההקשר ע"ס  –קצז א. הנושא  ב)וישתאר בסערה   א' מ'ו

 

 . 287ע"ס   – נפיק מכללא דג'( 135
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 . 290 289ע"ס  –  נפק בכללא דג'( 136

 

ג'תל(  137 מן  לרמ"ח האיברים המרכיבים את    –  יין  הגוף, הכוונה  מן  תלויים 

הגוף, ובמקביל לרמ"ח המצוות שבתורה, ובמקביל לרמ"ח המלאכים הקשורים  

הנקראת   תלויות  ג' לשכינה  והמצוות  המצוות  על  הממונים  הם  והמלאכים   .

השוה   ות"ז.  )לר"מ  ב:    אבאברים  פקודין  קע  רמ"ח  לקבל  שייפין  רמ"ח 

שכינתאדאוריי בהון  דאתלבשת  מלאכין  רמ"ח  ולקבל  זה  תא...  קטע  אבל   ,

אינו שייך לזוהר אלא הוא תוספת מאוחרת, הוא תרגום מילה במילה מספרו של  

ר' א.   גיד הנשה. על ס' זה  יוסף הבא משושן הבירה, טעמי המצוות, מצות  ר' 

ע"ס   כאבריה  והמצוות  כגוף  השכינה  רעיון  על  מ.  ספר  קרית  ע23אלטמן,  ל  . 

,  362  252. על המלאכים כאיברים ע"ס  34  33זיהויה עם השכינה ר' שם וע"ס  

ת'  לקב"ה ומלאכים דתליין מניה כאברים ד  ג' דכסא עליון דאיהו  (.  355וע"ס  

בכל ספירה וספירה, ובכל ענפין דנהורין דתליין מנהון  קט ב; ר"מ(.  ג  )  מ' ג'

ד ובשר  ועור  וגידין  ג' כגרמין  מ'  כשערא    מג'כלהו    ין תליוהכי  )שם(.    ת' 

 המלאכים הממונים על המצוות(.   –)ת"ז קלא א; תק' ע. הנושא דתלייא מרישא  

 

להשקות ולטהר את הגוף )לת"ז. כך עושים    –  לאשקאה ולדכאה לכל ג'(  138

הזוהר   בגוף  מקורו  דימוי ההשקאה  קומה.  שיעור  בדרך של  מדידתו  ידי    –על 

המידה   קו  ואתחנן  א;  נז  המיד   –ז"ח  קו  קומה  שם  לשיעור  קשור  שעניינו  ה 

  51ס'    בוצינאמשקה את הנטיעות שהן הספירות או אברי הגוף האלוהי, ע"ע  

וענפיו,  6ס'    בוציצאוע'   כאילן  ואיבריו  האדם  לתיאור  זה  דימוי  קשור  בת"ז   .

כדלהלן. מכאן שאין כל צורך בהגהת הגר"א, הובאה בניצוצי זוהר שם אות יב:  

ג' ריך  מבוע דמיא הכי צ(.  לאשקעה ל'  ו'  ולכל אבר ואבר דאיהו ענפא  ל'   ...

)ת"ז קלד    –יש' מ יב    –דאילנא במדה ובמשקל, וסימנא מי מדד בשעלו מים  

 ב; תק' ע(. 

 

מתאבלת על הגוף, הכוונה לנשמה )ל"ז. 'סמיכות    –  אתאבלת עלוי דג'(   139

עם   דקדוק  דמפורקת'  קדרי  ר'  הזוהר,  ללשון  אופיינית  לש"ע  היחס  מילת    בין 

לא נראית לי דעת קדרי שם שזו צורת    –  44שם    –  מ-, וכן הבינוני חסר ה103
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סיומת   היא  דוגמאותיו שם שהסיומת  ויוכיחו  צורת הבינוני,  העבר שדחקה את 

כגון   . רעיון אבל הנשמה על הגוף מקורו בשבת קנב א. בז"ח  אודעין   –בינוני, 

מה"נ   רות  ג;  בהמשך    –עה  המזוהה  שמאל  שמצד  הנפש  הנפש  דוקא  עם 

יומין נשמתא אזלא מביתיה לקבריה    זכל  הבהמית היא המתאבלת על הגוף(.  

  –דכתיב אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל    א' ע' ד' ומקבריה לביתיה ו

קכב ב;    א ריח ב. הפסוק מאיוב הוא הבסיס גם בשבת. וכיו"ב  א  )  –איוב יד  כב  

 קכו ב. ז"ח פד א; רות מה"נ(.  ג  רכו א. א מה"נ. 

 

סובב את הגוף, יצר הרע וחילותיו )לת"ז. על צורת הבינוני ר'    – אסחר לג' ( 140

שם    -  אותה    סבב ... ו גוף זה ה  –קהלת ט יד    –עיר קטנה  לעיל. לפי נד' לב ב:  

יצר הרע  – איהו  (.  זה  דיליה  וחיילין  ל' דיצר הרע  יומא    א'  ג;  בכל  קיא  )ז"ח 

 ת"ז(.  

 

שכינה את גוף החולה לשמרו )לר"מ.  מקיפה את הגוף, ה  –  אסחרת לג'(  141

 רלד ב; ר"מ.   גלפי שבת יב ב(. 

 

להסיע ולהניע את כל הגוף )לת"ז? המניעה היא הנשמה,    –  לנטלא כל ג' (  142

וכסמל החלק הפנימי של הספירות המניע את חיצוניותן. פנים זה הוא הנקודות  

  תנועות   –ה"ב  בעוד החיצוניות מסומלת באותיות, והנקודות מניעות לפי שמן בי

)ז"ח עד ב;    ל' כ' ג'ואית תנועי אחרנין...   באריכות(.    24וע"ס    حركة מערבית  

 שה"ש ת"ז?(. 

 

(.  30  3ס'    ומא  יק, וע"ע  61בריאים בגופם )ל"ז. ע"ס    –  קיימי בגופייהו(  143

 קפ ב(.  א)כדקא יאות  ק' ב' ואלין 

 

רת החכמה שהיא  עומדת וקיימת בלא גוף, הכוונה לספי   –  קיימא בלא ג' (  144

, ואין לה גוף כי אינה אלא נקודה אחת שהיא סמלה הקבוע של ספירה  יהאות  

)ל"ז. למילת   לפי תורת הגיאומטריה  גם    ג' זו,ואינה תופסת כלל מקום  יש  כאן 
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יה"ב, ר' מב"י(.   ולפי שימוש  'חלל' או שלושה מימדים,  גיאומטרית    במשמעות 

 קפ א. 

 

גופות(  145 גו  –  ? נטע  ל"ז,  יצר הקב"ה  )אינו  נשמות  כדי שיתגלגלו בהן  פות 

,  אני פלוני הבנתי דבר מתוך דבר מצוי בהוספה מאוחרת שתחילתה במילים:  

ואף זו עדות שלפנינו גלוסה. נטיעת הגופות היא לפי ס' הבהיר קצה, שם נמשל  

  נטעגלגול הנשמות לעקירת כרם ונטיעתו מחדש, ובנמשל הכרם הוא הגופות(.  

ד;רות מה"נ. אלה עשרת  ועאל הנשמות בהן    גופותהקב"ה עשרה   )ז"ח פט 

המדרש   שלפי  מלכות,  ב    –הרוגי  המדרש  יוסף.    –  64בית  אחי  בעוון  נענשו 

בהרוגי   התגלגלו  יוסף  שאחי  הנשמות,  גלגול  בדרך  זאת  פירשו  המקובלים 

כך למשל מערכת האלוהות, והוא פירוש נפוץ בקבלה, ור' דברי בעל    –מלכות  

יאו תוך התנגדות חריפה. וגם זה ראייה שאין הקטע שייך  שלשלת הקבלה המב

  גלגולא לזוהר, שכן בגוף הזוהר עניין הגלגול קשור אך ורק לעניין היבום. ע"ע  

 (.  7ס' 

 

לחיות בגוף, לקום בתחיית המתים )ל"ז. אפעל במקום קל    –  לאחייא בג' (  146

על הויכוח    מעידה  ג'. ההדגשה ב37הערה    MTJM  388כרגיל בזוהר, ע' שלום 

השגת   ר'  לנשמות,  רק  או  לגופות  תהיה  המתים  אם תחיית  ביה"ב  הפילוסופי 

דברי האיש הזה בעיני קרובים למי  הראב"ד על הרמב"ם הלכות תשובה ח ב:  

המתים   תחיית  אין  בלבד   לגופות שאומר  לנשמות  להלן(.  אלא  ר'  אך   ,

נד א.    ב)    ' ב'לדצדיקייא קדמאי אע"ג דאסתקו בדרגין עלאין... זמינין כלהו  

מעיד גם על נחיתות מעלה זו של תחיית המתים לעומת מעלתם הרוחנית    בג'

 הקודמת(.

 

 בצירוף לוואי 

)ז"ח מ ג;  ורזא חדא בלי פירודא    ג' ח'אחדות שלימה )ל"ז(.    –  ג' חדא(  147

 יתרו. הכוונה לחיות הקודש והספירות שמעליהן(.  
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ג' ,  -(  148 ובמק  –  חד  אשתו,  עם  יחד  וע"י  האדם  מלכות,  עם  תפארת  ביל 

גוון   כאן  ובולט  )ל"ז.  והתחתונים  העליונים  העולמות  כל  גם  איחודם מתאחדים 

וכד מתחברן דכר  (.  234  160  149. וע"ס  459ע"ס    –פאנתאיסטי. אדם ואשתו  

אתעבידו   כדין  ג'ונוקבא  ב(.  ג  )  ח'  בדא פא  דא  ומתאחדן  עלמין  ומתחברן 

ג'ואתעבידו   דכלהו    ח'  גובגין  קב"ה    'ח'  לתתא  ושכינתא  לעילא  שכינתא 

ועיילא ב רוחה  ומשלפא  לתתא  וקב"ה  ג' לעילא  אלא    ח'  לא אתחזי  ובכלהו 

  ח' ג' וכלהו    -יש' ו ג    –חד קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלוא כל הארץ כבודו  

שורש זה שכיח בזוהר    –משלפא    קמג ב;  א"ר. מאמר פנתיאיסטי מובהק. ג  )

קמא ב; א"ר כמה פעמים. מקורו אינו  ג    למשל   במשמעות הכנסת הנשמה לגוף, 

הנשמה   כנדן  הגוף  בתפיסת  קשור  הוא  אולי  טו    –ברור.  ז  דנ'  אבל    –השוה 

הכנסתה(.   ולא  החרב  הוצאת  להיות  צריכה  היתה  אתחבר  השליפה  דכר  כד 

הוא   כלא  ג' בנוקבא  אתדבקת    ח'  מטרוניתא  דהא   ... בחדו  כלהו  ועלמין 

ואשתכח   חדבמלכא  א ג  )  ג'  א"ז(.  רצו  כלא  ;  אתעביד  ג' במעלי שבתא    ח' 

 )שם(. 

 

וכדוגמתן    –(  149 הספירות  כלל  ואף  כולו  העולם  שלם,  אורגניזם  אחד,  גוף 

המשכן במקביל לכלל איברי האדם, וכן התורה )ל"ז. והוא רעיון המיקרוקוסמוס  

הנפוץ ביה"ב ומצוי כבר בתנ' פקודי ג ואף שם מקביל למשכן. וע' למשל מו"נ א  

. על תפיסת  شحص במקור  איש    -,  כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד  דע עב:  

יסוד   אורגני ע' שלום, פרקי  כגוף אחד  ע"ס    47התורה    (. 272  166  26ואילך. 

, הכי נמי עלמא כל אינון בריין  ח' ג'כמה דבר נש איהו מתפלג שייפן... וכלהו  

ממש,    ח' ג'  כלהו שייפין שייפין וקיימין אלין על אלין וכד מתתקנן כלהו הא 

וכלא כגוונא דאורייתא דהא אורייתא כלא שייפין ופרקין וקיימין אלין על אלין  

דו משמעי, הן פרקי הגוף  פרקין  קלד ב.  א  )  ח' ג'וכד מתתקנן כלהו אתעבידו  

מילת של  משמעויותיה  לפי  בתורה,  קטעים  אחד  (.  פרק  והן  המשכן    –והיה 

... בבר נש אית ביה  ג' חדרזא דכלהו    ג' לאתחזאה דכל שייפין ד  -שמות כו ו  

אתקין קב"ה עלמא ועבד ליה  קסב ב(.  ב  )  ג' ח' כמה שייפין... וכלהו אתקרון  

ג' ב(.  ג  )  ח'  כלהו  קסא  ח'ואתעבידו  חדא     ג'  כך  ג  )ברזא  פקודא.  א;  רסג 

 נעשים העולמות העליונים והתחתונים ע"י קריאת שמע(.  
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ה שבע"פ )ל"ז. דומה לרעיון  שש קצוות של ספירת המלכות, היא תור  –(  150

משנה,   סדרי  לששה  המקביל  הקצוות  שש  בעל  מטטרון  על  בת"ז  המפותח 

צד א; ת"ז. וכאן תורה שבכתב שהיא תפארת הכוללת ו"ק היא הנשמה ב  למשל  

לאעלאה ביה    ג' חד כדין איהי  (.  149  23ע"ס    –. תורה  33שבתוך הגוף. ע"ס  

סטרין   בשית  לאורייתא  ששת  ב  )רזא  א.  מסומלות  ריד  השכינה  של  הקצוות 

 בשש הדפנות של הארון שבו מונחת התורה(.  

 

יחזקאל במרכבה.    –(  151 נציצין דלהטין  החשמל שראה  חשמל אינון ארבע 

ועאלין דא בדא אתעביד מנייהו   ג'ונצצי  יתרו.  ואקרי חשמל    ח'  ג;  לח  )ז"ח 

כאן   שהתיאור  נראה  הקודש.  מחיות  גבוה  הוא  זה  באריכות    –חשמל    –ר' 

מילת   חידוש  על  היווני  חשמל  השפיע  התרגום  על  בנוסף  החדשה,  בעברית 

בזוהר  h0le/ktraביחזקאל   המקור  את  מלציין  נמנע  יל"ג  שהמחדש  אע"פ   ,

 במפורש, והובאו דבריו במב"י(.  

 

כללות האותיות הנכללות בשם בן ע"ב )ל"ז. שם זה הוא המרכבה. ע"ס    –(  152

ליפו בגילופייהו ברזא דע"ב אתוון גליפין  אתוון כלהו כד מתחברן ואתג(.  24

 )ז"ח עד ד; שה"ש(.   ג' ח'אתעבידו כלהו 

 

שני גופות, אחד שבו הדם בעוה"ז והשני של העוה"ב והוא    –  תרין גופין (  153

. ע'  231, ע"ס  -חלוקא דרבנן )ל"ז. רק לאליהו היו שניהם בבת אחת, ולמשה  

לב לג, שבו נקרא חלוקא דרבנן  כך  השני או  השני  וש  רמב"ן לבר' מט  ור' על   ,

. וע"ס  37ואילך. ור' הערת שעוועל לפירוש שם, וע"ס    290שלום, תרביץ תשטו  

קסט ב. לפיכך מיד אחר  ג  )כחדא לא יכלין למיקם    ת' ג' ובמובאה(.    227  181

 פשיטת אחד לובשים את השני(.  

 

ה  בקטע שנראה כהוספ  אך   מה"נארבעת היסודות החומריים )   –  ד גופין (  154

(. ז"ח  276  235  25  24מאוחרת. מצוי ברמב"ם, הלכות יסודי התורה ד א. ע"ס  

 פד ב; רות מה"נ.  
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)ל"ז. גוף זה לא    –  ג' קדמאה(  155 הגוף הראשון של מי שהתגלגלה נשמתו 

ור'   מסויימת,  הסתייגות  מובעת  הקטע  בהמשך  אמנם  המתים.  לתחיית  יקום 

דלא עבד איבין כתיב    ג' ק' ועל ההוא  (.  158. וע"ס  201  1הדעה ההפוכה ס'  

  א  ) להוו כלא הוו    גופין קדמאי...וכדין אינון    -יר' יז ו    –והיה כערער בערבה  

א.   איבין  קלא  עבד  בפריה    –דלא  עסק  בכך שלא  הוא  חטאו של המגולגל  כי 

הרוח    –ק א; סבא. הנושא  ב  )דהוה בקדמיתא    ג' ק' ואסתלק לההוא  ורביה(.  

קא    ב)  ג' ק' אלמנה מההוא  י אשתו בביאה ראשונה(.  שהשאיר המגולגל במע

המגולגל(.   המת  אשת   = סבא.  ק' א;  מניה    ג'  תהא  תוספת.  ג  )מה  א;  שח 

 כלומר האם יקום בתחיית המתים(. 

 

קג    בהגוף האחרון של המגולגל בגלגול נשמות )ל"ז. ולפי    –  ג' בתראה(  156

ם בתחיית המתים, אך  א; סבא, גם המגולגל עצמו נקרא אחרון. רק גוף זה יקו

ב'ו(.  158. ע"ס  155ע"ס   יקום    ג'  ואצלח...  א.  א  )דאתנטע    –דאתנטע  קלא 

 (. 200ע"ס  

 

גלגול רביעי של נשמת האדם וכן גלות רביעית של ישראל    -   ג' רביעאה (  157

  –  גלגול . לעניין הקשר  80ס'    גלגולא)לת"ז. שני הדברים הם מן הנמנע, וע"ע  

  ג' ר'דלא אהדר לון ב  –עמוס ב ו   –רבעה לא אשיבנו  ועל א(.  15ע"ש ס'  גלות  

 )ת"ז קטו  ב; תק' סט(. ולא בפורקנא רביעאה 

 

. ובמשמעויות אחרות  317)ל"ז. ע"ס    156כנ"ל ס'    –  גוף אחר,  ג' אחרא(  158

ג'  דלא יהבין לנשמתא  ק א; סבא(.  ב  )ביה יקום    ג' א'בההוא  (.  227  185ע"ס  

 פח ב(. ג  )עד שיתקבר קדמאה  א'

 

כיון דחטא... ואצטריך  באריכות(.    197גופו של אה"ר החטא )ל"ז. ע"ס    –(  159

  –דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור    וובשראבמשכא    ג' א'ל

ג כא   , על כך ע"ס  אורפג ב; פקודא. לעומתו הגוף הראשון היה של    ג)  –בר' 

197  .) 
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ם מלכות )ל"ז א"ז. וכך  תפארת בחיבור ע  –גוף שלם, כסמל    –  ג' שלים (  160

באריכות. על הצירוף ר' גם    459  –  ג'פלג  גם האדם הנשוי, בניגוד לרווק שהוא  

מתברכן...    ג' ש' ועלמין כלהו בחדו דהא כלהו מ(.  458  457הס' הבאים, וע"ס  

רצו א; א"ז. הוא המצב ביום השבת, וביום זה  ג  )  ג' ש' דהא אשתכח כלא בחד  

עונה של תלמידי חכמים מערב  ר' כת' סב ב:  מתרחש הזיווג גם אצל האדם,  

 (. 148זה, וע"ס  ג' ש'  -גם כל העולמות נכללים בשבת לערב שבת. 

 

ע"ס    –(  161 )ל"ז.  השמות  בע"ב  המסומלת  האלוהית  (.  152  24המרכבה 

ד רזא  כלא  למהוי  אתוון  דע"ב  לרזא  כלהו  אתוון  ש'דסלקא  ד;    ג'  עד  )ז"ח 

 (. רסא ב ב ) היכל סטרין ג' ש' שה"ש(. 

 

שלים (   162 שלים ,  גופיה  בתחיית    –תה"פ    בג'  יקומו  כך  )ל"ז.  שלם  בגוף 

למשל רמב"ם הלכות דעות    –= בריא    גוף שלם המתים. וכך נכנס יעקב לארץ.  

'טהור'   ובמשמעות  א.  ליה לארעא קדישא  (.  164ע"ס    –ד  '  ג' שיעקב אעילו 

דאיהו   ב:  א  )  ג' בגין  לג  שבת  השוה  ב.  שלם  כא  יעקב  יח  ב  -ויבא  לג    –ר' 

, אך שם לא מדובר על קבורתו. והזוהר מסתמך ככל הנראה על  שלם בגופו ...

התפארת    –  ג' דאיהו  חניטתו.   ספירת  את  מסמל  הוא  דזמין  (.  31ע"ס    –כי 

א  )  ב' ש' קב"ה לאחייא מתיא ולאתקנא לון לגרמוי דבר נש למהוי כקדמיתא  

 קמא א(.  

 

במובאה,    111)ל"ז מה"נ. ע"ס    הגוף עד תחיית המתים  –  ג' לא שלים   –(  163

 קטז א; מה"נ(.  א )  ג' ל' ש'ועד כען הוא (. 162

 

אחרניתא(  164 ערבוביא  בלא  שלימא  בו    -  ג'  מעורבות  שאין  טהור    של גוף 

במובאה,    111כך יקום הגוף בתחיית המתים )למה"נ. ע"ס    –זוהמא או פסולת  

ד  165  163  162 החכמה  נפש  רמד"ל,  ע'  טהור  23.   = וכדין  להלן(.   ע'    –. 

= כסף טהור. מובא  כספא שלים  קטז א; מה"נ.  א  )  ג' ש' ב' ע' א' כספא שלים  
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י    –אבן שלמה וצדק  בתוך משל לצורף המזקק את הכסף. והשווה     –דב' כה 

 בר' כג ט(.   –כסף מלא היא אבן המשקל הבלתי פגומה, ומכאן טהורה. והשווה 

 

בנהירו (  165 דנהיר  שלימא  טה  -  ג'  שלם,  באור  גוף  שמאיר  הופך    –ור,  כך 

והיא   רבא  הושענה  בליל  למעלה  שעלתה  לאחר  הנפש  איליו  כששבה  הגוף 

סוף   אין  עד  בספירות  ונשמה, הקשורות  רוח  למעלה ממנה,  בדרגות  מקושרת 

ע"ס   מכל  (.  196  189  166  164  125-123)ל"ז.  נהירא  תתאה  נפש  האי 

 קמב ב(.  ב  ) ג' ש' ד' ב' לו סטרין... ונהרא לכל אינון... שייפין וגרמין ועביד 

 

מכל    –(  166 המקבלת  כשמלכות  השכינה  ומחנות  המרכבות  נעשים  כך 

גם   הקודם.  לס'  גמורה  בהקבלה  )ל"ז.  בהם  מאירה  סוף  אין  עד  הספירות 

נקראת   ע"ס  נפש המלכות  ומרכבות.  מחנות  נקראים  האיברים  וגם   ,34  256  

רין איהי נהרא לכל  כד נחתא סיהרא רזא דנפש נהורא מכל סט(.   272  270

 קמב ב(.   ב ) בזיוא עלאה  ש' ד' ב'   ג' חדא רתיכין ומשיריין ועביד לון 

 

גופותיהם של ישראל שעמדו על הר    -  גופין מצוחצחין בלא טנופא כלל (  167

א:   קמו  שבת  לפי  )ל"ז.  זוהמתןסיני  פסקה  סיני  הר  על  שעמדו  (.  ישראל 

 צד א(.  ב ) ג' מ' ב' ט' כ' אשתארו ישראל 

 

)ל"ז(.    -  ג' תקיפא  -(   168 וגוף חזק  ת' וכד נשמתא חלשא  איהו שנאיה    ג' 

קס א. בשביל    ג)ג' תקיף  בעי  נושא ונשוא במשפט(.    –  ג' ת' קפ א.  א  )דקב"ה  

 לעסוק בתורה(.  

 

חייבא( (  169 )ונשמתיה  שפיר  של    -  גופיה  טיפוס  רשעה,  ונשמתו  טוב  גופו 

ע"ס   )לת"ז.  ליה  (.  194אדם  דתשכח  נש  ש' בר  חייבא  ג'  נפש  ונשמתיה   ...

לו   וטוב  איהו רשע  א    –מלגאו...  ז  ס'    –ברכות  לפי  אולי  ס.  ב; תק'  צג  )ת"ז 

 הבהיר קצה המפרש את דברי הגמרא בברכות לעניין גלגול הנשמות(. 
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גוף הצדיק המת, והוא בדמות האלוהות )ל"ז א"ר. ע"ס    -  ג' יקרא )דכלא((  170

בזוה דכלא  .  26 הרגיל  ההפלגה  ערך  אחרי  הוא  וגם  שמות  אחרי  גם  ובא  ר 

כגון   וע' שלום,    –רחימא דכלא  תארים  הערה    MTJM  166ז"ח קכב ב; מת'. 

לא יתחזי ביה קלנא... משום    ג' דהוא י' ד' והאי  (.  108. וע' קדרי, דקדוק  57

יכול  יקרא דכלא  קמד א; א"ר.    –קמג ב    ג )אתקרי דיוקנא דמלכא    ג' י' דהאי  

אבל    ,ג'יקרא דהאי  שכן למעלה ממנו מצינו:    להתפרש גם כשם עצם = כבוד,

 (. ג' י'אחריו 

 

הגוף שלמעלה, אוצר הנשמות המזוהה עם השכינה )ל"ז. ע"ס    -  ג' לעילא(  171

כל  (.  309ע"ס    –בת"ז = שכינה    ג' דלעילאבאריכות.    38 רוח עלאה דאקרי 

 (. 38ע"ס  –= יסוד כל קנז א.  ב) ג' ל' דשלט על 

 

 .  428ע"ס  חלוקא דרבנן.    -(  172

 

דלתתא (  173 שמקורה    -  ג'  הנשמה  לעומת  הגוף  נקרא  כך  שלמטה,  הגוף 

 ז א(.    ג) מדכר ונוקבא אוף הכי נשמתא לעילא  ג' ד' )ל"ז(.  למעלה 

 

 . 289ס"א? ע"ס  –( 174

 

       -גופו של צדיק, ומקביל לאלוהות )ל"ז, לפי     -  הגוף הקדוש ,  ג' קדישא(  175

אך שם ללא ההקבלה. וכן רמב"ן, שער הגמול שד:    –יר' תע' א ו  - הגוף הקדוש 

. לעתים קשה ההבחנה בין גוף  הגוף הקדושמן    –של אליהו    -לא נפרדה נפשו  

ושואפים   גוף'  בכלל  ש'אינם  השדים  בעניין  בא"ר  בעיקר  לאלוהות,  הצדיק 

ג'  ושם    –  287  286 122ע"ס   –משמעי במכוון  -להידבק בגוף הקדוש, והעניין דו

דצדיקייא דאינון  (.  333 179וע"ס   280במובאה,    234  178  -זה גם ב. צירוף ק'

ב(.  א  )  גופין קדישין  על  מ  שיוצאת    הגוף הקדושכשהנשמה... קודם מגינה 

קל  א  )דילה    ג' ק'נשמתא ייתי בההוא  קכג א; מה"נ(.  א  ) משם ואחר כך עולה  

המתים(.   תחיית  בזמן  מה"נ.  בא;  לנחתא  דאצטריכו  נשמתין  אינון  פין  גווכל 
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ג'  מאי תיאובתא דלהון לגבי ת"ח אלא משום דחמן בהו  ריט ב(.  ב  )  קדישין 

 קמג ב; א"ר. דו משמעי, ר' לעיל(.  ג ) ג' ולאתכללא בהו בההוא  ק'

 

,  31כינוי ליעקב אבינו )ל"ז. נקרא כך בגלל שמייצג את תפארת, ע"ס    –(  176

ויעקב דיוקנא על(.  229ס'  אדם  ע"ע    –וכן בגלל דמיונו לאה"ר     ג' ק' אה הוה 

 קיא א(. ב )דיעקב  ג' מיומא דהוה אדם הראשון כ ג' דלית 

 

קדישין(  177 ורוחין  מצד    -  גופין  הנוצרים  הצדיקים  ורוחותיהם של  גופותיהם 

הקדושה בזיווג של ליל שבת )ל"ז. בניגוד לגופות השדים שלא הספיקו להיברא  

זיווג ליל שבת ע"ס  74ע"ס    –באותו לילה   ו' ק' ואתבנון    (. 160. על מעלת    ג' 

 יד א(.  א ) בהאי ליליא מסטרא דטוב 

 

גופים אחרים קדושים הם שיתלבשו בהם רוחות    -  גופין אחרנין קדישין (  178

בעניין   רמד"ל  של  דעתו  לפי  )ל"ז.  השביעי  האלף  לאחר  החדשות  ישראל  עם 

  –. על עניין השמיטה  30-28השמיטה, ר' הנפש החכמה, סדר תחיית המתים  

,  237-233טליב, הקבלה בכתבי רבינו בחיי בן אשר, קרית ספר תש"ל,  ר' א. גו

עד דיהא שבת לה' לאלקטא נפשין  (.  108-100יג,  -וכן הקבלה בסוף המאה ה

בתענוגי קדושא כל ההוא אלף שביעאה ודא איהו אתערותא דרוחין קדישין  

ישראל לאתלבשא לבתר שבת ב ר' רמד"ל, שם  ב  )  ג' א' ק'דעמא  א.  :  28י 

 (. ביעי הוא שבת לה' ללקוט נפשות התענוגים לתת לעמו ישראל והש

 

קדישא(  179 מלכות    -  ג'   + ת"ת  או  תפארת  לספירת  ובעיקר  לאלוהות  כינוי 

פז    ב)  ג' ק'ואתדבק ב(.  459  308  290  280  279  175  160  31  26)ל"ז. ע"ס  

לפי הפסוק המובא   גם  ונראה שכאן הכוונה בעיקר לתפארת,  ישראל אשר  ב. 

ג. ואולי אפשר לפרש    –פאר  בך את  על אשה כשרה שבה צריך    ג' ק'יש' מט 

, אך לא נראה.  12ע"ס  –דב' כא יא  - אשה יפת תאר –לדבוק האדם, בניגוד  ל 

ב דאדם  (.  250ע"ס    –דמלכא    ג' אתדבק  כללא  לעילא  דאתבסמו  ק' כיון    ג' 

ונוקבא   ע"ס    ג )דכר  א"ר.  ב;  בכלל(.  266ס'    אדם וע"ע    158קמג  עייל  א  לא 
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ס'  אדם  וע"ע    459)שם. הכוונה למי שלא נשא אשה. ע"ס    ג' ק' דאדם דאקרי  

165 .) 

 

באריכות,    38אוצר הנשמות, וזהה כאן עם תפארת + מלכות )ל"ז. ע"ס    –(  180

מלכות(.    179  171  + תפארת  מהאי  =  אתו  נשמתין  ק' כל  בבני    ג'  ואתערי 

דאקרי    ג' ק'מהאי  זכאין אינון צדיקייא דמשלפי נשמתהון  קעד א(.  ב  )נשא  

בצרורא   תמן  מתחבראן  קדישין  וכתרין  דעטרין  אתר  כלא,  דכליל  אדם 

ס'  אדם  וע"ע    39קמג א; א"ר. ומובא בת"ז קיג ב; תק' סט. ע"ס  ג  )דאתכלא  

 (.  148ע"ס  –משלפי .  140

 

. ובחייהם זכו לו  21חלוקא דרבנן )ל"ז, מה"נ ות"ז. ע"ס    -   (דלעילא )  –(  181

קסט ב, ולפי ת"ז גם  ג    -רדכי ואסתר ויהושע הכוהן הגדול   ישראל בהר סיני ומ 

ונהנית נשמתו מאור    ג' ק' ד' וירית גנתא דעדן וירית  (.  231  153משה. ע"ס  

ברכות יז    –זיו השכינה    במקוםאור השכינה  )ז"ח עח ד; רות מה"נ.  השכינה  

ושם    213)ת"ז מח ב; תק' כא. הנושא = משה. ע"ס  דיליה    ג' ק'אתלבש בא(.  

 (. 214ההקשר, 

 

חלוקא    –לבוש יקר של גוף טהור קדוש    -   )לבוש יקר( דג' דכיא קדישא(  182

ג  )   ל' י' ד' ד' ק'ידענא דאתון מלובשין תמן ב(.  321  21  20דרבנן ל"ז. ע"ס  

 קסט ב. כך אמר ר"ש לאנשי הישיבה שברקיע(. 

 

ונקי (  183 קדוש  הצד   -  גוף  לגוף  הכוונה  ושמא  )למה"נ.  לקב"ה?  יק  כינוי 

שה"ש ז    –דודי צפנתי לך  בתחיית המתים, אבל קשה ל"ר הנאמר בנשמות(.  

א  )   ג' ק' ו'  צפנתי אותם באותם העולמות לך בשבילך בשביל שאתה     -יד  

 את הנשמות(.   –אותם קלד ב; מה"נ 

 

קיג  ב  (.  102ע"ס    –)ל"ז. הוא הנעשה לנשמות העשוקות    –  גוף זך ונקי (  184

 א; סבא.  
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ה(  185 והנקי)ה(גוף  והזך  ע"ס    –  טהור  )למה"נ.  לאל  נדבקת  183כינוי  בו   .

הנשמה אחרי המות, ושמא קשור לאוצר הנשמות שמשם הן יורדות לפני הלידה  

רוצה להידבק באלהים... לא מתקבלת... עד שתכנס בגוף אחר  (.  38ע"ס    –

ול  )ז"ח נט ג; כי תצא מה"נ. עניין גלג  ג' ה' ו' ו'כדי לקיים זרע ולשוב להדבק ב

 הנשמות לפי סוד היבום(.  

 

גוף אחר טהור וטוב, חלוקא דרבנן )למה"נ. ע"ס    –  ג' אחרא זכאה וטב(  186

, ולא 'צדיק', ולפי המנוגד לו בהמשך:  182ע"ס    –  דכיא= טהור כמו  זכאה  .  21

  ג' א' ז' ו' דכד אתפטר צדיקא מעלמא דין זמין ליה קב"ה    (. זוהמא ולכלוכא

 )ז"ח יח ב; בר' מה"נ(. דין   ג' לוכא דדלא להוי כהאי זוהמא ולכ

 

דקיק(  187 השוה    –  ג'  )למה"נ.  שנולד  תינוק  של  גופו  קטן;  דקיק  גוף  אעא 

  ג' ד' בעוד דדלקמן(.  לאנהרא  ובעיקר לפי    –  44ס'  בוצינא  ע"ע    –במשמעות זו  

דההוא נפש דנד  )ז"ח פט ד; רות מה"נ. נ"א:  רשו לאנהרא    -לנפש    –לית לה  

הוא אטריבוט או     ד'אינו צירוף לואי ממש, שכן    ג' ד'ן. ולפנינו  , ואינו מובג' ד'מ

 נשוא במשפט הטפל(.  

 

מית(  188 אחרת.    –  ג'  במשמעות  והשוה  )למה"נ.  המת  גוית  גופה,  פגר, 

יא:   ג  יסודי התורה  הלכות  האלו    ארבעה רמב"ם,  היסודות  גופות  ארבעת  הם 

כ  -החומריים   אלא  נפש...  בעלי  מתים אינם  ושמא  כל  –  גופים  דוממים,  ומר 

רות מה"נ.     מ'תחת אילן חריב    ג'ואשתכח חד  כמשל מעניינינו(.   א;  צ  )ז"ח 

 כאן תיאור מצב(.  מ' ונראה שאינו צירוף ממש שכן 

 

כינוי לגוף האדם )מה"נ מליה"ב. מצוי בכתבי הפילוסופים    –  הגוף האפל (  189

וע"ס    – להלן  הניאו 191ע'  רוח  את  והולם  ע"ס  -,  וממקום  (.  124פלאטוניות. 

)ז"ח כ ד; נח מה"נ. השוה רמב"ן שער    ה' ה' הקודש באה הנשמה להאיר על  

לפי שמות לד    –... כענין קרן פני משה  ה' ה' הראות כח הנפש על  הגמול שה:  

 ל(.  
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תבירא (  190 ב:  –  ג'  נח  ברכות  השוה  )ל"ז.  וחולה  חלש  שבור,  אנחה    גוף 

כל    גופוחצי    שוברת ורי"א: אף  ת' (.  גופושל אדם  ישתדל באורייתא    ג'  אי 

 קס ב. ע' עיר' נד א(. ג ) בכלא   תא ואסוישכח 

 

במובאה. לפי    34ע"ס    –  ג' שפלהכינוי לגוף )מה"נ, ובר"מ    –  גוף שפל(  191

הניאו הפילוסופית  בספרות  המקובלת  רמב"ם,  -המליצה  שביה"ב:  אפלאטונית 

שט:   הגמול  שער  רמב"ן,  ב,  ח  שם  יב,  א  התורה  יסודי  האפל    גוף ב הלכות 

הנשמה השפל יורדת  שאליו  השפל  בעולמינו  הנמצא  הגוף  גם  ופירושו   .

)ז"ח מז א; אחרי     ג' ש' ל  -בר' יב א    –לך לך מארצך וממולדתך  ממרומיה(.  

 מה"נ(. 

 

החרב(  192 )למה"נ,    –  הגוף  נשמתו  לעומת  האדם  לגוף  כינוי  היבש,  הגוף 

,  כהר   חרבוא  שה  גוף קי א; מה"נ:  א  שבפסוק. והשוה  מדבר  בהשפעת מילת  

מי      -שה"ש ג ו    –  מי זאת עולה מן המדברבר' יט ל(.    –וישב בהר    בדרש על: 

מ העליונים  בין  עולה  ה'זאת  להבל    ה'  ן'  א  )שדומה  השוה  מה"נ.  ב;  קכה 

 (. 147עקנין, פירוש שה"ש, מקיצי נרדמים ירושלים תשכד, 

 

רע של הרשע  הגוף הרע, כינוי לגוף האדם, או דווקא לגופו ה  –  ג' בישא (  193

וכנראה   וס"ת,  )למה"נ  טובים  ובמעשים  במצוות  תעסוק  שלא  לנשמה  שגורם 

הפילוסופים(.   או  המשוררים  מרד  בהשפעת  שדי  לי  כ    –המר  א  רות    -לפי 

ב לי  ב' דהנעל  ושוב    ג'  מה"נ,  רות  ג;  עה  ס"ת.  א  )ז"ח  א;  משל    –נעמי  פא 

 (. 127ע"ס   –נעל גם מלשון  –הנעל לנשמה. 

 

בי (  194 )ונשמתיה שפיראגופיה  טובה, טיפוס של    –(  ש  אך נשמתו  גופו רע 

(.  47ס'  אילנא  , וע"ע  169אדם, לסוג זה משתייך גם מלך המשיח )לת"ז. ע"ס  

נש   בר  ב'ותשכח  ו  ג'  דיליה  סימנין  איהו    שפיראמלגאו    נשמתיהבכל  דא 

)ת"ז    –זכ' ט ט    –  ...דא איהו עני ורוכב על חמור    -ברכות ז א    –  צדיק ורע לו

וירשובסקי,   ח.  ע'  השבתאים,  לרוב  הסתמכו  זה  מאמר  על  ס.  תק'  ב;  צג 

 (. 232האידאולוגיה השבתאית של המרת המשיח, ציון ג 
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גוף נסתר וגלוי, פעמים נסתר ופעמים נגלה, והוא    –  ג' טמירתא ואתגליא(  195

התורה )ל"ז. ואולי אין זה הצירוף, ר'    –במשל 'העלמה היפה' שבסבא, והנמשל  

ואתגליא    להלן. הזוהר(.    –טמירתא  לסגנון  האופייני  הסוג  מן  אוקסימורון 

ו עינין  לה  ולית  שפירתא  ו' עולמתא  ט'  ואתכסיאת    ג'  בצפרא  נפקת  איהי 

, טמירתא ואתגליא  ג'ולית לה עינין וצה א; סבא. ושמא יש לפסק:  ב  )ביממא  

ע"ס  היא כך  ועל  ראייה מצורת הנקבה   78,  ואין  כול  י    ג' שכן אף  טמירתא    . 

 (. 104להיות ל"נ, וכן אין הקפדה על כך בזוהר, וע' קדרי, דקדוק 

 

 ד בצרופי לואי עם 

)למה"נ. והרמב"ן    –  ג' דנהיר  (196 גוף המאיר, הגוף שלאחר תחיית המתים 

פניהם של צדיקים לעתיד לבא דומים  הביא מספרי דברים י, בשער הגמול שו:  

 קיד ב; מה"נ(.  א )לעילא ירמי קב"ה מ  ג' ד'  (. 227  189 165. ע"ס לחמה 

 

מלאכים (  197 אינון  מכל  יתיר  דיליה  דנהירו  חדא  יותר    –  ג'  רב  שאורו  גוף 

נוצר   ולא  ארצי  אינו  זה  גוף  )ל"ז.  החטא  לפני  אה"ר  גופו של  המלאכים,  משל 

ויעש לאדם ולאשתו כתנות  אלא מזיווג של תפארת ומלכות. והשוה בר"ר כ יב:  

וילבישם   כא    –עור  ג  אורבתו   -בר'  כתנות  כתוב  מצאו  מאיר  ר'  של  .  רתו 

, והראשון מכונה  עוראחרי החטא  אור  לפני החטא    –רכט ב  ב    -והזוהר מפרש  

עלאה  שם:   דנהורא  אוריגנס  20ע"ס    –לבושא  אצל  כבר  מצוי  דומה  רעיון   .

. גינזברג מציין שם בצדק  Legends, Ginzberg  5  103המתבסס על פילון, ע'  

. על מיעוט גופו של אה"ר  21ע"ס    –ענין חלוקא דרבנן  שרעיון זה בזוהר קשור ל

אדם קדמאה לא הוה ליה מהאי עלמא  (.  159אחרי החטא ר' חג' יב א. וע"ס  

שמושא   מההוא  ואתעביד  בנוקביה  צדיק  חד  מ' כלום,  א'  מ'  י'  ד'  ד'  ח'    ג' 

 פג א(. ג )...  ג' שליחן לעילא, וכד אתברי ההוא 

 

גוף שלא עלה בו אור הנשמה, הוא   –  תא ג' דלא סלקא ביה נהורא דנשמ(  198

  –צדיק ורע לו  גוף שאין הנשמה יכולה להתאחד בו אלא ע"י יסורים )ל"ז. והוא  

בו.   האוחזת  כשלהבת  היא  והנשמה  לנר  משול  הגוף  זה  בצירוף  א.  ז  ברכות 
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ריט א, והשוה למשל ידעיה הפניני, בחינת    –ריח ב  ג  ר'    –משל זה נפוץ הוא  

ע"ס   ג.  טו  ח(.    125עולם  ג  מו"נ  נהוריה  ור'  סליק  דלא  אעא  לו...  ורע  צדיק 

ואנהיר,   ביה  ד' יבטשון  נ'  ב'  ס'  ד'  דנשמתא    ג'  נהירו  ויסלק  ביה  יבטשון 

קסח א.  ג  )דלא יכילת נשמתא לאנהרא ביה עד דיבטשון ביה    ג'...בגין דאית  

 (. 44ס' בוצינא ונמשליו ע"ע אעא... על המשל 

 

התחתון שבין שני הגופות    –  עלמא  –?  בהאי  צ"ל  –  ג' דישתאר בההוא(  199

ע"ס   )ל"ז.  לבריות  בו  מתגלה  והוא  הזה  בעולם  זה שנשאר  הנביא,  אליהו  של 

227  .) 

 

חדא (  200 בנשמתא  דאתנטיעו  גופים    –  גופין  אחת,  בנשמה  שניטעו  גופים 

ב  לענין הגלגול נפוץ בזוהר, כגון  נטע  שהתגלגלה בהם נשמה אחת )ל"ז. לשון  

א; סבא:   ויתנטע קג  וכן  ויתגלגל  א; פקודא תוספת:  ג  ,    . אתנטע בנטיעאשח 

וע"ס   הבהיר,  הכרם שבספר  במשל  לפי  156ומקורו  וכן  יב.  א   מותיר'  שם  א   ,

נקראים   מגלגול  בתחיית  נטיעות הנולדים  אלה  גופים  של  גורלם  לבעיית  עוד   .

דעלמא יקומון ויתערון מעפרא    גופיןדכל  (.  225  202  201  155  1המתים ע"ס  

 קלא א(.  א )מה תהא מנייהו   ג' ד' ב' ח' ינון א

 

דשבק(  201 )קדמאה(  או    –  ג'  העולם  מן  שנפטר  מי  ששבק  הראשון  הגוף 

ע"ס   )ל"ז.  אחר  בגוף  תהא  (.  200  155שהתגלגל  זמינת  דפלניא  נשמתא 

קב"ה... קארי עלה:  בתחיית המתים(.    –זמינת  צז א;  ב  )  ג' דשבקת לההוא  

ג'  ההוא    )שם(.   ג' ד'טירא ליהוי ליה לההוא  דא היא נשמתא דפלניא ברי, נ

לא    ג' ק' ד'ההוא  במובאה(.    200ק א; סבא. ע"ס  ב  )מה אתעביד מניה    ק' ד'

ג' ק'  וההוא  (.  5ס'  קיומא    )שם. ע"עאתאביד, וקיומא להוי ליה לזמנא דאתי  

צערא    ד' לית  דנוקבא...  לעלמא  ואתהדר  דדכורא  מעלמא  יתעקר  ...כד 

ע"ע    –וכו'  יתעקר מעלמא דדכורא  קא א; סבא. ענין  ב  )בעלמא כההוא צערא  

)ז"ח פט ג; רות  אתאביד וקברא בריקניא    ג' דשביקאי הכי...  (.  20ס'  אילנא  

 בהערה למובאה(.  1מה"נ. ע"ס 
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גופים שחוזרים לחיים בעת תחיית המתים    –  גופין דאתהדרן בלא רוחא  (  202

שנתגלגלה מי  של  הראשונים  הגופים  והם  רוח,  מוצא    ללא  בכך  )ל"ז.  נשמתן 

. ור' להלן(.  200  70הזוהר פיתרון לבעיית תחיית המתים של גופות אלה. ע"ס  

ר'  יומין    ג' ד' ב'  ויקומון ארבעים  כד זמין קב"ה לאחאה מתייא אלין יתבנון 

בלא רוחא וקב"ה חס עלייהו... ויקומון בקיומיהון יהון שמשין צדיקייא... ואלין  

יקיימון לון... כד יקומון ינדעון למאריהון ידיעא דלא    ימותון כמלקדמין ולבתר

ב; פקודא תוספת. בעזרת אלה מפשר הזוהר  -שח אג  )ברירא כשאר בני נשא  

דעת   לבין  וימותו,  יחזרו  שהקמים  המתים  תחיית  באגרת  הרמב"ם  דעת  בין 

וכן לפי מה שמפרש הרמב"ן שם את דעת   הרמב"ן בשער הגמול שיחיו לנצח. 

קיומא  ע"ע  –יקומון בקיומיהון  ה היא לצורך השלמת ההכרה. הרמב"ם שהתחיי

 (. 5ס' 

 

גוף שנשאבה לתוכו אותה רוח    –  ג' דאשתאב ביה ההוא רוח מסאבא  (  203

הנשמה   ממנו  יצאה  הטומאה  אחר  שהלך  שכיון  הרשע  של  גופו  הטומאה, 

ע"ס   )ל"ז   מס"א  רוח  במקומה  ובאה  ,  249ע"ס    –  אשתאיב.  229הקדושה 

ון כולו רומז על חוק כעין אריסטוטלי של העדר ואקום, אבל בתחום  הפועל והרעי 

סלקין    ג' ד' ב' ה' ר' מ' ואי ההוא  הרוחני. חוק זה הולם את מחשבת הזוהר(.  

 קמא ב(. ב )ליה לאתקברא גו ארעא קדישא... 

 

גוף המקבל, משמש כלי קיבול, לנשמה, השכינה    –  ג' דמקבלא לנשמתא (  204

)ל"ז.   התפארת  על  קבלא  מלעומת  כגון  הפילוסופים,  ללשון  קצת  דומה  כאן 

הובא    –כגון רלב"ג מלחמות ה' א ט    –לשכל הנקנה  מקבל  השכל ההיולי שהוא  

ע'   מו"נ,  בסוף  נדפס  הזרות,  המילים  פירוש  תיבון,  ן'  ור'  הובא  קבלבמב"י,   ,

 . 87שם(. ע"ס 

 

ל הצדיקים  גופותיהם המתים ש   -   גופין דהוו בהון רוחין ונשמתין קדישין(  205

 כח ב.  ב)ל"ז( 
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הגוף שיתעורר ויתנער מן הארץ, שיקום בתחיית    -   ג' דיתער מן ארעא(  206

 המתים )למה"נ(. ז"ח טו ד; בר' מה"נ.  

 

  –בר' א טו    –  להאיר על הארץכנ"ל )למה"נ(.    –  הגוף היוצא מן הארץ(  207

 (.  198ע"ס  –)שם. המאירה עליו היא הנשמה  ה' ה' מ' ה' על אותו 

 

עלמין(  208 מתרין  דאתאבידו  וגופין  של    –  נשמתין  וגופותיהם  נשמותיהם 

והעוה"ב   העוה"ז  העולמות,  לשני  זוכים  ואינם  שנאבדים  שבגלות,  העשירים 

נוחל ב עולמין העוה"ז והעוה"ב  כגון כתובות קד א.    –  נאבד מן העולם )לת"ז.  

אדם  ם בת"ז ע"ע  כגון ברכות נא א. ונראה שכאן צירוף שניהם. לעניין העשירי  –

כבגד תבלה  באריכות(.    112ס'   והארץ  נמלחו  כעשן  ו    -  כי שמים  נא    –יש 

 )ת"ז עו א; תק' לא(. ואלין עתירין דבגלותא  נ' ו' ד' מ' ע'דאינון 

 

 כנסמך 

כפשוטו, כינוי לאלוהות ואף כינוי למלכות )ליה"ב.    –  גוף האדם ,  ג' דאדם (  209

 (. 305-302ס' אדם . וע"ע 288 266ע"ס  

 

אדם  , וע"ע  277סוג מסויים של מלאכים )ל"ז. ע"ס    –  חד ג' ברזא דאדם (  210

 (. 52ס' 

 

)ז"ח עח  אתקרי לבושא דאדם    ג' ד'גופו של אדם )למה"נ(.    –  ג' דאינש (  211

 (. 20ג; רות מה"נ. ע"ס 

 

ואם שכינתא לא  לחז"ל(.    –  של אדם   גופו כנ"ל )לת"ז.    –  גופיה דבר נש (  212

 )ת"ז לה ב; תק' יח(.  ג' ד' נ' אסעיר תמן רוח סערה תמן ד

 

גופו של אדם בעוה"ז    –עלמא    –בהאי  כנראה צ"ל    –ג' דבר נש בההוא  (  213

ע"ס   עדן,  בגן  הנשמות  ללבוש  הדומה  משה  של  לגופו  בניגוד  ,  181)לת"ז. 

ע' ד (.  231ס'    –ההקשר   ב'  נ'  ד'  ב;  איהו צרעת ממשכא דחויא    ג'  )ת"ז מח 
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תנות עור שהלביש הקב"ה את האדם הם עור הנחש  תק' כא. לפי דברי חז"ל שכ

 שפשט ממנו, פדר"א כ, תר"י בר' ג כא(. 

 

גופו של משה שהיה בעל סגולות מיוחדות )לת"ז, ע' מקבילה    –  ג' דמשה (  214

ע"ס   ד.  מ  המלכות  ס'  ת"ז,  בעל  של  העברי  בספרו  ע"ס  181  127מדוייקת   .)

247  . 

 

דאבהן(  215 )ל"ז.  –  ג'  יעקב  האבות,  שהיא    גוף  התפארת  את  מסמל  יעקב 

כאן    ג', אולי  57ע"ס    –הגוף, ואברהם ויצחק את החסד והגבורה שהם הזרועות  

א:   עו  לפי בר"ר  והחשוב שבהם  הוא הנבחר  עיקר שהרי  בחיר  גם במשמעות 

 . 404קסג ב(. ע"ס א קיט ב,  א , ור' שבאבות

 

דצדיקייא(  216 ע"ס    –  גופיהון  )ל"ז.  הצדיקים  מדורא    (.217  175גופות 

... לא שלטא עלייהו  ג' ד'מא א(.  א  )  ג' ד'שביעאה לתתא לא קיימא אלא ל

 קמא א(.  ב )רוח מסאבו כלל 

 

  –בני חת  שבת קנב ב(.    -  גופן של צדיקים  )למה"נ.    –  גופות הצדיקים (  217

ג   כג  יראת    ג' ה'אלו שאר    –בר'  ונהלמים בעולם למען  שהם בני חתחתים 

א  )  ג' ה'מה פוגעת לו להכניס אותו גוף עם שאר  הנש קכג א; מה"נ(.    א)קונם  

 למלאך דומה(.  לו קכד א; מה"נ. 

 

שבת קנב ב. ובת"ז    –גופן של רשעים  גוף הרשעים )ל"ז.    –  ג' דרשיעייא(  218

אתמשך בהאי    ג' ד'כמה דר' להלן(.    –מזוהים עם גופות השדים שלא נבראו  

קמא    ב )תיה מניה  עלמא בתר ההיא קליפא... הכי אסתאב בתר דנפקת נשמ 

ג    –לעשות  א(.   דלא בעא למעבד לון    גופין לנשמתין דרשיעייא דא    –בר' ב 

 (. 286 225   122 79 72)ז"ח לג א; יתרו ת"ז. ע"ס גופין 

 

א  )דאתקברו תמן    ג' ד'   גופם של בני ישראל )ל"ז(.   –  גופיהון דישראל (  219

גופא  ועל  "א לד(.  קפא ב. נקברו בא"י ויקומו תחילה בתחיית המתים, לפי פדר
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)ז"ח עח ד; רות מה"נ. אך נראה שהקטע    –בר' א יא    –אמר ועץ עושה פרי    ד'

 תוספת מאוחרת(. 

 

  ג' ד' ו   (.ג' דנכרי  -גופו של הגוי )ל"ז, ולפני תיקון הצנזורה    –  ג' דעכו"ם (  220

 רכ א. לפי ב"מ קיד ב(. א  )לא מסאיב לאחרא  

 

עמין(  221 דשאר  עע"ג ,  גופי  דעמין  יקומו    –  גופין  לא  )ל"ז.  הגויים  גופות 

פא     א    לתחיית המתים, והקבורים בא"י יתגלגלו ממנה לחו"ל, לפי פדר"א לד(.

 ב.  

 

ועל דא  (.  220גופו של גוי )למה"נ? ע"ס    -   הנכרינ"א    –  הגוף מן הכותי (  222

ה'אמרו   מ'  טהור    ה'  ובמותו  טמא  נראה  בחייו  אך  מה"נ.  רות  ד;  עד  )ז"ח 

וחרת ולפי ב"מ קיד ב, אבל ניסוח זה שאינו נמצא בדחז"ל  שהקטע תוספת מא

מקורו בדעת הזוהר שטומאתם מקורה בנשמתם לפיכך כשיוצאת מן הגוף הם  

 (. 203רכ א, רעיון דומה ע"ס א קלא א, א  -טהורים והיפוכו בישראל 

 

  122  79  72גופות השדים שלא הספיקו להיברא )ל"ז. ע"ס    –  גופי דשידי(  223

לעשות  (.  286  218 ג    –מאי  ב  ד' דאשתארו    -בר'  ב.  ב  )  ג'    –לעשות  קנה 

)ז"ח יז א;  שלא נגמרה מלאכתם    גוף השדים נשאר דבר שעדיין יש לעשותו(.  

 בר' מה"נ(.  

 

)לר"מ. שכן    –  ג' דבעירן (  224 או של אדם ת"ח  גופו של אדם  גוף הבהמות, 

נ היא  אדם  הוא  באשר  לו  והמיוחד  'הבהמה' שבאדם,  חלק  הוא  שמתו(.  הגוף 

דמזונא דאורייתא איהו מזונא דנשמתא   ג' ד'יסורין דעניות לת"ח איהו מות ל

 באריכות(.  112ס' אדם כט ב; ר"מ. על מעלת העניות בר"מ ע"ע ג )

 

גופי חינם, גופי אלה שלא היו להם בנים והתגלגלה נשמתם   –  גופי מגן(  225

לעולמ  ויורדים  המתים  לתחיית  יקומו  לא  והם  אחרים  למדור  בגופות  נשיה  ים 

ע"ס   )למה"נ.  לחינם  שנבראו  כמי  הם  והרי  הארצות,  בהערה    1שמשבעת 
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אינון דאקרון    (.200למובאה,   הוי אלא  לא  דיורא דנשיה  מ'ובההוא  גופי    ג' 

 )ז"ח פט ג; רות מה"נ(. דלמגן נחתין תמן ולא עבדו תולדין  

 

כינוי לעם הא   –  ג' דיומין דחול (  226 ימות החול,  רץ )לר"מ.  הגוף שהוא מצד 

ויום חול.   ת"ח הם בבחינת נשמה ובבחינת שבת, ועם הארץ הוא בבחינת גוף 

לפיכך צריך עם הארץ לשרת ת"ח כגוף לנשמה וכיום חול שמכין לשבת. קשה  

ונפש דת"ח אתקריאת    להכריע אם הצירוף הוא סמיכות מפורטת או תמורה(. 

א ונפשא דאינון  שבת מלכתא... ואינון נשמה יתרה רוח יתרה על נשמה ורוח

כט א; ר"מ. הקשר בין שבת לנשמה הוא בעזרת  ג  )   ג' ד' ד'עבדין דשלטין ב

 הנשמה היתרה השורה ביום השבת כידוע(. 

 

אחרא(  227 דנהורא  שיש    –  ג'  העליון  השני  הגוף  הוא  אור,  של  אחר  גוף 

לאליהו, ובפירוש מקביל לו אצל כל אדם 'חלוקא דרבנן' )ל"ז. עניין שני הגופות  

  –יזדמן ליה    ג' ד' א' ו(.  21. לעניין חלוקה דרבנן ע"ס  196  153ל אליהו ע"ס  ש

דישתאר בההוא עלמא    ג' למהוי גו מלאכי וכד יחות יתלבש בההוא    -לאליהו  

וב  ג' ובההוא   יתחזי לעילא    ג'יתחזי לתתא  כד אתפרשא  קצז א(.  ב  )אחרא 

...  מנהורא   ג' אחרא ... לא תיעול לההוא עלמא עד דיהבין לה  ג' נשמתא מן  

ליה תרין   וחד    גופין ומאליהו תנדע דהוו  חד דביה אתחזי לתתא לבני נשא 

 פח ב(.  ג  )דביה אתחזי לעילא בין מלאכין עלאין קדישין 

 

גוף מאור טוב או מאור רב, חלוקא דרבנן )למה"נ. ע"ס    – ג' מנהירו טובא(  228

  גוף ומבין להכיון שהנשמה יוצאה שוב אינו יודע    בלת"ל = הרבה(.טובא  .  21

ההוא   ט' בר  מ'  דעדן    ג'  בגנתא  לאשתעשעא  ליה  בר'  דאזדמן  ד;  יח  )ז"ח 

 מה"נ(. 

 

רסז  ב  )   ג' ד'ואתגלימת קמיה בגלימו דגוף של אש )ל"ז(.    –  ג' דאשא(  229

והיא   זונה,  אשה  בדמות  המתואר  הטומאה  של  הששי  ההיכל  הנושא  א. 

והר במשמעות לבישת  רגיל בז גלם  מתגלמת כך לפני מי שנפתה אחריה. שורש  
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ולבוש. וכן בלרמד"ל, ר' מב"י  גלימה  או  גולם  צורה, ואין להכריע אם הוא מלשון  

 המביא מסדר גן עדן(.   784

 

ב"ק קיט א.    –גוף המת הקבור באדמה )ל"ז, ובמש' אחרת    –  ג' דארעא (  230

במשמעות עצם כדור  גוף הארץ  . ובליה"ב  21ע"ס    –ובא בניגוד לחלוקא דרבנן  

יא(.    –הארץ   פא ב;  א  )   ג' ד' ונפש דיליה אשתארא בן' גבירול, כתר מלכות 

 ס"ת(.  

גוף האדם, שהאדם קיים בו בעוה"ז )ל"ז, לעומת חלוקא     ג' דהאי עלמא(  231

גופו ה'תחתון' של משה לעומת העליון    –, ובמקביל לכך בת"ז  21ע"ס    –דרבנן  

בקברא בקיומא לא  קיימא    ג' ד' ע' דכל זמנא ד(.  232  214  213  181ע"ס    –

עלמא   דההוא  בלבושא  רוחא  ב(.  ג  )אתלבש  בג"ע  קסט  ונחתי  ונשמתין... 

ג' ד'    )ז"ח סט א; שה"ש(.   גופי ד' ע' דלתתא ומתלבש תמן בלבושין כגוונא ד

עניין הדאתקרי סנדל לנשמתא    ע' לא. מדובר במשה.  א; תק'  עו  סנדל  )ת"ז 

וכן    1ע"ס   המובאות,  נעל    ג'בסוף  עניין  319  127ע"ס    –=  וכן  סנדלפון    , 

 ז"ח לח ד; יתרו(.   –שפירוש שמו 'גוף + נשמה' 

 

שונה    –(  232 הארץ  שחומר  הרמב"ם  דעת  לפי  לעיל.  ע'  )ל"ז,  הארץ  חומר 

הלכות יסודי התורה ג י. ולפנינו מזוהה משמעות זו עם    –מחומר גלגלי השמים  

זה(.   מחומר  הוא  גם  בעוה"ז  האדם  גוף  שכן  הקודם  הס'  של  יכיל  וכזו  היך  י 

גרעינא   אפילו  למסבל  יכלין  לא  שמים  כלהו  והא  לשמים  לסלקא  אליהו 

 קצג א(.  ב )   ג' ד' ע' כחרדל מ

 

דין(  233 בעלמא  שהיא    –  ג'  התורה  עם  ומזוהה  השכינה,  היא  בעוה"ז,  גוף 

 . 77(. ע"ס 20כגוף ותרי"ג מצוותיה תרי"ג איברי הגוף )ל"ז, ע"ס  

 

דעלמין (  234 העולמות,   -  ג'  זיווג    גוף  ע"י  העולמות  כל  שנעשים  האחד  הגוף 

קדישא בלא    ג' מאן דעביד לינה להאי    (.148תפארת ומלכות )ל"ז א"ר, ע"ס  

 קמג ב; א"ר(. ב )  ג' ד'רוחא עביד פגימותא ב
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חומר השמים או היסוד שממנו נבראו השמים )למה"נ, לפי    –  גוף השמים (  235

חר שונה מחומר הארץ. יש  התיאוריה האריסטוטלית עשויים השמים מחומר א

שונה מן הרגיל, שבדרך כלל הוא היסוד המורכב    גוף לציין ששימוש זה במילת  

וצורה   ע"ס    –מחומר  י.  ג  התורה  יסודי  הלכות  ה'  (. 232  154  10רמב"ם,    ג' 

)ז"ח יז ב; בר' מה"נ. ע' רמב"ן על בר' א  מאין היה וצורתם מדבר של ממשות  

 א(. 

 

דשמשא (  236 השמ  -   ג'  רבינו  גוף  ומשה  תפארת  ספירת  החמה,  פני  ש, 

ע' רשב"ג, כתר מלכות טו. השמש    –המסמל אותה )ל"ז. 'גוף' השמש כפשוטו  

  31= תפארת = משה ע"ס    ג' הוא סמל מקובל מאוד לספירת תפארת. ולעניין  

,  פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה   . הקטע מבוסס על ב"ב עה א:76

כל    , אך מושפע מהאסוציאציות הקבליות(.פני חמהל  הוא תרגום ש  ג' ד'ואולי  

ג'  שליט ונהיר לעלמא כיון דאסתלק משה אתכנש  ג' ד'זמנא דמשה אשתכח  

שמות לב    –דסיהרא... דאמר קב"ה למשה הנה מלאכי ילך לפניך    ג'ונפיק    ד'

וידבר סיהרא    -לד   דסיהרא    ג'אמר משה ומה קסטיפא דשמשמא דיתכניש 

בעינא...   ד' לא  כדין    ג'  דסיהרא  ולא  ד' בעינא  משה    ג'  ואתעביד  אתנהיר 

ד ד'כגוונא  דסיהרא    ג'  לנהורא  יהושע משתמש  והוה  דישראל...  ג  )קמייהו 

 רפג ב(. 

 

דסיהרא (  237 הלבנה    –  ג'  פני  הירח,  המסמל    –גוף  ויהושע  מלכות  ספירת 

ע' רשב"ג, כתר מלכות יא.    –מטטרון )ל"ז. 'גוף' הירח כפשוטו    –אותה, ובת"ז  

(. ע"ס  258ע"ס    –ובת"ז ה'גוף' של הירח הוא מטטרון שכן הירח עצמו ממלכות  

 באריכות.  236

 

רישא דימא ודרועין  (.  257גוף הים, עיקר השכינה )ל"ז. ע"ס    –  ג' דימא   (  238

מח ב. השכינה נקראת ים לעתים קרובות בזוהר ובקבלה בכלל.  ב  )  ג' ד'דימא ו

שבבית  ים הנחושת  בזוהר המשמעות גם  . ו12למשל ג'יקטיליה, שערי אורה א  

 ובהקשר דומה(.  257ע"ס  –המקדש 
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גופו של היכל זה, שהוא ספירת הבינה )ל"ז, אבל    –?  ג' ד )האי( היכלא(  239

קיימין כל עלמין וכל חיילין    –אילנא  נ"א ובאור יקר    –  ג' ד' ה'ובר' להלן נ"א(.  

הוא הנזכר קודם והוא ספירת  , ואילנאו ב. ונראית יותר גירסת א )קדישין מיניה 

 (. 241יסוד. ע"ס 

 

והם    –  גופין דבריאה  (240 )לר"מ.  נמוך שלהם  לסוג  או  גופין  כינוי למלאכים 

, ומתקרבים אליהם ע"י קרבן. והם  252ס'    –ואברין דלבר ממלכא ומטרוניתא  

, ואינם צריכים קרבן,  442ע"ס    –מנוגדים ל'אברי קב"ה ושכינתא' שבהם הזיווג  

  מלאכים הנמוכים מ  –  423ע"ס    מלאכים דג' . ונראה שהם זהים עם  236ע"ס  

צ"ל    –  ג' ד' לבר מארעא דישראל לית תמן קרבנין כ(.  309וע"ס    .  דנשמתא 

 קט ב; ר"מ(.  ג ) ג' ד'כנראה ב

 

 .  111ס' אילנא ע"ע  –  ג' דאילנא( 241

 . 114ס' אילנא ע"ע   – שיורא ג' דאילנא (  242

 

 . 115ס' אילנא  "ע ע  – תוקפא דג' דאילנא (243

 

 . 118ס' אילנא ע"ע   – ענפא מג' דאילנא  (244

 

החלק העיקרי של החרב שבו הלהב? אות ו של    –, גוף החרב  ג' דחרבא   (245

ות"ז. ב )לר"מ  וספירת תפארת  ר"מ. בא במקום ב  הוי"ה  ב;  ד'   קטו  לישנא    ג' 

מע עם  , והכוונה גם ללשונו של משה. הרעיון כולו נובע מזיהוי קריאת שדחרבא

ס'    –חרב   ת"ז,  בעל  של  העברי  בספרו  כצורתו  מופיע  המאמר  א.  ה  ברכות 

רעב ב;  ר"מ(. וכן ת"ז ח  ג  )  ג' ד' ו רעב א; ר"מ(.  ג  )  גוף החרבו   המלכות כה ב( 

 ב; הקדמה. ת"ז יא א; הקדמה. ת"ז מד ב; תק' כא. ת"ז נט ב; תק' כא. 

 

שמות )למה"נ לפי  אוצר שממנו באות הנ  –  גופי הנשמות,  גוף הנשמות (  246

קסא    בוגם    –  21ע"ס    –. וקשור גם לרעיון חלוקא דרבנן  38ע"ס    –  גוף לחז"ל  

ב, שכן לבושי הנשמות מצויים באוצר זה. ופה גם דעה אחרת: שני אוצרות הם,  
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ה'ו בו בפרי   ג'  מצויות  כך מפני שהנשמות  ונקרא  ללידה,  זה הקודם  -הוא רק 

הזה ללבושי הנשמות נקרא האוצר  אקסיסטנציה בדמות הגופות. בגלל הקשר  

רבים   ה'גם בלשון  הגזורות  (.  גופי  כל הנשמות  אוצר א אשר  ועשה למעלה 

לו   א"ר בא: מפני שכל    ג' ה' ולמה נקרא    גופי ה'מכסאו עומדות שם וקרא 

דיוקנא של   עושה להם הקב"ה    גופות הנשמות שכשיוצאות מן העולם הזה 

. א"ר יוחנן... שנים אוצרות הם...  כמו שהיו בזה העולם ומניחם בזה האוצר.. 

 )ז"ח י ב; בר' מה"נ(.  כמו שעתיד להיות  גוף מפני שעושה להם  ג' ה' ונקרא 

 

הגופות המזומנים לצדיקים לעתיד לבוא, 'חלוקי    –  גופין לנשמתין קדישין(  247

בפרי  ע"ס  -דרבנן'  )לת"ז  תמן  (.  21אקסיסטנציה  החיים  דארץ  ל'  דלתתא  ג' 

 "ז עו א; תק' לא(. )תדמשה  ג' ו... ק'

 

(. ת"ז  21גופו של הצדיק בגגן עדן, 'חלוקא דרבנן' )לת"ז ע"ס   – ג' דגנתא( 248

 יב ב; הקדמה.

 

דמלכא(  249 תפארת    –  ג'  בעיקר  הספירות  הן  לאלוהות  הכוונה  המלך.  גוף 

גופו בצלם   וכן לצדיק שצורת  ואף לשכינה,  ושש הספירות המתפשטות ממנה, 

ע"ס   )ל"ז.  זה  175  31אלהים  בצירוף  הכינוי  314  250  121ע"ס    –,  והשווה   .

הקתולית   בכנסיה  הנוצרים  corpus dominiהרווח  של  ללטינית  מילון  ר'   ,

Blaise  225  יב ה. והשווה הכינוי ומקורו בברית החדשה, אגרת אל הרומיים   .

ות"ז:   כגון  אברין דשכינתא לישראל הרווח בר"מ  ובגוף הזוהר:    ג,  ר"מ.  א;  יז 

רלא ב. והשווה פירוש ס' הקומה לחסידי אשכנז, שלום,    ג   –  רוניתא אברי דמט

ריז א.  א  )  ג' ד'ולאתתקנא בגין דאשתאבא ב(.  96. וע"ס  222ראשית הקבלה  

המות.    –הנושא   אחרי  בזוהר    אשתאב הרוח  גם  203ע"ס    –רגיל  ומצוי   ,

  . ואינו מצוי קודם לכן כהערת נשתאבו איבריו ממנו :  362בלרמד"ל, שושן עדות  

שלום   ו(.  254המהדיר  רישא  ד' בסיני  ע"ס    ב )  ג'  א.  דמי  (.  361  54פב  לא 

ב הוי  דכלא  אע"ג  לרגלוי דמלכא  ד'רישא דמלכא  =  רגלוי דמלכא  )שם.    ג' 

אורייתא מתאחדן בהשכינה(.   ד'כל פקודי  עלאהנ"א    –  ג'  קדישא    -במלכא 

בג"כ מאן  לבר, ו   ג' ד' ... ולית מאן דנפיק מן  ג'מנהון ברישא דמלכא ומנהון ב
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ב  דפשע  כמאן  אורייתא  פקודי  בחד  ד'דפשע  ע"ס    ב )  ג'  ב.  ושאר  (.  23פה 

קכג א;  ב  )אתפשטותא דתפארת    ג' ד' פז א(.  ב  )  ג' ד'עמין... אינון רחיקין מ 

 אדרת רזא דרזין(. 

 

דבק בגוף המלך, באלוהות, )ל"ז. מדובר הן בעודו    –  אתדבק בג' דמלכא(  250

המות לאחר  הנשמה  על  והן  ע"ס    בחיים  להלן.  (.  73ס'    אילנאוע"ע    122וע' 

ד בגין  ישראל...  אינון  ד' זכאין  ב'  בה'    מתדבקין  הדבקים  ואתם  דכתיב 

אי  )שם(.    א' ב' ד'כל מאן דאתגזר... עאל ורטז א(.    א)  –דב' ד ד    –אלהיכם  

ריט א. הנשמה  א  )  אתדבקא בגו ג' ד' זכי לסלקא יתיר טב חולקיה ועדביה ל

כל  מלכות(.    -פתחא דצדק    –הקודמת    המדרגה תפארת,    –  ג' ד' לאחר המות.  

דלא   ד' אינון  ב'  ניזונים  א  )וינקין מסטרא דמסאבותא    מתדבקין  ב. הם  רכג 

כיון דזכה לקיימא פקודי אורייתא עאל  (.  122מזוהמת ציפורני השכינה. ע"ס  

(.  23פו א. ע"ס    ב )וכדין אקרי אדם    א' ב' ד'ו  –אתר  נ"א    -ביה בההוא אדם  

דמלכא קדישא ובג"כ לית    ג'מגלה רזין בידוע דנשמתיה לאו איהו מההוא ד 

רצד  ג  ) אתדבקא ב' ד'ביה רזא ולא מאתר דרזא הוא וכד תיפוק נשמתיה לא 

 כלומר פנים וסוד(.  גו גם מלשון  גוף ב; א"ז. כנראה דורש 

 

ע"ס    –  ג' למלכא(  251 למלך שהוא תפארת.  ה'גוף'  היא  )לת"ז.    87השכינה 

 )ת"ז פד ב; תק' מז(.  בכל תקונא דילה  ג' ל'כינתא אתעבידת דהא ש(. 249

 

ומטרוניתא(  252 ואברין דלבר ממלכא  ואיברים שמחוץ למלך    –  גופין  גופים 

)לר"מ. ע"ס   נמוך של מלאכים  סוג  ושם    –  423  362  309  240  137ולמלכה, 

ג' ו' ד'  אבל מסטרא דכרסיין ומלאכים דאינון  (.  מלאך שמו גוף בשם האגדה:  

 קט ב; ר"מ(.   ג) לית תמן קרבנא  ' ו'מ

 

הוא הכסא העליון שהוא כגוף לתפארת )לר"מ. שני כסאות    –  ג' לקב"ה(  253

. גם העליון אינו זהה עם  256ע"ס    -  דשכינתא  ג'הם: העליון והתחתון שהוא  

הדרשה   הגיון  לפי  עצמה  וב34ע"ס    –השכינה  הכסאות    ג -,  שני  ר"מ  א;  רפג 

המזוהה עם מטטרון. ור' גם ת"ז ח ב; הקדמה:    בריאהאילנא דחיי ד-מצויים ב
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כרסיין  בתרין  ושכינתיה  מילת  קב"ה  בדרשת  אולי  מקורו  ו'גוף'  'כסא'  זיהוי   .

ד(.  כיסוי -ככסא   כט  נבוכים,  מורה  ביאור  ג'יקטיליה,  אצל  שמצינו  כמו  כד  , 

  ג' ל' שכינתא איהו לבר... כאילו לא הוה חד עמיה מסטרא דכסא עליון דאיהו 

 קט ב; ר"מ(.  ג )

 

ליהו"ה(  254 ביטוי הרעיון ששמות    –  ג'  לידי  כאן  כנראה בא  )לר"מ.  תפארת 

כגון   ושמות הספירות,  פנימיות הספירות,  , הם  מלכותאו  תפארת  הקודש הם 

. או הכוונה לתפארת ומלכות  158ס'  אדם  הבחינות החיצוניות שבהן. ע"כ ע"ע  

נ ששם  האצילות  לעולם  כגוף  שהן  הבריאה  בשמות  שבעולם  הספירות  קראות 

נראה(.   ולא  איהו  הקודש,  ספירן  שית  דכליל  ל'תפארת    ג' ומלכות    ג' 

 רפא א; ר"מ(. ג )לשכינתא דאיהו אדני  

 

גוף של הדיוקן העליון, או גוף שהוא הדיוקן העליון.    –  ג' דדיוקנא עלאה(  255

יעקב אבינו שמסמל את ספירת התפארת שנכללות בה כל הספירות התחתונות  

ג'  דאיהו  (.  229ס'  אדם  וע"ע    31. ע"ס  דיוקנו של מעלהז. לפי חולין צא ב:  )ל"

 קמא ב(. ב )דשפירו דיליה אחיד לכל סטרין  ד' ע'

 

גוף השכינה, הכסא התחתון שהוא כגוף לשכינה שבו היא    –  ג' דשכינתא (  256

מסתתרת ומתלבשת, וזהה עם מטטרון )ר"מ. למקור הביטוי השוה אותיות דר'  

א המדרשים  עקיבא,  ש:  415וצר  שכינה מלמד  של  ושלושים    גופו  מאתיים 

פרסאות רבבות  ל'גוף  וששה  מקביל  המינוח  קומה.  לשיעור  הכוונה  ושם   ,

יסוד  sw~ma th~v a)lhqe/av  האמת'   פרקי  ע' שלום,  . המונח  163, שבגנוסיס, 

ס' העיון, גנזי חכמת    –העברי שכיח בחוג העיון, ומשמעותו שם כלל הספירות  

, וכיו"ב בתפילת ר' ישמעאל  גוף השכינהוכלם כאחד נקר'    : 12ה לילינעק  הקבל

. ומדרש  188, עמ'  244, מס' הצילום במכון שבספריה הלאומית  185כ"י ותיקן  

. ולפי  -מ"מ ג"ש    –שמעון הצדיק בתוך פירוש ספר יצירה לר' משה בוטריל ב ג  

הכי לרמ"ק שער ערכי  רימונים  מובא בפרדם  ע'ר' משה בס' השם,  גוף:    נויים 

. לזיהוי הכסא השני  253לענין שני הכסאות ע"ס    . גוף השכינהתפארת נקרא  

שכינתא תתאה באן אתר אתטמרת  רפא א; ר"מ:  ג  עם מטטרון ע' שם ור' גם  
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מטטרון דילה  וע"ע בעולימא  הבריאה,  בעולם  שהוא  שם  ומפורש  על    .גופני  , 

. על משמעות הביטוי  166  רעיון ה'גוף' שלתוכו מאירה השכינה בגוף הזוהר ע"ס

קט ב; ר"מ(.  ג  )   ג' ד' כסא תניינא  (.  260-258  36. וע"ס  257בגוף הזוהר ע"ס  

מטטרון   איהו  דילה  מרכבה  תתאה...  שכינתא שכינתא  ב;     גוף  יד  )ת"ז 

 הקדמה(. 

 

כביכול    –(  257 השכינה.  עיקר  הביטוי:  פירוש  הזוהר  בגוף  ור"מ.  )ל"ז  מלכות 

לעיל    –לעומת יב השבטים שהם 'תיקוניה' = קישוטיה    , properהשכינה 'גופא',  

ב:  א   הוו  רמ  תקונא דמטרוניתא  כלהו  ואולי  40ע"ס    –הני תריסר שבטים   .

זו   'הגוף' לעומת הגפיים שאף הם השבטים בדרשה  .  5ע"ס    –פירוש הצירוף: 

בס'   והוסבר  הובא  ר"מ,  ו (.  254לענין  לכל סטר...  ד'תלת שבטים  עלייהו    ג' 

רמא א. ים הנחושת של המקדש מרמז  א  )  –מ"א ז כה    –עליהם    הה"ד והים 

= שכינה  ים  הבקר הנושאים אותו הם יב השבטים שהם מחנותיה.    12לשכינה, ו

 (. 238ע"ס  –

 

  –גופה של בת המלך, מטטרון שהוא גוף השכינה    -   ג' דברתא דמלכא  (258

ע256ע"ס   במקביל  דורש  )לת"ז.  קדושה  נשמה  הגוף שבו  ובמקביל  'גלות'  .  ל 

השכינה והתלבשותה במטטרון, ועל 'גלגול' הנשמה ממקורה העליון לתוך הגוף,  

דיליה    ג' יריחו דא איהי ירח דאיהי  . ע"ס להלן. והשוה:  15  8ס'  גלגולא  ע"ע  

דמלכא מברתא  ע"ס    –  אמתא  נח,  תק'  א;  צב  ד' מאן  (.  237ת"ז  ד'  דא    ג' 

   צד ב; ת"ז. ושוב ז"ח קיז א; ת"ז(.ב )מטטרון  

 

דמלכא (  259  ברתא  )ביה(  דשרייא  כנ"ל    –  ג'  המלך,  בת  בו  ששורה  הגוף 

 צד ב; ת"ז, ושוב ז"ח קיז א; תק'. ב  (. ביה)לת"ז. נ"א בלי 

 

יחידה   (260 דבת  יורדת,    –  ג'  היא  ואליו  מהשכינה  הנמוך  הבריאה  עולם 

אמה  ובמקביל הגוף שהנשמה נכנסת לתוכו )לת"ז. = ע"ס דלעיל, רק שנקרא   

חולו של שבת מאי היא א"ל דא אמתא דאיהי     (.34. ע"ס  מטטרון -' וולא 'עבד 
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י'  , וכאן מבדיל בין  226ע"ס    –)שם. על הקשר בין מטטרון וימות החול     ג' ד' 

   (. שבת –שהוא ס"א ואין לו נגיעה אל הקדושה חול לסתם  חולו של שבת 

 

דכרסייא(  261 המלכו  -   ג'  )ל"ז.  למלכות  שמתחת  המרכבות  הכסא,  ת  גוף 

  37  34. וע"ס  253ע"ס  כסא  נקראת 'כסא' והמרכבות כ'גוף' לה. על משמעות  

 קלז א(. ב ) ג' ד'רתיכין דילה דאינון (. 427 258-260 256 238 88

 

תורה(  262 ע"ס    –  גופי  אחרת,  באינטרפרטציה  בזוהר  אך  )לחז"ל,  המצוות 

22 .)    

 

)ע"ס    –(  263 וא (.  182  24האותיות  ברזא  רשימין  כלהו  ת' קרון  אתוון     ג' 

 )ז"ח עג ב; שה"ש(. דקיימין למילף ולמנדע ברזין עלאין 

 

ותורה    –  ג' לאורייתא דבכתב(  264 )לת"ז.  גופה של תורה שבכתב, מטטרון 

שבכתב היא תפארת, המסתתרת במטטרון כמו התורה שבתוך הארון והנשמה  

  יתא דאיהו עמודא דאמצע   ג' ל' ד'ומטטרון איהו ארון  (.  258-261שבגוף. ע"ס  

 )ת"ז יד ב; הקדמה. ובגוף הזוהר ממלאת השכינה את תפקיד הארון(. 

 

דאתוון (  265 לעומת    -   ג'  האותיות,  ע"י  המצויין  הספירות  של  החיצוני  הגוף 

ג'  אתתקן  (.  75  24תמורה. ע"ס    –  דאתווןהאור שבתוכן שהוא הנקודות )ת"ז?  

 )ז"ח עג ד; שה"ש ת"ז?(. באלין נקודין  ד'

 

המצוות )ר"מ, לפי אבות ג יח. אבל באינטרפרטציה אחרת    –  תגופי הלכו(  266

   ג'ובאתר דתמן מצוה דאקרי  (.  33  23הם נקראים כך בגלל השכינה. ע"ס    –

   קיז ב; ר"מ(.ב ) ג' ה'דאדם כגון 

 

דמתניתין (  267 ה   –  ג'  מקטעי  לאחד  כותרת  משנתינו,  )ל"ז,  תוספתא  גוף 

ככותרת לעיסוק    גופא ודי הנפוץ  לגומנון. נראה שמושפע מהביטוי התלמ-האפקס

, והשלים. ונראה שיש לפרש  ג' ד'בעניין צדדי, מתוך השערה שהוא קיצור של  
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שתי    –  ג' של  מציאותן  לקיים  קשה  והמליצי.  הגבוה  סגנונה  מעיד  וכן  עיקר, 

ש ונראה  אורות  תוספתא    -כותרות,  ובניצוצי  מאוחרת.  תוספת  ר)היא  '  מקורו 

גלאנטי   החמהאברהם  והעתיקו  פירש:  ,  (באור  ארוכה  המשנה  היתה  אולי 

, ואין זה נראה כלל, ולהיפך לשונה  ועצמות המשנה בקיצור מופלג   גוף ממנה  

ומתאימה לשאר קטעי ה ונמלצת מאוד  קכא א;  א  (.  תוספתא ו מתניתין  ארוכה 

   תוספתא. 

 

 כסומך 

צורת הגוף שהיא בסוד צורת הספירות שלמעלה    –  רזא דג'(  268 סוד הגוף, 

וב ע"ס  )ל"ז.  וע"ס  271לרמד"ל  מילת  26.  מתי  להבחין  קשה  חלק  רזא  .  היא 

מצירוף, ומתי מובנה רק 'בעניין של', שימוש כזה בדיוק רווח בלרמד"ל במילת  

   רלה א(. ג  )כגוונא דלעילא  ר' ד'כל שאר שייפין ב (. בסוד

 

וכסמל    –(  269 (.  24הספירות מתחת לספירת חכמה )ת"ז? ע"ס    –האותיות, 

)ז"ח  בשייפין ידיען בלא נפשא    ר' ד'ואצטיירו בתיקונייהו למהוי    נפקו אתוון

 עג ג; שה"ש ת"ז? הנפש = חכמה = נקודה(. 

 

)ע"ס    –(  270 בתוכם  כרוח  היא  ומלכות  המלכות,  שמתחת  (.  272העולמות 

 קמ ב(. ב ) ר' ד'ואיהי רוח קדשא ולעולם אתמשכת ועאלת גו 

 

. ע"ס  סוד הגוף :  42שקל הקודש    סוד הגוף, תפארת )ל"ז. וכך רמד"ל,   –(  271

  -   ג'בדרגא דנ"א    –  ר' ד'ברזא דמשכנא איהו קורבא דחביבותא ב  (.52  31

  -בר' ו טז    –צהר תעשה לתיבה  רמב א(.  ב  )ההוא דרגא דמשה קיימא ביה  

)ז"ח כ ג; נח. נראה שאינו צירוף, ונראה שהכוונה לגוף ממש ולא    ר' ד'דא איהו  

 לספירה(. 

 

דג' חד )משתתפא ב(  272 )ל"ז.    -   (רזא  גוף אחד, השכינה  משתתפת בסוד 

הנקראת   העולמות  נפש  השכינה  שהוא  אחד'  'גוף  עם  משתתפת  כסמל, 

  270  166  118ע"ס   –, כמו שהנפש משתתפת עם הגוף  149ע"ס    –שמתחתיה  
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לאענגא    מ' ב' ד' ח'נפש לית לה נהורא מגרמא כלום ודא איהו ד  (. 446  341

 קמב א(. ב )טריך ולמיזן ליה בכל מה דאצ

 

דג' (  273 הגוף    –  רזין  )ל"ז.  הגוף  בענייני  הקבלה  הרגלים,    –סודות  לעומת 

אהדר ונחית לתתא    ר' ד' לבתר דקאמר  (.  151  –והכוונה לגוף חיות המרכבה  

 )ז"ח לח ד; יתרו(. ברגלין 

 

דג'(  274 מילת    -    דרגא  )ל"ז.  תפארת  הגוף,  בל"ז  דרגא  דרגת  רגילה 

 . 271ס במשמעות ספירה(. ע" 

 

יסודא לעובדי  יסוד הגוף? )ל"ז. אינו מחוור. והנפש נקראת:    -   יסודא דג'(  275

נפש אקריב  במובאה(.    441ע"ס    –  ג' זהרי חמה    –ובגין דהאי    -איהו  נוסח 

, כלומר 'בדביקות ליסוד  ג'יסודא דלפא א; ס"ת. אולי צ"ל  א  )   י' ד'בדבקותא ו

 הגופני', כלומר לגוף ולחומר(. 

 

ארבעת היסודות החמריים לפי הפילוסופיה של יה"ב    –  בע יסודין דג' אר(  276

)לת"ז, השווה כתר שם טוב לר' אברהם מקולוניה, יעלינעק, גנזי חכמת הקבלה 

א' י'  אלין    -דנ' יב ג    –והמשכילים  (.  154  25. ע"ס  ארבע יסודי גוף האדם :  45

 ח ב; תק' כב(.  )ת"ז סבהון שריא יהו"ה  א' י' ד' )ת"ז יג ב; הקדמה(.   ד'

 

דמות הגוף, צורת גופו של אדם בניגוד לבשר )ל"ז. בצורה    –  דיוקנא דג'(  277

,  77זו מסודרות הספירות ואף כל קבוצה אחרת של 'דרגות' השייכות יחד. ע"ס  

ד   ג' ו  (.52ס'  אדם  וע"ע   ואע"ג  לעילא  לאתאחדא  חזי  איהו  ד'לאו  ברזא    ד' 

ורת עשר ספירות. או שהכוונה לחלוקא  ב. כי הגוף הוא בצ-קמ אא  )עלאה איהו  

כדלהלן(.   קב"ה  דרבנן  לון  עבד  זינא חדא  דאינון  ג'אינון דרגין  עד    ד' דחד 

דאדם   ברזא  ב(.  ב  )דסלקין  ד' קמד  דאדם    ד'  סתרי  דיוקנא  בר'  ג;  ה  )ז"ח 

 אותיות(. 
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ע"ס    –(  278 הגוף שבעוה"ז.  בצורת  הוא  כי  כך  נקרא  )ל"ז.  דרבנן    21חלוקא 

וחד  ארבע  (.  281 זמינין  ד'סמכין  מתלבשא    ד'  ביה    -הנשמה    –בידייהו 

דלתתא   דג"ע  מדורא  בההוא  ויתיבת  א(.  א  ) בחדוותא  איהו  ריט  דא  רוחא 

 קמא ב(. ב )דהאי עלמא   ד' ד' דעאל בגנתא די בארעא ואצטייר תמן ב

 

הוא    –(  279 שהגוף  הרעיון  גם  כנראה  מובע  בצירוף  )ל"ז.  המת  הצדיק  גוף 

 .  280(. ע"ס 179  175ארת ויסוד, ע"ס בדמות הספירות תפ

   

, וכאן היא מייצגת את ספירת  23התורה )ל"ז. ע"ס    –  דיוקנא דג' קדישא (  280

. והיא מונחת בארון, שהוא מלכות,  179ע"ס    –תורה שבכתב    –תפארת + יסוד  

הצדיק   של  המת  גופו  את  שמניחים  אלה    –כמו  לספירות  הוא  אף    –המקביל 

ע"ס   המתים,  רזא  (.  175בארון  ביה  לאעלא  אתתקן  הברית  ארון  וההוא 

כגוונא דא לתתא אתתקן ארונא לאעלא ביה    ד' ד' ק' דאורייתא דאיהי רזא  

   ריד ב(. ב )רזא דאדם    ג'דיקנא ד

 

דג'(  281 דדיוקנא  ע"ס    –  ציורא  )ל"ז.  דרבנן  רוחא  (.  278  21חלוקא  וההוא 

 יג ב(. ב ) עלמא דאתצייר בהאי  בצ' ד' ד' אתלבשת תמן ומתציירת מנייהו 

 

ספירת התפארת ושש הספירות הקשורות לה )ל"ז.    -   ציורא ודיוקנא דג'(  282

 קסז ב. ב (. 284ע"ס  

 

,  215ע"ס    –דאבהן    ג'יסוד )ל"ז. יעקב הוא    –יוסף, כסמל    -   דוגמא דג' (  283

בדוגמתו   היה  ח    –ויוסף  ו  פד  ש'בדוגמת' -בר"ר  יסוד  ספירת  הוא  יוסף  וכן   ,

   .403(. ע"ס 382ע"ס  –יעקב  התפארת שהיא  

 

דג' (  284 לשש    –  פשיטו  המתפשט  התפארת  ספירת  הגוף,  התפשטות 

שורש   )ל"ז.  בה  ע"ס  פשט  הספירות הקשורות  האצילות.  על  בזוהר    31מורה 

 שש קצוות  תרגום של  –סטרין  קסז ב.  ב )לכל סטרין   פ' ד' ואתפשט  (. 128

 שבס' יצירה א יג(. 
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'  -משמעית, הן 'גדר -בזוהר היא דו  כלל ף )ל"ז. מילת כלל הגו  -  כללא דג'( 285

מי    הוא  בגוף'  ו'נכלל  גוף,  לו  שיש  מי  הוא  גוף'  ב'גדר  ונכלל'.  שקשור  'מה  והן 

. הזוהר משתמש בשתי המשמעויות  26ע"ס    –שקשור לאלוהות הנקראת גוף  

כללא  . מילת  384ע"ס הבאים. במשמעות ספירת יסוד ע"ס    –בעת ובעונה אחת  

   (. 116בנסמך לשמות עצם שכיחה בל"ז ובלרמד"ל. וע"ס  כללוד 

 

  לא אתכלילו בכללא דג',  לא מתדבקאן בכללא דג',  ליתהון בכללא דג'(  286

אינם בכלל הגוף, שדים מן הסוג הגרוע )ל"ז. בא"ר לפי הוה אמינא הנדחית    –

ג:    יסודי התורה ב  והיא דעת הרמב"ם, הלכות  שהמלאכים  הכוונה למלאכים, 

  ג' לית  קלו ב: מה"נ:    א-. דעה זו מובאת בהסתייגות מה גם בם גוף וגויהאינ

. אבל נראה שממה"נ הקרוב לפילוסופיה עד א"ר חל שינוי בדעתו של   למלאכים 

דווקא את השדים מן   ומכנה כך  זו  בעל הזוהר. בא"ר הוא דוחה לחלוטין דעה 

שאי  מפני  והן  המדרש  לפי  גוף  להם  שאין  מפני  וזאת  הרע,  נכללים  הסוג  נם 

יתרון   הוא  הרמב"ם  לדעת  חיסרון  שהוא  שהגוף  נמצא  גוף.  הנקראת  באלהות 

דו בגלל  זה  בניסוח  מובאת  דעת הרמב"ם  ע"ס    –המשמעות שבו  -לפי הזוהר. 

  114  79  72הגוף של השדים לסוגיהם, והתפתחותו ע"ס  -. על רעיון חוסר285

ד(.  350  301  299  223  218  122 רוחין  ד' תרי  ב'  א'  אתכלילן  הש    ל'  תא 

מג א. רוחות אלה שמקורן בס"א, מוצאות את תיקונן, וממלאות    ג)באלין צולמין  

יסוד,   פרקי  שלום,  ע'  המכשף.  בצילי  היכללות  ידי  על  הגוף  העדר  חסרון  את 

לא דח"ו אי להוו לבר  ,  ל' ב' ד'ואי תימא אי הכי הא מלאכין קדישין ו(.  374

ד מ   ג'מכללא  בר  קדישין...  הוו  לא  דקדישא  ד' הני  ב'  מסאבין    ל'     ג )דאינון 

 קמג ב; א"ר. ושם עוד(. 

 

יוצא מכלל הגוף, הופך אחרי מותו להיות    –  נפיק מכללא דג' )קדישא( (  287

הפועל   )ל"ז.  גוף  הנקראת  לאלוהות  קשור  שאינו  עצמו  השד  ואף  נפק  שד, 

'נמצא בחוץ'. האדם היוצא מכלל הגוף הוא זה שלא   והן  'יצא'  פירושו בל"ז הן 

הוא  ע והרי  ורביה  בפריה  הדמות  סק  את  נכרתת    -ממעט  ונשמתו  ב,  סג  יב' 

ע"ע   כל התמונות'  הכוללת  לשדים  123ס'  אדם  מ'התמונה  דומה  הופך  ובכך   .
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  נפקו מכלל דג' ק' (.  266ס'  אדם  וע"ע   286   175  72ע"ס    –שאינם בכלל הגוף  

 (. )שם. אדם נ' מ' ד' מאן דאפיק גרמיה... ו קמג ב; א"ר. שדים(.  ג)

 

 

  114ס"א, השדים )ל"ז. כנ"ל(. ע"ס    –  בכללא דג' דאדם ,  אינון,  לאו איהו(  288

 ושם עוד.  

 

דלתתא(  289 דג'  שהיא    –  כלל  לאלוהות  ובניגוד  כפשוט  אדם  גוף  או  ס"א, 

, וע"ס  179  175'הגוף העליון' )ל"ז א"ר. ושמא שני הפירושים כאחד! השוה ס'  

קמג   ג) כ' ד' ד'אקרי קין דנפיק בלאתדבקא בההוא דינא קדמאה ד(. 122 39

ה; א"ר. השוה זח פג ב; רות מה"נ: זוהמת הנחש שהטיל בחוה שאפה להדבק 

 בגוף קין(.  

 

קדישא(  290 דג'  בכללא  )ל"ז.    –  אתבסם  לאלוהות  קרבתו  ע"י  הדין  הומתק 

ע'    בסם . לענין שורש  122ע"ס    –, והכוונה לסוג השדים הקשור בהבל  175ע"ס  

  287במובאה,    286ע"ס    –  כללא דג' קדישא.  44הערה    MTJM  388שלום,  

 . 122(. ע"ס 149ס'  אדם . וע"ע 291

 

מחוץ לתחום האלוהות והקשור אליה )ל"ז. אין    -   לבר מכללא דג' קדישא (  291

 . 286לומר זאת על המלאכים(. ע"ס 

 

דג' (  292 להבדיל    -   מסטרא  הארצי  הנשמה,  מצד  להבדיל  הגוף  שמצד 

כמה  (.  420יו ואמו הם מצד הגוף והקב"ה מצד הנשמה, ע"ס  מהאלוהי )ל"ז. אב

ולמידחל   בגויה  דיהב  דרוחא  מסטרא  לקב"ה  ליה  לאוקיר  נש  בר  דאצטרך 

פג א; פקודא. ע'  ג  )דיליה    מ' ד'מיניה הכי אצטריך ליה לאוקיר לאבוי ולאמיה  

על    –עליה  מב א; ר"מ.  ב  )מטטרון נחית עליה    מ' ד'קד' ל ב, יר' פאה א א(.  

 אדם. מטטרון מימין וסמאל משמאל(. ה
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ע"ס    –מבחינת ספירת התפארת ומסיבתה )ת"ז. תפארת נקראת גוף    –(  293

 )ת"ז קכט א; תק' ע(.  מ' ד'  -שמות יח כא  –שונאי בצע (. 31

 

ע"ס    –(  294 )לת"ז,  מלבושיהן  להבדיל  עצמן  הספירות  ד'ו (.  27מבחינת    מ' 

ימינא   דרוע  חסד  כ אתקרי  תק'  א;  סה  הספירות  )ת"ז  נקראות  זו  מבחינה  ב. 

 משמעותו פנימי ועם זאת הוא גוף ממש(.   ג' איברים, 

 

דגופיה (  295 בפנים    –  מסטרא  פנים  בהתגלות  בפועל,  האדם,  גוף  מבחינת 

יותר מ , שפירושו: בהתגלות בשכל  סטרא דנשמתיה )לת"ז. והיא דרגא גבוהה 

עתיד לאתגליא    -כלומר אליהו    –ואית למאן דאת  (.  45ומחשבה בלבד, ע"ס  

 )ז"ח קג א; ת"ז(.   מ' ד' ליה פנים בפנים 

 

  –מצד הגוף הקדוש, מסיבת התחברות הספירות    –  מסטרא דג' קדשיא   (296

ומלכות   ע"ס    –תפארת  א"ר.  )ל"ז  אחד  דלעילא  (.  179לגוף  עלמא  אשתכלל 

 קמג ב; א"ר(. ג ) מ' ד' ק' ותתא 

 

דג' (  297 )לת"ז. התפ  –  חותמא מסטרא  לתפארת  כגוף  כינוי  בבחינתה  ארת 

דומה לחותם    –  35ס'    אדם שהיא יהו"ה ע"ע    –המלביש את נשמת הספירות  

מלבושים   מבחינת  יותר  פנימית  בחינה  וזו  יהו"ה,  'צורה'  נטבעה  ע"ס    –שבו 

 (. ת"ז סה ב; תק' כב.  294

 

נצח והוד    –הירכיים, ואתם אבר הזכר, וכסמל    –מחוץ לגוף    –  לבר מג'  (298

וכן בלרמד"ל, ר' להלן(.  400  300  31  5יקר נצח. ע"ס  ויסוד )ל"ז. ובע  דירכא  . 

  –מיד ותקע כף ירך יעקב    ל' מ' הוה... כיון דנטל תוקפא    ג' דיעקב    ל' מ'איהו  

כה   לב  עד דאתא שמואל    -בר'  מתמן  נש  בר  אתנבי  והשווה  א  )ולא  ב.  כא 

הקודש   שקל  הם  :  13-14רמד"ל,  הגוף שהירכים  מן  ירך    חוץ  סוד  נצח  וזהו 

שבא  ש עד  אדם  ממנו  נתנבא  שלא  מלמד  יעקב  ירך  כף  ותקע  ואמרו  מאל 

א  ) ל' מ'דאיהו  ג' בחד עמודא דסמיך ל -בר' לב כה   –ויגע בכף ירכו   (.שמואל 

כך נוסח הרמ"ק    –  ל' מ'איתן וכל איתנים ביה תליין וביה קיימן  קסו א. נצח(.  
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מולפנינו   מתורה  תנ  –  ג'לבר  איהו  ודא  איהו...  שבכתב  איתן  דתורה  יא 

  ל' מ'איתנים אינון תנאים עמודים סמכין    ל' מ' ברייתא    -במ' כד כא    –מושבך  

ב.ב  ) אותיות  איתן    קי  ובהיפוך  יסוד  פירושה בתלמוד  תניא  ומילת    ,תניאהוא 

היא  ברייתא  ועוד ש   . ל' מ'חיצונית, מכאן    –משנה    –שמובנה המילולי  ברייתא  

הנקראת   שבכתב  לתורה  ויסוד    –  23ע"ס    –  ג' מחוץ  התפארת,  עם  המזוהה 

וה לה.  הקודמת עמודים  ו תנאים   ואיתנים   מחוץ  המובאה  וע'  והוד,  נצח  הם 

ל'  בגין שהא אלין    -מ"ב כה טז, ושם בלי ו החיבור    –והעמודים שנים  והבאה(.  

 רכז א. נצח והוד(.  ב )לתתא הוו קיימין  מ'

 

  398א"ר. ע"ס    עשר ספירות של ס"א )ל"ז   –אצבעות הרגליים, וכסמל    –(  299

כתרין תתאין באצבעין דרגלין דאינון פרט  (.  350  301  286  122  79  28וע"ס  

הוו ב  ל' מ'לא אתחזי בהדייהו דאינון    ג'וכלל דהא   אעדיו    ג'ד  ג'ובג"כ לא 

 קצג א; א"ר(. ג )מנייהו 

 

היא אחד  אתר    מקום מחוץ לגוף, ספירת נצח )ל"ז. מילת  –  אתר לבר מג' (  300

  –ויגע בכף ירכו  .  400וע"ס    298ם בל"ז לציין 'ספירה'. ע"ס  המונחים הקבועי

 קמו א(. א ) ג' ואיהו עמודא ד א' ל' מ'דאיהו  -בר' לב כה 

 

)ל"ז א"ר.    -  כתרין דלא אתכללו בג'  (  301 ספירות שאינן כלולות בגוף, ס"א 

כלהו רחיקין ומסאבין    כ' ד' א' ב'כל אינון (.  299  286  122  79, וע"ס  116ע"ס  

 היא אחד המונחים הקבועים בל"ז לציון 'ספירות'(.כתרין ב; -מג אקג )

 

  –בליה"ב    תיקון הגוף  לבוש, קישוט הגוף ושכלולו )ל"ז.    –  תיקונא דג' (  302

מילת  305  303  110ע"ס   מצוייה  תיקונא    , תיקון.  לקישוט  לבוש  במשמעות 

ה:   כב  דב'  ת"א  כגון  ולת"ר,  אתתאבלחז"ל  ובמקור: תקוני  אשה  ,    . שמלת 

והזוהר מכנה כך את הלבוש גם כי הוא מביא את הגוף לידי תיקון ושכלול, וכך  

הנקראות   השכינה  את  או  הספירות  את  מתקן  הסימבולי  הלבוש  ע"ס  ג'גם   .

צא  ג  )  ת' ד' דיהון תקונא דעלמא כאלין מאני ולבושא דבר נש דאינון    (. 306

.  96נ א; בהר. ע"ס  קכו א, ושוב בז"ח  ג  )  ת' ד'עמא דאתיין לבתר כן כלהו  א(.  



 263 

הרי   העשירי,  ע"י  השכינה,  או  והספירות  המניין  שהוא  הגוף,  שנשלם  לאחר 

 הנוספים הם ל'קישוט'(.  

 

הכנת הגוף )לדברי תורה(, קימה מן המיטה ואולי אף התלבשות )לפי    –(  303

א:   ה  תפילה  הלכות  בהן...  רמב"ם,  להזהר  המתפלל  צריך  דברים  שמונה 

כיצד כשהוא עומד בתפילה    תקון הגוף   . ושם ד: ושים ותקון המלב  תקון הגוף ו

רגליו...   את  לכוון  לדברי  צריך  מתפילה  והועברה  הורחבה המשמעות  ובזוהר 

ע"ס   המלבושים.  תיקון  גם  בה  נכלל  ואולי  יודאי  (.  122תורה  ההוא  קם 

ואי לאו בערסאי שכיבנא ובלבאי    ת' ד'ואתלבש... דהא מלי דאורייתא בעיין  

 עב א(. א )אמרנא מלין 

 

קיומא  עצמות )ל"ז. אולי משום שהם עיקר הגוף המעמידו, ושמא צ"ל    –(  304

מא ב; פקודא. והכוונה לעצמות השה של קרבן פסח  ב  )  ת' ד'גרמי אינון  ?(.  ג'ד

 שהוא כנגד אלוהי מצרים(.  

 

ובליה"ב    –(  305 )ל"ז,  האדם  גוף  שלימות  האדם,  איברי  הגוף  סידור  תיקון 

הגוף   הטבת  מב"י  במשמעות  ע'  תיבון    7871-7870והשלמתו,  ן'  מלשון 

ע"ס   ג    –בדמותו כצלמו  (.  307ופלקירה.  ד'אתעביד ב  -בר' ה  ובתקונא    ת' 

א  -רנג ב; השמטות לפי אור יקר מקומו בא  )דנפשא בארח מישר כדקא יאות  

)שם(.  כדקא יאות    ת' דרוחא וג'דא הוה מ = שכל לפי מו"נ א א(.  צלם  לז ב.  

רסא א.  ג  )מניה נפקא    ת' ד' אמאי אקרי הכי בגין דכל    -ח    במ' יב  –ותמונת  

וספירותיה(.   תפארת  יצאה  הבינה  וחד  מן  נש...  לבר  ליה  דאצטריך  חכמתא 

בשבעה אברין  )ז"ח ע ד; שה"ש(.  היאך אתתקן    ת' ד' למנדע ליה לגופיה... ו

דבהון   ד' דלתתא  ר"מ(.  ב  )  ת'  ב;  ד'קיז  דמשכנא    ת'  א;  כתקונא  יג  )ת"ז 

 (. 313 307לפי תנ' פקודי ג. ע"ס  הקדמה.

 

כאברי    –(  306 שהן  שלמעלה  הספירות  משתקפות  בשכינה  )ת"ז.  השכינה 

גמר(.   לידי  ומביאה  אותן  משכללת  ובכך  בספירות  האחרונה  היא  וכן  הגוף, 

נהיר קב"ה דאיהו    ת' ד'   –דאיהי  בפירוש שבאור יקר    –ומלגאו מינה דאיהו  
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א; תק'  ג' יהו"ה כנשמתא ב גם ש  )ת"ז סח  יתכן  ד' -כב.  ואינו    ת'  הוא קב"ה, 

 נראה(. 

 

דג'   (307 וכסמל    –  תקונין  הגוף,  ל  –אברי  'אבר'  משמעות  )ל"ז.  -הספירות 

. בת"ז הם מקבילים לחלקי  364  359  355  308הוא חידוש של ל"ז. ע"ס  תקונא  

כנצח    -ש"א טו כט    –מצחא... לא אדם הוא להנחם  (.  313  305המשכן, ע"ס  

שבמצח אריך אנפין אינו מתחרט,  נצח נצחים  קלו ב; א"ר.  ג  )  ' תקוני גדבשאר  

הירך, ומקומה בז"א. ע"ע    –מה שאין כן ספירת נצח, שהיא אבר מאברי הגוף  

מכלהו  (.  146ס'  אדם   כלילא  תתאה  שכינתא  ד'משכנא  א;    ת'  יג  )ת"ז 

 הקדמה(.

 

א"ר.  'אברי' האדם העליון שהוא ז"א )ל"ז    –  תקוני דלעילא דבג' קדישא  (308

כללא    –בדכר ונוקבא  נ"א +    –  ת' ד' ד' ק'כל אינון  (.  365  361  359  179ע"ס  

לדא   דא  ואשקון  בדא  דא  ומתאחדן  דא  מן  דא  אתמשיך  א;  ג  )דאדם  קמג 

 א"ר(. 

 

וחיילין ומשריין דג' דלעילא(  309 ומחנות של הגוף    –  תקונין  וכוחות  איברים 

שהיא ה'גוף של מעלה',  של מעלה, מלאכים שהם בדמיון איברים של השכינה  

  137  34  33ובמקביל הם אברי הגוף התלויים בנשמה )לת"ז, אך ר' נ"א. ע"ס  

כל    (. 252  240  171 תליין  דמינה  בדיוקנא דמאריה...  דאיהי  נשמתא  זכאה 

ו' ד' ד'מלאכין דאתקריאו עיני ה' אזני ה' וכל   ו'  כגוונא    באור יקר נ"א  –  ת' 

 )ת"ז קלא א; תק' ע(.  –דלעילא  

 

ג'(  103 מן  לגו  פנימאין  שבגוף    –  תיקונין  הפנימיים  האיברים  עשר  שנים 

 רא א. ב  (.368שבהם נעשית עבודת האלוהים הפנימית )ל"ז. ע"ס 

 

)ל"ז.    –  בריאו דגופין (  311 הוא הנפוץ  קטילו  משקל    –בריאו  בריאת הגופות 

שבת   בליל  הקב"ה  מעשה  היתה  זו  'בריאה'  בל"ז.  מחודשות  למילים  ביותר 

שכן:  ברא שבת,  ערב  בכל  הצדיקים  מעשה  היא  ומאז  תלמידי  שית,  עונה של 
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לע"ש   מערב שבת  ע"ס    –חכמים  ב.  סב  ד'דהא  (.  350כתובות  ואתערו    ב' 

ליליא   בהאי  איהו  דטוב  בסטרא  א.  א  )דרוחין  ליליא  יד  לפיכך  האי  ע"ש.   =

מיהר הקב"ה להכניס את השבת, כדי שביום זה, שהוא שייך רק לצד הטוב, לא  

 (.  79ע"ס  –וכלו להברא גופות לס"א י

 

שיעור קומה, מידת גופו של בורא העולם בעקבות ס' 'שעור    –  שעורא דג'(  312

ות"ז(.   )לר"מ  דג'אמה  קומה'  ותתא    שיעור  ועילא  סטרין  ב;  ג  )לארבע  רכח 

לכל  ר"מ(.   דאיהו מדה  ו  ד' את  יט.    ש'  תק'  ב;  לח  מידה,  מדה  )ת"ז  קנה   =

 ב; ת"ז, ומקורו בס' שיעור קומה, מרכבה שלימה לח א(.   כד  אמידת כל אבר. ע' 

 

דג'  (313 קומה  )לת"ז.   –  שעור  שבספירות  הפנימי  האור  והוא  לעיל.      ג'   ר' 

הספירות(.   שאר  את  הכוללת  יקר    –ואיהי  תפארת  אדם    -ואיהו  אור  דמות 

דא דאיהו משכנא    ש' ק' ד' דאיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א ועשר אתוון אלין אינון  

)ת"ז יג ב; הקדמה.    –שמות כו טז    –ייהו אתמר עשר אמות אורך הקרש  ועל

האותיות    –איהי   הפנימיות המרומזת בעשר  או  דמות של תפארת    –השכינה 

 (. 307 305. וע"ס  236 35ס' אדם ע"ע 

 

תפארת )לת"ז, וקשור לעניין שיעור קומה, ר' לעיל.    -  קומה דג' דמלכא  (  314

קא (.  249  31ע"ס   ד' דפקין לפתחא דאיהו    מארי דקומה  ד'  ב;    ק'  לח  )ת"ז 

 תק' יח(. 

 

הגוף (  315 למשל    בנין  הגוף,  אברי  צורת   = בליה"ב  )מה"נ.  לגוף  מליצי  כינוי 

הערבית ובהשפעת  א.  סה  הרביעי  הנתיב  תחילת  אמונה,  שבילי  .  بنية   אלדבי, 

א: ב  אהלות  מת   השווה  של  בניינו...  ח: רוב  ב  מת  טומאת  הלכות  ורמב"ם,   .  

אדם   בניינו החכמה  של  הנפש  רמד"ל,  השווה  עתיד  :  26-25.  העצם  זה  ועל 

לבנות   ה הקב"ה  שאכן  ב'  הרעיון  בצירוף  מובע  שם  בתחיית  נבנה  .  הגוף 

לוז   העצם  מן  בא    –המתים  בזוהר  ואילו  שם.  תיאודור  וע'  ג,  כח  בר"ר  לפי 

משלי    –ביתה ואולת בידה תהרסנו    בנתה חכמות נשים  בהקשר של הפסוק:  

א,   ע"ס  ה  בית יד  הגוף.  על  בידה  (.  299ס'  אדם  וע"ע    101נדרש  ואולת 
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באולתה    ב' ה'שתהרוס    –דיצה"ר  !. נ"א נוסף    -תהרסנה דא נפש הבהמיות  

 )ז"ח פג א; רות מה"נ(. 

 

  ב' ד'   (. 315הגוף והנשמה )ל"ז. ע"ס    –דרך הרכבת האדם    –  בניינא דג' (  316

 קע א(. ג )דבר נש הכי הוא 

 

אחרא(  317 דג'  'נבנית'    -   בניינא  שבו  האח  בן  של  הגוף  האחר,  הגוף  בניין 

)ל"ז. השורש   מחדש נשמתו של האח המת, שבאה בו בגלגול לפי סוד היבום 

ככה יעשה לאיש אשר לא  לעניין זה מקורו אולי בדין החליצה, דב' כה ט:  בנה  

אחיו   יבנה בית  נבנה  את  היבום  מצוות  ע"י  וכן  דעלמא  .  בסמוך    –בניין 

הא חדתותין דבנינא כמלקדמין    -איוב לד טו    –על עפר ישוב    אדם למובאה(.  

 כינוי לגוף(.   –עפרא קעז א. ג ) ד' ד' א'ויתוב על עפרא 

 

דג' (  318 בנייני  אותו    –  תרי  המעמידים  הגוף  עיקרי  שני  הגוף,  בנייני    –שני 

והשווה   מה"נ.  )ל"ז  והלב  נקראים   בהכבד  הם  ושם  א  והשווה  שליטין  קנג   .

שביל ב:  אלדאבי,  פה  דף  ב  שביל  ד  נתיב  אמונה,  כי  י  המחקר  חכמי  וכתבו 

הם ארבעה. הראשון המוח... והשני הלב... והג הכבד...    ראשי הגוף ושרשיו

הכי אמרו  (.  315ע"ס    –בניין  .  413  410  376  319ע"ס    . והרביעי המבושים 

מתניתא   דמארי  ד' משמיהון  ב'  דרישא    ת'  מנהגא  ולבא...  כבדא  אינון 

וית בקרבה  מוחא...  הבנים  כב    –רוצצו  כה  ד'אלין    -בר'  ב'  א;   א  )   ת'  קלח 

 לשון בניינים(. בנים מה"נ. דורש 

 

ונשמתא(  319 דג'  ע"ס    –  בניינא  מה"נ.  )ל"ז  טוב  לב  והנשמה,  הגוף  עיקר 

שם:  318 אלדאבי  והשווה  מקום.  באותו  המובעת  אחרת  דעה  וזו  ויש  , 

ר'  (.  410. ע"ס  הוא הלבמהחכמים שכתבו שאין בגוף זולתי ראש אחד לבד ו

 קלח א; מה"נ לפי פרקי אבות!(.  א ) ב' ד' ו' אליעזר אומר לבא טבא 

 

גופם, עירום )ל"ז(.    –  גלויא דגופיהון (  320 אינון דקא משמשי ערסייהו  גילוי 

יד ב. לפי    א) לנהורא דבוצינא, וכל אינון בנין דנפקין מתמן הוו נכפין    ג' ד'ב
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ום הוי נכפה והמשמש מטתו לאור הנר הוו לו  העומד לפני הנר ערפס' קיב ב: 

 (. ג' ד'מן הרישא לסיפא, ותורגם ערום . ובזוהר הועבר  בנים נכפים 

 

שהוא אותו גוף, הגוף    –של הנשמות    –לבושיהן    –  לבושיהון דההוא ג'(  321

שבו שרויה הנשמה בעוה"ז )ל"ז. סמיכות במקום תמורה כרגיל בל"ז. הנשמות  

מע של  לישיבה  דרבנן'  כשעולות  'חלוקא  לובשות  ולאחר    –  21ע"ס    –לה 

ב  . והשווה  ל' ד' ג' שיורדות שוב לארץ חוזרות ולובשות את גופן, והוא הנקרא  

ושם   ב,  עלמארכט  דהאי  אחר  לבושא  או  החיים  לימי  הכוונה  אם  ברור  אינו   .

הנשמות   וכשיורדות  המות  שאחר  הלבוש  מיני  בשני  מדובר  ואולי  המות. 

גן  מהישיבה שבגן עדן   של מעלה ומתלבשות שוב בחלוקא דרבנן התחתון של 

ל' ד'  כד נחתי מתלבשין ב(.  182  20ע' שלום, תרביץ לז. ע"ס    –עדן התחתון  

 קסח א(.   ג) ג'

 

כינוי לישראל שהם כלבוש למקורם בשנים עשר השבטים    –  מלבושא דג' (  322

ע"ס    –  , או לשכינה31ע"ס    –העליונים הכלולים בספירת התפארת שהיא יעקב  

הקדמה:    33 א;  ז  ת"ז  והשווה  מה"נ.  לון  )ל"ז  תקינת    –לספירות    -לבושין 

יסד ר' שלמה אלקבץ ב'לכה  דמנייהו פרחין נשמתין לבני נשא  ואולי לפי זה   .

עמידודי'   תפארתך  בגדי  ע"ס  לבשי  ו    –עץ  (.  82.  כב  שכינה...    –דב'  דא 

דא ישראל    –שם    -, או בצים  דא שנים עשר שבטים דלעילא  –שם    -אפרוחים  

 )ז"ח עז ב; רות מה"נ(.   מ' ד'דלתתא דאינון כ 

 

אבר הנקבה, ואף של הזכר? )ל"ז האדרות. בתיאור ז"א    –  כסותא דכל ג'(  323

שפירושה המילולי 'גילוי'. ואולי מקורה    ערוה -ונקבתו. אולי בלשון נקייה, בניגוד ל

  kuso/vלציה של  או אחרת מיוצאי ח  كس בשפה המדוברת, כגון בניבים הערביים  

או מבנותיה הרומניות    –כס  ע' ערוך השלם ע'    –היוונית, שמצויה אף בלחז"ל  

הלטינית. לענין השימוש הזכרי בא"ז ר' גם נ"א, ושמא טעות סופר    cunnusשל  

שתי שורות מתחתיו, ובהשפעת    –במשמעות שלנו   –כסותא דנוקבא  בהשפעת  

כסותא דכיא והאי הויא אמה  אתתקן תקונא דקמב א; א"ר:  ג  א"ר. אך השוה  

ודכיא ממילת    אמה -,  אולי  או  בלחז"ל;  ומקורה  הזכר,  אבר  מתחיל  והאי  היא 



 268 

למשמעות   גם:  כסותא  ה'תיקון'.  להשוות  מקום  יש  מטיל  אולי  בין    כסותו מי 

  ק . ור' וי"ר לד,יד. ור' ת"ז  סנ' קו א   -לביא ולביאה בשעה שנזקקין זה עם זה  

. והשוה פירוש  , בר' כ, טז[כסות עינים ]לפי    כסותא דתמן עריותב, תק' סט:  

:  61המרכבה לרמד"ל, על יחזקאל א, ו ]מהדורת פרבר, לוס אנגלס תשנ"ח עמ'  

אביו'   כנף  יגלה  א(  'ולא  כג,  דאבוהי')דב'  כסותא  'ותרע  אתפשט  (.  ותרגו' 

חד באתר  בנוקבא  ואשתקע  גבורה...  בערייתא  ,  סטר  ג' ואתרשם  ד'    כ' 

  כ'אמה דדכורא  קמב א; א"ר(.    ג) אתקרי ערוה דכלה  ובההוא אתר  ,  דנוקבא

ג'  –סיומא  נ"א    – לנוקבא    ד'  דרגא דמבסם  הוא  ודא  יסוד  א.  ג  )ור'קי  רצו 

=  מבסם לנוקבא  .  290ע"ס    –= ממתיק את הדין  מבסם  .  374ע"ס    –סיומא  

מזדווג עמה, על ידי זיווגה עם הזכר נמתקת הנקבה מעוצמת הדין שהוא עיקר  

 מהותה(.   

        

דג'(  324 התגלות    –  גלימו  לשם  הגוף  צורת  לבישת  בגוף,  רוח    –התגלמות 

 במובאה(.  126. וע"ס 229)ל"ז. ע"ס 

 

  –שה"ש ד ד    –יופיו של כל הגוף, הצואר )ל"ז, ר' להלן(.    –  שפירו דכל ג' (  325

הכי נמי בי מקדשא איהו שפירו    ש' ד' ג'דא בית מקדשא.... מה צואר איהו  

צוארך זה בית המקדש.. מה צואר  ב. השוה שהש"ר שם:    רט   א)דכל עלמא  

עולם.   של  בגבהו  נתון  המקדש  בית  כך  אדם  של  בגבהו  נתון  ג  והשווה  זה 

א:   סו = השער שתחת הגרון, הוא מתיקוני הזקן של    -הדר גאונו  קלד  יש' ב 

 א"א(.  

 

 . 448זרע. ע"ס    –  שפר דג'(  326

 

יסוד )ל"ז. ונקרא    –ר הזכר. וכסמל  הידור הגוף, כינוי לאב  –  הדורא דג'(  327

לפי   זקן,  וזאת שכן לסריס אין  והזקן.  כך משום שבו תלוי ההידור שהוא הקול 

, כך הקניט ר' יהושע בן קרחה  א"ל גוזא גוזא... הדרת פנים זקןא:     שבת קנב

הסריס,   הצדוקי  כב:    -גוזא  את  ד  בכוזרי  וכן  סריס.  מפני  פרש"י  הסריסים... 

  –פרי עץ הדר  . והוא דרוש על  328. וע"ס  סרו הזקן והעצה שנעדרו הביצים ח 
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מ    כג  שהוא    -וי'  הדר'  'עץ  של  'הפרי'  היא  כי  מלכות,  וכסמל  האתרוג  שהוא 

כד א. ובס' הבהיר קעג נקרא האתרוג    ג היסוד. כך רמוז כאן ומפורש באריכות ב

לא  מאן איהו הדר א(.  448= יסוד כרגיל. ע"ס  כל  , אולי הבין הזוהר  הדר הכל

טמירא   דרגא  דאיהו  אע"ג  צדיק...  ג' איהו    הדוראדא  ולא    דכל  ביה  אלא 

לג' אשתכח   ביה    ה'  לית  דרגא  האי  עמיה  דלית  מאי טעמא מאן  ביה.  אלא 

דדיקנא   והדורא  דיקנא  כדכורא...  עמיה  לאו  קלא  נשא  בבני  למיעל  הדורא 

כל   דרגא  ההוא  דאתכסייא  ואע"ג  עמיה  ד'לאו  אתכסי    ה'  תליא  ביה 

 קפו ב(.  ב )ביה תליא   ה' ד' א. ובג"כ עץ הדר איהו עץ דכל ואתגלי

 

)ל"ז א"ר. ע' שבת    –(  328 וז"א  וכן הזקן של הפרצופים האלוהיים א"א  הזקן, 

א:   זקןקנב  פנים  א:  הדרת  פד  ב"מ  ליה  .  הויא  לא  פנים  דהדרת  יוחנן    -ר' 

ובזוהר נשתנה להדרת הזקן   -פרש"י     327ע"ס    –שכן תלוי באבר הזכר    גוף. 

הזקן.. הוא  ב: -והמקורות שם. והשווה שער השמים לר' גרשון בן שלמה ט, נז א 

נברא לנוי ולתפארת... יש לזקן שכונה עם הביצים... כי לא יצמח זקן בנשים  

דכל  (.  ובסריסים  עיקרא  איהו  ד' וכל    ג' דדיקנא  וכלא    ה'  אזיל  דיקנא  בתר 

)    -בדיקנא תליא   שווה עיר' מא א:  קלט ב; א"ר. ה  גנ"א במקום כל המשפט: 

 גופו של ז"א תלוי בזקנו של א"א(.  –. והפירוש בזוהר אזיל  ג'בתר רישא 

 

,  עיקר הגוף . ובס' הבהיר צח:  328הזקן )ל"ז א"ר. ע"ס    –  עיקרא דכל ג'(  329

 (. 401ע"ס    –ופירושו חוט השדרה 

 

נבנה ממנו, העצם לוז שעתיד    –  עקרא דג' אתבני מניה(  330 היסוד שהגוף 

לה ע"ס  הגוף  א.  יח  וי"ר  ג,  כח  בר"ר  לפי  )ל"ז.  המתים  בתחיית  ממנה  יבנות 

קלז  א  (.  הראשון  יבנה מהיסודשיקום ו:  25. והשווה רמד"ל, נפש החכמה  101

 א; מה"נ.  

 

דג'(  331 )ל"ז(.    –  חשיבותא  הנשמה  הגוף,  קיים  שבגללו  כד  העיקר  טפשין 

חשיבו דההוא  חמאן לבר נש בלבושא דאתחזי לון שפירא לא מסתכלין יתיר.  
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ד'לבושא   ח'  הלבוש    ג )  ג'  על  'שחושבים  פירוש  זוהר  בניצוצי  והביא  א.  קנב 

 שהוא הגוף', ואינו נראה כלל(. 

 

עיקר הגוף, העצמות )ל"ז. כי הן קיימות ואינן נרקבות אחרי    –  חשיבו דג' (  332

המות כבשר, שכן מקורן במרכבות ולא בס"א שהוא מקור הבשר, והנפש מצוייה  

  ח' ד' (.  והנשמה בתוך העצמות של מת חונהוהשווה ס' חסידים תנב:  בתוכן.  

 קע א(.   ג)גרמין הוו 

 

כבודו של גוף זה, כבודו של הצדיק המת המסמל בגופו    –  יקרא דהאי ג'(  333

את   להלין  אין  זה  כבוד  מפני  הפסוק.  על  בדרש  א"ר,  )ל"ז  הספירות  את  גם 

דלא יתחזי    י' ד' ג'... משום  אסיר למיבת ליה בביתא(.  175  26גוויתו. ע"ס  

 קמג ב; א"ר(.  גתה' מט יג ) –ביה קלנא דכתיב אדם ביקר בל ילין 

 

הגוף (  334 מאוחרת?    –  כבוד  תוספת  ושמא  ה')למה"נ  של    כ'  עיקרם  הוא 

בגלל   מאוד  משובש  המאמר  ונוסח  בנשמתם.  שעיקרם  לישראל  בניגוד  הגויים 

  465הפנימית או החיצונית. ע"ס תוכנו שעוסק באומות העולם וחלה בו הצנזורה 

שהוא עיקר שלהם    כ' ה' בשביל    –במ' כב כ    –ויבא אלהים אל בלעם  (.  472

 )ז"ח עח ד; רות מה"נ(. 

 

דג'(  335 ושרשא  להלן(.    –  יסודא  ור'  )ל"ז.  לרגל?  הכי  כינוי  אקרי  סנדלפון 

בגין דתמן עאלין כל רזי פנים עלאין ואנעילו ביה כהאי סנדלא דאיהו אעיל  

ו' ד' ויה כל  בג +  סנדל  )ז"ח לח ד; יתרו. שם המלאך סנדלפון נדרש כלשון    י' 

ע' אנצ' יודאיקה ערך סנדלפון. ואולי הכוונה    –שהם חומר העובר וצורתו  פנים  

לנפש שהיא   או  לצורה  עילאיןכאן  פנים  השווה  רזי  עליון'  ב'מלאכי  ומרגליות   .

 (. 193 127= נעל ע"ס  ג' לכאן את ת"ז עה ב; תק' לא. על הקשר 

 

דג'(  336 דשרשא  הגוף    –  ענפא  שורש  של  לספירת    –ענף  וכסמל  הלשון, 

אינו ברור. עניין הדעת שכיח בספרות   )ל"ז סד"צ. מקור הביטוי  הדעת שבז"א 

האדרות, לעתים מזוהה עם התפארת ועתים נפרד ממנה. בעיקרו הוא השלישי  
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גוף, וכך 'נגנז'  משלושת המוחות שבראש ז"א, אך מוחות אלה מתפשטים בכל ה 

קכג א:  ב    –דעת גניז בפומא דמלכא דאקרי תפארת  הדעת בלשון. והשווה:  

לישן ממלל רברבן, לישן דא    ע' ד' ד'שיתא נפקין מ אדרת רזא דרזין ור' להלן.  

י   כ    –לשין ממלל רברבן  קעו ב; סדצ.    ב)ה  -וסתים בין  ז ח,  דנ'  ופם    –לפי 

רברבן האחר  ה-ו   י.  ממלל  המוחות  שני  ובינה    –ים  הם  רחימין  חכמה  תרין 

האות    –דמתחבקן   והוא  ביניהם,  המזווג  הוא  הלשון  הוא  הדעת  ומוח  .  ושם. 

מקורה   זו  הקבלה  למטה.  הזיווג  את  המקיים  הזכר  לאבר  הלשון  מקביל  בכך 

ג:   א  יצירה  הלשון  בספר  מלת  מעור.  וכמילת  הלשון  דיבור,  כמלת  מילת  = 

רוה. הזיווג בסד"צ מתואר גם כשקילה  = מעורים, ע מעור  = ברית מילה,  מעור  

כאן היא גם 'לשון המאזנים', וכך גם    לשון  -ו  –  1, ע"ע ס'  מתקלא    -במאזניים  

יש    דעת -. גם לבינתים חק מכריע    לשון כף זכות וכף חובה ובספר יצירה ב א:  

בר'    -את חוה    ידע והאדם  בזוהר קונוטציה של זיווג, בהסתמכו על פסוקים כגון:  

ונראה  א.  כזיווג    ד  בזוהר  רבות  פעמים  המתוארת  הנשיקה  הוא  הפה  שזיווג 

רומז    ע' ד' ד' . ואולי לשון 443ע"ס    –רנג א. והוא רוחני ולא רק גשמי  ב   –נעלה  

 (. 327ע"ס  –לאבר הזיווג 

 

  –  ג' חילא דכח הגוף, ואף כוח הספירות הנקראות גוף )ל"ז.    –  חילא דג' (  337

ע"ס    -מניה  אתבני   וע"101הנפש,  ד' כל  (.  399  76ס  .  וביה    ח'  הוא  בימינא 

 . 73חסד(. וכן ע"ס  –ימינא  קלו א. א ) תליא 

 

הגוף (  338 אחת    –  כח  לפי  )למה"נ.  הגוף  את  המחזיק  הנפש  מכוחות  כוח 

והיא   לד.  ב  הזוהר  י. תשבי, משנת  ע'  הנפש המשולשות של מה"נ.  מחלוקות 

הגוף   וע"ס  340ע"ס    –נפש  לגוף.  קרבתה  בשל  כך  ונקראת  שזאת  (.  341. 

ל מעוררת  ה'התאוה  הרע    כ'  ביצר  להדבק  מה"נ.    א) כמתחלה  ב;  יצר  קט 

קי א; מה"נ. כאן אולי  א  )לעבוד תאותו בעולם הזה    כ' ה' הרע... מתעורר עם  

ע"ס   'המתאוה'.  גם לחלק האחר  מניקתה (.  339הכוונה  נט    –  ואת  כד    –בר' 

 . קכח ב; מה"נ. בהקשר חלוקה קצת אחרת(  א ) כ' ה'...זה 
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שני חלקי הנפש, הכוח המחזיק וכוח התאוה )למה"נ.    –  שתי כוחות הגוף (  339

שבס'   חלוקה  אותה  שהוא  340  338לפי  השלישי  לעומת  כך  ונקראים  כח  . 

ע' תשבי    –בלשון נקבה מצוי במה"נ  כח  קט ב; מה"נ.    א   –הנשמה הקדושה  

פר  –שם   בשמונה  כגון  כזו,  במשמעות  המילה  של  הערבי  למקור  קים  והשווה 

המעוררות ליצר    ש' כ' ה' שהן    –בר' יט לו    –  שתי בנות לוט(.  قوة  –לרמב"ם א  

 קלז א; מה"נ(.   א)הרע 

 

הגוף (  340 הגוף  כמו    –  נפש  באחת    338ס'  כח  האמצעית  היא  )למה"נ. 

התאוה.   וכוח  הקדושה  הנשמה  לעומת  מה"נ  של  המשולשות  החלוקות 

כאמצעית   במקומה  באה  במה"נ  אחרות  המניע  הכובחלוקות  .  המגדל או  וח 

(.  341ע"ס    –כי היא הקרובה ביותר לגוף, והיא 'המשתתפת' אתו  '  נ' הונקראת  

אמר רב דימי    נ' ה' וההנהגה המנהגת לבני אדם ומחזקת הגוף והיא נקראת  

 ר' שמונה פרקים לרמב"ם א(.  –  כח המחזיק קט ב; מה"נ.  א )זהו כח המחזיק 

 

בנפש שקשור לגוף )למה"נ. וזהה    החלק הנמוך   –  נפש המשתתפת בגוף (  341

זו היא השוכנת עם  340עם דלעיל ס'   . הכינוי מקבל גם פירוש אחר שכן נפש 

אתו   משתתפת  היא  בכך  וגם  המות,  אחר  בקבר  ב.    –הגוף  קנב  שבת  לפי 

יב ה    -לוט בן אחיו  לפעמים היא זהה עם יצה"ר:   יצה"ר שהוא בן    –בר'  זה 

הגוף  עם  ונדבק  משותף  כ  -  אחיו  מה"נ,  ז"ח  לך  ב;  ע"ס  לוט  ד  קללה,  לשון 

וע"ס  444 אלו    –משלי ל טו    –לעלוקה שתי בנות הב הב  (.  446  272  118. 

הרודפת    נ' ה' ב'דאמרן שהיא נפש המתאוה ו  –בר' יט לו    -שתי בנות לוט  

לעולם   יצה"ר  מה"נ(.    א) אחר  ב;  אינון  קי  דאתיין  ושבתי  ירחי  נפשן  בריש 

 )ז"ח צ ב; רות מה"נ(. למסגד בקברי למכרע ו דמשתתפי עם ג' 

 

תתאה(  342 ג'  עם  משותפות  דאינון  הם    –  נפשות  הנמוכים,  הנפש  חלקי 

וע"ס   לעיל  ע'  )לת"ז.  יקומו בתחיית המתים  ולא  הגוף  כצאת  (.  446יאבדו עם 

ז    –העבדים   כא  ת'דאינון    -שמות  ג'  ע'  מ'  ד'  איהי    נ'  לאו  דלהון  דהנאה 

 וספים(. )ת"ז קמו ב; תק' ז מהנלעלמא דאתי 
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הנפשות הגרות עם הגוף אחר המות )למה"נ לפי    -   נשפאן דדיירי עם ג'  (343

ע"ס   המות.  אחר  שנה  רק  מגוריהם  ושם  ב  קנב  בשר  (.  218שבת  כל  יבא 

כג    –להשתחוות לפני   ג' כל לאסגאה אינון      -יש' סד  ע'  ד'  ואיתקרון כל    נ' 

 )ז"ח צ ב; רות מה"נ. ע' ב קנז א(. בשר 

 

דאש (  344 ג' נפש  עם  הכרת    –  תציאת  עונש  מפני  הגוף  עם  שנכרתת  נפש 

דעת הרמב"ם על הכרת   והיא  והוא אחד מסוגי הכרת שמכיר הזוהר.    –)ל"ז. 

... ודא איהו עונשא יתיר מכלא... דכתיב  נ' ד' ע' ג' ואית  הלכות תשובה ח א(.  

תלוי בגרסא    –קמב ב. ואין הכרע  ב  ויק' יז י )  –בה והכרתי אותה מקרב עמה  

שייך בעניין נפש זו, ואם כן השוה  ודא איהו עונשא יתיר מכלא  אם המשפט:    –

הזוהר דורש  הנקמה שאין נקמה גדולה ממנה שתכרת הנפש.  רמב"ם שם ה:  

 (.  345בניגוד לאל, דעה שהובאה בס' עמה 

 

נפש שאינה נכרתת    –  נפשא דלא תשתצי עם ג' ותשתצי מאתר אחרא (  345

והוא אחר,  ממקום  אלא  הגוף  על    מן  דעת הרמב"ן  והיא  )ל"ז.  האלוהי  מקורה 

רפט:   הגמול  שער  האילן.  הכרת,  מן  שנכרת  כענף  מיסודה  נכרתת  שהיא 

הדעות   שתי  את  מקבל  והזוהר  הקודם.  בס'  הרמב"ם  דעת  ר'  זאת  ולעומת 

  עלאה   נ"א +   –  נ' ד' ת' ע' ג' ו' מ' א' ואית  הסותרות, ומיישמן במקרים שונים(.  

קמב ב.  ב  )   –וי' כב ג    –הנפש ההיא מלפני אני ה'    ההיא דכתיב בה ונכרתה   –

 (.  344לפי הדעה שבס'  עמה -בניגוד למלפני ודורש  

 

 קמ ב.  ב כח ס"א השולט בעולם הזה )ל"ז(.  -   רוחא אחרא דשלטא בג'( 346

 

 .  90 89ע"ס   – נשמתא בג' ( 347

 

יחס  הנשמה שרוכבת על הגוף )לת"ז. כך מכונה ה  –  נשמא דרכיב על ג'(  348

לרוכבו, והנשמה  לסוס  רבים  נמשל במקומות  לגוף שכן הגוף  כגון   בין הנשמה 

דהכי איהו על האי  (.  117. ועל כך ע"ס  דג' איהו בסוס לרוכבת"ז כ ב; תק' ה:  

)ת"ז צג ב; תק' ס. הקב"ה לעומת מטטרון    נ' ד' ע' ג' מלאכא קב"ה כגוונא ד
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לעול  ורוכבו  ואף משל הסוס  נפוץ, למשל  כמו הנשמה לעומת הגוף.  והקב"ה  ם 

 ע(. א בר"ר סח ט, והובא ופורש במו"נ 

 

נשמות שאין להם גוף בעוה"ז, כלומר    –  נשמתין דלית לון ג' בהאי עלמא(  349

.  21חלקא דרבנן ע"ס    –שכבר נפטרו או טרם נולדו )ל"ז. ויש להם גוף בעוה"ב  

לגן   בלילות  איתן  עולות  נשמותיהם  שאף  החיים  לצדיקים  בניגוד  עדן,  וזאת 

נ' ד'  אינון  פב ב(.    אכמבואר לרוב בדברי חז"ל ובזוהר, כגון בר"ר יד ט, וזוהר  

 קכז א(.    ב)כלהו סלקין ומתעטרין תמן  ל' ג' ב' ע' 

 

לגוף (  350 הנשמה  )למה"נ.    –  החזרת  המתים  תחיית  של  הסופי  השלב 

בחו"ל   הגופות  קימת  בא"י,  והמתנתה  הנשמה  קימת  הם:  הקודמים  השלבים 

בגלגול מחילות לא"י. ענין המחילות נזכר בכת' קיא א, אבל שהגופות    וגלגולם

מקבלים את הנשמות רק אחר בואם לא"י מקורו בפסיקתא רבתי א. ור' מקבילה  

זמן גאולתם של ישראל בשנת  . ור' להלן(.  71, ע"ס  26ברמד"ל הנפש החכמה  

  –ו ב  קל  א)  ה' ה' ל' הארבעים הוא ובחמישים אתי ישוב עלמא דהיא היובל  

קלז א; מה"נ. מספרי השנים הם משעת תחיית הנשמה, ונראה לי שרומזים גם  

לתאריך באלף השישי. ומכאן שנכתב מדרש הנעלם זמן מה קודם שנת מ לפ"ק  

 (.  188עמ'  MTJM  –ואף בכך מתאשר דעתו של שלום ב   – 1280 –

 

ג'(  351 לון  אתברי  דלא  ע"ס    –  רוחין  )ל"ז.  כו'  ו  286  122  114  72השדים 

 יד א(. א ) ר' ד' א' ל' ג' כיון דאתקדש יומא אשתאר בריאה ד(. 311

 

הרוח השורה בגוף, וכמוה שורה עצמות האל בתוך    –  רוחא דשארי גו ג'(  352

הספירות ומחייה אותם. )ל"ז. תפיסה זו של היחס בין א"ס לספירות האופיינית  

א  קג ב,  א  ר' גם  לר"מ ות"ז מצויה גם בגוף הזוהר. נוסף למקום המובא להלן  

. לעיתים הן הגוף והן הנשמה על חלקיה השונים הם בתחום הספירות  גרמה א, 

קיד. ואולי הוא הפירוש גם    א  קנב א. והשווה דעת י תשבי, משנת הזוהר  ג    –

הספירות   שבע  הן  הגוף  ואברי  הבינה  ספירת  הם  'החיים'  או  'הרוח'  ואז  פה, 

רמב"ן לבמ' ל ג, שנראה שהקטע  מתחתיה. פירוש זה מתאשר גם לפי פירוש  
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ול"ל:   ממנו.  מושפע  והנדר בתבונהשלפנינו  ואף שם  השבוע מלשון שבע...   .

 צא ב; פקודא. ע"ש באריכות.  בכבזוהר מסתמך על ספרי מטות קנג(. 

 

ג' (  353 וכסמל    –  חיי  בעוה"ב.  הנשמה  חיי  לעומת  בעוה"ז  האדם  ז"א    –חיי 

להלן(. ר'  א"ר  )ל"ז  אריך אנפין  והאי חסד דעתיק דעתיקין הוא חסד    לעומת 

קלג ב; א"ר.  ג  )אתמר אלא בחיי נשמתא    ח' ג' דקשוט. וחסד דקשוט לאו ב

. ונקרא כך חסד שעושים  ולאחר מיתתי הרי זו חסד של אמת לפי בר"ר צו ה:  

 עם המתים כי אין לצפות מהם לגמול(. 

 

לג' (  354 האור הפנימי שבספירות שמקורו    –  חיים  ובמקביל  בעילת  הנשמה. 

ע"ס   הזוהר  בגוף  דומה  רעיון  )לת"ז.  כגוף  שהן  הספירות  לבגי  (.  352העילות 

 .  91ע"ס  

 

אברי  . מליה"ב  אברי ג'  –אברי הגוף )לר"מ ות"ז. במה"נ    –  אברים דג'(  355

לילינעק    הגוף  גנזי חכמת הקבלה  אבולעפיה,  , אלדאבי, שבילי אמונה  25כגון 

  אברי ג'לתתא ואתמסרו בידוי כל  לבא הוא רכיב  (.  364  137  94. וע"ס  251

ע"ס  א  ) ב.  ד(.  410קכט  דיליהכגוונא  איברים  דכל  הכי    ג'  לרישא  משמין 

=  בעלה  = מלכות,  אתתא    –קיח ב;  ר"מ. ובסמל  ב  )אתתא משמשא לבעלה  

ברא  קי א; ר"מ(.  ג  )דיליה  '  אברין דואמורין ופדרין... אינן כפרה דתפארת(.  

  אבר ואבר דג' על שם פעולות דילה בכל  נשמתא בדיוקנא דיליה דאתקריאת  

רנז ב; ר"מ. בהקבלת הנשמה לאל והאברים לספירות   ג)דאתקרי עלמא זעירא  

עלמא  ע"ס הקודם, ולפי פירוש קבלי של תורת תארי הפעולה הפילוסופיים.    –

בכל אינון שמהן וכנויין אתקרי על שם כל עלמין...  קוסמוס(.  -= מיקרוזעירא  

ומצדיקי  רנח א; ר"מ. כדלעיל(.  ג  )  א' ד'ולטנותא דכל  אוף הכי נשמתא על ש

שם    -  יהון נהרין מזלייהו כככבים לעולם ועד    אברין ד' ב   –דנ' יב ג'    –  הרבים 

)ת"ז עו א;    א' דההוא ג'ורמ"ח פקודין... דכאה רמ"ח  )ת"ז יג ב; הקדמה(.    –

 . )ז"ח קכ ב; ת"ז(   אברין ד' פרקין דאינון תנועין ד(. 358תק' לא. ע"ס 
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כך מכונים התלמידים לעומת הרב, ואף עמי הארץ לעומת ת"ח )ר"מ(.    –(  356

לקבל   דאינון  דרב  ותלמידי  קדש  חכמים  תלמידי  ד'דמשמשי  אתקריאו    א' 

ר"מ(.  ג  )קדש קדשים   ב;  ומסטרא דכט  ד' ות"ח...  גרמיה    א'  למשקל  צריך 

 לראות עצמו שקול(.   –למשקל גרמיה  )שם. לכל עמי הארץ 

 

דג' אבר(  357 ע"ע    –  ין  )ר"מ.  משה  לעומת  ובאופן  32ס'  גלגולא  ישראל   .

(.  58. ולעניין העמידה ע"ס  31סימבולי נקרא משה גוף כי הוא התפארת, ע"ס  

קכ  ב  )דביה כלהו זקיפין בעמידה    א' ד' ומשה לתתא ביה יקומון כל ישראל כ

 א; ר"מ(.  

 

דאינון רמ"ח    'א' ד(.  360במובאה    355  23כינוי למצוות )ר"מ. ע"ס    –(  358

 כז ב; ר"מ(.  ג )פקודין 

 

לס'    –(  359 ות"ז בחיקוי  )ר"מ  לפי תורת שיעור קומה  'גופו' של הקב"ה  אברי 

דאינון ענפי    א' ד' (.  361ע"ס    –שיעור קומה, זהים באופן חלקי עם הספירות  

וכן להלן המובאה האחרונה(.  ג  )אילנא   ר"מ.  א;  צדיק... דכתיש כתישא  רכח 

  –ב, ושם  -רמז א ג  )ת"ז מא א; יט. לפי גוף הזוהר    אברי ג' אינון  באינון זתים ד

של  365ע"ס    דג' שייפין   ראשונה  לסעודה  בשיר  האר"י  למליצת  מקור  וכאן   .

מולד   מהדורתי,  וע'  עמ'  233)  23שבת,  בכל  (.  543(  ואבר  לאחזאה  אבר 

 )ת"ז קכב ב' תק' ע(. )ת"ז קלד ב; תק' ע. ע' לעיל(.   דגופיה שלטנותיה 

 

דג'(  036 קדישין  )לת"ז.    –  אברין  המצוות  במעשי  המתקדשים  הצדיק  אברי 

 כז א; ת"ז. א (. 358ע"ס  

 

  249חלקי 'גופו' של הקב"ה, הספירות )לת"ז ע"ס    –  אברים דג' דמלכא(  361

קי א; ר"מ. וכיו"ב  ג  )  א' ד' ד' אית נביאים... ואית אחרנין דסלקין יתיר ב(.  359

 (. דמלכאאברין ת"ז לב א; תק' יח, ושם 
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כך המלאכים בזמן הגלות כשאין קרבנות )לר"מ.    –  אברין בפרודא מן ג'(  362

 קט ב; ר"מ.  ג (. 252 240ע"ס  

 

דג' (  363 דאברים  )לר"מ(.    –  ערקין  הלב  עורקי  לעומת  המשניים  הורידים 

רלב א: ר"מ. ע"ס  ג  )  ע' ד' ד' רוגזא דמרה דאתגברת על ערקין דלבא על כל  

408 .) 

 

ע' שלום; אנצי'  שייפא  אברי הגוף )ל"ז. על מילת    –  שייפין דג' ,  ' שייפי ג(  364

האלהות  1204,  16יודאיקה   ב'אברי'  גם  במקביל  הדרשה  עוסקת  לעתים   .–  

קלד ב מכונים האדם,  א    -. ב355  307וקשה להפריד ביניהם. ע"ס    –  365ע"ס  

והתורה   הן  ג' חד  העולם  הבריות  כל  ואז  והפרקים  שייפין  ,    שייפין בעולם, 

קדוש  (.  149ע"ס    –בתורה   טו    –מחניך  כג  ג' אלין    –דב'  אתחבר    ג'ד   ש' 

בצערא בינייהו בין נשמתא    ש' ד'וכל  עה ב(.  ג  עו א. השווה  א  )ואתתקן בהו  

נחש   במקום  א  )וההוא  ושם  תצא,  כי  ד;  נח  ז"ח  ושוב  ס"ת.  ב;  כתוב  נחש  פ 

  ש' ד' לין  נשמתא דבר נש לא אית מאן דיכיל למנדע לה אלא בגין א(.  יצה"ר

דנשמתא   אומנותא  דעבדין  דרגין  דומים א  ) ואינון  והאברים  הנשמה  ב.    קג 

והספירות(. ליעקב  ש'  דכל    לקב"ה  סייעי  אך    א )ג'  הנשה,  מגיד  חוץ  ב.  קע 

בס'  –מצוות גיד הנשה –הקטע תוספת מאוחרת ועיבוד של מצוות לא תעשה כו 

א. אלטמן, קרית ספר    טעמי המצוות לר' יוסף הבא משושן הבירה. על ס' זה ע'

ג' רוחא אזלא בכל  מ(.   ואשתאיל מכל  ש'  ג' ... אתא  :  רמה א. השווהא  )  ש' 

ואשתאיל מנייהו כבר נש דאשתאיל מחבריה    ש' ג'ורוחא דיליה אזלא בכל  

אחרא לאתר  ב  ג    –  למהך  המות.  -קכו  יום  על  המדובר  נפרד,  אשתאיל  .   =

והא ידיעא כל  ג"ש(.    –תן שם  כמוכח מן ההקבלה, ומקורו ש"א כ ו ובתרגום יונ

קח א.  ב  )מקבלין כלא ולבא לא מקבלא אפילו כחוטא דנימא דשערא    ש' ד' 

ש' דהאי  אלין    –לפי משלי לא טו    -ונערותיה  רכא ב(.  ג  לפי כוזרי ב מ. השווה  

הם המחנות או  שייפין  קמב א. מדובר על הנפש ובמקביל על השכינה ואז  ב  )  ג'

ג'דכל  (.  366ע"ס    –המרכבות   אינון    ש'  ועיינין  עיינין  בתר  אלא  אזלין  לא 

מגיד שהעינים הולכים אחר  ריח א. השווה לשון ספרי קטו:  ב  )  ג' מנהגים לכל  

ג  )  ש' בג'מאתן ותמניא וארבעין  (.  הלב או אינו אלא הלב הולך אחר העיניים 
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קנה ב. לאלה שאינם  ג  )קא עביד לון    ש' ג'בישא דלבא דאחידא בכל  עה ב(.  

ע"ס  מתבונני הקבלה.  בסודות  אינון  (.  410ם  דג' וכל  אתזנו    שייפי  ג  )מתמן 

ריח א. מכאן לומדים שהצדיק  ג  )  ש' ג' מנלן מכל  (.  410קסא א. מן הלב ע"ס  

רכה  ג  )  ש' ג'מן כבד נפקיד כל מרעין וכל מכתשין לכל  נתפס על עון הדור(.  

ברים הם  )ז"ח עד ב; שה"ש ת"ז? האאתפלגו באתוון    ש' ד'כל  (.  408א. ע"ס  

קבועים והן נקבות, והנעים    12-נעים והם זכרים ו  12-במספר ומתחלקים ל  24

ב:   ה  יצירה  והשוה ספר  כנגד    12קבועים בהם.  אותיות הפשוטת.    12אברים 

ריח ב;  ג  )אקיז דרועא שמאלא    ש' ד' ואי אתיקר מרעא על  .  368  343וע"ס  

 ר"מ. ונדרש גם על הספירות, והזרוע = גבורה(.  

 

שיעור    –(  365 ס'  נכרת השפעת  )ל"ז. בכמה מאמרים  הגוף' האלוהיים  'אברי 

קומה. לעיתים האברים הן הספירות, אך לעיתים מספרם רמ"ח כמספר אברי  

על   היא  הביטוי  כוונת  אם  להכריע  קשה  לפעמים  הספירות.  עשר  ואינם  הדם 

  359. וע"ס  364במובאה,    149ע"ס    –האלוהות או על האדם כמשל או סמל לה  

  ש' ד' ... הא מאתן וארבעין ותמניא  ש' ג'חשבן (. 306ס'  אדם  וע"ע    371  613

קט א; ס"ת. רי"ו אותיות של שם בן  א  )רזא דאתקרי אדם דשליט על כרסיא  

+ ל"ב נתיבות החכמה = רמ"ח כמספר אברי האדם(.    X  3    =216  72  –ע"ב  

וכל   לעילא  מרישא  ברכאן  אריק  הוא  נטיל...  כלא  צדיק  ג' דהא  להו  כ  ש' 

-הוא יסוד המסומל באבר הזכר, וצדיק רמז ב. א )אתתקנן לארקא ביה ברכאן 

ג'  הזרע    ש'  ביה"ב,  המקובלת  הרפואה  תורת  לפי  שמעליו.  הספירות  הן  

אברי   מכל  נכלל  ובדרכו  השדרה,  חוט  דרך  הזכר  לאבר  מגיע  במחו  שמקורו 

אמונה ד  הגוף. ולפעמים מקובלת רק חלק מתיאוריה זו, השוה אלדאבי, שבילי  

ונחלקו חכמי המחקר י"א כי הזרע יוצא מן המוח דרך חוט השדרא  ג, קב ב:  

אבוקראט   אמנם  אפוקראטס    -...  אברי    –כלומר  גידול  הוא  הזרע  כי  רואה 

לכל הגוף מן    מריק חוט השדרא  . תיאוריה זו מצויה כבר בס' הבהיר פג:  האדם 

והפועל  המוח  ועוד בספ אריק  ,  כי  ר הבהיר קנה:  שבזוהר מוצאו בברור משם. 

. ומצוי גם  חוט השדרה משוך מן המוח של אדם ובא לאמה ומשם הוא הזרע 

. מקורה של  168עמ'    , Das Buch Bahirע' שלום,    –בכתבי ר' אלעזר מוורמס  

  ש' ד' תורה זו הוא כידוע במזרח הרחוק, והיגיעה לאירופה בתיווכו של גלינוס(.  
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קסה ב. הכוונה ל'אברי' האלוהות,    ב )כלהו מתתקנן על רזא דפקודי אורייתא  

  ש' ד'אלין כל    –שמות לט לג    –ויביאו את המשכן  (.  23וכן לאברי האדם. ע"ס  

ש' ד'  ... לאפקא מזיתים דאינון במ' כח ה'    –שמן כתית  (. 149רלח א. ע"ס   ב)

והוא השפע האלוהי. ולפי זה    –ע' לעיל    –רמז א. השמן מסמל את הזרע  ג  )  –

ש'  ונגיד ההוא ברכה בכל  במובאה ושם הערה(.    359, ע"ס  ת"ז מא א; תק' יט

צבאות    ג' דאקרון  אינון  א"ז.    ג )עד  ב;  השפע    –ברכה  רצו  והוא  ע'    –הזרע 

 נצח והוד(.   –הביצים, וכסמל  –צבאות לעיל. 

 

השוה    –(  366 )ל"ז.  המלכות  לספירת  מרכבות שמתחת  או  ב:  א  עולמות  קע 

רמ"  שייפין לקבל  רמ"ח  נש  רמ"ח  דאית בבר  ולקבל  דאורייתא...  פקודין  ח 

, אבל הקטע כולו הוא תוספת מאוחרת, והוא  מלאכין דאתלבשת בהון שכינתא 

יוסף   ר'  כו מספר טעמי המצוות של  תרגום מילה במילה של מצות לא תעשה 

  111  34  33הבא משושן הבירה. על הספר ר' א. אלטמן, קרית ספר מ. וע"ס  

...  ש' ד' תחות רמ"ח עלמין וכלהו אקרו  חד ממנא שמשא דקיימא  (.  423  370

רסג א; פקודא.  ג  )ש' ד''  ...דאינון    –לפי שה"ש ו ב    –ודא איהו מלקט שושנים  

לעומת   עלאין  והם  ומאתן  שבאלוהות(.  שייפין  רתיכין...  ותמנייא  ארבעין 

לקבל   בגרמייהו  גליפן  ד' אחרנין  וכן    ש'  יתרו(.  ד;  מ  א  ב  )ז"ח  ע"ס    –קמב 

364 . 

 

דג'שייפ(  367 באמצע    –  י  שהיא  ירושלים  לעומת  )ל"ז.  העולם  לארצות  כינוי 

הכוזרי   שבס'  הרעיון  פיתוח  והוא  הלב.  האומות,  ב  כנגד  לב  הוא  שישראל  לו, 

הארצות   מרכז  בזוהר  א  שם    –ושא"י  גם  הרעיון  מופיע  ואמנם  ב,  ג  צה.  רכא 

כוזרי   על  פאראפראזה  כולו  העוב  שהוא  במרכז  שהיא  א"י  ענין  ואילך.  לם  לו 

אלא שנמשלת    –תנ' קדושים י    –וממנה ניזונות שאר הארצות מצוי בדברי חז"ל  

ע"ס   ללב.  ולא  לטבור  ע"ס  16שם  והאיברים  הלב  יחס  בענין  אתקין  (.  410. 

סחרניה דלבא... והכא הוא לבא    ש' ד'ואתקין    ג' קב"ה לעלמא ועבד ליה חד  

קסא  ג  )  ש' ד'ון  דכל ארעא ועלמא ומהכא אתזנו כל אינון אתרי דישובא דאינ

 ב(.  
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איברים    –  תריסר שייפין אחרנין פנימאין לגו מן ג' ,  שייפין )ד( ג' לבר(  368

ע'    12חיצוניים,   יה"ב.  בספרות  מצויה  כזאת  חלוקה  )ל"ז.  פנימיים  איברים 

א:   סז  ד,  אמונה  שבילי  באלדאבי,  השני  הפנימיים השביל  הגוף  שהם    אברי 

והמ  והכבד  והלב  והריא'  והושט  והמעיים  הקנה  והטחול  והאצטומכא  רה 

האשה   ורחם  השתן  ומקוה  ה(  12)=והכליות  הגוף  ג  -...השביל  האברי 

המזלות.  החצונים  עשר  שנים  כנגד  שהאברים  אלדאבי  הסביר  הקודם  ובדף   .

. ובז"ח עד ב;  מנהיגין בנפשאיברים )אחרים( שהם    12ובספר יצירה ה ב נמנו  

איברים נחים    12נעים הקבועים בתוך  איברים זכריים    12שה"ז ת"ז? הוא מציין  

בהם   הפנימיים  האיברים  ולפנינו,  דרוחא  נקביים.  בהם  תיקונא  נעשית  ולכן 

הכוזרי   ספר  ע'  יותר,  והנעלה  הפנימית  האלוהים  משכן  ב  עבודת  בעניין  כו 

  דג' צ"ל    –  שייפין ג'ב ,   דפלחנא דקב"ה בתרי סטרין(.  441  310הנפש. ע"ס  

 רא א(.  ב ) ' ל' מ' ג'ת' ש' א' פ ואית , לבר  –? 

 

אורם של כל אברי הגוף, הזרע )ל"ז. לפי תה' צז    –  נהירו דכל שייפי ג'(  369

שכבת הזרע היא  . השוה לשון הרמב"ם הלכות דעות ד יט:  אור זרוע לצדיקיא:  

. והכוונה בזרע לשפע האצילות שבספירות, ולפי  העיניים   מאור כח הגוף וחייו ו

בכל   מקורו  שהזרע  למובאה(.    365ע"ס    -האברים  התיאוריה  זרע  בהערה 

 קסז א(.  ב) איהו ההוא זרע  נ' ד' ש' ג' דאיהו אור דהא 

 

(.  366סודות אברי הגוף, רמ"ח המרכבות )ל"ז. ע"ס    –  רזין דשייפין דג' (  370

 מא א; יתרו(.  –)ז"ח מ ד   ר' ד' ד'ההוא אדם נטיל לכל הני פקודי ולכל הני 

 

תשוקת כל אברי הגוף, והם הספירות מחסד    –  תיאובתא דכל שייפי ג' (  371

הבינה, ולהזדווג בספירת המלכות(.    –עד יסוד )ל"ז. תשוקתם היא לינוק מהאם  

 רמז ב(.    א)באינון תרין אמהן  ת' ד' ש' ג'ו

 

מצויה לרוב  רעותא  כוונת אברי הגוף )ל"ז. מילת    –  רעותא דכל שייפי ג'(  372

כ  דתית,  'כוונה'  במשמעות  הזוהר  בשעת  בלשון  להתכוון  שיש  הכוונה  גון 

ה חיבור  בעניין  ב,  סד  למשל  ע'  וכו'.  הקרבן  הלוי  רעותין  -התפילה,  הכהן  של 
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וע"ס   הקרבן  הקרבת  בשעת  ישראל  ה וכ     . 113ואיש  מפרשת  סוף  בגמרא  ך 

בלשון  רצון  באותה משמעות באה מילת    . לרצונכם תזבחו , את הכתוב  מנחות

ל  הקרבנות  בסוד  כגון  גירונה,  וטיקן  מקובלי  כ"י  עזריאל  הקרבן  :  211ר'  ענין 

ולפנינו    השפל,  רצוןלעלות   לרוב.  גושם  ש'  ד'  ל'  ר'  דלבא  -בניגוד  רעותא 

ולא מצאתי במקום אחר  כוונת הלבשמקורו בלחז"ל   רצון  או  כוונת האברים  . 

, ונראה שהוא פיתוח נוסף של דברי ן' פקודה בהקדמת חובות הלבבות האברים 

תיבון   ן'  חובות  כ:  9בתרגום  ב  האברים י  אם  כי  לנו  .  הלב  רצון לא תשלמנה 

אין   לפי הפשט  כוונה אלא בחירה  רצון  אמנם    –  اختيار אכתיאר  ובמקור    –שם 

בחובות   זה  שמקום  נראה  ואכן  התרגום.  את  כך  לפרש  יכלו  המקובלים  אבל 

לחובות   הלב  רצון  קדימת  את  שאב  ומשם  הזוהר,  של  מקורו  הוא  הלבבות 

רעיון  ותרגם  ה  האברים,  לענין שתי  לשניה,    רעותא-זה  קודמת  שתחילה אחת 

לקיחת   והיא  הזוהר,  לספר  מאד  אופיינית  זו  דרך  לאחת.  מתאחדות  כך  ואחר 

רעיון מופשט, וציורו במונחים 'פלאסטיים' ו'אונטולוגיים'. ממש כשם, דרך משל,  

אינו מליצה המבטאת את הרעיון המופשט    –בר' ו יג    -  קץ כל בשר בא לפני-ש

ר' ד'  וסג א(.  א     –קץ כל בשר  ץ המין האנושי, אלא מלאך חבלה ששמו  של ק

 קצח ב(.   ב)ורעותא דלבא מתחבראן כחדא  ש' ג' 

 

נחשבים חלקי    –  קשרין דשייפי דג' חד(  373 כך  גוף אחד,  פרקים של אברי 

הספירות   כל  נעשות  כך  ובמקביל  הנשמות,  נשמת  ע"י  כשמתאחדים  הנפש 

המאציל   האל  לתוכן  שכשנכנס  ונראה  ממש    קשרין -)ל"ז.  האברים  הן  כאן 

ואז   כבלחז"ל,  הפרקים  דוקא  ולא  דשייפי  המתקשיםיחד  לשון    –קשרין  כפל 

. האל נקרא  352המתאים לסגנון הזוהר. על היחס הזה בין א"ס לספירות ע"ס  

אתה נשמה  , כינוי המזכיר את ן' גבירול, כתר מלכות ד:  נשמתא לנשמתין כאן  

המולנשמה הבנת  אבל  רשב"ג  .  אצל  כמו  לא  אחרת:  היא  כאן  נשמה    –נח 

לחלק   מקביל  המאציל  האל  לאלוהות  האדם  בהקבלת  אלא  האדם,  לנשמת 

ק'  ואתקשרו כלהו כחד כהעליון ביותר של נשמת האדם, הוא 'נשמה לנשמה'(.  

 רמה א(. א  )ד' ד' ח'  
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דג'(  374 וכסמל    –  מאני  האיברים.  הגוף,  ליה"ב    –כלי  לפי  )לת"ז,  הספירות 

אבל ביה לית    מ' ד'שינויין איהו ב (.  365. ע"ס  2391= איברים, ר' מב"י  לים  כ

כלל   ע.  שינויא  תק  ב;  קל  ע"ס    –ביה  )ת"ז  לנשמה,  המקביל  .  373בא"ס 

ת"ז   בעל  מעבירו  לתאריו  מהאל  השינוי  את  שהעבירו  לפילוסופים  ובמקביל 

 לספירות, וכיו"ב מערכת האלוהות א(.  

 

לגוף, האברים או הורידים. והכוונה לאברי ז"א )ל"ז  כלים    –?    קסטין לג'(  375

מילת   כגון:  קיסטא  א"ר.  'כלי',  בזוהר  מקומות  בכמה  דקיסטא  פירושה  נוקבא 

כתש ב'כלי'    –פ א  ב    –כתש בקיסטא  'נקב כלי היין'.    –קסב א  א    –דחמרא  

ו במכתש.  וע"ס    קסטין-כלומר  הגוף.  את  המשקים  לורידים  כאן  משולים  אלה 

קמג א;    ג)ג'  ואינון משקין ד  –נ"א    -  ק' ל' כל אינון תקוני... ואינון  (.  379  374

 א"ר(. 

 

העולמות שמתחת למלכות )ל"ז, לפי    –אברי הגוף, וכסמל    –   מקורין דג' (  376

וכן  מקורותליה"ב.   הגוף  ,  ר'  מקורות  והן באשכנז.  בספרד  הן  בליה"ב,  שכיח 

-25קבלה ליעלינעק עמ'  אגרת 'זאת ליהודה' לר"א אבולעפיה, שבגנזי חכמת ה

ו  -  מקורות הגוף שלשת  :  24   -  מקורות הגוף ארבעת  והם הלב המוח והכבד, 

כאן גם משמעות    מקורות ; ואבולעפיה מקשר למילת  411ע"ס   –בצירוף הביצים  

בדקדוק, והוא מייחס את כל העניין לחסידי אשכנז. וכן בספרו  המקור  של צורות  

מינכן   כ"י  שפר  וכן    68  285אמרי  אשכנז,  א.  מחסידי  החיים'  ב'ספר  נמצא 

מקורות  עד עשרים שנה ועד גמר תוכן גופן ו :  58הוצאת אקדמון תשל"ג עמ'  

  51. ואף בלרמד"ל, ס' הרימון כ"י אוקספורד  55, ור' גם שם  ככל גבולם   הגוף 

ה א:   דרך  הדברים  כל  יחלקוהו  להלן,    ;  מקורותוהנשאר  הזוהר  ללשון  וקרוב 

אוליפליג  -יחלקוהו   אך  המחלקים    .  לצינורות  אלא  לאברים  לא  רמד"ל  כוונת 

פתיחן     ג'כל אברים דלאברים את מזונם. משמעות מעין זו יוצאת גם מלר"מ:  

ארקין   מקורין בכמה   בכמה  פרקין  המקבילות  ג    –)!(  בכמה  על  ר"מ.  ב;  רכז 

שבילי   אלדאבי,  להוסיף  ויש  אידל;  מ.  ד"ר  ידידי  לי  העיר  יה"ב  מספרות  הנ"ל 

, ואולי אף  קצרות ומלאות ליחות   מקורותם הנערים יען כי  קכז א:    אמונה ה ח, 

וע"ע   צינורות.  במובאה. לעניין העולמות שמתחת    42ס'  אדרא  כאן במשמעות 
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... וכבדא יהיב לכל  מ' ד' אהדר כבדא ופליג מזונא לכל  (.  366המלכות ע"ס  

 כבד = מלכות(.   –קנג א. כסמל ב )ושייפין דלתתא  מקורין 

 

ג'מקור (  377  דשייפי  וכסמל    –  ין  הגוף,  אברי  צינורות  או  הגוף    –אברי 

באריכות,    376  365= אברים לפנינו הנדיאדיוין. ע"ס  מקורין  הספירות )ל"ז. אם  

ואיהו כלל כלא    מ' ד' ג'דבהאי ברית קיימין כל  (.  מקורין ושייפיןושם במובאה  

 צב א(.  ב)

 

 . 41ס' אדרא ע"ע  – אדרין ואכסדרין דג'( 378

 

דאינון דפקין מלבא אינון    ו' ג' וכל ערקין ולת"ל(.  ורידין  )ת"ז.    –  ורידי ג' (  379

ליה"ב, ע' אלדאבי, שבילי אמונה    –ורידין הדופקין  )ת"ז קה א; תק' סט.  דפקין  

 ד א; עד א. והם הנקראים בעברית חדשה עורקים(. 

 

בזאת  . וכיוצא  הורידים. והכוונה לאלה של ז"א )ל"ז א"ר   –?    משקין דג'(  380

 נ"א(.   375. ע"ס מצאנו גם בספר תחכמוני לר' שבתי דונולו. 

 

  פ' ד' י"ד  -ו)לת"ז. והכוונה לספירות או לחלקיהן. וע' להלן(.    –  פרקין דג'(  381

האחרון הוא    ג')ת"ז יג א; הקדמה.    ג' דאינון ג פרקין דדרועא ימינא... ותרין ד

הגפיים   בלא  הגוף  ה5ע"ס    –מרכז  שאר  גם  מופיעים    12-.  סימבולי  בהקשר 

 (. 3ס' קשרא ע"ע   –בגוף הזוהר, ומזוהים עם שנים עשר בני יעקב  

 

ספירת יסוד )ל"ז.    –סוף הגוף, כינוי לאבר הזכר ובמקביל    –  סיומא דג'(  382

עדות   שושן  רמד"ל,  הגוף :  341השווה  ולמטה  סיום  למעלה  ובשקל  עומד   .

הגוף :  13הקודש   אותו  תוספת  מכנה  הזוהר  ואף  נקרא  י א    –,  ובלחז"ל  א.  ז 

האחרון,    גף ע' ערוך השלם ערך    –גוף  נד' לב ב, אולי אף    –ראש הגויה  האבר  

ובבר"ר מו ה:  442,  2וע"ס   זוטא טז,  ר' הערתו של רמא"ש לסדר אליהו  וכן   .

שכן הוא כעין    ס' ד' בניגוד לערלות שאר האיברים. אבר המין נקרא    הגוף ערלת 

משמעותו גם שלימות    סיומא . נוסף לכך  5תוספת לחלק המרכזי של הגוף, ע"ס  
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ס'  ושכלול, ו'שלימות הגוף' מושגת ע"י ברית המילה, וזאת בעיקר היא משמעות  

בר' יז א, כך    -והיה תמים  . לפיכך נאמר לאברהם בזמן שנצטוה על המילה:  ד'

צו א. עם זאת מענין לציין שברית  א  כבר בבר"ר מו א,  ד; ולרוב בזוהר, למשל  

ע"ע    –שפירושו דווקא תחילת האדם  שירותא דאדם  ת בזוהר גם  המילה נקרא

. אבר אות הברית הוא הסמל הקבוע של ספירת יסוד, וכך מכונה  286ס'  אדם  

, אבל בהקשר זה נוספו לכינוי גם פירושים קבליים. ספירה זו היא  ס' ד' גם היא  

  -  ' ד' סו   ג', והשוה:  31ע"ס    –  ג'כעין סיום או תוספת לספירת תפארת המכונה  

ד' ,  53ע"ס   וע"ס    -  ג' כ  ס'  ו"ק, הספירות  52להלן,  בין  גם האחרון  יסוד הוא   .

דשית    סיומא , וכן נקרא גם:  30ע"ס    –  ג' מחסד עד יסוד, וגם אלה יחד נקראות  

נג ב. יעקב ובניו מסמלים את התפארת וו"ק, ויוסף ובנימין האחרונים    ג   -סטרין  

יוסף מת יסוד, לפיכך כשנולד  ג' אר זאת הזוהר במילים:  הם ספירת    -  יסתיים 

שם:  98ע"ס   לו  ומקביל  השם  ג' אשתלים  ,  כ יוסף  .  זה  בהקשר  -מתפרש 

  –סלם ... מגיע השמימה  במובאה(.    391נ"א,    –  323, ר' לעיל. וע"ס  תוספת 

  ס' ד'וקאם בין עלאה ותתאה כמה דברית איהו   ס' ד' בגין דאיהו    –בר' כח יב  

ו ירכין  בין  ב  א )  ג'וקאם  דורש  קמט  אולי  הסיומא מלשון  סלם  .  בריפיון    ל -, 

כ בצרפתית  י -והגייתה  כגון  הרומניות,  בלשונות  לעיתים  שנמצא  כפי   ,ellfi  או  ,

צרפית    ancoibבאיטלקית   עתיקה    anclbוהשוה  עילית  בגרמנית  ומקורו 

hanclb  או באיטלקית ,ozzaiP    מלטיניתatealp   ומקורו ביווניתatei/alp  או ,

בלטינית    oanipבאיטלקית   ביתי  anuslpומקורו  נוהגת  וכן  כמותם.  ורבים   ,

להגות   ותתאה  .  י -כ  להקטנה  ואולי  עלאה  ומלכות,  תפארת  בעקבות    –= 

קנג ב. ר'  א  )איהו    ס' ד' ברית  והוד(.    –תפארת ונצח    -  ג'ירכין ו  -ההשוואה ל

  שמים קסב ב.    א) ס' ד'דאיהו  ,  ודאי  -בר' א יד    –ברקיע השמים  קנח א(.  א  גם  

כעין 'קצה'. ואף הבינה, הקצה העליון, נקראת  רקיע  = תפארת או ו"ק, ומפרש  

. ור'  דכולא  סיומא . והיסוד נקרא כאן גם  סיומא ולא  שירותא  , אלא שהיא  רקיע 

מוצאו  להלן(.   השמים  ז     –מקצה  יט  דב  -תה'  ד' ...בגין  אפיק,    ס'  איהו 

השמש = יסוד.    –קלז א. הנושא    ב )ובההוא אתר אשתמודע בין דכר ונוקבא  

דאיהו רזא    ס' ד' בצלאל  (.  388ע"ס    -שמים  ו   ג' וע' המובאה הקודמת. לזיהוי  

רכד א.  ב  )   ג' כ  ס' ד' משה לעילא בצלאל תחותיה,  ריד ב(.  ב  )דברית קדישא  

= יסוד, לפיכך ביצע בצלאל את מה שציוה אותו משה.  בצלאל  = תפארת,  משה  
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רנט ב. ע'  ב  )  ס' ד'לתתא ב  מסטרא דיוסף דאיהו(.  53  52ע"ס    –  ג'כ  ס' ד'

רישא דכלא מחשבה הוא, וסיומא דההוא מחשבה אתר דאקרי בקר,  לעיל(.  

ההוא   איהו?  ד' ומאי  כד    ס'  מחשבה  דההיא  סיומא  לנוקבא...  דמבסם 

עובדא   א.  ג  )אתעביד  לנוקבא    –ו  ברור  323ע"ס     -מבסם  הד  כאן  יש   .

ל הערבים, ומובא  . פתגם זה מקורו אצתחילת המחשבה סוף המעשהלפתגם:  

אול אלפכר  עג, ובמקור שם:  ג  בספר הכוזרי  – العلماء אלעלמא –בשם חכמיהם 

אלעמל ההפוך:  אכר  בנוסח  המחשבה.  סוף  המעשה  הפתגם  תחילת  מובא   ,

, ושוב  55אצל ר' יהודה ן' תיבון, בהקדמתו לשער השני של חובות הלבבות, עמ' 

שבכוזרי.  עלמא  רגם גם את  תחכמים  במלת    –כשכוונתו לערבים  החכמים  מפי  

'המעשה'   הזוהר  הוא    -עובדא    –בספר  סימבולי  ובאופן  המיני.  הזיווג  הוא 

שה בעוד  יסוד,  של  קבליות    מחשבה -פעולתו  שדרשות  לציין  יש  חכמה.  היא 

,  תחלת המחשבה הוא סוף המעשה לרוב נמצאות בספר מערכת האלוהות על  

ל זה  פתגם  מייחס  אף  נ    -  רז"ל-והוא  לו,  לשון    –דף  הטעהו  חכמים  וכנראה 

שנקט ן' תיבון. אך בעוד שבזוהר הכוונה לחכמה ויסוד הרי במערכת האלוהות  

כתר,  מחשבה   בשירו  מעשה  =  אלקבץ,  שלמה  ר'  הפייט  יסד  וכן  מלכות.   =

וגם כאן  סוף מעשה במחשבה תחילההידוע לכה דודי:   -= מלכות. למעשה  , 

מובהק,מעשה   משיחי  גוון  יש  דודי  שבלכה  אמנם    זה  הלכו  ובעקבותיו 

ב וע'  עמ'  השבתאים,  תשנ"ה,  ירושלים  השבתאית,  האמונה  סוד    307ספרי 

נג ב. מי שתומך מכספו  ג  )  ס' ד' אינון תמכין לאורייתא מרישא עד  (.  65הערה  

שהיא התפארת    -אורייתא  בת"ח. ובאופן סימבולי הם נצח והוד, והם תומכים ב

)ת"ז יז א;  אות ברית קודש    ס' ד' יסוד  ו (.  392= חכמה, ע"ס  רישא  עם כל ו"ק.  

 הקדמה(. 

 

כסמל  נצח הוד ויסוד )ל"ז א"ז. הרחבה של הנ"ל. נצח     –  סיומא דכל ג'(  383

הזכר(.   אבר  הוא  ויסוד  הביצים,  בשתי  מסומלים  כליל  והוד  דדכורא  כמה 

הכי ומטרוניתא לא מתברכא    ס' ד' ג' בתלתא ושירותא בתלתא כך כלא הכי ו

דת בכללא  יסוד  אלא  הוד  נצח  דאינון  אלין  השלושה    ג)לתא  א"ז.  ב:  רצו 

הם   'הראשית'  של  והשלושה  ותפארת,  גבורה  חסד  הם  'הזכר'  כלול  שבהם 

שלושת   הם  ואולי  ודעת.  בינה  חכמה  קודם:  הנזכרים  המוחות  שלושת  כנראה 
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והם א"ס כתר    –ב  -רפח אג    –הראשים של אריך אנפין הנזכרים בתחילת א"ז  

מקו מכל  קבלת  וחכמה.  לפי  'שילוש'  שאינם  ובינה,  חכמה  כתר  הם  אין  ם 

 האידרות(. 

 

יסוד )ל"ז. והשוה רמד"ל, סוד עשר    –כסמל    –  סיומא דג' וכללא דיליה (  384

ע' לעיל.    -  סיומא. כלל כל הגוף סוד הברית... כלל כל האברים ו:  381ספירות,  

כיון    –  כללא שם,  רמד"ל  אצל  במפורש  כמבואר  כך,  נקרא  הזכר  שכל  אבר 

מכל   כלול  שהזרע  התיאוריה  ולפי  בפעולתו,  ונהנים  משתתפים  האיברים 

נקרא    365ע"ס    –האיברים   יסוד  למובאה.  הספירות    כללא בהערה  כל  שכן 

שמעליו נקשרות בו ומתאחדות בו ודרכו משפיעות במלכות, וגם זאת ע"י זיווג(.  

יסוד דאיהו   ו' ד'יה"ו    –'אברי הגוף'    –מרמז לספירות  יה"ו  סו ב.     ג)  ס' ד' 

 שלמעלה מיסוד(.  

 

ע'    -סיומא    –יסוד )ל"ז.    –מקום סיום הגוף. כסמל    –  אתר דסיומא דג'(  385

רגילה בלשון הזוהר במשמעות 'מקום רוחני' = ספירה, כגון:    אתרלעיל. מילת  

הוא    אתר דאקרי  פעמים  א    –עלאה  כמה  ושם  כתר,   = א  ביחס    אתררלג 

וייתכן   במשמעות אבר, ובעיקר במשמעות סימבולית    גם   אתר לספירות שונות. 

א; תק' ע:  359ע"ס    – ור' ת"ז קלב  יהא ביה  .  , לעומת:  פנוי מיניה  אבר דלא 

ת"ז צא ב; תק' נז, ובשני המקרים מדובר גם על אברי    -פנוי מיניה    אתר דלית  

במ"ר יב ד.   -בארץ פנוי מן השכינה    מקום אין האדם וגם על הספירות; ומקורו:  

גם   וכיו"ב  ואולי  יסוד.  וכסמל ספירת  הן אבר הזכר,  לפנינו בשתי המשמעויות, 

  –דאקרי קדש הקדשים  –והוא שגיאת דפוס בכתר נ"א   - אתרב. וכן: 406ע"ס 

א'  ודא שליט מרצה ב; א"ז, הוא אבר הנקבה, וכן בחינת היסוד שבשכינה(.  ג  

  –וף ממש שהוא מן הגה'  אלוהים לעומת  ה' צבאות שם   –דא רנח ב. ב  ) ד' ד'

ג  לפי    –  383ע"ס    –כולל אולי חוץ מיסוד גם את נצח והוד  ה' צבאות  תפארת.  

 ד(. -רצו א; וכן ג'יקאטיליה, שערי אורה, שער ג

 

מלכות בשיתוף עם יסוד )ל"ז. ברית    –ברית מילה. וכסמל    –  פתח הגוף (  386

מלכות,    = מילה  הזוהר,  בס'  מקומות  כמה  לפי  ספירות  שתי  מסמלת  המילה 



 287 

להיכנס אל הספירות הנקראות גוף  פתח  צא ב. המלכות היא  ג    –עה = יסוד  פרי

  ברית יד א:  ג  ולפעמים נקראת כך דווקא כשהיא בשיתוף עם יסוד,    –  30ע"ס    –

  -דכל כתרין  נ"א    -דכל פתחין    פתחאחביב מכלא... אתקשר בשכינתא דהיא  

מתבסמן דא  דכל שאר כתרין... ו   פתחא ... תרין כתרין אתאחדן כחדא ואינון  

ונוקבא... והאי   ולילה.    ברית בדא דכר  הנה גם כאן מדובר  אחיד בהו ביומם 

בשני ההקשרים,    -יומם ולילה  ,  דכר ונוקבא  –על שתי הספירות יסוד ומלכות  

כברית וכפתח. ואצל ג'יקטיליה שכיח דימוי המלכות לשער דרכו מתחיל האדם  

ע"ס    8שערי אורה א    –נות  לעלות, בכוונתו בשעת התפילה, אל הספירות העליו

ואי  ,  פ' ה' ... על הפתח ממש זהו    –שמות יב כג    –ופסח ה' על הפתח  (.  387

ה' זהו   כתרא    פ'  קדישא  דכורא... פתחא  לגבה  מילה... אתער  זו  אומר  הוי 

 רומז לפירוש סימבולי(.   –ממש לו א.  ב )עשיראה  

 

וג'(  387 דרוחא  ומשיכא  והגוף,  –  פתחא  הרוח  לאצילות  מלכות    הפתח 

וגופות   בשיתוף עם יסוד )ל"ז. פירוש לס' הקודם. מיסוד ומלכות נולדים רוחות 

בני האדם, וזאת ע"י הזיווג ביניהם. ואולי כוונתו שהרוח מיסוד והגוף ממלכות(.  

 לו א(. ב ) פ' ו' ד' ו'מאי הפתח משום דאיהו  

 

ה ברית  שער הגוף, אבר הזכר הוא ספירת יסוד )ל"ז. והשוו  –  תרעא דג' (  388

א:   ו  ה מנוחה  העליון   שעראבר  אחרת(.  שבאדם  כנראה במשמעות  אך  בית  , 

  ת' דכל ג'והאי הוא    ג'...ולארקא ביה ברכאן מכל שייפי    -בר' כח יז    –אלהים  

  –לארקא... מכל שייפי  קנ ב.    א)   ת' ד' דא    –שם    -הה"ד וזה שער השמים  

  –  ג' רא וכן  שער של תפארת הנק   –שער השמים  בהערה למובאה.    365ע"ס  

 במובאה(.   382ע"ס  

 

שערי המלכות או שערותיה, בחינות פנימיות בה )ל"ז. קיצור    –  שערי ג'(  389

ג' של   רישא  (.  238ע"ס    –דימא    ש'  ופותיא  אורכא  לחברנא  אתערנא  הא 

 מח ב(.  ב ) ש' ג' ודרעין ו
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כד ברא קב"ה  (.  410מקום הלב והמתניים )ל"ז, ע"ס    –  אמצעיתא דג'(  390

נ בבר  ותוקפיה  חיליה  ליה  ויהב   ... ד'ש  לבא    א'  שריא  א(.  ג  )דתמן  קסא 

  –שם    -ולבתר כמראה אש בית לה סביב    –יח' א כז    –בקדמיתא כעין חשמל  

ד'מ ומ  א'  ד'לעילא  הפסוק:  לתתא     א'  המשך  לפי  והוא  יתרו.  א;  מא  )ז"ח 

 (.  ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה

 

דאיהו דכר    ג' אחזי על כל    ג' סיומא ד(.  393"ז, ע"ס  בינה )ל  –  רישא דג'(  391

רמו  א  )נוקבא עד דנחית לסיומא וכד סיומא אתחזי הא עביד כלא דכר    ר' ד' 

ב. זה ההבדל בין בינה למלכות שהיא כולה נקבה, ואכן נקראת הבינה לעתים  

 צו א(. א כגון עלמא דדכורא 

 

חלם נהיר לעילא  ב(.    נגג  )  ר' לכל ג' וראש דא חכמה דאיהי  חכמה.    –(  392

)ז"ח עג ג; שה"ש ת"ז? חכמה היא נקודה עליונה ובכך דומה    ר' ד' ואתישב ב

 לחולם(.  

 

ג' (  393 כל  על  דקיימא  ו'כל    –  רישא  )ל"ז.  בינה  הגוף,  כל  על  העומד  הראש 

  –ואע"ג דאינון שית אינון תריסר ושביעאה  (.  391הגוף' = חסד עד יסוד. ע"ס  

ה באור  רמ"ק  לפי  צ"ל  ולפנינו  כך  בשביעאה חמה,  ושיבוש  תליסר  דאיהו    –, 

  ג' לתתא רישא דקיימא על כל שייפי  ,  ר' ד' ע' כ' ג' רישא עלייהו הא תליסר  

איהו    גולגלתא דר' ד' ע' ג' מלכות(.    –  ג' רישא... שייפי  קמח א.  ב  )איהו זהב  

דרישא   תיקונין  באינון  עלאה  דעלמא  לת"ז?  ברזא  שייך  שה"ש  א;  עד  )ז"ח 

 הוא בדוגמת הספירות העליונות(.   ראש האדם

 

ג' (  394 שייפי  כל  על  דקיימא  הגוף,    –  רישא  איברי  כל  מעל  העומד  הראש 

 (. 393מלכות )ל"ז, ע"ס 

 

דג'(  395 לג' ,  עמודא  דסמיך  )ל"ז.    –  עמודא  נצח  הגוף,  את  הסומך  העמוד 

 (. 300 298. וע"ס 31הגוף הוא תפארת. ע"ס 
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   ב.רסא  ב )ל"ז(. סמכין דגופא א(  395

 

דג' (  396 עדן    –  עיינין  בגן  הנשמה  שלובשת  הגוף  של  העיניים  הגוף,  עיני 

גן  21ע"ס    –)לת"ז. בתוך 'חלוקא דרבנן'   . העיניים מקבילות לכוכבים שברקיע 

אלין     -דנ' יב ג    –יזהירו  העדן ולניקוד האותיות שממנו הוא ארוג. נ"א ר' להלן(.  

א ברקיעא בגנתא דעדן וכלהו נהירין  נקודין דנהרין באתוון ובהון נהירין ככבי

)ת"ז יב ב;   –דעדן  עד  וכלהו בנוסח אור יקר לרמ"ק חסר   -בגנתא דעדן   ע' ד' ב

  –הנקודות הן נשמת האותיות    –נהירין  ע"ס הבא.    –הקדמה. השורה הקודמת  

 (.  198 189ע"ס   –, והנשמה מאירה בגוף 24ע"ס  

 

דג'(  397 דרבנ  –משכא  העור שלחלוקא  הגוף,  ע"ס  עור  )לת"ז.  ומקביל  21ן   .

עדן(.   גן  של  ב לרקיע  מרקמן  אינון  גוונין  ד' וכלהו  בגנתא    מ'  דאיהו  נש  דבר 

 )ת"ז יב ב; הקדמה(.דעדן 

 

דג' (  398 נחשבות    –  רגליו  הרגלים  א"ר.  )ל"ז  בס"א  גם  הקשורים  דין  כוחות 

  –זכ' יד ד    –ועמדו רגליו ביום ההוא  (.  299ע"ס    –מחוץ לגוף שהוא האלוהות  

 קמג א; א"ר(.  ג )מאריהון דדינין למעבד נוקמין ואקרון בעלי רגלים   ר' ד'לא א

 

חסד )ל"ז. הגוף    –זרוע ימין של הגוף, אהרן. כסמל    –  דרועא ימינא דג'(  399

אך בלי הצירוף   –. דרשות מקבילות בר"מ  31תפארת, ע"ס    –הוא משה, וכסמל  

ר"מ.  –הזה   ב;  רמו  כגון  דוד,  בן  משיח  היא  (.   337  116  76  57ע"ס    והזרוע 

יש' סג יב    –הוה ועל דא כתיב מוליך לימין משה זרוע תפארתו    ד' י' ד' אהרן  

 רפג ב(.  ג  ) –

 

כא ב  א  הוד )ל"ז ר' גם    –שוק הימין של הגוף, כסמל    –  שוקא דימינא דג'(  400

בר"מ    – וכן  הקבלה,  ספרות  שבשאר  אע"פ  הימין,  הוא  והוד  שמאל  הוא  נצח 

א הנכון. רמד"ל שכנראה נודעה לו הדעה ההפוכה בזמן כתיבת  ות"ז, ההיפך הו

דוחה את   זו בכתביו העבריים: בשקל הקודש הוא  ס' הזוהר, מתלבט בשאלה 

תפילין,   סוד  החכמה,  ובנפש  הזוהר,  בדעת  ודבק  ההפוכה  הוא  הדעה  נוקט 



 290 

תה'  טז    -נעימות בימינך נצח  :   13שקל הקודש  ה לשונו בוז  .החולקים בדעת  

האומרים    (163)ראה ספר משיב דברים נכוחים עמ'    מפרשים כאן יש  וב  –יא  

ב  ראיתי  אבל  זה...  פסוק  על  וסמכו  ימין  מידת  הוא  נצח  ודקדקו    מדרש כי 

לומר ימינך נצח לא כתיב אלא בימינך שנכלל השמאל בימין. עוד ראיתי שם  

כבר בבעיה  במדרש  -ובכשבא סמאל...    מדרש ב לזוהר המתלבט  הוא מתכוון 

לאו  ואזו:   דימין,  מסטרא  איהו  הא  נצח  בימינך  נעימות  כתיב  והא  תימא  י 

קסט א.    –קסח ב    ב  –הכי... ודא שמאלא וכל שמאלא אתכליל ברזא דימינא  

בזוהר   מצוי  סמאל  על  ונראה  א  והמאמר  שמאל,  בפשטות  נצח  ושם  ב  כא 

ולפי זה היה  :  33קסח ב. אבל בנפש החכמה, הלכות תפילין    בשנכתב לפני  

נצח ענף הגבורה והוד ענף אחרת מן החסד אבל יש לנו ראיות )!(    נראה כי

כי נצח    –יש' סג    –ברורות נעלמות בפסוק מוליך לימין משה זרוע תפארתו  

. ודורש שאהרן  לימין והוד לשמאל, וכן הוא לכלול שמאל לימין וימין לשמאל

כדי   לימין  'הולך'  קודם,  שאמר  כפי  הוד,  ספירת  לימישהוא  שמאל  .  ן לכלול 

ופותר    –שער יז    –בעניין סתירה זו מקדיש הרמ"ק שער שלם בפרדם רימונים  

ב  )הוה    ש' ד' ד'זבולון  (.  300אותה ע"י התעמקות בסודות הקבלה. ועוד ע"ס  

 מח ב(.  

 

דג' (  401 ומסמל    –  שדרה  )לת"ז.  יסוד  עד  חסד  הספירות  הם  השדרה,  חוט 

יד:   ל  וי"ר  ר'  הלולב,  לאותו  דומה  שללולב  האדם השזרה  של  ס'  שזרה  וכן   .

הבהיר צח עם סימבוליקה קבלית. ובמקומות אחרים בר"מ ות"ז מסמלים הלולב  

כגון   יסוד,  ספירת  את  השדרה  וע"ס  ג  וחוט  יג,  תק'  א;  כט  ת"ז  ר"מ,  ב;  רנה 

 )ת"ז קלד א; תק' ע(. דאיהו ו קומא דכלא   ש' ד' לולב איהו דומה ל(. 402

 

תפארת + יסוד )ל"ז. ע"ס   –השדרה, כסמל עמוד הגוף, חוט  – קיימא דג'( 402

ומה דנפיק לבר טפח הכי הוא    ק' ד'לולב נטיל כלהו כחוטא דשדרה  הקודם(.  

חזי   כדקא  ולשמשא  כלא  ולאפקא  לאשלמא  ב.  ב  )בגין  אבר  טפח  קפו  הוא 

 (. 388הזכר וספירת יסוד, ועל תיאור פעולתו ע"ס 
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דג' (  403 )והנפש(  –  )ונפשא( ,  קיומא  הגוף  ע"ע    השארות  )ל"ז.  ונצחיותם 

ק'  דאבהן איהו והוה ב  ג'והכי אצטריך ד  ק' ד' ויעקב הכי הוה ב(.  1ס'  קיומא  

ו' ד  בג'  דוגמא  דאיהו  ליוסף  דא  ו'וב  ג' כגוונא  ד'  ב  ק'  ד'הוא.  דכתיב    ק' 

כו    –ויחנטו אותו   נ  ויישם    –בר'  רנא א.  א  )  –שם    -בקיומא דנפשא דכתיב 

של   יודין  שני  בעויישם  ודורש  הארצי  אחד  ליוסף  אחד  וכן  בעוה"ב,  ואחד  וה"ז 

ע"ס    –  דוגמא דג'.  215ע"ס    –  ג' דאבהןואחד לספירת יסוד שהוא מסמלה.  

283 .) 

 

לגלינוס:    –(  405 ס' הנפש  )ר' תחילת  הגוף  קיום  הנפש  הנפש המקיימת את 

  –נהירו  )ז"ח עג ד; שה"ש ת"ז?.    ק' ד' וזהיר נהירו ל(.  38ס'  קיומא  הגוף. ע"ע  

 שה"פ(.   –קיומא )ז"ח פב ג; רות מה"נ. במצוות  ק' ד' נפש ל (. 198 189ע"ס  

 

היא תרגום הזוהר  קיומא יסוד )ל"ז.  –אבר הזכר. וכסמל   – קיומא דכל ג'( 406

וע"ע  יסוד-ל צ"ל    73ס'  קיומא  .  ושמא  אבל  -  282ע"ס    –סיומא  באריכות.   ?

. וע"ס  ף שסוד הברית הוא קיום כל הגו:  61מצינו גם בלרמד"ל, שקל הקודש  

רנט א.  ב  ) למהוי שלים בכלא    ק' ד' ג'האי אתר שכלולא דכלא  (.  314  304

 (. 385ע"ס  –אתר 

 

 קצח ב.  ב (. 410הלב )ל"ז ע"ס  – קיומא ויסודא דכל ג'( 407

 

כינוי לכבד )לת"ז. והשוה אלדאבי, שבילי אמונה ד ב, שבילי    –  גיהנם בג'(  408

ב:   פו  ב,  ד  הוא  אמונה  הגוף הכבד  חימום  ,  תנור  על  פיסיולוגית  הכוונה  שם 

  -לו בירושלים    תנור ו יכול להידרש על הגהינם, לפי עיר' יט א:  תנור  הגוף, אבל  

כבד  . וי"ר ד ד:  כבד כועס. ור' ברכות סט ב:  גיהנם זו פתחה של    –יש' לא ט  

ובחוג  ג שונאים הכבד והמרה והלשון.  . ספר יצירה ו ג: .  לחימה מרה לקנאה

ובגוף  אור היקוד... כיקוד אש לגופו של אדם.  .  205בקבלה    העיון, שלום כי"י 

הכבד ויותרת הכבד הם סמאל ובת זוגו. וזהות    –רלא ב  ג  ב,  -רכד אג    –הזוהר  

קכא  ג כח א; ר"מ. ג זו של הכבד וסמאל נזכרת בר"מ ות"ז פעמים אחדות, כגון: 

א    –זרה    ב;  ר"מ. ת"ז קמ א; תק' ג ועוד. הכבד נחשב בת"ז למשכן יצר עבודה
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ת"ז כט ב; תק' יג. ת"ז מט א; תק' כא.    –אל אחר  ולפיכך נקרא    –כז ב;  ת"ז  

ר' להלן    –גם בגלל המרה שסמוכה לו    ג' ב' ת"ז נב ב; תק' כא. הכבד מכונה  

ג רכב א;  ת"ז נב א;    –  גיהנם רלד ב; ר"מ. וכן נקראת המרה  ג  במובאה, וכן  

מלאך המות... וחרבו ...  ה ע"ז כ ב:  תק' כא. ת"ז פט ב; תק' נו, ור' לעיל. והשו

של   בו   מרה וטפה  ב:  תלויה  סד  חכמוני  לדונולו,  יצירה  ספר  פירוש  והשוה   .

וכמו שיוצאה הרעה לעולם  .  תלויה בו מרהמלאך המות... וחרבו ... וטפה של  

השחורה.   המרה  מן  וקשה  רע  כלי  כל  יוצא  כן  המצפון   melagxoli/aוהיא 

גם באומות העולם( ב' .  המפורסמת  גיהנם דאוקיד    ג'  וכבד ביה מרה  כבד... 

)ת"ז סט ב; תק'  כבד דביה מרה דאיהו גיהנם    ג' ב'  )ת"ז יג ב; הקדמה(.  בה  

 כד(. 

 

ג' (  409 דכל  )ל"ז.    –  תוקפא  הלב  הגוף,  כל  הגוף חוזק  בפירוש    תוקף  מצוי 

בקבלה   כי"י  שלום,  הדפיסו  העיון,  מחוג  ספירות  חוט  205לעשר  ומשמעותו   ,

וכ הזוהרית  השדרא  למילה  בזוהר  קשור  ואולי  בספירות.    תוקפא נגדו 

שלום   ע'  ועליה  חיק,  ספר    48, הערה  MTJM  389שמשמעותה  ור'  להלן.  ור' 

ומתמן אתזן    ד' ג'   –ומזונא  נ"א +    –  ת' לבא דהוא  (.  410הכוזרי ב לו, וע"ס  

= חיק, השוה:  תוקפא  מחזק את האפשרות    אתזן -ומזונא  קסא א.  ג  )   ג'כל  

 צו א(.  ב  -דאמהון    תוקפא גו ינקי מ

 

ג'(  410 דכל  ב:    –  מלכא  ו  יצירה  בספר  מקורו  )ל"ז.  הלב  הגוף,  כל  לב  מלך 

במלחמה כמלך  א:  בנפש  פו  ב;  ד  אמונה  שבילי  אלדאבי,  והשוה  הוא  .  הלב 

משרתיו  האברים  וכל  הרימון  המלך  ס'  רמד"ל  וכן  שהוא  :  51.    המלך הלב 

שלושה מלכים אשר בגוף כי  :  336-337. ורמד"ל, שושן העדות  שבגוף הגדול  

שהוא   והלב  והמוח...  הלב  הכבד  שהוא    המלך הם  כל  העיקרי...  מלך 

; המשפט האחרון שאוב מס'  וזה כי בבריאותו תלויה בריאות הגוף   האיברים 

בזוהר  ב  הכוזרי   גם  ומצוי  ב  ג    –לו,  בזוהר    -רכא  וכיו"ב  מה"נ:  א  .  ב;  קכט 

.  ג'רכיב לתתא ואתמסרו בידוי כל אברי  ... לבא הוא  ג'תלתא מלכין שליטין ב 

על כל    מלך על שלושת המלכים ע"ס הבא. ובתלמוד, שבת סא א, נקרא הראש  

הראשיים.  איבריו האיברים  הם  והכבד  המוח  הלב  הרמב"ם  ראה    -ולדעת 
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(.  413  324ע"ס  איגרות הרמב"ם, מהדורת קאפח, ירושלים תשל"ב, עמ' קסד.  

בגין דאיהו   שכיך  לא  ד'ולביה  ב.  ג  )  ג'   מ'  מלאך  לא שכיך  קכו  בראותו את 

 המות(.  

 

שלושה מלכים בגוף, המוח הלב והכבד )ל"ז מה"נ.    –  תלתא מלכין בג'(  411

גם בלרמד"ל, שושן עדות   ובנפש החכמה, סוד שבת    –ומצוי  לעיל.  הם    45ע' 

גם    –כסדרם משכן שלושת חלקי הנפש   ונפש. בזוהר הם נקראים  נשמה רוח 

קנג א. וניצוצי זוהר הביא ממגן אבות לרשב"ץ ה יט,  ב  , וכן  041ע"ס    –שליטין  

בנוטריקון    בדכ-ו  בלוח  מ-ש אלדאבי  מלךהם  והשווה  ור'  318ע"ס    –.   .

)ז"ח פ  מוחא ולבא וכבדא    ב' אינון    ת' מ' ו(.  410. וע"ס  376ע"ס    –אבולעפיה  

לפירוש סימבולי שאינו רגיל במה"נ   כאן רמז  יש  ואולי  ת  חכמ  –א; רות מה"נ. 

 קנג א(. ב  -תפארת ומלכות; ואמנם כך הוא ב

 

ג' (  412   –השליט העליון על כל הגוף, המוח. וכסמל    –  שליטא עלאה על כל 

 קנג א. ב חכמה )ל"ז. ע"ס הקודם(. 

 

  מנהיגים שנים עשר  הכבד והלב )ל"ז מה"נ. ובס' יצירה ה ב:    –  מנהגי ג'  413

כבדא ולבא  (.  318ע"ס    –. כבד ולב  368ע"ס    –, והם האברים הראשיים  בנפש 

 קלח א; מה"נ(.  א )בכל סטרי אברוי  מ' ג' אינון  

 

העיניים )ל"ז. והן כמשל לסנהדרין לפי במ' טו כד כפי    –  מנהגין לכל ג' (  414

 במובאה.   364שנדרש בתע' כד א(. ע"ס 

 

חסד וגבורה )לת"ז. ע"ס    –משרתי הגוף, הידיים. וכסמל    –  משמשין דג'(  415

 )ת"ז קלד ב; תק' ע(.  תרין דרועין   מ' ד'... ומ' ד' ון ידין אינ(. 57

 

ש'  רגלין  המלאכים )לת"ז(.    –שליחי הגוף, הרגליים. וכסמל    –שליחן דג'(  416

 )ת"ז קלד ב; תק' ע(.   -תה' קד ד  – ועלייהו אתמר עושה מלאכיו רוחות  ד'
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לג' (  417 שם    –  אבא  בדרשת  )ל"ז.  הנשמה  לגוף,  הא  (.  אברם אב  אברם 

עו ב; ס"ת. ע"ס  א   –  ג' ל(  ורם )צ"ל  אבא לרוחא ודם  נ"א   –  א' ל' עלאה    נשמתא 

ורם עליו שממקום רם   אב ללמד את הגוף אברם זו היא הנשמה שהיא  הבא(.  

 )ז"ח כד א; לך מה"נ(. ונשא באה 

 

לגוף (  418 שיבוש(.    –?  אם  כנראה  אך  )למה"נ  נשמתא  הנשמה  דא  אברם 

ו לרוח  אב  ל' דהיא  מ  א'  רות  ג;  עה  מובא  )ז"ח  וכך  גרסאות,  בכמה  כך  ה"נ. 

וכצ"ל שכן זו  רם  קסד. ולפנינו הנוסח  א  עו אות ו, ובאוצר האגדה  א בניצוצי זוהר 

. ומ"א  417ע"ס    -  ונשא באה  רם ממקום  -. ובמ"א מסביר שאברם דרשת השם  

 ושיבוש(.   –שם  –דם גרסינן 

 

ם לכלהו  והיא אתקריאת אהשכינה )ל"ז א"ז, אבל ר' להלן(.    –?  אם לג'(  419

רצו א; א"ז. לי גירסא זו האם הראשונה  ג  )מינה ינקא   ג'וכל  א' ל' כמה דאחרא 

דאחרא אם לגנתא וכל גנתא מינה  היא הבינה והשניה מלכות. אך יש גם נ"א:  

 . ואז היא הבינה והראשונה מלכות, וכך נראה יותר(. ינקא

 

והם הורי הגוף  אביו אמו של אדם, הוריו הארציים )ל"ז.     –  אב ואם לג' (  420

(.  292בלבד בניגוד לקב"ה והשכינה שהם הורי הנשמה, ע' ברכות לה ב. ע"ס  

 קעד ב(.  ג  יב א. ושוב ב )בארעא   א' ו' ל' דאב ואם אית לנשמתא כמה דאית 

 

 . 418הנשמה )למה"נ(. ע"ס  – רם לגוף ( 421

 

הגוף (  422 המות    –  אפטרופוס  אחר  הנשמה  נעשית  כך  לגוף,  דרך  מורה 

)למה"נ. שמוש חדש של  כשמציג גן העדן  כעין      .אפוטרופוס ה בפני הגוף את 

לדנטה(.   האלוהית  בקומדיה  נעשת  וירגיליוס  ה'נשמתא...  דומה    א'  יד  על 

קכג ב; תוספתא צ"ל  א )ומראה לו שראוי הוא לקבל שכר ארבע מאות עולמות 

 מה"נ(.  
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דג'(  423 לג',  מלאכים  משמשין  דאינון  של    –  מלאכין  נמוך  מלאכים  סוג 

לעומת   )לר"מ.  השכינה  את  דנשמתא  המשרתים  את  מלאכים  המשמשים 

. ולפיכך גם בין סוגי  33ע"ס    –תפארת. שכן המלכות היא גוף לעומת התפארת  

. וקשור לתפיסת המלאכים כאיברים  37ע"ס    –המלאכים יש יחס של גוף ונשמה  

והבטחון  . וע' בס' האמונה  433  252  240  366ע"ס    –של הגוף שהיא השכינה  

,  גוף שאמרו באגדה מלאך שמו  לר' יעקב בן ששת פרק ו, כתבי רמב"ן ב שעד:  

נודע מקורו ונראה שאינו קשור לכאן.   זה מלאך    –ויקרא רבא טז ה  וראה  ולא 

ומלאכין דמשמשין לנשמתא וכגוונא דאית אפרשותא    מ' ד' מ' ל'ואית .   הגוף

בין    ג'בין   ב;    ב)ין דנשמתא  ומלאכ  מ' ד'לנשמתא הכי אית אפרשותא  קיח 

 ר"מ(.  

 

לגומנון. מכאן אולי הכינוי  -בעלי גוף, מלאכים )לת"ז, הפאקס  –  מארי דג' (  424

בשם הסיפור של  אריה בעל גוף  , כגון  בעל גוף ביידיש ומשם בעברית חדשה  

היסוד   ות"ז  בל"ז  ורווח  שהוא    מארי ביאליק.  ונראה  מלאכים,  סוגי  בשמות 

ילקוט שמעוני   – כנפיים אלה המלאכים  בעל ת חידושו של בעל הזוהר ובהשפע

. להלן  בעלי-נשמע כנראה באזני בעל הזוהר כארמי יותר מ   מארי  -לקהלת י כ. ו 

צב  א    –  דגדפין   מארימבחר צירופים כאלה, ובצדם מראה מקום אחד לדוגמא:  

לעיל    –א   כנפיים ע'    מ' שם,  -תריסין      מארי שם,  -דמפתחן     מארי,  בעלי 

דזיינין    מ' שם,    -דעיינין    מ' שם,    -דאנפין    מ' נ ב,  ב     –דיללא    מ' שם,  -דיבבא  

  -דמתקלא    מ' רכג ב,    א   –  מ' דמארין שם,    -דדינא    מ' שם,    -דרחמי    מ' שם,    -

  ג      –  טפסין  מ'שם,    -דארגוונא    מ'שם,    -דחוצפא    מ'שם,    -דקשיו    מ'שם,  

שם,    -שאלתין    מ' שם,    -חותמות    מ' ז  עה א; תק' ל,   "ת   -  -תרעין    מ'קיד ב,   

  מ' שם,    -דחוטמא    מ' שם,    -דאודנין    מ'שם,    -עתידות    מ' שם,    -תשובות    מ' 

דרגלין     מ' שם,    –דידין    מ' שם,    –דהבלים    מ' שם,    –דדבורין    מ'שם,    -  דקלין

לענייננו    –דחכמה    מ' שם,    – וקרוב    -דאות ברית    מ' שם,    –דקומה    מ' שם, 

שם, ועוד    -דצוארי    מ'שם,    -ותות  דא  מ'ת"ז לב ב; תק' יח,    -  דברית  מ'  שם,

דנ' י    –  עמה דאתמר בהון וגויתו כתרשיש   סלקין    מ' ד'וכמה (.  423ועוד. ע"ס  

 )ת"ז לב ב; תק' יח(.   –ו 
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 .  153ע"ע ס'   – אדם דג' ( 425

 

דג' (  426 הגוף    –  שקל  מידת  נמדדת  שבו  המידה  קנה  היא  תפארת,  ספירת 

ע" )לת"ז.  קומה  שיעור  של  בדרך  וע"ע  31ס  האלוהי  שקל  (.  51ס'  בוצינא  . 

 )ת"ז קכח ב; תק' ע(.   ש' ד' הקודש דא ו 

 

ג' (  427 לכל  א:     –  זן  י  ברכות  )ל"ז.  יסוד  הגוף ספירת  כל  את  זנה  .  נשמה 

הפסוק:   הארץ  ובהשפעת  עם  לכל  המשביר  הוא  ו.    -ויוסף...  מב  =    ג' בר' 

ע"ס  האדם.  ובני  המלאכים  לעיל,  הנז'  שמתחתיה,  מה  וכן  (.  409  34  מלכות, 

 רנט ב(. ב ) ז' ל' ג'יוסף 

 

מאכלים לגוף העליון, המזון הרוחני שיתן הקב"ה    –  מאכלים לג' דלעילא(  428

ולפי   המן  הוא  נ"א  ולפי  )ל"ז.  דרבנן  חלוקא  עדן אחרי מתתו,  בגן  הצדיק  לגוף 

קב"ה אהני ליה  (.  21חגיגה יב ב. ע"ס    –חז"ל יאכלוהו הצדיקים לעתיד לבוא  

)ז"ח קיז ב;    ד'  –ממנא  נ"א נוסף    –  מ' ל'ן בהוא עלמא דאינון  מאכלין זהירי 

 ת"ז, הקטע שייך כנראה לגוף הזוהר(.  

 

לחם הגוף, הלחם הגשמי הרגיל, בניגוד לתורה שהיא הלחם    –  נהמא דג'(  429

פירושו של הגוף או  '  דגהרוחני, או הלחם של הנשמה )לר"מ. קשה להכריע אם  

נ'     -לפי קהלת ז יד    –זה לעומת זה עשה אלהים    (.גופניוע"ע    471גופני, ע"ס  

לחמה  השווה שמ"ר מז:  נהמא דאורייתא  רכז א; ר"מ.  ג  )ונהמא דאורייתא    ד'

 (. של תורה 

 

מדרש הגדול    –צרכי הגוף  הצרכים הארציים של האדם )ת"ז.    –   צרכי ג' (  430

וכן רמב"ם, הלכות דעות ב ד:  5644שמות ג ה, והובא במב"י   כי  ואפילו בצר. 

אמצעיות ממנן על שאלתין למשאל בעותהון  (.  הגוף לא ירבה האדם דברים 

 )ת"ז לב ב. הכוונה לברכות העמידה, ולפי יר' ברכות ב ד(.  צ' ג' על  
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נזקי  נזקי גוף להבדיל מנזקי ממון )לפי לחז"ל כגון ב"ק לא א:    –  נזקי דג' (  431

 נ א(.  ג )או בנזקי ממונא  נ' ד' ב(. ג'

 

נחית האי מצולות ים זוהמא דכספא  כינוי לחטאים )ל"ז(.    –  זוהמא דג'(  432

ד'ונטיל   היא    ז'  ד'מאי  דאקרי    ז'  הרע  יצר  ע"י  דאתעבדו  חובין  אינון  דא 

ב.  ג  )מזוהם מנוול   ליצה"ר  מנוול  קא  ב.    –ככינוי  נב    –זוהמא דכספא  סוכה 

 (. סוספיתאע"ע 

 

בעוה"ז לעומת זה    כינוי של גנאי לגוף האדם  –  זוהמא ולכלוכא דג' דין (  433

העולם הבא   גוף  )למה"נ.  בעוה"ב  לו  בגלל    –זוהמא  .  21ע"ס    –המזומן  אולי 

 .  184שבת קמו א(. ע"ס  –זוהמת הנחש שהטיל בחוה 

 

בגופו(  434 שיש  נראה    –  השמרים  אך  )ל"ז?  הגוי  שבגוף  מס"א  היסודות 

נימי  = שמרי היין, ס"א וכאן בשימוש מטושמרים  שהקטע כולו תוספת מאוחרת.  

יש לו חלק לעוה"ב ולא עם בני ישראל... בשביל  (.  472. ע"ס  סוספיתא ע"ע    –

ב'  ש'  הטומאה    ה'  מן  לפי  שהם  מאוחרת.  תוספת  רות  ב;  עד  חסידי  )ז"ח 

לעולם הבא   יש להם חלק  ורמב"ם, הלכות    –אומות העולם  יג,  סנ'  תוספתא 

 תשובה ג ה, וכאן בפירוש גורע(.  

 

ת הזרע אחרי התגבשותה, ואחרי שהצטייר בה  היא שכב  –   פסולת דג'(  435

המים הרעים שהם יסוד ס"א )ל"ז. ר' אלדאבי, שבילי אמונה ה    –הולד, וכסמל  

אקריש ההוא  (.  מותר שהכין הטבע לדחותו   -ר"ל הזרע     -והוא  ט, קכז א:  

ההוא   ואשתאר  דאנגיד  ד'לחותא  נ"א  ב  )  פ'  ב.  לחותא  קסז  ההוא  אקריש 

 (. ג'ד

 

)ז"ח עה ד; רות מה"נ.    י' ה' שהנפש מאוסה מצד  )מה"נ(.    –  וף יסורי הג(  436

 אלה היסורים שבאו על גופו של איוב(.  

 

 . 435שכבת הזרע )ל"ז(. ע"ס    –  לחותא דג'( 437
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לכלוכי הגוף, משל לחטאים הנגרמים בשל הגוף ומלכלכים     –   טנופי ג'(  438

)ל"ז(.   הנשמה  את  בגם  אתטנף  פקדונא  ההוא  ג' אי  למארי    מא  ט'  יימא 

 = הנשמה, לפי דרש על תה' לא ו, ר' במ"ר כ כ(. פקדונא פח א.  ג )פקדונא 

 

 קטו ב. ג החטא )ל"ז. שהוא גורע מהגוףוהנפש(  – גרעונא דג' ונפשא( 439

 

ג' (  440 על  דנפישין  לעומת    –  חובין  )לר"מ.  הגוף  מצד  הם  שרבים  חטאים 

לפי עהזכויות הרבות מצד הרוח(.   נא אדוני  יד    –בדו  יעבור  לג  בהאי    –בר' 

 כאלגוריה לגוף(.    –מא ב; ר"מ. עשו ב ) ח' ד' ע' ג' עלמא אדון מצד 

 

מעשה הגוף, צורתו החומרית של הגוף, הבחינה הגופנית    –   עובדא דג'(  441

בעיקר    –הבאה לידי ביטוי באיברים ובה מתבצעת הפעולה הגופנית החיצונית  

לעומת   )ל"ז.  המעשיות  דהמצוות  העבודה  רוחא  תיקונא  מתבצעת  שבה 

חובות   בהקדמת  בחיי  ר'  הבחנת  את  קצת  ומזכיר  התפילה.  שהיא  הפנימית 

וחובות הלבבות, אף שחובות הלבבות משמעותן   בין חובות האיברים  הלבבות 

וההוא נפש איהו יסודא  (.  471  ע"ס  ג'. למשמעות  368כללית הרבה יותר. ע"ס  

(.  275הנפש לפי צורת הגוף. ע"ס    עד ב. לפיכך אפשר להכיר אתב  )  עובדי ג'ל

רא  ב  )  ע' ד' אית תריסר שייפין דקיימין ב   ג' ... בע' ד'אית פולחנא דקיימא ב

ב  א.   ע"ס  קיימין  אלה  איברים  תריסר  על  מקיימים.  סטרין  (.  368=  ואינון 

 ריג א(.  ב )  עובדין דג' דתיובתין ו 

 

דג' (  442 וכסמל    –   זווגא  ם של תפארת  זיווג  –זיווג ממש, תשמיש המיטה. 

ערך   השלם  ערוך  ע'  קודם.  הנז'  למיניהם  חיבוקים  לעומת  )ל"ז.    ף גומלכות 

מילת   בלחז"ל  להוכיח  שמנסה  אבר  גוף  האחרון,  שמשמעה  פרסי!(  )ממוצא 

ע"ס   חדוותא  (.  443באריכות,    382  120  44  31  2הזכר.  תמינאה  ביומא 

כדין   דהא  הוא  ד' דאורייתא  תורה  ג  )הוא    ז'  שמחת  יום  ב.  רק  ריד  שייך 

שלא   העולם  לאומות  חלק  בו  ואין  גוף,  הנקראת  באלוהות  הדבקים  לישראל 

 כשבעת ימי סוכות ששבעים פרי החג הם כנגד שבעים האומות, ולפי חז"ל(. 
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  –  אתדבקותאכנ"ל )ל"ז. בניגוד לנשיקות. מילת    –  אתדבקותא דג' בג'(  443

מג    א   -דכור ונוקבא  ד  אתדבקותאב התדבקות, מציינת לעיתים בל"ז זיווג. כגון:  

שה"ש    –שיר השירים  (.  442  49קסח א. ע"ס  ג    –  דתיאובתא  אתדבקותא ב,  

אתדבקותא דרוחא ברוחא    –שם ב    -ישקני מנשיקות פיהו  ,  א' ד' ב'   –א א  

 )ז"ח סג א; שה"ש(. 

 

דבקותו של יצה"ר בגוף בשלוש עשרה שנותיו הראשונות,    –  דבקותא דג'(  444

יצר טוב... אין מזדווג  ין )ל"ז ס"ת. ולפי קה"ר ד יג:  וגם אחר כך לא סרה לחלוט

ש  יצה"ר...  ולמעלה...  שנה  י"ג  מבן  אלא  ועד    מזדווגלאדם  מילדותו  לו 

הקודם.    -מזדווג  כעין    דבקותא זקנתו.   נקקראות    13ע"ס  הראשונות  השנים 

= ס"א.    ערלה-בזוהר 'שני ערלה' בדומה לאלה של העץ. והאדם אז בשליטת ה

יש בכ וזרעו  ואולי  שהיא בגיל    –חלק מן המוסלמים    –ך רמז למילת ישמעאל, 

נכנסת באדם הנשמה ולא רק    13צח א; סבא. ושם בגיל  ב    –בר' יז כה    –  13

יצה"ט. לענין יצר הטוב ע' גם אבות דר"נ טו ב. 'דבקות הגוף' מיוחסת ליצה"ר  

הנשמה.   מצד  שהוא  הטוב  לעומת  והחומר  הגוף  מצד  ביסודו  שהוא  מפני  גם 

בר'   –ואת לוט בן אחיו (.  341לענין קשר הרע והחומר, ע' רמב"ם מו"נ ג י. ע"ס 

לא אעדיו כל כך    ד' ד'בגין ד  ג'דא יצה"ר נחש דלא אעדי כל כך מן    –יב ה  

וכיו"ב  א  )מניה   ס"ת.  א;  אליגוריה,  א  עט  והוא  ס"ת.  א;  קללה  לוט  פ  מלשון 

  בןברהם, ויצה"ר הוא  הוא הגוף, 'אחיה' של הנשמה שהיא א  –  אחיו בארמית.  

סרה   שלא  דבקתו,  בגלל  כך  הגוף  גיל  כל  אחר  בחברותא (.  13אפילו    בד' 

 )שם(.    בהדי ג'דההיא ערלה 

 

אהבת הנפש לגוף בעל התשובה )לת"ז. ובלשון גוף הזוהר:    –  רחימו דג'(  445

לגוף   דוקא לבעל תשובה(.  א    –אהבה שאוהבת הנשמה  ולאו  א; מה"נ,  קכב 

רות א    –בעל תשובה יימא נפשא לגבה ובאשר תמותי אמות כד איהו  ר' ד' ומ

 )ת"ז עה ב; תק' לא(.  –יז 
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השכינה )לת"ז. והנפש   –כינוי לנפש בניגוד לנשמה. וכסמל  –  שתופא דג'( 446

 נקראת כך בגלל קרבתה ושיתופה עם הגוף. ולפי גוף הזוהר שהנפש  

ה  –  272ע"ס    –  דג'ברזא    משתתפא לשכינה  כסמל  גם  שם  משתתפת  ואף 

צ"ל   ואולי  להלן.  ע'  הפוכה  דעה  אחד'.  'גוף  אותם  ועושה  בעולמות שמתחתיה 

דג' וע"ס    שותפא  להלן.  ע'  פעם,  שנמצא  איהי  (.  342  341  118כפי  ונפשא 

. הרמ"ק  24ע"ס    –  אתוון )ת"ז יב ב; הקדמה.     ש' ד' כללא דא דאתוון ואיהי  

יקר   כאן    גבאור  גורס  דג'עא  מוטעית    –  שטופא  גוף אטום מפרש:  ו  –גרסא 

נמשך זה  כשטף  דאיהי  (.   שטוף  נפשא  דא  כגוונא  שכינה...  ד' פתילה    ש' 

)ת"ז יד ב; הקדמה. והוא בתיאור הספירות וחלקי הנפש בדוגמת  איהי פתילה  

וב  ב.  סב  בר"ר  ר'  א    ג   -נר;  עולם,    –קפז  בחינת  והשוה  הפתילה,  הוא  הגוף 

ג:   . ובמאמר מקביל  ן זית זך נפתלת נשמתו שמ  פתילה גוו  לידעיה הפניני טו 

ת"ז מט ב; תק' כא(.    –  שותפא דג' דנפשא איהי פתילה על שם דאיהי  בת"ז:  

לה   דלית  דנשמתא  בג'כגוונא  שיתוף    שתוף  אין  לספירות  כך  א;  טו  )ת"ז 

 במטטרון. ור' לעיל דעה הפוכה בנוגע לשכינה(.  

 

 ע"ס הקודם.   –? שטופא דג'(  447

 

ג' (  448 וכסמל,   –  עינוגי  ומקורו    הזרע.  )למה"נ.  למלכות  מיסוד  הבא  השפע 

האברים   כל  ממנו  נהנים  ולפיכך  הגוף  התיאוריה    –הספירות    –מכל  לפי 

ב וע"ס    365ס'  -המוסברת  למובאה.  תקיף  (.  369  327בהערה  ביה  בועז 

וכל    עינוגיןויהיב לה... לנטלא כל תיאובתין וכל    ג' וכל שפר ד  ע' ג'לנטלה כל  

שהוא    בו עוזתרגום של    –  ביה תקיף ג; רות מה"נ.    )ז"ח פה ויהיב לה    ג' שפר  

מלכות. על התפתחות  רות =  = יסוד;  בעז  . וכסמל  בעזאינטרפרטציה של השם  

ע' מאמרי העומד להופיע בסקריפטה   זו בתנועה השבתאית    –של סימבוליקה 

 צדיק יסוד עולם(. 

 

ג(  449 ו(  ד)נפשא  המתענגת   –  'ענוגא  ה'נפש'  )ל"ז.  השבת  ליום  היא    כינוי 

ע"ס    –ביצה טז א    –הנפש היתרה של שבת   וקראת לשבת  (.  468ור' להלן. 

יג    ענג ו' ענוגא דכלא    –יש' נח  האי  מז א(.    ב  )ענוגא דעלאין ותתאין    ע' ד' 
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מ  אתענג  ד'רוחא...  דמהימנותא    ע'  היתרה'  ב  )בסעודתי  ה'רוח  היא  ב.  רו  

השבת,   ביום  ישראל  עם  על  ונחה  כקולקטיבית,  כאן  והיא  שנתפסת 

השכינה.   של  דמהימנותא  'התפשטותה'  סעודות השבת  סעודתי  שלוש    –הם 

א   קיח  עולם  -שבת  של  בחינותיו  שלוש  כנגד  הן  שכן  בזוהר  כך  ונקראות   ,

'אמונה' מילה   –מהימנותא  פח ב.    באריך אנפין, ז"א והשכינה ע'    –האלוהות  

תורה של  התוכן  והן  הקבלה,  תורת  הן  הוא  שפירושה  בל"ז,  זו,    מחודשת 

 האצילות והספירות(. 

 

וג'(  450 דרוחא  השמיטה    –  נייחא  ושנת  מנוחת השבת  והגוף,  הרוח  מנוחת 

וג')ל"ז.   )  רוחא  העליונים  העולמות  גם  ) רוחאהם  והתחתונים  (.  ג'(   כמה  ( 

 קח א(.  ג ) ד' ו'הוא   נ'דשבת נייחא הוא דכלא ה"נ שמטה נייחא דכלא 

 

ג'(  451 כוונת  -   רעותא דכל  או  )למה"נ.    רצון,  כל הגוף, מבוטא ע"י הדמעה 

אבל דמעה איהי בלבא  (.  372פירושה לקרוב בל"ז 'כוונה'. ע"ס  רעותא  מילת  

דהא בדמעין אזלא לבא ורעותא  )ז"ח מ א; רות מה"נ. וע"ש לעיל:    ר' ד' ג'וב

 (. ג'וכל 

 

 . 453תשוקת הגוף. ע"ס  –  ? תיאובתא דג'( 452

 

דג(  453 חזרת  –'  תיובתא  הגוף,  או    תשובת  נשמות,  בגלגול  לגוף  הנשמה 

והשווה   )ל"ז סבא.  לגוף בגלגול נשמות  חזרת הנשמה בתשובה אחרי שחזרה 

, וגם כאן אפשריים שני הפירושים  וכד חמא גלגולא ותיובתא דיליה ת"ז צט ב:  

שכן מדובר על גלגולו של קין בקיני חותן משה, ואפשר לראות בגלגול זה גם את  

ר' לה נ"א  מינה... בר ההיא דמארה    ג' ואתאביד ההוא  לן(.  חזרתו בתשובה. 

, וחסר  ת' ד'ותב ב צז א; סבא. כך נראה שצ"ל. ולפנינו:  ב  )בה    ת' ד'אתרעי ב

הוא הקב"ה, נושא    -שבפסוק, שמות כא ח,  אדוניה    –מארה  מובן שכן ברור ש

ו הגורסים:    ותב .  הפדההפועל  בקרמונה  וגם  במנטובה  גם  יתרעי  חסר 

והפדה  , הוא לפי פירוש ן' עזרא: ולתרין סטרין קאמרשך . ובהמג' בתיאובתא ד

 . ותרגומו של תשבי במשנת הזוהר נראה בלתי נכון(. פועל יוצא לשני פעולים  –
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דג' (  454 שהן    –  עותרא  המצוות  לעומת  )לת"ז.  והנאות  נכסים  הגוף,  עושר 

הנשמה(.   ועושר  דאתי  בעלמא  טבין  פקודין  איהו  דנפשא  ד' דעותרא    ע' 

 )ת"ז קמא א; תק' ד(.  דונא בעלמא דין ממונא וע

 

עניים בנכסי העוה"ז )לת"ז. לעומת 'עניים מסודות התורה'(.    –  עניים בג'(  455

  –  ע' ב' בההוא זמנא אינון צדיקים לתתא עניים מכלא עניים מרזין דאורייתא  

 )ז"ח צד ב; ת"ז. בזמן שמגלים את סודות התורה לרשעים(.   – ג'מנ"א אור יקר  

 

  –איוב כח ד   –ומאן דעאל דלו מאנוש נעו  כחושים מרעב )ל"ז(.   –  לי ג' ד(  456

 קה ב. מדובר באורחיהם של אנשי סדום, ולפי סנ' קט א(.  א )בכפנא  ד' ג'דהוו 

 

מו"נ ג כז. ע"ס    –שלמות הגוף  שלימות הגוף, בריאות )ל"ז.    –  שלימו דג' (  457

ההוא ב"נ  במובאה(.   111ע"ס    –בזמן תחיית המתים   ג'שלימותא ד .  458  160

קפ א. מדובר על מי שנולד בזמן חיבור יסוד  א ) ש' ד' אשתלים בעותרא בבנין ב

חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא אלא  ומלכות. ולפי מ"ק כח א:    –  מזלא כאן    –

 (. חייהוא פרפרזה על   ש' ד' -. נמצא שבמזלא תליא מילתא 

 

ויבא יעקב שלם  שבת לג כ:  שלם בגופו, בריא )ת"ז. לפי    –  שלים בגופיה(  458

שכינתא... שריא לרישא דחולה...  (.  ...שלם בגופו שלם בממונו  -בר' לג יח     -

)ת"ז לה ב; תק' יח.  שלים בממוניה    ש' ב' וקאים ממרעא דיליה ונפיק מדינא  

ב:   יב  שבת  חולה ר'  של  מראשותיו  למעלה  יעקב  (.  ששכינה  ויבא  ובסוכות 

יז:    )ת"ז כא שלם בממוניה    שלם ב'שלם   א; תק' כא. והפסוק הקודם, בר' לג 

. ומדובר כאן על הגאולה שתהיה בבחינת סוכות  על כן קרא שם המקום סכות 

כבוד    – בענני  אף    –מעוטפים  ויתכן  ושבועות,  גם בחינת פסח  כפי שיהיה בה 

 שרומז לשלבים שונים שיחולו בימות החגים ממש(. 

 

שה ואף לאשה לא נשואה. וכסמל  חצי גוף, כינוי למי שלא נשא א  – פלג ג'( 459

לפני שנתקנו פנים    –תפארת ומלכות    –כך היו יסוד הזכר והנקבה באלוהות    –
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ונחרבו   וכך היו גם העולמות שנאצלו  ונקבה.  כזכר  והזדווגו  הם מלכי    –בפנים 

מהאחרון   חוץ  שמתו  והם    –אדום  ס"א,  עם  מזוהים  והם  חורבנם,  סיבת  וזו 

גוף   ללא  ב:    ג )ל"ז השווה    122  79  ע"ס   –השדים שנבראו  נש דלא  פא  דבר 

לד א:    ג-וב  .דבר נש אשתכח דאתפלג נז יב:    בוכן    .נסיב הוא כמאן דאתפלג

הוא ע"ס  פגים  וכן  א:  462.  סג  יב'  ולפי  אדם  .  אינו  אשה  לו  שאין  אדם  כל 

אדם   שמם  את  ויקרא  בראם  ונקבה  זכר  וחוה    –שנאמר  אדם  וכן  ב.  ה  בר' 

וגם מדרש    –  130ס'  אדם  ע"ע    –ננסרו לפי המדרש  פרצופין ואח"כ  -נבראו דו

קבלה   ובספרי  בזוהר  מפורש  האלוהות    –זה  מערכת  תפארת    –במיוחד  על 

לאפלאטון   ב'משתה'  הוא  זו  אגדה  מקור  עברית    –ומלכות.  -114  במהדורה 

ולפיכך נמשלה אישה לאבידה שאבדה לאיש  112 ייתכן    –קיד' ב ב    –.  אמנם 

  –  114שם    –בל בכל זאת ניכר הד של אפלטון  היא הצלע, א  אבידה -ששם ה

אליו  השייך  החלק  את  תמיד  אחד  כל  מבקש  זה  לפיכך  ענין  קשור  כן  כמו   .

לרעיון שלפני ירידת הנשמות לעולם הן נשקלות במאזניים והשקולות הן הזוג,  

בהשפעת ר'    –ובכך 'חצי גוף' השקול לחציו השני. זו האינטרפרטציה של הזוהר  

, וגם לכך יש  הקב"ה מזווג זיווגים למאמר חז"ל בבר"ר סח ד:   –נהור -יצחק סגי

על    –משמעות לפי הזוהר לא רק לנשמות האדם אלא גם לספירות האלוהיות  

. כמו כן מצינו שהנשמות יורדות לעולם כלולות מזכר  1ס'    טיקלאכל זאת ע"ע  

',  הוא גם 'פלג נשמתא  פ' ג'-נמצא ש  –צא ב  א    –ונקבה, ורק אחר כך נפרדות  

כך פירש רס"ג אמונות ודעות י ז את דברי אפלאטון, ועל כך ר' י. תשבי, משנת  

וע"ס    בהזוהר   קעב.  ספר הבהיר  וע'    26ס'  אדם  וע"ע    179  160  148תרח. 

ואביהו(.  266 נדב  ענין  להלן  וע'  ביה  .  דאחיד  ישראל  כנסת  דא  אחד  מהו 

  פלגי כחדא תרי    אקרי... וכד מתחברין  פ' ג'בקב"ה... בגין דדכר בלא נוקבא  

חד   אחד    ג' אתעבידו  אקרי  ב.    ג  )וכדין  קעב(.  אחדז  הבהיר  ספר  ע'  תרי  , 

שני    –נז. ב. הנושא    ג)הוו דהא לא אתנסיבו ובגין כך בחד אתכלילו    פלגי ג'

  –לפ במ' ג ד    –בני אהרון נדב ואביהו. ובגלל חטא זה שלא עסקו בפריה ורבייה  

אחיהם   בבן  נשמות  גלגול  עליהם  מתגלגלת    –פינחס  נגזר  הייבום  סוד'  לפי 

בגוף   המוכרת  היחידה  הגלגול  צורת  וזוהי  אחיו,  בבן  בנים  בלא  המת  נשמת 

. אך איך יכולות שתי נשמות להתגלגל בגוף אחד?  7ס'    גלגולאע"ע    –הזוהר  

, ושני חצאים יחד הם  פ' ג' והם    –לפי המדרש להלן    –יכולות הן, שכן לא נישאו  
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ש נראה  זה  במאמר  באחד.  אבל  רגיל,  לגלגול  הזוהר    ג -הכוונה  סובר  א,  ריז 

נשמתם  יכלה  לא  כן  ואם  בחיים,  כבר  פינחס  היה  ארון  בני  מות  שבשעת 

ס'    גלגולאע"ע    –להתגלגל בו מלכתחילה. והוא מסביר זאת על פי סוד העיבור  

בשעת קינאתו של פינחס נוספו אליו גם נשמתם של דודיו, ובכך תיקנו את   – 31

כד    –עוונותיהם   תרביץ  אלקשטייל,  ר"י  ור'  הזרה.  האש  עוון  ושער  196גם   ,

הגלגולים לאר"י סז א, ובס' תולדות יעקב יוסף תחילת פרשת אחרי מות. נראה  

לי שמקור הזוהר בענין זה הוא וי"ר כ י, המתאר כך את חטאם של נדב ואביהו:  

עגומות...    שחצים  יושבות  היו  נשים  הרבה  חט  היו,  את  והולך  אי  ומתאר  א 

ש  כמורכבת ממילת החיבור    שחצים נשיאת הנשים. אולי הבין הזוהר את מילת  

  דפלגי ג' שחצים היו =  , ותרגם:  שחץ-, ולא גזרה כרגיל מחצי ששורשו    + חצים 

  פ' ג' דכר בלחודוי אתחזי  (.  ד-בדמות ה  ש-; ואפילו יש כאן זכר ל-להלן    –הוו  

וכד מתחברן מתחזיין חד   נוקבא,  וכך  א; א"ז.    ג  )ממש    ג'וכלהו רחמי  רצו 

זעיר אנפין כולל חמישה חסדים, ובשעת    –רחמי  מדובר בעיקר על ז"א ונקבתו.  

שבנקבה(.   הגבורות  חמשת  את  'מבסמים'  ואביהו  הזיווג  מנדב  ראיה 

 )ז"ח נט א; כי תצא מה"נ(. הוו בגין דלא אתנסיבו  דפלגי ג'כדכתיבנא דמיתו 

 

)ר"מ. ואותו  נצח והוד    –אומים. וכסמל  שני חצאי גוף, ת   –  תרין פלגי ג' (  460

רלו    ג)אינון כגוונא דתרין תאומים  ת' פ' ג'נצח והוד  צירוף ממש ע"ס הקודם(. 

 סיאם(. -א; ר"מ. נראה שאין הכוונה דווקא לתאומי

 

הוה    פ' ג'ופלגות קאים כיון ד   פ' ג'אתחלש  חצי גוף )ל"ז(.    –  פלגות ג' (  461

עשבא   נסבי  הוו  מדוג  )מית  ב.  ובנות  קס  אלהים  מבני  שמקורם  ברפאים  בר 

 האדם, ומכאן השניות שבגופם(. 

 

  פ' ג' דב"נ בלא אתתא (.  459ע"ס   –  ג' פלג    –)לר"מ, כמו ל"ז  –  פלגו ג' (  462

 קט ב; ר"מ(. ג )איהו 

 

אית בני נשא דממלן בנענועא דעיינין... ואחרנין  )ת"ז(.    –  נענועא דג' (  463

ד'ב תמן   נ'  ביה  דנשמתיה  אתר  נענועא    דבכל  ע.  עביד  תק'  ב;  קלב  )ת"ז 
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הזוהר   גוף  הנשמה  ג  השווה  בגלל  בלימוד  מתנענעים  ישראל  שרק  ב  ריח 

הקדושה שבהם, ובעקבות הכוזרי ב פ, ומקורות אחרים ר' ניצוצי זוהר שם אות  

 א(. 

 

מיתה גמורה שאין הנפש חוזרת אחריה )ל"ז. ומצוי בליה"ב    –  מיתת ג'(  464

תים אך הנשמות נשארות, כגון רמב"ן, שער הגמול  בהדגשה אחרת, שהגופות מ

  –לא ידענא כי מתה    –בר' לה יח'    –ויהי בצאת נפשה  (.  מיתת הגופותשח:  

 קעה א(.  א ) מ' ג' יתיר ומיתת רחל    ג'אלא אצטריך בגי דלא אהדרת ל –שם 

 

דג' (  465 חולשת    –  תבירו  שכן  מעלה  והיא  )ל"ז.  הגוף  חולשת  הגוף,  שברון 

  ת' ד' , ר' רמב"ם סוף מו"נ(.  104י לחוזק הנפש ושלטונה. ע"ס  הגוף היא תנא 

 קסח א(.   ב)ותקפא דנפשא אורית שת לאנוש ירותא דהוא ליה לקבלא 

 

ההוא  (.  103היום שנשבר הגוף, יום המות )ל"ז. ע"ס    –  יומא דג' אתבר (  466

 עט א(.  א )ונפשא בעיא לאתפרשא מניה  י' ד' א' 

 

 . 469יום המות. ע"ס  –  'יומא דפריש רוחא מן ג( 467

    

יום חול )ל"ז. בניגוד לשבת שהיא 'יום הנשמות' בגלל ספירת    –  יומא דג'(  468

אולי  צרורא דנשמתיןהבינה,   נקרא  זה  ולפי  ד' , השולטת,    –בגלל המלכות    י' 

את  33ע"ס   המענגת  כשבת  שלא  הגוף  בעבודות  החול  בימי  עוסקים  כן  כמו   .

  –כת' סב ב    –. וכן עוסקים בו בפריה ורביה  הנשמה, ושורה בה הנשמה היתרה

יומא דנשמתין איהו ולאו  (.  449המביאה נשמות לעולם. ע"ס   יומא    י' ד' האי 

 רה א(. ב  )בגין שדלטנו דצרורא דנשמתין איהו 

 

ג' ,  דנפשא ,  פרישו דרוחא(  469 )ל"ז.    –  מן  ביום המות  פרישת הרוח מהגוף 

...  פ' דר' מ' ג'תקיפא היא כ  –שה"ש ח ו    –כי עזה כמות אהבה  (.  133ע"ס  

מן   רוחא  דפריש  כיומא  קתיפו  ע"ס  א  )  ג'ולית  א.  אשתכח  (.  445רמה  לא 

 מד ב(.  ג) מ' ג'  פ' דנ' קשיותא בעלמא כמה ד
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דג'(  470 הנשמות',    –  עלמא  'עולם  לעומת  )למה"נ.  העוה"ז  הגוף,  עולם 

המות(.   והאי  העוה"ב שאחר  איהו  ורוחין  דנשמתין  עלמא  דדההוא  הוא    ' ע' 

א:   שם,  והווה  מה"נ.  רות  ב;  צ  דנשמתין)ז"ח  עלמא  בההיא  ומכאן  למנדע   ,

 ע"ס הבא(.   –שצירוף זה לפנינו. ושמא פירושו 'העולם הגופני' 

 

רעיונות הגוף, משלים גופניים, תפיסה גופנית מגשימה )ל"ז.    –  רעיוני ג'(  471

ל    –לבבך    רעיוני השוה   ב  ומילת    –דנ'  חלומות.  כמה    ון רעיופירושו  מופיעה 

ובליה"ב   דמיון.  לילה או  או ביעותי  פעמים בארמית שבדניאל במשמעות חלום 

מחשבה   יסודי    –פירושה  הלכות  הרמב"ם,  מדברי  מושפע  והמאמר  מב"י.  ע' 

ג, הדן גם הוא בהפרש שבין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים,  -התורה ז ב

וזה  לו:  ב  ם. ור' מו"נ  וקובע שבניגוד להם נבואת משה לא היתה כרוכה במשלי

... ומרע"ה לא היה לכוח המדמה בנבואתו מבוא...  גופניהכוח המדמה כוח  

. לדעת הזוהר היגיעו גם הנביאים לידי  כשאר הנביאים   משלשהוא לא יתנבא ב

, אך בשאר הדברים נבדלו ממשה כדברי הרמב"ם. משמעות  ר' ג'התעלות מעל  

כד    –כלומר חוץ ממשה    –יאים  שאר נב (.  441  430  429ע"ס    –  ג'דומה של  

הוו מטאן להאי חשמל לאסתכלא רעיונין אתהבילו ולבא לא שכיך ונפקו ביה  

ואומנם גם לפי  כדין חמו לגו מה דחמו בלחישו    ר' ג' מכל   יתרו.  )ז"ח לח ב; 

להאמין   טעו  לא  במשלים,  שראו  פי  על  אף  הנביאים,  שאר  גם  הרמב"ם, 

בתינוק אחד... והיה מבין בחשמל    מעשה השוה חג' יג א:    –  חשמל בהגשמה.  

וכל המרכבה של    חשמל  -. וע' שם עוד על מהות הויצאה אש מחשמל ושרפתו 

צירוף משונה שמשמעותו כנראה 'ראו דברים שלכאורה    –חמו בלחישו  יח' א.  

ד:   ג  ומקורו בר"ר  יש למוסרם בלחישה',  ולפיכך  נתעטף  מגשימים את הבורא 

אמר לו מקרא מלא הוא... ואת אומר  ,  בלחש הקב"ה בה כשלמה... אמר לו  

.  בלחישהכן אמרתיה לך    בלחישה אתמהא. אמר לו כשם ששמעתיה    בלחש

אמנם אצל חז"ל מובא ענין זה של אמירה בלחישה גם בענייני הלכה מובהקים  

 יר' ביצה א יא, סא א(.   –
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עמנא(  472 אחונא  חד  ג'  מן  הגוף,  מן  ולמוסלמים    –  אחים  לנוצרים  כינוי 

. אמנם ייתכן שהקטע כולו הוא תוספת מאוחרת. הנוסחא הארמית נראית  )מה"נ

משובשת, ואולי חלו בה הצנזורה מפני נושאה העדין. ישמעאל ועשו היו אמנם  

הגשמית   ההיסטורית  הולדתם  מצד  ויעקב  ליצחק  הגוף   –אחים  אבל    –  מן 

'אחים מן הרוח'  ולפיכך אינם  .  נשמתם אינה כלל ממקום קדוש דוגמת ישראל, 

והוא הדין לזרעם ולאומותיהם ודתותיהם אחריהם. הרעיון נראה כהיפוך אירוני  

ע"ס   הרוח'.  פי  על  'ישראל  שהם  הידועה  הנוצרים  סברת  של  (.  334ופולמוסי 

והגדולה לבני עשו והישמעאלים ומאיזה מקום היא מן הגופות שלהם שהם  

בארמית. אחוה  )ז"ח עח ד; רות מה"נ. ובהמשך שם ולא מנשמה   מ' ה'עמנו   א'

 גופנית זו היא המסבירה את הגדולה המדינית של עשו וישמעאל בעולם הזה(.  

 

 גופא ביתי של צירופי ערך -פתח אלפאמ

 94 –אברים גבי ג'      417  –אבא לג' 
 

 363-355 –אברין דג'     420 –אב ואם לג' 
 

 362  –אברין בפרודא מן ג'    417 –אב ללמד את הגוף 
 

 360 –אברין קדישין דג'     355 –אברי ג' 
 

 100 –אבריר ג'    361  –אברים דג' דמלכא 
 

 443  –אתדבקותא דג' בג'     425 –אדם בג' 
 

 121 –אתחבק בג'    378  –אדרין ואכסדרין בג' 
 

 120 –אתחבר בג'    471 –אחים מן הגוף 
 

 126 –אתלבש בג'    94 –איבריים לגבי ג' 
 

 106 –עכל ג' את   80-79 –אינון בלא ג' 
 

 102  –אתעשק ג'     418 –אם לגוף 
 

 105  –אתפגים ג'     420-419 –אם לג' 
 

 133 –אתפרשא מן ג'     390 –אמצעיתא דג' 
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 128-127 –אתפשט ג'    141-140 –אסחר לג' 

 
 127  –אתפשט מן ג'     141 –אסחרת לג'  

 
 385 –אתר דסיומא דג'     48 –אסתיים ג' 

 
  300 –אתר לבר מג'    422  –ף אפוטרופוס הגו

    
 110 –אתתקן כל ג'    276 –ארבע יסודין דג' 

 
 47-45 –בג'     130 –אשתאב בג' 

 
 66 –בג' ונשמתא ורוחא ונפשא     99אשתכלל ג' 

 
  63 –בג' ורוחא    134 –אשתליל מגופיה  

 
 67  –בג' ורעותא    97-96 –אשתלים ג' 

 
 162 –ם  בג' שלי     118  –אשתתפת בג' 

 
 44-42 –בגופיה    139  –אתאבלת עלוי דג' 

 
 43  –בגופיהון     123 –אתאחדת בג' 

 
 44  –בגופייהו     107 –אתאכל ג' 

 
 95 –בדיוקנייהו וגופייהו     108 –אתבלי ג' 

 
  319-316 –בניינא דג'       101 –אתבני ג' 

 
 317 –בנינא דג' אחרא   290 –אתבסם בכללא דג' קדישא 

 
 319 –בניינא דג' ונשמתא     103 –בר ג' אח
 

 315 –בנין הגוף     129 –אתגלים בג' 
 

 73 –ברוחא דלא ג'    250 122  –אתדבק בג' 
 

 63 –ברוחא וג'    250 –אתדבק בג' דמלכא  
 

 224 –ג' דבעירן     311 –בריאו דגופין 
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  258 –ג' דברתא דמלכא      40-1 –גופא, גוף 
 

 260 –ג' דבת יחידא    317 159-158  –ג' אחרא 
 

 248  –ג' דגנתא    186  –ג' אחרא זכאה וטב 
 

 255 –ג' דדיוקנא עלאה    86 –ג' אצל נשמתא  
 

 239 –ג' דהאי היכלא      97 –ג' אשתלים 
 

 232-231 –ג' דהאי עלמא     107 –ג' אתאכל 
 

 239 –ג' דהיכלא    108 –ג' אתבלי בעפר 
 

 245 –רבא ג' דח    106 –ג' אתעככל 
 

 226 –ג' דיומין דחול      105  –ג' אתפגים 
 

 433 –ב' דין      49 –ג' בג' 
 

 219 –ג' דישראל     194-193 –ג' בישא 
 

 199 –ג' דישתאר בההוא עלמא     76 –ג'  בלא דרועא 
 

 206 –ג' דיתער מן ארעא    75-74 –ג' בלא נפשא  
 

 182 –ג' דכיא קדישא     69 –ג' בלא נשמתא 
 

 261 –ג' דכרסיא    71-70 –ג' בלא רוחא 
 

דנשמתא      233 –ג' בעלמא דין  נהורא  ביה  דלא סלקא    –ג' 
198 
 

 428  309  172 –ג' דלעילא    210 –ג' ברזא דאדם 
 

 174-173 –ג' דלתתא      50 –ג' בתר ג'  
 

 361 314  252-249 –ג' דמלכא      156  –ג' בתראה 
 

 204 –לנשמתא  ג' דמקבלא     215 –ג' דאבהן 
 

 214 –ג' דמשה     209 –ג' דאדם 
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 267 –ג' דמתניתין    244-241  –ג' דאילנא 
 

 227 –ג' דנהורא )אחרא(     211 –ג' דאינש  
 

 196 –ג' דנהיר      230 –ג' דארעא  
 

אינון      229 –ג' דאשא  מכל  יתיר  דיליה  דנהירו  ג' 
 197 –מלאכים 

 
   237 –יהרא ג' דס   ג' דאשתאיב ביה ההוא רוח 

 302 -מסאבא 
 

 220 –ג' דעכו"ם      265 –ג' דאתוון 
 

 251  –ג' למלכא     234 –ג' דעלמין 
 

 87 –ג' לנשמתא      187 –ג' דקיק 
 

 171 –ג' לעילא     218 –ג' דרשיעייא 
 

 253 –ג' לקב"ה     201 –ג' דשבק 
 

 188 –ג' מית      223 –ג' דשדי 
 

 228 –מנהירו טובא ג'    257-256 –ג' דשכינתא 
 

  290  280  183-175  64  –ג' קדישא   236 –ג' דשמשא 
296 308 

 
 155 –ג' קדמאה    ג' דשריא )ביה( ברתא  

 259  -דמלכא 
 

 201  –ג' קדמאה דשבק     56 –ג' וכל שייפוי 
 

 157 –ג' רביעאה    439 404 –ג' ונפשא 
 

 ג' שלטא    319 60-59 –ג' ונשמתא 
 

 163-160  –ג' שלים     53 –ג' וסיומא דג' 
 

אחרניתא      63-62 –ג' ורוחא  ערבוביא  בלא  שלימא    –ג' 
164 
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 166-165 –ג' שלימא דנהיר בנהירו     67 –ג' ורעותא 
 

 191 –ג' שפלה     186  –ג' זכאה וטב 
 

 190 –ג' תבירא    373 152-147 –ג' חד 
 

 168 –ג' תקיפא     152 147 –ג' חדא 
 

   209  -גוף האדם   ליה יתיר מכל ג' חדא דנהירו די
 197 –אינון מלאכים 

 
 189 –גוף האפל     158 –גוף אחר 

 
 192 –גוף הָחרב    195  –ג' טמירתא ואתגליא 

 
 245 –גוף החרב    170 –ג' יקרא )דכלא(  

 
 185 –גוף הטהור והזך והנקי     264  –ג' לאורייתא דבכתב 

 
 207  – גוף היוצא מן הארץ     163 –ג' לא שלים 

 
 246 –גוף הנשמות      81  –ג' לגבי 

 
 223 –גוף השדים     82  –ג' לגבי לבושין 

 
 235  –גוף השמים    85-84 –ג' לגבי נשמתא  

 
 51 –גוף וברית     83 –ג' לגבי רוחא 

 
 52 -גוף וברית חשבינן חד     254 –ג' ליהו"ה 

 
 320 –גלויא דגופיהון     217 –גופות הצדיקים  

 
 324 –גלימו דג'     184 –ונקי   גוף זך 

 
 439 –גרעונא דג' ונפשא     223 –גופי דשידי 

 
 444 –דבקותא דג'     42-41 –גופיה 

 
 154 –ד גופין  194 –גופיה ביש )ונשמתיה שפירא( 

 
 283 –דוגמא דג'    213-212 -גופיה דבר נש 
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 282-277 –דיוקנא דג'    216 –גופיהון דצדיקייא 
 

 280 –דיוקנא דג' קדישא     266 –ת גופי הלכו
 

 95 –דיוקנייהו וגופייהו     246 –גופי הנשמות 
 

 119 –דיירי עם ג'     162 –גופיה שלים  
 

 456 –דלי ג'  169 –גופיה שפיר )ונשמתיה חייבא(  
 

 417 –דם לג'     225 –גופי מגן 
 

 274 –דרגא דג'    178  –גופין אחרנין קדישין 
 

 399 –דרועא ימינא דג'  205 –ו מתרין עלמין גופין דאתאביד 
 

 57  –דרועין וג'   202 –גופין דאתהדרן בלא רוחא 
 189 –הגוף האפל  200 –גופין דאתנטיעו בנשמתא חדא 

 
 192  –הגוף החרב    240 –גופין דבריאה 

 
 185 –הגוף הטהור הזך והנקי   גופין דהוו בהון רוחין ונשמתין

 204 –קדישין 
 

 207 –הגוף היוצא מן הארץ    ברין דלבר ממלכא גופין וא
 252 –ומטרוניתא 

 
 175 –הגוף הקדוש    177 –גופין ורוחין קדישין 

 
 222 –הגוף מן הכותי, הנכרי    247 –גופין לנשמתין קדישין  

 
 328-327 –הדורא דג'    גופין מצוחצחין בלא טנופא 

 167  –כלל 
 

 350 –וף  החזרת הנשמה לג   263-262 –גופי תורה 
 

 434  –השמרים שיש בגופו    222  –גוף מן הכותי, הנכרי 
 

 379 –ורידי ג'      ע"ע   –גופני 
 

 432 –זוהמא דג'    183 –גוף קדוש ונקי 
 

 433 –זוהמא ולכלוכא דג' דין      191 –גוף שפל 
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 442 –זווגא דג'       408 –גיהנם בג' 

 
 323 –כסותא דכל ג'     427  –זן לכל ג' 

 
 301 –כתרין דלא אתכללו בג'     151 149-148 –ג'  חד 
 

 77 –לא ג' ולא דיוקנא    210 –חד' ג' ברזא דאדם 
 

 288 –לאו איהו בכללא דג' דאדם    440  –חובין דנפישין על ג' 
 

   146 –לאחייא בג'    297  –חותמא מסטרא דג' 
 

 116 –לאכללא בג'      353 –חיי ג' 
 

 114 –תתקן בג' לא מ    354 –חיים לג' 
 

 125 –לאנהרא בג'     337  –חילא דג' 
 

 138  –לאשקאה ולדכאה לכל ג'     332חשיבו דג'  
 

 120 –לאתחברא בג'     331  –חשיבותא דג' 
 

 116 –לאתכללא בג'     438 –טנופי ג' 
 

 125 –לאתנהרא בגג'      458 –יומא דג' 
 

 111  –לאתקנא לג'    466 –יומא דג' אתבר 
 

 113 –לאתתקנא בג'    469 –דפריש רוחא מן ג'  יומא
 

 182 –קדישא  לבוש יקר דג' דכיא   276-275 –יסודא דג' 
 

 321 –לבושיהון דההוא ג'    335 –יסודא ושרשא דג' 
 

 300-298 –לבר מג'     276 –יסודין דג' 
 

 437  –לחותא דג'     436 –יסודי הגוף 
 

 77 –ה לית גוף ולית גוי    98 –יסתיים ג' 
 

 286 –ליתהון בכללא דג'    333 –יקרא דהאי ג' 
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 78  –לית לה עיינין וג'     58 –ירכין וג' כחדא 
 

 433  –לכלוכא דג' דין     334 –כבוד הגוף  
 

 142 –לנטלא כל ג'     60 –כגון ג' ונשמתא 
 

 111 –לתקנא לג'     338 –כח הגוף 
 

 124 –מאירה לגוף    291-285  –כטלא דג' 
 
 428  –מאכלים לג' דלעילא    289 –לל דג' דלתתא כ
 

 374 –מאני דג'    290 –כללא דג' קדישא 
 

 424 –מארי דג'     323 –כסותא דג' 
 

 136 –נפק בכללא דג'        48 -מג' 
 

 נפשא דלא תשתצי עם ג' ותשתצי     464 –מיתת ג'  
 345 –מאתר אחרא       

 
 65 –נפשא וג'     423 –מלאכים דג' 

 
 93  –נפשא לגבי ג'   423  –מלאכין דאינון משמשין לג' 

 
 343  –נפשאן דדיירי עם ג'     322 –מלבושא דג' 

 
 344 –נפש דאשתציאת עם ג'       410 –מלכא דכל ג' 

 
 340 –נפש הגוף   472 –מן ג' חד אחונא עמנא  

 
 342 –נפשות דאינון משותפות עם ג'     413 –מנהגי ג' 

 
 88 –נשמתא אצל ג'     414 –מנהגין לכל ג' 

 
 90-89 –נשמתא בג'    296-292 –מסטרא דג' 

 
 348  –נשמתא דרכיב על ג'    296 –מסטרא דג' קדישא 

 
 92 –נשמתא לגבי אברים דג'    295  –מסטרא דגופיה 

 
 91 –נשמתא לג'      376 –מקורין דג' 
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 68 –נשמתא עם ג'     377 –מקורין דשייפי ג' 
 

 נשמתין דלית לון ג' בהאי      397 –משכא דג'  
 349 -עלמא 

 
 נשמתין וגופין דאתאבידו מתרין    423 415 –משמשין דג' 

 205 –עלמין       
 

 296-292 –סטרא דג'     380 –משקין דג' 
 

 385-382 –סיומא דג'   272 –משתתפא ברזא  דג' חד 
 

 384 –סיומא דג' וכללא דיליה      104 –מתבר ג' 
 

 383 –סיומא דכל ג'    122 –ולא מתדבקן  מתדבקן בג'
 

 א 395 –סמכין דג'       
 

 131  –סתימין בג'    112 –מתתקן גופיה 
 

 441 –עובדא דג'    369 –נהירו דכל שייפי ג' 
 

 454 –עותרא דג'      429 –נהמא דג' 
 

 396 –עיינין דג'     431 –נזקי דג' 
 

 448 –עינוגי ג'     145 –נטע גופות 
 

 329-330  –עיקרא דג'    450 –א דרוחא וג' נייה
 

 470 –עלמא דג'      463  –נענועא דג' 
 

 395 –עמודא דג'     287 –נפיק מכללא דג' 
 

 375 –קסטין לג'    395 –עמודא דסמיך לג' 
 

 373 –קשרי דשייפי ג' חד    449 –ענוגא ד)נפשא ו( ג' 
 

 398 –רגליו דג'     448 –ענוגי ג' 
 

 346 –רוחא אחרא דשלטא בג'     455 –עניים בג' 
 

 73-72 –רוחא בלא ג'    336 –ענפא דשרשא דג' 
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 352 –רוחא דשארי גו ג'    244 –ענפא מג' דאילנא 

 
 61 –רוחא וג' כחדא   330 –עקרא דג' אתבני מיניה  

 
 72 –רוחין בלא ג'      329 –עקרא דכל ג' 

 
 351 –ג' ין דלא אתברי לון  חרו    460-459 –פלג ג' 

 
 273-268 –רזא דג'     462 –פלגו ג' 

 
 272  –רזא דג' חד     461 –פלגות ג' 

 
 273 –רזין דג'      435 –פסולת דג' 

 
 370 –רזין דשייפין דג'  469 –פרישו דרוחא, דנפשא, מן ג'  

 
 445 –רחימו דג'     132 –פריש מן ג' 

 
 392-391 –רישא דג'     381 –פרקין דג' 

 
 393 –רישא דקיימא על כל ג'      284 –ג' פשיטו ד 

 
 394 –רישא דקיימא על כל שייפא ג'   387  –פתחא ומשיכא דרוחא וג' 

 
 54 –רישא וג'     386 –פתח הגוף 

 
 55 –רישא חדא בלא ג'    281 –ציורא דדיוקנא דג' 

 
 421 –רם לגוף     282 –ציורא ודיוקנא דג' 

 
 451 –רעותא דכל ג'     430 –צרכי ג' 

 
 372  –רעותא דכל שייפי ג'    314 –קומה דג' דמלכא  

 
 401 –שדרה דג'    407-403 –קיומא דג' 

 
 400 –שוקא דימינא דג'    403  –קיומא דג' ונפשא 

 
 446 –שותפא דג'     406 –קיומא דכל ג' 

 
 447 –שטופא דג'    407  –קיומא ויסודא דכל ג' 
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 242 –אילנא שיורא ג' ד     144 –קיימא בלא ג'  
 

   373-364 –שייפי ג'     402 –קיימא דג' 
 

 367 –שייפי דג'    143  –קיימי בגופייהו 
 

    465 -תבירו דג'     368 –שייפין ג' לבר  
 

 243  -תוקפא דג' דאילנא    373-364 –שייפין דג' 
 

 409 -תוקפא דכל ג'       368 –שייפין דג' לבר 
       

 452 –אובתא דג' תי    312 –שיעורא דג' 
 

 371 –תיאובתא דכל שייפי ג'      312 –שיעור דג' 
 

 453 –תיובתא דג'    313 –שיעור קומה דג' 
 

 310-302 –תיקונא דג'     416 –שליחן דג' 
 

 307  –תיוקני ג'   412 –שליטא עלאה על כל ג'  
 

 308 –תיקוני דלעילא דבג' קדישא     458 –שלים בגופיה 
       
 307  –תיקונין דג'     457 –ג' שלימו ד 

 
 תיקונין וחיילין ומשריין    434  –שמרים שיש בגופו 

 309 –בג' דלעילא       
 

 310  –תיקונין פנימאין לגו מן ג'   שעור, שעורא = שיעור שיעורא 
  

 137  –תליין מן ג'     325 –שפירו דג' 
    

 411 –תלתא מלכין בג'      325 –שפירו דכל ג' 
 

 תקונא = תיקונא       
 

 318 –תרי בנייני דג'     326 –שפר דג' 
       
 153 –תרין גופין     389 –שערי ג' 

 
 460 –תרין פלגי ג'     426 -שקל דג' 
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 תריסר שייפין אחרנין פנימאין     446 –שתופא דג' 
 368  –לגו מן ג'       

 
 388 –תרעא דג'    339 –שתי כוחות הגוף 
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 ש"ת  גופני

. ומצד  256  36ס'  גופא  תואר למטטרון )ת"ז. התואר ליה"ב ור' להלן. ע"ע    –(  1

, עמי הארץ  2ע"ס    –מטטרון נובע כל מה שהוא גופני ואינו רוחני: בעלי הפשט  

כעבד מטטרון את רבו הקב"ה, ששת ימות    –המקובלים    –שעליהם לשרת ת"ח  

משנה למלך  החול החייבים להכין לשבת, ששה סדרי המשנה = מטטרון שהוא  

ציון ת"ש.    –ובעל שש קצוות   והמשנה מכילה את המצוות ה'גופניות'. ע' בער, 

הזוהר   משנת  תשבי,  מילת  ב  וע'  ואילך.  ל  ג'תרפ  בהקבלה  בליה"ב  -נבנתה 

עצמה  רוחני  , שהיא מצדה שאולה מערבית ואליה באה מן הסורית. מילת  רוחני

רוניות והחכיות המבוטאות  יכה, כתואר לאותיות הג אז"ח צב ב;    –מצוייה בל"ז  

  –הלשון השניים והשפתיים    –כביכול ע"י הרוח בלבד בלא תוספת איברי הפה  

לספירות    -  1ס'  גלגולא  ע"ע   כ'רוח'  שהיא  הבינה  בספירת  מקורן  אלה   .

שמתחתיה. עניין זה שאוב מס' האותיות השכליות השייך לחוג העיון, ונדפס ע"י  

בקבלה   יד  בכתבי  ושם:  218שלום  השכליות  א ,  האותיות  ד  חע"ה... 

נאצלו מן  והרוחניות והן  ורמד"ל    -הקדמון  צ"ל    –האויר הקדו'  .  ולפי הזוהר   .

  336, שושן עדות  113נב ב, רמד"ל, שקל הקודש    א   –נאצלו הגרוניות מבינה  

]אפשר    . ועוד  וכ'  ח'  האותיות  את  צורה  באותה  ביטא  שהזוהר  איפה  דומה 

קעח ב;  ב   –נס מלשון ויסעו , שכן הוא דורש שהאות ע' לא בוטאה בלשון הזוהר

(.  קנג א; ר"מג    –חמרי  מצויה בלשון תיקוני זוהר גם המלה    ג'בנוסף ל  סד"צ. 

 )ז"ח קו ג; , ת"ז(.   ג'מטטרון... ואיהו 

 

בעלי משנה גופניים, בעלי הפשט התלמודי לעומת    –  מארי מתניתין גופניים (  2

לעיל(.    שכליים המקובלים ה ע'  בוצינא  הא)לת"ז.  לך  רזא אנא שאיל  י בארח 

אלא דמארי מתניתין שכליים דאתמר עלייהו    מ' מ' ג' קדישא, ולאו בפשיטו ד

יזהירו   ג    –והמשכילים  יב  ת"ז.    –דנ'  ג;  קו  רזא  )ז"ח  לקבלה.    –אורח  כינוי 

  –והמשכילים  כינוי למקובלים.    –מארי מתניתין שכליים  פשט הכתוב.  פשיטו  

הזוה בגוף  מובא  זה  פרשת  פסוק  בראש  בעיקר  למקובלים  בקשר  בקביעות  ר 

ספר   להתחיל  צריך  ששם  ראייה  ומכן  ז"ח,  תקוני  בראש  וכן  ושמות,  בראשית 

 ת"ז, וכן הסדר באור יקר. מפסוק זה קיבל ס' הזוהר את שמו(. 
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 (. גלגולש"ז )ל"ז לפי לחז"ל  גלגולא

 

השמים(.    –(  1 גלגלי  לסיבוב  הכוונה  לחז"ל.  )לפי  דקסיבוב  מסתתרן  ובג'  א 

דכל פלכא ופלכא ואינון  קע ב(.  ג  )מתדבקן דא בדא    ג' גלגלין מתחבקן... ב

כנראה    –...ארבע גלגלין בפלכי ארבע זווין    -שה"ש ד ג    –אקרון פלח הרמון  

  ג' לההוא עטרא וכד נטלי לה אזדקפן לעילא עד דמטו ל  ג'זגין נטלין בצ"ל  

, ושאול  פלךים, מליה"ב  הוא גלגל מגלגלי השמפלכא  רט א.    ג)דפלכא עלאה  

  חמעיד כנראה שבעל הזוהר ביטא    פלך -ופלח  . זיהוי פשוט זה של  فلكמערבית  

גם  כ-כ מעידה  כך  על  גרוניות.  אותיות  בה  שאין  הספרדית  הלשון  ובהשפעת   ,

'הרוחניות'    כ העובדה שהוא כולל את האות     –  1ס'  גופני  ע"ע    –בין האותיות 

גמור למקורו בס' האותיות  עוד אלא שבעל ס' האותיות    ובניגוד  ולא  השכליות. 

ואומר:   זה,  היגוי  בבעלי  קשה  שם  נוזף  יהגו  השכליות  לא  ה'  שונאי  וע"כ 

הקודש מרוח  אצולה  רוחם  אצילות  אין  כי  בגרונם  האלה  ואולי  האותיות   .

מתכוון הוא בכך ליהודים הספרדים בעלי ניב דיבור כשל בעל הזוהר, אך אולי  

 לנוצרים(.  כוונתו לאשכנזים, ושמא

 

2  )–  ( העין  העין  גלגול  מתאים  גלגל  ואינו  כולה,  העין  גוף  פירושו  שבלחז"ל 

גלגול    –תה' יז ח   –אישון בת עין  לכאן. קרוב יותר שהכוונה לאישון שכן תרגום 

. וע' וי"ר לא  הוא השחור שבעין שהאור תלוי בוופרש"י שם  די במציעות עינא;  

רואה  ח:   אדם  אין  שלעין  הזה  מתוך  הגלגל  ולא  בו  שיש  השחור  מתוך  לא 

, ואולי הוא ממקורות הזוהר  הלבן שיש בו אלא מתוך השחור שבשחור שיש בו

גלגול   ע"י  גם    –לענין ה'סתום' שבעין המאיר  ר' להלן. משמעות אישון נמצאת 

מוסאיוב   כ"י  רמד"ל  ב:    9בכתבי  מיח  יוצאים  ונראה  עיניהם   גלגליברקים   ,

ין האור הקשור לגלגול העין נזכר גם הוא בכתבי  כציטוט מספרות המרכבה. עני 

כנוגה המסבב למראית העין בגלגל הזוהר הסתום  :  123רמד"ל. שקל הקדש  

אור הסתום והנעלם אשר אמרנו הוא המגלגל אור  ושם:  ואינו נראה בנגלה.  

הסתום והוא אור הנחבא שאינו נגלה ואינו    עיןאור ה  התגלגל זוהר אמיתי ב

בעולם  צד  בשום  בסתום.    נראה  מאורות,  זולתי  ארבעה  יוצאים  זה  ומאור 
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ובשושן   העיון.  חוג  של  הטרמינולוגיה  את  ומזכיר  הבינה,  ספירת  הוא  וכסמל 

. כוונת הציור מתבררת  בסבובו  מתגלגלאור זוהר הסתום באור ה:  330עדות  

הו איפא סיבוב    ג' סתים עינך ואסחר גלגלך ואתגליין אינון גוונין.  כג ב:    ב לפי  

טבעית  גלגל   תופעה  והיא  גוונים,  האדם  שיראה  עד  עצומה,  בהיותה  העין 

המתגלים   הגוונים  שכן  מיסטית,  חשיבות  זו  לטכניקה  מיוחסת  ובזוהר  וידועה. 

, והאור הסתום העליון הוא  -רצג ב; א"ז    ג  –בדרך זו רומזים לסודות האלוהות  

בסתימו  :  ספירת הבינה. ואולי קשור עניין זה לאמרה הפרדוכסאלית על הבינה

לה   חמאן  לאימרה    –דעיינין  קונקרטי  פירוש  זה  ושמא  מת',  א;  קכב  ז"ח 

'סתום' רומז   יותר. מכל מקום ברור שהתואר  שמשמעותה הראשונה מופשטת 

ומקורו הנעלה מהשגת אנוש   דו משמעי, בגלל עילומו  בינה,    –לאור זה באופן 

להגי גם  כנראה  אפשר  זו  בטכניקה  העיניים.  סתימת  בגלל  וזו  וכן  עתידות,  ד 

שממנו   המקור  היא  בלעם  עניין  על  הדרשה  ואולי  בלעם,  של  חכמתו  היתה 

כזה אינו אלא נחות    ג' התפתח הרעיון והטרמינולוגיה הקשורה בו. בהקשר זה  

ר'   לס"א,  זאת  קומץ מהאור האלוהי המגיע בכל  והוא רק  א  בבדרגה,  ב:  -סט 

הוא מתדבק ביה,  דס"א    –דטפסא  נ"א    –בלעם לא תב ולא אהדר דטנופא  

אית   אחרא  בסטרא  דהא  מסתכל...  הוה  דמרחיק  אסתכלותא  דא  כל  ועם 

סביב   לו  ונגה  כד"א  סחרניה  דנהיר  חד  דקיק  כז    –נהירו  א  ...והוה    -יח' 

ו דעינא  בסתימו  נהירו  בההוא  עינאמסתכל  נהורא    אתגלגל  נש  בר  וחזי 

ואוקמוה שתום סתום   ורזא דא שתום העין  ולא חזי.  ב    סנ'  –סתימא    –קה 

. והוא  וכלא חד. דהא לית ס"א דלית ביה נהירו דקיק זעיר מסטרא דקדושא

וגלוי עינים  דרש על הפסוק   שתום =  ד. מצד אחד  -במ' כד ג  –שתום העין... 

ומאידך   רואה,  ואינו  עיניים 'סתום'  לנקוט  גלוי  אם  רואה'  ולא  'רואה  הריהו   ,

= סתם  שתם  ם גם כך:  במבנה התחבירי השכיח בזוהר. ביטוייים אלה מפורשי

ויגל  = גלגל את עיניו, ומכאן ראייתו. וזאת לפי במ' כב לא: גלוי עיניים את עיניו, 

יכול להתפרש גם לענין 'גלגל'. 'סתימות' האור כאן אינה  ה' את עיני בלעם, ויגל  

קליפת   והוא  הנמוכה,  ומדרגתו  מיעוטו  את  דוקא  אלא  נעלותו  את  כלל  מביעה 

וחיזוי דעינוי  רלז א:    ב -. והשוה מה שנאמר על בלעם ב21ס'    אגוזא ע"ע    –נגה  

. טכניקה כזו של ניחוש לא מצאתי במקום אחר, אבל אולי  לא הוה בארח מישר 

,  מעונן... זה האוחז את העיניים כעין זו היתה כוונת חז"ל המקורית בסנ' סה ב:  
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ז, וכעין    וי"ר יא   –שאחז בתי כניסיות ובתי מדרשות  סוגר, כגון:   –אוחז  ופירוש  

זה פירשו גם אחרים, אלא שנראה לי שהמעונן סוגר דוקא את עיני עצמו בשעת  

הניחוש, ולא את עיני האחרים על דרך ההשאלה בלבד. ורק בפירוש זה אפשר  

מ שמו  גזירת  את  טבעי  באופן  שם:  עיןלהסביר  והשוה  פיתום  .  זה  אוב  בעל 

זה המעביר שבעה  ם:  מפורש שם גהאוחז את העיניים  -, וכו'. ווהמדבר משחי 

ואף שם הכוונה לעין עצמו. ומדובר שם כנראה על שיטת    –מיני זכור על העין  

בפסוק   שכן  ומנחש    ניחוש,  ש מעונן  כפרש"י  ושלא  כאחת.  הוא  האוחז  -באים 

זולתו.   עיני  את  הצבעים    ג'הסוגר  ובארבעת  חומר,  כמין  בת"ז  נדרש  זה 

הנ גלגולי  ארבעת  על  רמזים  נמצאו  בו  ובעיקר  המתגלים  לאדם  הצפוים  שמות 

כסתימו דעינא  (.  118  85. ע"ס  190ס'  אדם  ע"ע    –בקשר לגלגוליו של אה"ר  

ב ונציץ  אזדהר  מתגלגלא  באריכות(.    א )  ג' דחד  וע"ש  א  חיזו  מב  כההוא 

וההוא מה   נציץ  זהרא  ואתחזי ההוא  עינא  דמתחזיא בסתימו כד מתגלגלא 

בההוא   אתחזי  על  ג'דלא  דשלטא  רוחא  ההוא  א(.  א  ) כלא    איהו  זהר  מג 

ב בר  כלל  ביה  אתחזי  דלא  בסתימו    ג' אספקלריא  סתים  איהו  כד  בעינא 

   ב: ס"ת וע"ש(. -צז אא )אספקלריא דנהרא  ג'ואתחזי בהאי  ג' ומגלגלין ליה ב

 

חסידי    –(  3 בלשון  מאוד  רווח  זה  )שימוש  תמורה  של  בדרך  האותיות  חילופי 

מקובלי ספרד   ובלשון  סוף    –אשכנז  רמב"ן  א  ע'  רמב"ן  כתבי  לחתונה,  דרשה 

ב:   סח  אורה  שערי  ג,  כא  אגוז  גנת  ג'יקטיליה,  ור"י  והקלח,  .  גלגול הצירוף 

ד:   ב  יצירה  בס'  אולי בתמונת הגלגל  יסוד קבועות בומקורו  אותיות    גלגל כב 

פנים ואחור וזהו סימן לדבר אין לטובה למעלה    גלגלברל"א שערים וחוזר ה

דא והארץ    ג'ב(.  105ע"ס    –= תמורה  גול  מענג ואין ברעה למטה מנגע. גל

קס א. והוא צירוף משם בן  ב  )בתוון קרע שטן    –בר' א ב    –היתה תהו ובהו  

 מ"ב(. 

 

 (.  65 64  21 20 13סיבות )ע"ס  –( 4

 

 (. 101 84 83 58אילן היחס )ל"ז. ע"ס  –( 5
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 (. 26כת' קיא א. ע"ס   –לת"ל  גלגולגלגול מחילות ) –( 6

 

ליה"ב. על מוצא המילה והשתלשלותה ע' ג. שלום,    –  גלגול)  גלגול נשמות   –(  7

אך   חייא  בר  אברהם  ר'  של  בלשונו  בעיקר  שמקורה  שם  ומובא  טז,  תרביץ 

קצת   שונה  שימוש  reincarnatio  –במשמעות  פרטים.  כמה  להוסיף  ואפשר   .

בהגיון   הרווח  הוא  המונח  להתגבשות  לתרום  העשוי  אברהם  ר'  בלשון  נוסף 

...  :  46'  הנפש, כגון עמ . נוסף  ומתחלפת מצורה אל צורה   מתגלגלת והצורה 

בקשר לגורל הנפש אחר המות,    גלגללמקור הפילוסופי מצוי גם במדרש שורש  

מחילות   גלגול  השווה    –  26ע"ס    –במשמעות  כן  להשפיע.  היה  עשוי  זה  ואף 

הגמול   בשער  הרמב"ן  מתקשר  ט:  -רפח  בלשון  נפשו  מת  שהרשע  ותיכף 

ו  גלגלב ועמו  האש...  לגהינם  יורד  העניין    מתגלגלתהוא  וזה  לשם.  ויורדת 

ל הנבראים   גלגולי דומה  בכל  להווייתם  החוזרות  זה  הסיבות  גלגול  אמנם    .

הוא   אף  מצוי  הרמב"ן  של  רעיונו  במובנינו.  נשמות'  'גלגול  אינו  הרמב"ן  שאצל 

ע"ע   ועליו  וברמד"ל,  שלום    קוספיתא  בזוהר  לפי  שם    –באריכות.    –תרביץ 

למילת  משמע נשמות'  'גלגול'  למקום    גלגולות  ממקום  תזוזה  בהוראת  מקורה 

היהודית    تناسخבהשפעת   בפילוסופיה  שתרגומה  לי  העתקה הערבית,  נראה   .

ליחוס   הראשונים  המקובלים  את  שהביא  הוא  מונח  אותו  של  נוסף  שתרגום 

. בנוסף  348ס'  אדם  שבלחז"ל, עוד על מונח זה ע"ע  סוד העיבור  -משמעות זו ל 

אשתזיב  :  87כך השפיעה גם המשמעות 'תמורה', כגון בראשית רבתי, אלבק  ל

. ואולי השפיע אף לשון הפסוק, רות ד ז:  3)מ"מ ג"ש( וכן ע"ס  דברי    ג' בריך ב

, שעניינו היבום ובעיני המקובל קשור לגלגול. והשווה  על הגאולה ועל התמורה

המונח   את  א  התחלפות גם  שלום,  ג.  ראב"ד',  'הפסוידו  נציקלופידיה  אצל 

שבדברי בר חייא לעיל. וכן תרגם  ומתחלפת   מתגלגלת , וכן גלגול יודאיקה ערך 

שמצא    -. על מקבילה ערבית למונח זה  השנות ר"י ן' תיבון באמונות ודעות ו ח:  

ויידא   לטינית    –ג.  יסוד    –  revolviומקבילה  פרקי  שלום,  לציין  318ע'  יש   .

ד   גלגולש נוהגת לפני  זו אינה  וכל המקורות שציין שלום  במשמעות  ור הזוהר, 

  כגון ר"י ן' לטיף, ר' טודרוס אבולעפיה   –שם הם מדור זה או קודמים אך במעט  

,  . ראה אוצר  הכבוד לכתובות דף קיא[גלגול מחילות]הוא מסמיך משמעות זו ל

מתקופה   שהוא  לע"ד  ונראה  צ"ע  התמונה  ס'  לעניין  וכו',  עכו  דמן  יצחק  ר' 
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צד ב    ב  –מצויה לרוב בגוף הזוהר רק בסבא דמשפטים    ג'   מאוחרת יותר. מילת 

א  – להלן    -קיד  הובאו  הזוהר  גוף  המקומות  כל  פעמים,  שלוש  רק  לו  ומחוץ 

והוא   הזוהר  בעל  בתודעת  חי  אינו  המילה  שמקור  לציין  יש  השונים.  בצירופים 

מובא    ג' תרביץ שם. רעיון הגלגול בלי שימוש במילת    –  גלגלכבר דורשו מלשון  

קסז  ג  נז ב,    גז א?    ג רלט א,  א קפו ב ואילך,    א והר עוד פעמים אחרות, כגון:  בז

ב; פקודא תוספת, ז"ח נט א; כי תצא מה"נ, ז"ח  -שח א ג  קפב ב,    ג קעז א,    גא,  

  –פט; רות מה"נ לפי ס' הבהיר קצה. גם בכתבי רמד"ל נפוץ הרעיון, ר' בעיקר  

, שו"ת יד. בגוף הזוהר  360-355, וכן שושן עדות 90-85סוד יבום, נפש החכמה 

ואינו כלל עונש סתם. רק מי   וברמד"ל מוגבל רעיון הגלגול לעניין היבום בלבד 

יסוד   פרקי  שלום,  שמביא  הכלל  מן  היוצאים  אף  בגלגול.  יחזור  בנים  לו  שאין 

, אינם בטוחים שכן במקומות אלה אינו דן כלל בעונש שבגללו הוצרכו לבוא  319

יוצא מן הכלל  ג  בגלגול.  ז"ח פט  נראה כתוספת מאוחרת  -אחר הוא    –ד, אבל 

. בכך צמצם הזוהר מאוד את רעיון הגלגול כפי שמופיע בס'  145ס'    גופא ע"ע  

הבהיר, ובכתבי חוג גירונה, שאע"פ שהכירו גם את סוד היבום בכ"ז יש לגלגול  

אצלם  גם תפקידים אחרים. לעומת זאת בר"מ ות"ז רב מאוד השימוש במילת  

קיים,  והוו  ג' מצווה שלא  כל  על  בגלגול  חוזר  אדם  הגלגול:  רעיון  על  אריאציות 

ע"י כך   כל איבר בגופו שנפגם  ות"ז מכירים גם בגלגול  49ע"ס    –ובגלל  ר"מ   .

ע' שלום,    –ואף של האיברים השונים    –  93ע"ס    –נפרד של נפש רוח ונשמה  

יסוד   כש330-328פרקי  גלגול  של  סימבולי  שימוש  גם  רווח  בת"ז  הכוונה  . 

הזוהר  79ע"ס    –לספירות   בגוף  לכך  ראשון  ורמז  גם  47ע"ס    –,  יש  שם    ג' . 

ונדודים   גלות  כגון  אלגורי,  ות"ז בסוגים  15  14ע"ס    –בשימוש  ר"מ  וכן מכיר   .

גלגולים   של  ומשונים  לאשר  11-8ע"ס    –חדשים  יש  בבע"ח  גלגול  בעניין   .

ת"ז ידע על עניין זה  , שבעל ר"מ ו336בהחלט את דעתו של שלום, פרקי יסוד  

אבל לא קיבל אותו והוציא אותו מידי פשוטו, ע"כ עמדתי גם אני לפני שקראתי  

את דברי שלום. בנוסף לדוגמאות שמביא שם שלום על גלגול בבהמות המפורש  

ויצה"ר   סמאל  על  המפורש  בכלב  גלגול  ועל  הקודש  חיות  להעיר    –על  עלי 

ה  בכלב  גלגול  בעניין  ת"ז  בעל  של  הבא  שמקורו  יוסף  לר'  המצוות  טעמי  וא 

נז   תעשה  לא  הבירה,  על    –משושן  ומפורש  בסוס  גלגול  עניין  גם  בת"ז  מובא 

  ג   –ומפורש על יצה"ר  כלב ונחש וחמור נוער  -, וכן גלגול ב91ע"ס    –משל לגוף  
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שכוונתו   בהמשך  ומסתבר  בחיות  גלגול  על  ת"ז  מדבר  אחר  במקום  א.  רלח 

. לעניין בעיית תחיית המתים  37א; תק' ע, ע"ס ת"ז קלג  –לסימני גלגל המזלות 

המגולגל   ע"ע  155ס'    גופאע"ע    –של  הגלגול  על  עוד  מקיף  טיקלא.  מחקר   .

יסוד   פרקי  שלום,  ר'  ובזוהר  בקבלה  והתפתחותו  הנשמות  גלגול  על  וממצא 

הדברים(.    308-357 על  כאן  לחזור  צורך  כל  מתחייבא    גלגולין ואין  לא  דילה 

עבד עברי...  מלשון הפסוק, שמות כא ב:    –  שניןד א; ת"ז.  צ  ב)אלא שית שנין  

יעבד שנים  מספר  שש  בגלגול.  החייבות  הנשמות  וממנו  מטטרון  הוא  העבד   .

  –. על התיאוריה שזה מספר גלגולי האדם 6הוא  – 13ע"ס  –שנים    –גלגוליהם 

יתון לבר נש    גלגולין וכמה  , וכאן הם כנגד שש הקצוות של מטטרון(.  73ע"ס  

ההוא גופא נחית באבדון    גלגוליןחובין אלין ואם לא חזר בתיובתא באלין    על

ע"ס   ההמשך  לב.  תק'  ב;  עו  ע"ע  73)ת"ז  בת  (.  156-155ס'    גופא .  דלהאי 

ובכל   אתר  בכל  ליה  קיימא  בכמה    ג' זוגיה  ואתי  דאזיל  אע"ג  שעתא  ובכל 

זוהר סבא  )ת"ז ק ב; תק' סט. והוא לפי גוף ההאי איהו צדיק וטוב לו    גלגולין

א    ב  –דמשפטים   גם    –קו  בידו,  עלתה  ולא  בנים  להוליד  שהשתדל  שהצדיק 

. אך כאן בת"ז הרמז  99  53ע"ס    –אשתו מתגלגלת עמו, וכך ניצל מן ה'היפוך'  

יסוד   לספירת  גם  ודם  בשר  לצדיק  בנוסף  צדיק  הנקראת    –  19ע"ס    –הוא 

בגלות   יוצאת  כלומר  השכי  –  15ע"ס    –ו'המתגלגלת',  עם  ענין  יחד  צדיק  נה. 

 מפורש כבר בספר הבהיר קצה על עניין הגלגול(.   –ברכות ז א  –וכו'  וטוב לו  

 

ירידת הנשמה ממקורה העליון למקום נמוך יותר, או לעוה"ז )ת"ז. שמוש    –(  8

מילת   של  נשמות    ג'מורחב  גלגול  היא    –במשמעות  והירידה  הקודם.  ע"ס 

 (. 258ס'  גופאע"ע   60 55 30  17 16. ע"ס 15ע"ס  –לנשמה בבחינת גלות  

 

 (. 31עיבור )ת"ז. ע"ס   –( 9

 

 (. 57 35גלגול גופות )ת"ז. ע"ס  –( 10

 

 (. 32גלגולו או התפשטותה של נשמת משה )ר"מ ות"ז. ע"ס  –( 11
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= גל בלשון משוררי ספרד.    גלגלתנועת עליה וירידה כגלי הים )ת"ז. לפי   –(  12

כגון   בזוהר,  ב:    ב וכך  ונחתין דימא.  גלגלוי כ  סלקין  סט:  ..  תק'  א;  קח  ת"ז   ,

אינון כגוונא   גלגולים וכל באריכות(.  40. וכן ת"ז מז ב; תק' כא. ע"ס ימא גלגלי

 )ת"ז ק ב; תק' סט(. דגלגלים דסלקין ונחתין 

 

ואף של הספירות )ת"ז.    –(  13 זיווג, הן של בני אדם  ואף  גורל מאורע פעולה 

, אבל באופן אסוציאטיבי התקשר  21  20  ע"ס   –ביסודו אינו קשור לגלגול נשמות  

אליגורי   בפירוש  ובעיקר  גלגול הנשמות  רעיון  גם  ענין  65  64  33ע"ס    –לכך   .

גוף    = לגלגול שכן האשה  אליגורית  דרך  14ס'  גופא  ע"ע    –הזיווג קשור  אין   .

כל אלין  להפריד בין ההוראות השונות בגלל אופיין האסוציאטיבי של הדרשות(.  

יד על  הוו  גלגולין  מצרים התגלגלו  יה  מלך  פרעה  ידי  על  כא.  תק'  ב;  נג  )ת"ז 

ע"ס    –ונגרמו כל הגלויות והאסונות, ובמקביל גלגוליה הרבים של נשמת משה  

והן   –שמות כא י    –שארה כסותא ועונתה לא יגרע  (. 15ע"ס   –  = גלות  ג'.  32

מיא  ...אשתו כגופו ד  -איוב לג כט    –כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר  

  גלגולין  ולקבל אלין    –מ"ק כה א    –...ומינה בני חיי ומזוני    -לפי ברכות כד א    –

מעשה   ושינוי  השם  ושינוי  מקום  סט.    –שינוי  תק'  א;  קא  )ת"ז  ב  טז  ר"ה 

השנות  , ואף לפי  83= גלגול, ומקורו ע"ס  שינוי  . ואולי  73ע"ס    –פעמיים שלוש  

תיבון   ן'  גם  7ע"ס    –בלשון  ואולי  במובאה  ע" שנים  .  מאותה    -ש  גלגולים   =

)ת"ז קא    –בר' כד סג  ויצא יצחק לשוח בשדה    ג' יצחק מה כתיב ביה בסיבה(.  

והן לפגישת השכינה(.   זיווג  דכל נשמתא אית  ב; תק' סט. הכוונה הן לבקשת 

ב וזמן  עת  והכוונה    ג' לה  על דכורא בזיווג(.    –)ת"ז שם.  נוקבא  אלים   ג'כד 

קלג א; תק' ע. הכוונה בשעת זיווג הוריו וכן במקביל  )ת"ז דיליה לית ליה דיקנא  

 (. 98 91לכוחות הזכר והנקבה שבס"א. ע"ס 

 

עקירה מבית לבית, נדודים )ר"מ ות"ז. פירוש אלגורי על גלגול נשמות.    –(  14

לאתר...  (.  33  15ע"ס   ומאתר  למדינה  ממדינה  רגליהון  דמכתתין  אלין 

 )ז"ח קז א; ת"ז(.  ג'אתחשיב לון כ
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סימבולי    –(  15 באופן  ואף  נשמות.  גלגול  על  אלגורי  פירוש  )ת"ז.  גלות 

במובאה. ההקבלה בין גלות וגלגול מצויה גם    7ע"ס    –במשמעות גלות השכינה  

והשווה  .  גלגולים לא גלויות ולא  בס' התמונה לז ב, הביאו שלום בתרבביץ טז:  

. ע"ע  81  39-41  33  17  14  13. ע"ס  דלך   ג' ובגלותא דלך ובקיד ב; ר"מ:    ב

 (. 157ס' גופא 

 

16  )–  ( 'טיקלא'  ע"י  לעולם  בואה  לפני  דו  ג' 'עושק' הנשמה  הוא  -כאן  משמעי, 

וכי  (.  89באריכות. ע"ס    1ס'    טיקלאקשור לגלגול נשמות ולסיבוב הטיקלא. ע"ע  

בתו   את  איש  ז    –ימכר  כא  ב  –שמות  נשמתא  בישין    גלגולי דא  עובדין  על 

 צו א; סבא(. ב )דעלמא 

 

גלגול  אצ  –(  17 הוא  לעתים  )ת"ז.  אחרת  ספירה  לתוך  ספירה  ירידת  ילות, 

  8נשמות באופן סימבולי, גלגול נשמתו ותיקונו של האדם הקדמון האלוהי. ע"ס  

25 56 60 .) 

 

 

 כסמל

עם הספירה המרכזית    –(  18 )ת"ז. בפרט בחיבורה  וספירה  ספירה  לכל  כינוי 

כך   נקראת  המלכות.  ספירת  בתוך  בהופעתה  או  'כפרק  תפארת,  שהיא  מפני 

)ת"ז    גלגולדכל ספירה וספירה אתקריאת גלגל ועם ו איהו  בחיי האלוהות'(.  

  ג' שכינתא תתאה דאיהי זמן ועידן לכל ספירה וספירה לכל  ק ב; תק' סט(.  

 )ת"ז קא ב; תק' סט(.   ג'ו

 

וכסמל    –(  19 לרקיע,  לגלגול    –כינוי  יסוד  בין  נראה שהקשר  ות"ז.  )ר"מ  יסוד 

מלשון נפש,    –שמות לא יז    –שבת וינפש  רו בס' הבהיר על פסוק  הנשמות מקו

  7וכו' ע"ס צדיק וטוב לו  ושבת היא ספירת יסוד. ס' הבהיר קיז קיח קפ. וכן לפי: 

אמת המים רזא דאת ו ביה אתעביד גלגל  (.  116  114  40  25במובאה. ע"ס  

ע' להלן וע"ס  רטו ב; ר"מ. הגלגל הוא יוד והוא יסוד וואו הוא תפארת.  ג  )  גלגול

ג; ת"ז(.  18 לג  ז"ח  וכן  י דאיהי    גלגול .  יקר    –דכלהו דא  אור    –דאיהו  נוסח 
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)ת"ז ק א; תק'    גלגול... וכלא אתרמיז בצדיק דביה  גלגולגלגל ועם ו אתעביד  

איהו    גלגולסט(.   איהו  )שם(.  ביסוד  ניצוץ  עם  ניצוץ    גלגול רקיע  בלי  רקיע 

רשה על צורות הפתח והקמץ, ומופיעה  )ת"ז קכו א; תק' ע. והיא ד איהו גלגל  

א   והשווה ברית מנוחה ט  ג.    –גם בספרו העברי של בעל ת"ז, ס' המלכות ל 

כ  הקמץ  תיאור  ניצוץ.   + כרקיע  הקמץ  צורת  על  כך    ג'-דרשה  ע"י  מתבאר 

ע' מ. אידל, כתבי    –שלעתים קרובות בספרות יה"ב תואר כעיגול ובתוכו נקודה  

 (.  146ר' אברהם אבולעפיה,  

 

 בצירופי חיבור 

ועובדין (  20 )ל"ז.    –  גלגולין  וקשור    ג' מעשים  מעשים  של  רצף  אולי  כאן 

. אף כאן בעיקר דרכי עקלקלות ומעשים משונים  66  13ע"ס    –להוראת סיבות  

סבובין: הקב"ה מסבב סבובין ואייתי  . וכמוהו  ג'וגם עניין זה מתבטא במילת  

פירושו נעזר  מסבב סבובים  שם    קיא ב; סבא.ב  קט ב, וכן  א    –עובדין בעלמא  

סיבובין  בחטא הסוטה כדי לגרום להרחקת ס"א מתחום הקדושה. וכעין זה גם  

המשמעות      1ס'    טיקלא ע"ע    –אחרים    גלגוליןו גם  מוסברת  ושם  באריכות, 

קשורים    גלגוליןוה  סיבובין. הסיבובין  למילת  הקונקרטית מיתית שמיחס הזוהר 

ת, והמעשים המדוברים קשורים תמיד בתחום  אסוציאטיבית גם עם גלגולי נשמו

יר' יב' ח א = שהה עמו, וכמוהו    –עמו    גילגלזה. למקור הביטוי השווה בלחז"ל  

עמו מצינו  עשה  וכן  במילונים(..  עשה  ,  כמובא  'שהה'    גלגולין כמה  במשמעות 

(.  68צט ב; סבא. ע"ס  ב )סתימין עביד קב"ה בהדי כמה נשמתין   עובדיןוכמה  

)ת"ז קלא א; תק' ע. הנושא    ג' ו' טרחא דהא עלמא דטרח בכמה    ונח תמן מכל 

 שמות לא יז(.   –וינפש . ולפי 63 62ע"ס  –טרח הנשמה אחר המות.   –

 

 גל גל בצירוף פועל 

גלגולין(  21 סיבות    -   גלגל  וסיבב  לפי    –גרם  )ל"ז.  הסיבות  הקב"ה  מסובב 

וצי לבוש  גם  קיבלה  שבזוהר  מליצה  יה"ב,  פילוסופי  ובא  שבלשון  קונקרטי,  ור 

ל  סיבובין  בסמוך  ומשונים,  מסבב  עקלקלים  מאורעות  לגלגולי  הכוונה  ובעיקר 

באריכות. ואמנם מצוי הפועל    1ס'  טיקלא ע"ע    –וקשורים לעתים לגלגול נשמות  

זו:   במשמעות  למצרים    נתגלגל ובלחז"ל  אבותינו  וירדו  ב.    –הדבר  י  שבת 



 329 

רומי לעולם אלא בשכרו של עשו  הקב"ה והביא מלכות    גילגללא  וקרוב יותר:  

לחזור חלילה בסיבות    מתגלגלת אינה  ג"ש. ובלרמד"ל:    114אליהו רבה כ    –

, מדובר על הנשמה אך לא על גילגולה במובן הידוע,  349שושן עדות    –העולם  

הקלע   כף  בעניין  ושם  קוספיתאע"ע    –לא  ממש:    354.  נשמות'  'גלגול  בעניין 

סיב  –הקב"ה    –הוא   ומסבב  אדם גורם  בני  על  ועלילות  הרמב"ן:  ות  ואצל   .

היחס  7ע"ס    –הסיבות    גלגולי מילת  והשוה  כדי  בגלל  .  בכך  ויש  בסיבת,   =

=    סבבשורשה  סיבה  להעיד על הקשר הסימנטי היסודי בין סיבה וגלגול. ואף  

ע"ס   ו(.  96  66  23  20גלגל.  סבובין  מסבב  גלגוליןקב"ה  בעלמא    מגלגל 

יאות   כדקא  כלא  א  א  )דיתעביד  בגין    גלגוליןקב"ה    גלגלב(.  -קי  בעלמא 

וכן  א  )לארמא רישא דצדיקייא   כל מה דעבד קב"ה כלא  קצד ב(.  א  קצא ב. 

בגין דבעי לקיימא קיומא... לא ישתכח בה רכוש גדול     לגלגלא גלגוליןאיהו  

  –הקב"ה    –דאיהו  (.  10ס'  קיומא  קצו א. ע"ע  א  )ואייתי כפנא על עלמא    ג' ג'

על עלמא על ידא דיוסף לקיימא ההוא גזירא    לגלא גלגולין לגעביד עצות...  

 רא ב(.   א ) דגזר כפנא על ארעא 

 

הכריח את פלוני באמצעים מגיים )ל"ז. קשור    –  גלגולין,  עם , או  גלגל על (  22

שכן    –שהה עמו    –  גלגל עמו. אולי קשור גם ללחז"ל  21ע"ס    –להוראת 'גרם'  

. ואולי קשור  20ע"ס    –ם המגלגל  מדובר במאמר כאן על אילוץ אדם לשהות ע 

לבן    יגלגלדלא  הדבר לטכניקה מאגית הנעזרת בגלגול וסיבוב ואינה ידועה לי(.  

  גלגל עליה גלגולין וישתאר תמן דהא בקדמיתא אמר ליה ומיד    עמיה גלגולין 

קנח ב. בכך מסביר מדוע לא ביקש  א  )ואשתאר תמן... בגין דלבן חושא הוה  

 (.  יעקוב מלבן רשות כשעזבו

 

סיב ות מתגלגלות, ודוקא בהקשר גלגולי נשמות )ל"ז    –גלגולין מתגלגלן  (  23

ע"ס   כמה  (.  68  21סבא.  מתיא...  לאחייא  קב"ה  דיתער  גלגולין  בשעתא 

גלגול הנשמות.  ב  )על דא    מתגלגלן ע"י  קה ב; סבא. הכוונה לבעיות שנגרמו 

 (.  24ע"ס  
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ע"ס    –(  24 )ל"ז.  שבפסוק  נסתרות  .  2ס'  קוספיתא  "ע  ע   68משמעויות 

נשמות(.   גלגולי  דווקא  עניינן  אלה  דמתגלגלןומשמעויות  קרא    גלגולין  בהאי 

 (. 111 23צט ב; סבא. ע"ס   ב)כמה רברבין ועלאין אינון 

 

ג'(  25 פירוש    –  אתגלגל  )לת"ס.  אחרת  ספירה  לתוך  אחת  ספירה  ירדה 

ה, כדי לצרף  = חכמאדם עלאה  סימבולי על עניין גלגול נשמות. והוא גלגולו של  

כן   גם  הנקראות  יותר  הנמוכות  הספירות  את  .  73ס'  אדם  ע"ע    –אדם  וללבן 

לגלגול הנשמות הרגיל שאף הוא   זה  גלגול  דומה  והצירוף.    לצורך ובכך  הליבון 

דלא  ור'    115  56ע"ס   ספירה  בגין    אתגלגל לית  ודאי  חכמה  עלאה...  אדם 

וללבנא לאדם דברא בדיוקניה   וידוע בספרות    ת"ז קב ב; תק'  –לצרפא  סט. 

וע'   השמיטה,  בשנת  למקורן  חזרתן  והוא  ספירות,  של  אחר  גלגול  הקבלה 

לרמד"ל   החכמה  הנפש  בתוך  שבת(.  52ג'יקטיליה?  סוד  יוד  ,  תמן  יסוד 

מכל   ביה  ונח  ביה  דאתגלגל  דאתגלגל  סט.    גלגולין  תק'  א;  ק    –יוד  )ת"ז 

 (. 19יום השבת. ע"ס  –חכמה, ו'התגלגלה' ליסוד 

 

בגלגוליןמ(  26 הגויים הקבורים    –  תגלגלין  מחילות,  בגלגולי    בא"י מתגלגלים 

ושם מדובר    גלגול שם    –בתחיית המתים )ל"ז לפי כת' קיא א    לחו"ל מתגלגלים  

וע' פסיקתא רבתי א,  -רק על צדיקי ישראל הקבורים בחו"ל ומתגלגלים לא"י    .

נפש החכמה    אוע'   א. השווה רמד"ל,  וע"ע  26קלא  נשמתין  (.  351ס'  גופא  , 

עד דנפקי מכל ארעא קדישא... וכל    גלגוליןכמה  ב  מתגלגליןדשאר עמין... ו 

 קמא א(.   ב  )אינון נשמתין דישראל דנפקין תמן סלקין 

 

  גלגל מתגלגל בגלגול נשמות )ל"ז. ומצוי כמובן גם הפועל    –  מתגלגלא בג'(  27

(.   25ל ע"ס  וכן בספרות הקבלה של הדור. למש .  ג' לבד במשמעות זו בלי מילת  

 קג א; סבא(. ב )... אקרי אחר מ' ב' האי בר נש ד

 

 בצירופי פועל 

נקודין אינון... כאינון גלגלין  התגלגל, גלגל, או היה עגול )ת"ז(.  - אתא בג'( 28

 (. דאתיין בעיגולא)ז"ח קז ד; ת"ז. ולמעלה:  אתיין בג' ד
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. כנראה לא  נשמתו נדה בעולם ולא מוצאת מנוחה )ל"ז לפי שבת קנב ב  –(  29

ע"ס   נשמות.  גלגול  ע"ע  38במשמעות  בג' (.  קוספיתא.  כאבנא    אתי  בעלמא 

מאנא   בההוא  ליה  ואייתי  ליה  דיפרוק  פרוקא  ההוא  דישכח  עד  בקוספיתא 

צט ב; סבא. מדובר במת בלא בנים הצריך לחזור בסוד היבום,  ב  )ממש דהוה  

נשמות   גלגול  במשמעות  לפרש  אולי  שלא  –  29ע"ס    –ואפשר  בו    אלא  נולד 

   לאשתו ממש, ולא נראה(.

 

היחס    –  30 מילת  ובצירוף  )ל"ז(.  נשמות  בגלגול  הגוף  ב  התגלגל  על  המורה 

  -  : אתא אדם במשה  ג'יכול לציין עניין זה גם בלי מילת  אתא  שנכנס בו. הפועל  

איך  :  138. וכן בדברי ר' יוסף בן שמואל, הביאם שלום בתרביץ טז  -ת"ז קיג ב  

  וייתא גופים. ואולי הוא קיצור של משפט כגון:  בב' או בג'    ה הבאתהיה הנשמה  

  –השכינה    –ת"ז קב א; תק' סט. בת"ז פירושו גם: שרתה    -   ג' לעלמא הכא ב

ע"ס   להלן.  ר'  ב;  ב  )  אתיין בג' שאר בני עלמא ד(.  94  70  34על מישהו,  קג 

; סבא.  קו א ב  )  אתיין בג'ותרווייהו   לעומת עובד אבי ישי אבי דוד(.  שאר  סבא.  

ואשתו(.    –הנושא   בג'דלבתר  האיש  כמלקדמין     ייתי  א;  ג  )ויתחדש  רמה 

)ז"ח קיד ב; ת"ז. נשמת  עד דיתדכי מההוא זוהמא     בג'כמה זמנין     ייתיר"מ(.  

גמור(.   שאינו  בגלגול נפש דהרשע  ד  אתיא  רוחא  בג' זמנא קדמאה...    אתיא 

כו. ע"ס  )ת"ז עב  זמנא תליתאה    אתיא בג' זמנא תניינא... נשמתא ד א; תק' 

ד  (. 93  73 נש  דבר  בג'שמענא  לעלמא    אתי  דייתי  קדם  למאריה  ואתחייב 

  אתיא בג' )שם ב.    אתיא בג' באברהם מה כתיב ביה כד  )ת"ז קא א; תק' סט(.  

לאשתו   גם  הכוונה  השכינה  עם  אברהם  גם  13ע"ס    –הזדווג  הדבר  וקשור   .

ת"ז כב    –גולי אה"ר  לראייתו, וכמוהו גם את שאר האבות כשלבים שונים של גל

  –האלוהי  אדם עלאה  שלבים שונים של גלגולי    –ב; תק' סט. ובאופן סימבולי  

   ייתי בג'לית שעתא קיימא דאיהי שכינתא דההוא בר נש אלא אם  (.  25ע"ס  

)שם. כך גרסת אור יקר וכך נכון. ולפנינו  בההוא בר נש בעלה דההוא שעתא  

מילת   ביבעלה.  חסרה  שהתעבר  משה  במובאה    21ע"ס    –עקב  כדוגמת 

ואולי גם כאן הכוונה בעיקר לעיבור ולא לגלגול(.     בגלגול אדם    אתאבאריכות. 

)ת"ז    ייתי בג'דדא אשתכח דלית ליה במה ד)ת"ז קב ב; תק' סט(.  באברהם  
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עוד(.   ושם  ע.  תק'  א;  דקא  קכו  אחרנין  נשמתין  בג'ואית  חיון     אתיין  בכמה 

פירוש אלגורי על    –  7ג א; תק' ע. ע"ס  )ת"ז קלדאתקריאו מזל אריה מזל שור  

דנשמתא ורוחא ונפשא בגין דא  רעיון גלגול בבע"ח שאין ת"ז מקבלו כפשוטו(.  

 (. 93)ת"ז קלז ב; תק' ע. ע"ס עד דאתחזרו שלמים לאתרייהו    ייתון בג'

 

אחר    –(  31 של  בגופו  נשמתו  נכנסה  התעבר,  וכן  הגוף.  לתוך  הנשמה  ירדה 

נש על  בנוסף  חייו  להבדל באמצע  מודע  המחבר  אם  ברור  לא  )ת"ז.  שלו  מתו 

משה   בנשמת  כשהמדובר  בעיקר  רגיל,  לגלגול  עיבור  וזאת  32ע"ס    –שבין   .

לכך   שקורא  העיבור  אע"פ  כו  סוד  ג  דב'  הביטוי  ג    –לפי  ר"מ.  א;  סוד  רטז 

אדם  משמש אצל ראשוני המקובלים גם במשמעות גלגול פשוט, וע"ע  העיבור  

רעיון העיבור348ס'   ואף ללא מילת    .  זו,  , מצוי גם בגוף הזוהר.  ג' ללא מילה 

עובד   את  בהולידו  בבועז  יהודה התעברה  נדב    ב   –נשמת  נשמות  ואף  א.  קד 

, וע'  459ס'  גופא  ריז א, ע"ע  ג    –ואביהו נתעברו בפנחס בשעת מעשה קנאתו  

יסוד   פרקי  בגלותא  (.  331שלום,  תמן  שבויה  דמלכא  ברתא  דאיהי  נשמה 

צד ב; ת"ז נוסח משובש. מדובר    ב -ז"ח קיז א; ת"ז. ובמקבילה ב)  אתייא בג' ד

  –גלותא  ירידת מלכות לתוך מטטרון.    –על ירידת הנשמה לתוך הגוף, וכסמל  

רוחיה    בג' ביה    אתא דאיהו משה ד  –בר' לב לא    –ויזרח לו השמש  (.  15ע"ס  

דמשה ובגין דא יעקב ומשה הוו קיימי בדרגא חדא בעמודא דאמצעיתא אבל  

קפז ב, ושם  ג  )ת"ז קא ב; תק' סט. לפי גוף הזוהר  בגופא ודא בנשמתא    דא

ברוחא   :הפוך יעקב  בגופא  ספירת  משה  הוא  יעקב  אחרת:  שם  והכוונה   .

ממשי   סקסולי  באופן  אף  ואילו משה  סימבולי,  כלומר  'רוחני'  אופן  רק  תפארת 

 (. 46 45ס'   גופאבמובאה. ע"ע  38'. ע"ס בעלה דמטרוניתא'

 

משה  'התפ  –(  32 של  נשמתו  גלגול  רעיון  ות"ז.  )ר"מ  משה  של  נשמתו  שטה' 

ודור, אך   דור  גלגולי נשמות. נשמתו מתגלגלת מחדש בכל  בת"ז שונה משאר 

מסוים   באדם  גלגול  זה  אם  בשאלה  עקביות  כמה    –אין  בבירור  שנראה  כפי 

, או שבדור כולו 'מתפשטת' נשמתו של משה ששקול הוא כנגד שישים  -פעמים  

  –רטז א; ר"מ  ג  -לפי חז"ל בכמה מקומות כגון שהש"ר א טו, ומובא ב  –ריבוא  

דו . גם רעיון זה נראה לעתים בבירור במקומות אחדים  -עיבור  משמעות  -ולפי 
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ו רעג א: ר"מ, וממנו מסתעפים כמה רעיונות על משמעות התורה    ג-כגון שם, 

בכל  הוא בכל דרא ודרא    –של משה    –אתפשטותיה  בדורות השונים. ומכאן:  

ת"ז קיב א: תק' סט. ור' שם    –צדיק וחכם דמתעסק באורייתא עד שתין ריבוא  

כז א: ת"ז:  א  באריכות. וקשור לכאן גם יעודו המשיחי והחברתי של משה כגון  

. וע' דב"ר סוף פרשה ט. ואכן לפי הרמ"ק אין התפשטות זו אלא רק  משה משיח 

גילוי סודות התורה  . ג330ע' שלום, פרקי יסוד    –אור תורתו של משה  של   ם 

...בהאי חבורא... דעתיד  כגון ת"ז קיא ב; ת' ס"ט   –בסוף הימים יהיה ע"י משה  

כוליה האי לאתחדשא על ידא דמשה בסוף יומיא בדרא בתראה. האי חבורא  

ר'    –בת"ז פירושו תמיד ספר הזוהר, ואולי יש בכך רמז לשמו של בעל הזוהר  

. ומשה  משה ושמא גם בעל ת"ז נקרא    –זאת דעתו של גרעץ    –משה די ליאון  

  –. התפשטות זו  71ס'  אילנא  ע"ע    –רבינו עתיד להתגלות בזמן גילוי ס' הזוהר  

לא התחילה מזמן משה, שכן משה איננו    –פירושה בל"ז גם גלגול  אתפשטותא  

הבל   של  גלגולו  הוא  אלא  חדשה'  נרמז    –'נשמה  זה  רעיון  מה"נ.  ג.  יט  ז"ח 

ר' הערת הרב שעועל שם. לפי    –, ופורש ע"י מפרשו  בפירוש רמב"ן לבר' ד א

  73ס'    אדם  ע"ע    –, או אה"ר  81ע"ס    –דעה אחרת משה הוא דוקא גלגול קין  

וע"ס   א; תק' סט.  קיד  וע' ת"ז  רעיא מהימנא שזיב  (.  117  109  81במובאה. 

זמנין ד רבוא כמה  ר"מ(.  ג  )   אתי בג' שתין  א;  הוחל  רטז  כו    –אז   ד    -בר' 

)ת"ז קי ב; תק'    –שמות טו א    –ההוא דאתמר ביה אז ישיר משה      למיתי ב' 

)ת"ז קיא  בצדיק גמור     ייתי ב' דא משה כד    –קהלת א ה    –וזרח השמש  סט(.  

ייתי  לאתר דחב בקדמיתא קדם ד  –שמות ג ו    –כי ירא מהביט  א; תק' סט(.  

 )ת"ז קיב א; תק' סט(.  ב'

 

א  –(  33 את  החליף  או  למקום,  ממקום  דירתו  פירוש  עקר  ות"ז.  )ר"מ  שתו 

   ג' אלגורי לעניין גלגול נשמות. ונראה שראה בכך המחבר כעין גלות, והיא כעין  

יומא א. א. וכן אשה = גוף    –כאן פירושו גם האשה כבלחז"ל  בית  . וה15ע"ס    -

גלגול  14ס'  גופא  ע"ע    – הוא  והזיווג  ע"ס    –,  דאיהו  (.  13לעיל  צדיק  הכי 

רטז א; ר"מ.   ג)זמנין סגיאין    ייתי בג'כאילו   מטלטל מאתר לאתר מבית לבית

והן בהמשך   לעניין האשה,  ביה אלא אשה רעהוההקשר מתאים  אית  (.  ולית 
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   ג'לעלמא ב   ייתו בריין... דבתיהון מליין מלאכי חבלה... דאינון גרמו קדם ד

 )ת"ז צו א; תק' סד. וכאן נראה שהם בתים ממש(.באלין גופין ובאלין בתים 

 

בגלגול נשמות )לר"מ    –את הנשמה    –הקב"ה    –הביא    –   בג' )ב(   אייתי (  34

קב"ה בההוא דערב רבב  (.  ב, ובצירוף מילת היחס  29ות"ז. אפעל גורם של ס'  

ו ליה  עונשיה    ב'ליה    א'ארכיב  ר"מ(.  ג  )לקבלא  א;    ב' ליה    א'קב"ה  קיא 

  ליה   אייתי את אדם וחוה(.    –ליה  )ז"ח לג ד; ת"ז.  אברהם ולאנתתיה בשרה  ב

ואמאי טרח בהון  )ת"ז עב א; תק' כו(.    בג'קב"ה תלת זמנין לאדם קדמאה  

 את גלגולי קין(.   –. 63 62ע"ס    – טרח )ת"ז  ק א; תק' סט.  בג'לון  אייתאה ל

 

לגוף    –הביא    -  )על(   –(  35 גופות    –הקב"ה  בגלגול  מדובר  )לת"ז.  נשמות 

metensomatosis  תין וכמה  כמה נשמ(.  57קודמת לנשמות. ע"ס  על  . מילת

ציורין צייר קב"ה בדיוקנא דמרכבות דלעילא דאינון חיות הקודש וירתין בני  

בר' ב  –על כלהו לראות מה יקרא לו    ב' קב"ה לאדם    א'נשא נשמתין מנייהו ו 

 פירוש אלגורי על עניין גלגול בבע"ח(.  – 57 7)ת"ז צא ב; תק' נז. ע"ס  –יט 

 

ד( (  36 )מסטרא  ג'  בגלל    –  אתא  גלגול  )ל"ז(.  נגרם  פלוני  שייבם  היבום 

ג'דאלמלא   דיוקנין    א'  כל  יתחלפון  דאחוך  מדובר    ב )מסטרא  סבא.  ב;   קד 

ביהודה שיבם בעצמו את אשת בנו במקום אחי המת כמקובל, ולפיכך לא נגרם  

 (. 20ס'  אילנא. ע"ע 53בזרעו הנזק הרגיל במקרה היבום. ע"ס  

 

קהלת א ו(.    –סובב הולך  השווה  סובב ומחליף את גווניו )ל"ז.    –  אזלא בג' (  37

כד אסתכל ב"נ לההוא רקיע מרחיק דמי תכלא קריב יתיר דמי סומקא קריב  

יתיר ממה    אזיל בג' יתיר דמי ירוק קרוב יתיר דמי חוור... ההוא רקיע איהו  

 קסה ב(. ג )דעיינין יכלין לאסתכלא 

 

א'  (.  תאקוספי, ע"ע  28נשמתו נדה בעולם ולא מוצאת מנוח )ל"ז. ע"ס    –(  38

 צט ב; סבא(. ב )ולא אשכח נייחא  ב'
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)ת"ז(.    –(  39 נשמות  בגלגול  הוו  התגלגל  במאי  ושכינתא  ישראל  דגלו  קדם 

ונשמתין   ורוחין  נפשין  אינון  על  רחמים  לאתערא  בגין  הקן..  שלוח  מקיימין 

דא גרים להבל  (.  93)ת"ז כג א; תק' ו. ע"ס    –בגלותא  נ"א    –  אזלין בג' דהוו  

 )ת"ז קב א; תק' סט(.    אזיל בג'בן ובגין דא  מיתה ומת בלא

 

אלגורי    –(  40 פירוש  והוא  )ת"ז.  אשה  ִבעל  וכן  בגלות,  הלך  ממקומו,  ונע  זע 

וכסמל   נשמות.  גלגול  מילת    –לעניין  ומלכות.  תפארת  הספירות  על  ג'  מדובר 

קמה א:  א    –נדרשת במפורש מלשון גלי הים העולים ויורדים הנקראים גלגלים  

. גם בעילת אשה קשורה בלשונות  12ע"ס    -כמאן דאזיל בימא    לויגלגסליק  

והשווה בגרמנית   ואנה,  גלגול  fickenרבות לעניין תנועה אנה  וזיווג =  ע"ס    –. 

ובעלה ויצא  (.  הלך בגלותהשווה בלחז"ל:    –  15ע"ס    –. גלות = גלגול  33  13

ושוב   ז    –יצא  ח  בא     -בר'  ודור  הולך  דור  ד    -הכי  א  עמודא  דא    –קהלת 

לפי קהלת א ד    -אבל שכינתא לעולם עומדת    אזל ואתי בג' דאמצעיתא איהו  

דור  קיא א; תק' סט.    –)ת"ז קי ב   ולא אתרכיבת באתר אחרא  א' ב' איהי לא   –

הערבית   לפי  גלגול  קכא.  دور=  הבהיר  ס'  ולפי  מורה    –אתרכיבת  ,  זה  פועל 

  –ין לה בכלבא  נפשא דמרכיב, השוה למשל:  -  114ע"ס    –בת"ז על הגלגול  

ת"ז קלג א; תק' ע. וכאן גם במשמעות הרכבת עצים, שכן המלכות משולה לגפן  

שאי אפשר להרכיבה באילנות אחרים. ומושפע מיר' כלאיים א ז, אך שם מדובר  

על זית. ובכך דומה המלכות לאישה צנועה יושבת בית, שאין לה משא ומתן, וכל  

  אזיל ומה דהוה  ה'יוצא ובא'(.    –ארת  תפ  -שכן זיווג, עם זרים; לעומת בעלה   

)ת"ז קיט ב; תק'    –בר' ד טז    –אתעביד נוד, מיד וישב בארץ נוד    בג'נע ונד  

ע. הנושא קין. עד ששמו לו את האות הלך בגלות, מכאן והלאה התחילו גלגוליו,  

 במובאה(.  7ע"ס   –שכן האות הוא מטטרון, ומצידו גלגולי הנשמות 

 

בג'(  41 ואתי  לדור  הו  –  אזל  מדור  המתגלגל  רבינו  משה  בגלגול,  ושב  לך 

גלגולי משה   ע"ס    –)לת"ז. צירוף זה ע' גם ס' הקודם. על אופיים המיוחד של 

וקודם לו כמה שורות. קשור גם    43. הלשון להלן נמשך אחר מה שהובא בס'  32

קיד ב; ר"מ, ושם:    ב לגלויות שבהן גולה משה עם כל ישראל, וע' ע"כ באריכות  

  –וזרח השמש  . משה גם כסמל לתפארת(.  15ע"ס    –דלך    ג'דלך וב  בגלותא
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ה   א  השמש    –קהלת  ובא  גמור  בצדיק  איהו  לא  וכד  משה...    –שם    –דא 

 )ת"ז קיא א; תק' סט(. עד שאשכח אתרי  א' ו' ב'אתכניש מיניה ו

 

 (. 40. ע"ס יצוא ושובזע ונע כגלי הים, בעל אשה )לת"ז. לפי  –( 42

 

ואתי בכמ(  43 גלגולין אזיל  ואף ספירת    –  ה  נשמות,  בגלגולי  מתגלגל האדם 

נעה עם השכינה שבגלות )לת"ז. אסוציאציות שונות באותו    –היסוד מתגלגלת  

 מובאה אחרונה.  7מאמר(. ע"ס 

 

  ג (.  31ירדה ממעלתה ובאה הנשמה לגוף )לר"מ. ע"ס    –  אזלא ברזא דג'(  44

 רעז א; ר"מ. 

 

  –זריק  שמה לעולם בגלגול נשמות )לת"ז  החזיר הקב"ה את הנ  –  זריק בג' (  45

ובמובאה(.    79ע"ס   דרין...  קב"ה    זריק תתקע"ד  ודרא    בג'לון  דרא  כל  על 

וכאן התפרש  ושתלן בכל דור ודור  יד א, ושם:    –)ז"ח קיד ב; ת"ז. לפי חג' יג ב  

 (. 59ס'  אילנאע"ע   –במשמעות גלגול שתל על הגלגול. 

 

)ל"ז, והכוונה שב לעולם הזה. והשווה ס'    התגלגל בגלגול נשמות  –  תב בג'(  46

א:   טז  בגלגול  התמונה  בשובו  אם  כי  הרשע  במות  יחפוץ  לא  כאן    כי  אבל 

קט א;    ב)  ת' ב' דאי הוה זכאה כדקא יאות לא הוה  משחק לשון על יח' יח כג(.  

 סבא(.  

 

לתקן את המצב הרע של ספירת מלכות )ל"ז. כפי שהגלגול    –  לאתבא בג' (  47

דם כך יש לצרף אותה, וזאת ע"י גלגול נשמתו של יהודה המסמל מצרף את הא

שבשמו מרמז על מצבה הרע, ובימות המשיח תתבטל אות    דאת המלכות. אות  

אחרונה שבו היא המלכות במצבה המתוקן.    ה -זו ויהיה שמו זהה לשם הויה, ו

יהודה(.   של  מזרעו  שיהיה  המשיח  לביאת  הדבר  איהי  וקשור  מסכנא  דלית 

 קד א; סבא(.   ב)לאתעכלא ההוא רע  א' ב' ל דאצטריך
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ג'(  48 ברור(.    –?  תאיבין  אינו  תוספתא.  ידעי  )ל"ז  ולא  מרגשן  לא  כלהו 

עלמא   ודיירי  בחושבנא  ונטיל  קאים  ודומה  אכתוב  ובשמא  פתיח  דספרא 

לאתמנאה    –תב  הרא"ג באור החמה מציע גם גרסת    –חייבין לבר וקריב טב  

לא   ג'בהו  פאר   –  תאיבין  ג'  :  778יס  כ"י  קיימין    –תאבין  ולא  נפלין  והפוך 

דדומה   מספרא  חייבין  אחר  א  )אתמחון  לפסק  יש  ואולי  תוספתא.  א;  קכא 

בהם    תאיבין  להמנות  'אינם משתוקקים  בספר    –ואז:  והם  -באלה שכתובים   ,

נופלים בגלגול והפוך ואינם קיימים', וקשה. ור' אברהם גלנטי פירש באור החמה  

ובה בזמן שהם מתגלגלים בגלגול נשמות; ולפיכך עוברים מן  אינם שבים בתש  –

     העולם. וצ"ע(. 

 

התגלגל, שב לעולם בגלגול נשמות )לת"ז. אולי רמוז הגלגול    –  אתחזר בג' (  49

דאם חסר אבר חד  שבת קנא ב(.    –גלגל חוזר  על פי    חזר אף בעצם הפועל  

אבר   ההוא  בגין  קב"ה  עליה  שריא  ד  בג' לעלמא    אתחזר דלא  אשתלים  עד 

דיליה   המצוות,  באברין  כנגד  שהאיברים  מסביר  ולעיל  ע.  תק'  א;  קלב  )ת"ז 

 ומכאן שבעד אי קיום מצווה כל שהיא חוזר בגלגול(. 

 

חזר לעולם בגלגול נשמות, חזר להיות מתגלגל בגלגול    –  לג' ,  אתהדר בג' (  50

בפועל   כבר  גנוז  הגלגול  מושג  אולי    בשעתא (.  9ס'  טיקלא  ע"ע    –הדר  )ל"ז. 

  ב )תרין גופא ברוחא חדא     אתהדרו בג'דאתער קב"ה לאתייא מתיא הני ד

סבא(.   ב;  ולהלאה  קה  ל' ומיובל  כמלקדמין     –?  בג'צ"ל    –  א'  לעלמא  ותב 

 )שם(. 

 

את נשמת האדם לעולם בגלגול נשמות    –הקב"ה    –החזיר    –  אהדר בג'(  51

גורם של הס' הקודם(.   זמין  )ל"ז. אפעל    אהדרא למה עביד קב"ה מה דהוה 

 קט ב; סבא(.   ב ) ... לא אהדר ליה להאי עלמא בג' ליה 

 

ההוא רקיע  (.  אסתתר  -  1הרקיע )ל"ז. ע"ס    –סובב בגלגול    –  סחרא בג'(  52

 קסה א. ע' מו"נ ב ח(.  ג)מנגנא בנגונא   ס' ב'כד 
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והופך להיות    –הנגרם ע"י היבום    –יורד ממעלתו ע"י גלגול    –  אתהפך בג'(  53

הוא האדם  אתהפך  . לא ברור אם הנושא של  36ה )ל"ז. ע"ס  קשור לעולם הנקב

 קג ב; סבא(.   ב ) א' ב' בכל סטרין (. 20ס' אילנא או ה'אילן' הקשור לו, ע"ע 

 

בג'(  54 אלא    –הנשמה    –באה    –  עאל  נשמות  לגלגול  הכוונה  אין  בגלגול, 

דהא כל  )ל"ז סבא(.    1ע"ע ס'    –טיקלא  לירידת הנשמה לעולם ומעברה דרך  

 צט ב; סבא(.  ב) עאלין ב' ין  נשמת

 

ד (  55 בג'  ב  –  עאלת  נשמות  בגלגול  פלוני,  נשמת  )לת"ז(.  -התגלגלה,  פלוני 

 )ת"ז קלט א; תק' ב(. דאברהם   א' ב' דנשמתא דאדם 

 

ירד בגלגול, ירדה ספירה עליונה לתוך נמוכה ממנה )לת"ז.    –  נחית בגלגול (  56

פעמים שלוש עם  (.  115,  באריכות   25פירוש סימבולי של גלגול נשמות. ע"ס  

)ת"ז קא א; תק' סט.    נ' ב' אבא דאיהו חכמה באלין תלת    –איוב לג כט    –גבר  

 (. 73ע"ס  – פעמים שלוש

 

בג'(  57 בג',  לאתתא  גופות    -  נחתין  בגלגול  להתגלגל  נשמה,  לקבל 

metensomatosis  לא  35)לת"ז ע"ס    נחתין בג'להביא נשמה בגלגול =    –, או .

וא פועל יוצא = להוריד, ומושאו הנשמות, או שהוא עומד =  הלאתתא  ברור אם  

, שימוש זה נפוץ  37הע'    MTJMלרדת. על שימוש עומד של בנין אפעל ע' שלום 

בת"ז(.   וגו' גם  עבדך  ובתך  ובנך  י    –  אתה  כ  נשמתא    –שמות  על  האי   ...

דאתחייב   דאע"ג  אתמר  ב' דצדיק  ובעירן    ל'  ואמה  בעבד  אפילו  אלין  בכל 

א נשא  דאינון  דבני  נשמתין  דמנהון  חיון  בכל  או  וכאן    ב )ופנים  ת"ז.  ב;  צד 

עניין הגלגול בבע"ח(.   והוצאה מידי פשוטו של  אלגורי  ובגין לאתדכאה  פירוש 

 )ז"ח קיד ב; ת"ז. את נשמת הרשע שאינו גמור(.  בג'ליה  נחתין ממסאבו 

 

בגלגולין(  58 )לת  –  אתפשטו  בעולם  רבו  וכך  נשמות,  בגלגולי  "ז.  התגלגלו 

. אך  32ע"ס    –אתפשטותא דמשה  'אתפשט' קרוב לעניין גלגול נשמות, השווה  

פרו ורבו והתפשטו בארץ ומלאו אותה, ע"ס    –כאן גם לפי המשמעות הפשוטה  
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כך צ"ל ומובא שוב    –בעלמא    א' ב'לבתר עביד תולדין מסטרא דרע ו(.   99  5

 קין(. )ת"ז קיט ב; תק' ע. הנושא   –דעלמא בז"ח קטז ב; ת"ז ושם  

 

לוקח גלגול או נוסע בגלגול, מתגלגל בגלגול נשמות )ל"ז. ע"ס    –  נטיל ג'(  59

67 89 .) 

 

להתגלגל )לת"ז. לא ברור אם הכוונה    –הנשמה    –מחוייבת    -   מחייבא בג'(  60

של   עולמו  תוך  אל  שבספירות  מגדולתה  לירידה  רק  או  ממש  נשמות  לגלגול 

ושוב בז"ח קיז א;    –  מ' ב'דאיהי  נשמתא  (.  14מטטרון שהוא לה כגלות, ע"ס  

 צד ב; ת"ז(.   ב) –  מחויבת בג'ת"ז. ושם  

 

ארח כל  (.  7מתגלגלים בגלגול נשמות ע"י ייבום )ל"ז. ע"ס    –  מתייבמין לג' (  61

לא   עלמא  ל' בני  דאחין    מ'  מסטרא  הוא    ב) אלא  האח  כלומר  סבא.  ב;  קד 

ו של יהודה אין  המייבם וגורם לחזרתה בגלגול של נשמת אחיו המת. אך בזרע

בועז   בזמן  וכך  תמר,  במקרה  כך  המייבם.  הוא  יהודה,  האב,  אלא  כך,  הדבר 

 שהתעברה בו נשמת יהודה(.

 

בג'(  62 נשמות  –  טרח  בגלגול  האדם,  את  הקב"ה  לשון    הביא,  טרח  )לת"ז. 

בה   שכתוב  שבת  לעומת  החול,  ימי  ששת  מצד  הם  שהגלגולים  כך  על  מרמז 

. על ימי החול שולט מטטרון ומצידו  נפש ש מלשון  , ונדר-שמות לא יז    –וינפש  

הגלגולים   וע"ס    7ע"ס    –הם  אחרונה.    63במובאה,    34במובאה,    20מובאה 

רומז גם למשל הכרם, שבו הגלגול כרך בעבודת הנטיעה והעקירה  טרח  .  115

אעקר ליה  ,  ולא אצלח באתריה  ב' עליה קב"ה    ט' אבל בר נש דע' להלן(.    –

בא  ליה  ושוי  אחראמאתריה  סט.    תר  א;תק'  קג  אעקר  )ת"ז  לפי     –אצלח... 

,  ועקרו ונטעו ,  לאדם שנטע בגנו כרם... וראה שלא הצליח ספר הבהיר קצה:  

 במובאה(.   45ואף שם כמשל על הגלגול. וע"ס  

 

בגלגולין (  63 כינוי    –  טרחין  הוא  ואולי  )לת"ז.  נשמות  בגלגול  מתגלגלים 

ו ל"ר של    טרחין-לגלגולים עצמם,  . על מהות ה'טרחא'  115ע"ס    -  חאטרהוא 
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שהוא כשבת, שבו מנוחה מן    -  נחע"ס הקודם. וכאן כלול גם הסבר של שמו של  

עד דאתא נח    ט' ב' הוי  הגלגולים של הדורות שלפניו ולפי פרש"י בר' ה כט(.  

 )ת"ז קלח ב; תק' ע(. דאיהו שבת 

 

גרים (  64 על משק  –  ג'  )לת"ז  מזלו של האדם  לשינוי  גורם  המקום  ל  הגלגול 

ברכות ז ב; שכן שינוי השם שינוי מעשה ושינוי  שמא גרים  סוטה מח א,  גורם  

שינוי  .  73ע"ס    –מזוהים בת"ז עם שלושת גלגולי האדם    –ר"ה טז ב    –המקום  

)ת"ז ק ב;    –לפי מו"ק כח א    –ליה כאילו במזלא תליא מלתא    ג' ג' (.  13ע"ס    –

ג'צדיקייא...  תק' סט(.   כ  ג'  לון  א; תק'  עובדא דרשיעייא  לון דייתי  )ת"ז קיא 

)ת"ז קלד א;  דא למהוי בר נש צדיק וטוב לו    ג' ג' דסט. ע' ס' הבהיר קצה(.  

 תק' ע. לפי ס' הבהיר קצה(. 

   

מחייב (  65 הס'    –  ג'  בהשפעת  )לת"ז.  האדם  של  גורלו  את  קובע  הגלגול 

עתא  ליה ולא נפיל בש   ג' דמ' ליה דנפיל במזליה... ואית    ג' דמ' אית  הקודם(.  

דגופא בישא ואתתא בישא לצדיק איהו עונשא  )ת"ז ק ב; תק' סט(.  דמזוניה  

 )ת"ז קלד א; תק' ע(. ליה  ג' מ' דיליה ד

 

 בצירופי לוואי 

ג'  רשע כמה  (.  96  20מעשים ומאורעות רעים )ל"ז. ע"ס     –  גלגולין בישין (  66

 קצד ב. כך אמר פינחס לבלעם(.  ג )עבדת על עמא קדישא  ב'

 

גלגולים עקומים, גלגולי נשמות הבאים ע"י יבום שבהם    –  עקימין   גלגולין (  67

ע"ס   )ל"ז.  ממעלתו  האדם  נטיל  (.  53יורד  לא  דהא  ידיע  גמור  ע' צדיק    ג' 

 ריג א(.  ג)ובאחסנתיה בני בניין  

 

עתיקין (  68 גלגול    –  גלגולין  לענייני  וקשורות  שבפסוק,  נסתרות  משמעויות 

הכא דלא יתגלון עד האידנא וכלהו    ' ע'גכמה  (.  111  24  23נשמות )ל"ז. ע"ס  

 צח ב; סבא(.  ב)קשוט  

 



 341 

יתיר(  69 ע"ס    -ג'  )לת"ז.  הנוהגים  על הארבעה  נוסף  נשמות  ועל  (.  73גלגול 

 )ת"ז קיז ב; תק' סט(.  ג' י' לא אשיבנו ב –עמוס ב ו   – ארבעה לא אשיבנו 

 

ז(.  גלגול אחר, גלגול נשמות הבא על האדם לאחר מיתתו )ל"  –  ג' אחרא (  70

העץ   על  נבלתו  תלין  כג    –לא  כא  בגין    –דב'  עליה  גזר  דקב"ה  ...דאפשר 

 פח ב(.   ג)מיד בההוא יומא דאתפטר   ג' א'למיתי ב

 

תניינא (  71 )ל"ז.    –  ג'  שניה  פעם  חיים  כעין  נשמות, שהוא  גלגול  שני,  גלגול 

זה   ס'    –צירוף  גם  אעלת  (.  73ע'  לא  נשמתא  גופא  דלא אתקבר  זמנא  וכל 

פח ב. וראשית המאמר     ג )  ג' ת' ה ולא יכלה למהוי בגופא אחרא בקמיה קב" 

 (. 70הובאה בס' 

 

גלגול ראשון )לת"ז. הכוונה לראשון מגלגוליו הרבים של הבל    –  ג' קדמאה(  72

)ת"ז קיט ב;  והבל    ג' ק' ושת איהו  (.  32שממנו גם משה ו'התפשטויותיו', ע"ס  

 תק' ע(. 

 

גלגול ראשון, גלגול שני, גלגול שלישי    –  הג' תליתא ,  ג' תניינא,  ג' קדמאה(  73

הן  )לת"ז. דעה מקובלת היא שהגלגול בא לאדם עד שלוש פעמים לפי הפסוק  

כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר להשיב נפשו מני שחת לאור באור  

יתכן שכך היא המידה  וכתב הרמב"ן בפירושו לפסוק:    –לא  -איוב לג ל  –החיים  

כוונתו ליומא פו ב. עניין זה מובא אף במה"נ    -  כת יומאוכן הזכירו חכמים במס

, והוא בז"ח נט א; כי תצא, ובז"ח פט ב; רות מה"נ. ואף בגוף  ג'אך בלא מילת  

צא ב, ושם לא על הפסוק באיוב אלא כפירוש לשמות כ ה, וחוזר מילה  ב  הזוהר  

העדות   שושן  רמד"ל,  אצל  שלום  358במילה  המהדיר  וכהערת  וע"ע  223,   .

למשל  7ס'  לנא  אי כך  רבים.  פרטים  לו  ונוספו  מאוד  העניין  מפותח  בת"ז   .

מתאימים שלושת הגלגולים לנפש רוח ונשמה שבכל גלגול מתגלגלת אחת מהן  

  7ע"ס    –  X3    =6   2=  פעמים שלוש  . ולעתים הם ששה גלגולים,  93ע"ס    –

בשלושת  117במובאה,   והמתגלגלים  סימבולי,  פירוש  לזה  ניתן  לעתים   .

ת"ז קכו    –שבספירות  אדם דעשיה  ,  אדם דיצירה ,  אדם דבריאהגולים הם  הגל
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כי היא כסותה לבדה  . מוטיבים נוספים ר' להלן(.  172ס'  אדם  א; תק' ע, וע"ע  

  -במה ישכב    ג' תנ'דא    –שם    -היא שמלתו לעורו    ג' ק'דא    –שמות כב כו    –

וונין דעינא...  ואלין אינון תלת לבושין ותלת כסויין ותלת ג  ג' תל' דא    –שם  

)ת"ז    –שמות כג יז    -ובאלין תלת אתמר שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך  

ו.    תק'  ב;  דעינא  כב  גוונין  ק'(.  2ע"ס    –תלת  ורכיב    ג'  חוור  בגוון  אצטבע 

ב ייתי  לאו  ואם  גופא...  דאיהו  חוורא  בסוסיא  תנ' נפשא  בסוסיא    ג'  ורכיב 

ב ואם לא אתחזר אתגלגל  גופא  ורכ  ג' תל' סומקא...  ודא  ירוקא  יב בסוסיא 

)ת"ז עו ב; תק' לב. גוף כסוס ונפש כנשמה משל נפוץ בר"מ ות"ז, ע' עליו ערך  

, ומקורו במכילתא בשלח ב. וכאן הוא פירוש אלגורי על עניין גלגול בסוס  348ס'  

העין  7ע"ס    – גווני  הם  הצבעים  שלושת  מציינים    –.  והם  קודמת,  מובאה  ע' 

שמות    –שארה כסותה ועונתה לא יגרע פעם ע' להלן(.    גופות גרועים יותר בכל 

)ת"ז ק ב; תק'    ג' תל'ועונתה...    ג' תנ' ... כסותא... דא  ג' ק' שארה דא    –כא י  

שם    -ונד    ג' תנ'דא    –שם    -והיית נע     ג' ק'דא    –בר' ד יד    –גרשת אותי  סט(.  

טו א;     )ת"ז   –עמוס ב ו    -דא איהו רזא על שלושה פשעי ישראל    ג' תל' דא    –

פירוש המשך הפסוק בעמוס ע"ס   נש  (.  80  78תק' סט. על  יתוודע בר  ובמה 

ב ק'דאיהו  קליה  ג'  ואם  קדמאה,  מזמנא  איהו  כשברים  קליה  הוא  אם   ...

וקליה תקיעה   ירוקים  ואנפוי  ירוקא  גופיה  ואם  כתרועה איהו מזמנא תניינא 

ף ע' גם לעיל.  )ת"ז קלז ב; תק' ע. על הסימן שבצבע הגואיהו מזמנא תליתאה  

אם הצליח האדם לתקן את גופו בגלגול חוזר קולו וצבעו להיות כבגלגול מוקדם.  

של   תיקונם  הם  האחרונים  שהשלושה  גלגולים  לששה  כאן  גם  הכוונה  ואולי 

שהכירו   והבעש"ט  האר"י  כגון  אנשים  אודות  לידיעות  המקור  וכאן  הראשונים. 

דא שינוי    –בר' יב א    –ארצך  לך לך מ(.  82  75בבריות מאיזה גלגול הם ע"ס  

ומבית    –ר"ה שם    -דא שינוי השם    –בר' שם  -וממולדתך    –ר"ה טז ב    -מקום  

)ז"ח קיח    ג' ק'שינוי מקום דא    -ר"ה שם  -דא שינוי מעשה    –בר' שם    -אביך  

 (. 64 13א; ת"ז. ע"ס 

 

ואדם    –(  74 דבריאה  אדם  דאצילות  הזהות עם אדם  וספירות  אצילויות  שלוש 

אז הוחל  (.  167ס'  אדם  )לת"ז, פירוש סימבולי של הערך הקודם, ע"ע  דיצירה  

ואתפשטותא דאת י    ג' ק' הוחל תמן התחלה ד  –בר' ד כו    –לקרוא בשם ה'  
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קכ    –)ת"ז קיט ב  לעילא משת אתפשטת עד ספירה שתיתאה דרגיה דיעקב  

רומז על    –שתיתאה  לספירת החכמה.    י -. כנראה הכוונה ב72א; תק' ע. ע"ס  

ע"ס  ששת   התפארת(.  73הגלגולים,  והיא  ק'אחזי  ,  תנ' אחזי  ,  יהו"ה   ג'    ג' 

)ת"ז קכו א;  נ"י  יו הו וו " וו " הו הרכבה דכלהו תלת אד  ג' תל' אחזי  ,  יהו"ה

בספירות   נקודה  הנקראת  של החכמה  לגלגולה  הניקוד מרמזים  שינויי  ע.  תק' 

השכיאדנ"י  במובאה.    40ע"ס    –הרכבה  .  25ע"ס    –התחתונות   נה,  הוא 

 ושלושת ניקודי שם הויה הם חסד גבורה ותפארת(. 

 

(.  73גלגול אחד, הגלגול הראשון משלושת הגלגולים )לת"ז. ע"ס   –  ג' חדא(  75

)ת"ז קכו א; תק' ע.    ג' ח'מאן דשרטוטין דיליה רכיבין... דא אחזי דקא אתיא ב

"ס  והוא סימן עפ"י חכמת הפרצוף לדעת באיזה גלגול נמצא האדם. סימן אחר ע 

 (. 76במובאה,  73

   

ואם  שני גלגולים הראשונים מן השלושה )לת"ז. ע' לעיל(.    –  תרין גלגולין (  76

  ]כאן מובא ציור של שני קוים מאוזנים מקבילים[ תרין שרטוטין מורכבין כג"ד  

 )ת"ז קכו א; תק' ע(.   ת' ג' אתחזי  

 

של    –(  77 גלגוליו  דיצירה  שני  תנועת  אדם  ע"י  מסומלים  הצירה  שבאלוהות, 

במ' כד  – דרך כוכב מיעקב(. 74)לת"ז. פירוש סימבולי של הערך הקודם, וע"ס 

ובהון קא אתיא    -בר' ב ז  דרך בין שתי חיות דאינון צר"י ואתעביד וייצר    –יז  

 )ת"ז קכו א; תק' ע(.  ת' ג' ב

 

אם תב  (.  73שלושת הגלגולים הצפויים לאדם )לת"ז. ע"ס    –  תלת גלגולין (  78

עמוס ב    –שפיר ואם לאו כתיב ביה ועל ארבעה לא אשיבנו    ג' ת'  בתיובתא ב 

סט.    –ו   תק'  א;  קטו  אולי  אשיבנו  )ת"ז  ורומז  בתשובה,  לחזור  לו  אניח   =

במובאה(.    73ע"ס    –לשלושה גלגולים של תשובה הצפויים אחר גלגולים אלה  

)ת"ז קלד א; תק' ע. כלומר לפי אשתו של האדם ניכר    ת' ג'הכא אשתמודעין  

 (. 13זה גלגול הוא; אלא שבהמשך מזוהה הגלגול עם הנישואין. ע"ס באי
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כינוי לחסד גבורה ותפארת. ולעתים נוספים עוד תלת גלגולין, והם נצח    –(  79

הוד ויסוד )לת"ז. פירוש סימבולי של הערך הקודם. גם מספר גלגולי האדם הם  

או ששה   גלגוליו  73ע"ס    –שלושה  עם  מזוהים  של אה"ר  . שלושת הראשונים 

הסגול,   בצורת  ומצויינים  רבינו,  משה  גלגולי  שם  האחרונים  ושלושת  באבות, 

שהיא מצדה שלוש טיפות של זרע. באופן סימבולי הספירות הן גלגולי נשמותיו  

של האדם העליון האלוהי, ובהן נתקן הוא מן הפגם שגרם לו חטא אה"ר. ע"ס  

תלת  )ת"ז נו א; תק' כא(.  ן  דיליה אינון תלת אבה  ת' ג'(.  190וע"ע ס'    74  25

... ובאן אתר  ג' גלגוליןטפין דאזדריקו ממוחא סתימא דכל סתימן ואלין אינון  

  –מוחא  )ת"ז קט ב; תק' סט.    ת' ג'אזדריקו בתלת אבהן דתמן נחית אדם ב

  –וכסמל הוא חכמה    -אזדריקו  במובאה,    365ס'  גופא  ע"ע    –הוא מקור הזרע  

וע"ס   הזרע  טפ(.  45טיפות  דאינון  תלת  קדמאה  דאדם  גלגוליןין  ותלת    ג' 

בתלת אבהן ותלת בתלת    ת' ג'אבל  )ת"ז קי א; תק' סט(.    ת' ג'דאדם תניינא  

ג' ואחזי בהון  )שם(.  סמכין דלתתא   ותלת לתתא    ת'  קי ב; תק'  לעילא  )ת"ז 

ג'הכי איהו אזדריק בסט(.   ויפת    ת'  ותרין בשם  א; תק'  אחד בנח  )ת"ז קיג 

ו    –ובב סובב הולך הרוח  ססט. הנושא אה"ר(.   תלת זמנין סובב    –קהלת א 

52-ע"ס    –אסחיר  של משה.    –רוחיה  )שם.  דרוחיה אסחיר תמן    ת' ג' לקבל  

 )ת"ז קכו א; תק' ע(. דאינון סגול... ודא אדם דעשיה    ת' ג' וכד אתא ב(. 49

 

גלגולין(  80 ולא    –  ארבע  גלגולים  ארבעה  לאדם  שצפויים  זו  דעה  )לת"ז. 

היא יוצאת דופן בספרות הקבלה ואף בת"ז ונראה שרמוזה    –  73  ע"ס  –שלושה  

עוד פעם בת"ז קכו א; תק' ע, ושם ניתן סימן להכיר את בן הגלגול הרביעי עפ"י  

  -ואם לית ליה שרטוטין... דא אחזי על ארבעה לא אשיבנו  חכמת הפרצוף:  

ו   והובא כבר  -עמוס ב  בס'  . אבל בת"ז קטו א; תק' סט, מתנגד לכך במפורש 

שמות כ ה    –  אתמר ביה פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים (.  78

לא אתתקנת אתמר בההוא שעתא ועל ארבעה לא אשיבנו    א' ג' ואם על    –

ע.   תק'  א;  קלח  ארבעה  )ת"ז  הארבעה.  על  על  נוסף    78ע"ס    –אשיבנו  = 

ובלרמד"ל   הזוהר  בגוף  דומה  בהקשר  הובא  בשמות  הפסוק  ע"ס    –במובאה. 

73 .) 
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 כנסמך 

ד(  81 )לר"מ    –  ג'  פלוני  של  נשמתו  התגלגלה  שבו  האדם  פלוני,  של  גלגולו 

גלותא  . 32קיד ב; ר"מ. מדובר במשה, ע"ס   ב)ילך ג' דובגלותא דילך ובות"ז(. 

)ת"ז צט ב; תק' סט. אה"ר ראה את גלגולו  יליה דותיובתא    ג' חמה  (.  15ע"ס    –

יליה בכל  ג' דואחזי ליה קב"ה  שה(.  'תשובתו' בקיני חותן מ  –של קין ותיקונו  

. פיתוח של  32)ת"ז ק א; תק' סט. מדובר בהבל שהוא משה, ע"ס  דרא ודרא  

ד  כג  ודרשיו  :במ"ר  דור  דור  למשה...  הקב"ה  דואינון  (.  הראה  שת  ג'  אדם 

דשת  (.  73ע"ס    –)ת"ז קי ב; תק' סט. ששה גלגולים  אנוש הבל נח שם יפת  

דאיהו   והבל  ג'  אאדם  קיב  הגיה  )ת"ז  הגר"א  סט.  תק'  ,  שת במקום  משה  ; 

ואמנם לכאורה קשה נשמת שניים בבת אחת, ועוד שאדם היה בחיים בהיוולד  

)ת"ז קיד ב;    יליה בכל דרא ודרא ג' ד שת, אך עם זאת צ"ל לפי הגיון הדרשה(.  

, וגלגולים  32 15בר' ד יב. ע"ס  -נע ונד תהיה תק' סט. גלגולו של קין שנתקלל: 

 בס' הגלגולים לאר"י(. אלה מפורטים 

   

ואף    –(  82 נשמתו,  לפלוני  ובאה  התגלגלה  שממנו  האדם  פלוני,  של  גלגולו 

היסוד החומרי מארבעת היסודות שהוא מקורו של הטיפוס המסויים שלו שייך  

האדם, ומקביל באופיו לאחת מארבע חיות המרכבה )לת"ז. החלוקה לארבעת  

א  לפי  ביה"ב  הנוהגת  לזו  מקבילה  בספרותינו  הטיפוסים  רבעת הטמפרמנטים. 

שם   ואף  הנפש,  מידות  תיקון  גבירול,  ן'  של  בספרו  בעיקר  זו  תורה  מפותחת 

היסודות(.   לארבעת  הלחויות  ומקבילות  מרכבה  דאריה  שור  ג'  מיא,  יליה 

,  נהר יוצק יסודם ג; ת"ז. לפי איוב כב טז: -)ז"ח קיד ביליה אשא... ג' דמרכבא ו

יד    –בהשפעת הדרשה על פסוק זה בחג' יג ב  המפורש על ארבעת היסודות, ו

ע"ס   לגלגול.  כרומזת  בת"ז  המוסברת  וע"ס  45א,  דד(.  19,  לון  ג'  גרים  להון 

גמורים   רשעים  ע"ס  דהוו  סט.  תק'  קיא;  קצה,  64)ת"ז  הבהיר  ספר  ולפי   ,

גלגול הנשמות(.   ז א, בדרך  שרטוטין דאית בהו  המפרש את הגמרא, ברכות 

יליה קדם דאתיא לעלמא דהוה מקצץ בנטיעות  ג' דבפרידו ופריצו דא אחזי  

כד גלגל דעינא אתהפך... אתגליא ביה דאיהו  (.   75)ת"ז קכה ב; תק' ע. ע"ס  

, וכאן  2)ז"ח לג ג; יתרו ת"ז. ע"ס  יליה מזמנא קדמאה מסטרא דחסד  ד  גלגול

דרשה על 'גלגול העין' שבגוף הזוהר וקשורו לעניין גלגול הנשמות. שלושת צבעי  
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הגלגולים  העי שבשלושת  הגוף  צבעי  שלושת  גם  הם  במובאה,    73ע"ס    –ן 

שבספירות   העליון  האדם  גלגול  על  סימבולי  באופן  גם  נדרשים  ובהמשך 

 (.  74ע"ס   –הנמוכות יותר המסומלות בצבעים אלה 

 

ולא היה שנויא  גלגול הזרע, אילן היחס )ל"ז. אבל ר' להלן(.    –  ג' דזרעא (  83

סבא. ושמא יש לצרף את המילים באופן אחר ולפרש 'ולא    קד ב; ב )דדוד  ג' ד'ב

היה שינוי של גלגול, כלומר ירידה ע"י יבום לעולם הנקבה, בזרעו של דוד'. ע"ס  

מזהה  53 כשהוא  ת"ז,  של  מקורו  זה  גם  ואולי  גלגול  שנוי  .    13ע"ס    –= 

 במובאה.  

 

' להלן(.  גלגול השלשלת, אילן היחס )ל"ז. כפל לשון או ר  –  ג' דשלשלאה(  84

קד ב; סבא.    ב)דבנך    ג' ד'דלא הוה חד מנהון ב  –בר' מט ח    –יודוך אחיך  

 ושמא יש לפרש 'אף אחד מהם לא גרם לגלגול, ע"י יבום, בתולדות זרעך'(.  

 

)ע"ס    –  ג' דעינא(  85 והאורות המתגלים בה  באריכות, בצירוף    2גלגול העין, 

במשמעות גוף העין  לגל דעינא  גצז א; ס"ת. ובז"ח לג ג; יתרו ת"ז:  א  זה ע"ש  

הזוהר   בגוף  הרעיון  של  פיתוח  והוא  נשמות,  גלגול  לעניין    82ע"ס    –קשור 

האחרונה(.   כבמובאה  איהו  דא  ד' זהרא  דעינא  נ"א    –  ג'  באורח    –כגלגלא 

 )ז"ח סב א; שה"ש(. סתים דזהרא דיליה רצוא ושוב  

 

דעינא(  86 דחיזו  ע"ס    –  ג'  )ל"ז.  העין  מראה  מראה  כות(.  בארי  2גלגול  כן 

סביב   כח    –הנגה  א  ב  –יח'  דאתכסייא  ד' נהירו  ד'  אור    א )  ג'  כלומר  ב.  יח 

בס'   כמוסבר  גלגול העין  ע"י הטכניקה של  ומתגלה  זיהוי  2שמתכסה  ור' שם   ,

 האור הזה עם קליפת נגה(. 

 

גוונין (  87 דתלת  ע"ס    –  ג'  לצירוף  118לת"ז.  אחרת  אפשרות  גם  ושם   ,

 המילים(. 
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דפלכ(  88 מילת    –  אג'  על  )ל"ז.  הרקיע  גלגל  למילת  פלכאסיבוב  וקרבתה   ,

באריכות(.    1ע"ס    –פלח   דמטו  במובאה  עד  לעילא  אזדקפן  גלגלין...  ארבע 

 רט א(.   ג)עלאה דנהים יממא וליליא    ג' ד'ל

 

 .  13ע"ע ס'  – ג' דטיקלא( 89

 

דנשמתין (  90 בערב    –  ג'  הקורה  הנשמות  התחלפות  תהליך  נשמות,  גלגול 

נשמות הצדיקים שבג"ע התחתון עולות לג"ע העליון, נשמות הצדיקים    –שבת  

המתלבנות ונטהרות בגיהנם בימות החול עולות לג"ע התחתון, ונשמות עליונות  

אחרות יורדות לישראל והן הנשמות היתירות )ל"ז. לא במשמעות הטכנית של  

ין אלין סלקין  איהו אלין אזלין ואלין אתי  ג' ד' ובמעלי שבתא  'גלגול נשמות'(.  

 קלו א(.     ב)ואלין נחתין 

 

גלגול נשמות, הדרך שהנשמות מתגלגלות ויורדות לעולם להיכנס בתינוק   –(  91

שנולד )לת"ז. מנהגם של בני האדם בשעת הזיווג משפיע על דרך זו וקובע את  

ע"ס   הוולד.  ליה  (.  13תכונות  אית  נוקבא  ורע  טוב  הדעת  דעץ  אילנא 

ביה    גלגולין דנשמתין דכל    –בר' ג כד    –המתהפכת  דאתקריאת להט החרב  

)ת"ז קלג א; תק' ע. מנהגם של בני האדם בשעת הזיווג והיפוכיהם,  מתהפכין  

משפיע באופן סימבולי על מנהגם של תפארת ומלכות שמזיווגם נשמת הילוד.  

למשל אם בהיפוכים אלה גוברת הנקבה על הזכר, תגבר גם השכינה למעלה,  

יהיה פ ואדם מי למעלה  והנולד  גום כנקבה. לעניין זה השווה הויכוח בין לילית 

 ביתא דבן סירא כג א(.  -אלפא –בשעת הזיווג  

 

,  7גלגול נשמות )ל"ז. ובעברית מצוי לרוב, כגון ס' התמונה כט א. ע"ס    –(  92

 (. 95  94ובמובאות: 

 

דנפשא(  93 דרוחא,  ג'  דנשמתא,  ג'  הנשמה   –  ג'  מחלקי  אחד  כל  גלגול 

ס' מערכת  בנפרד  כגון  מצוי,  )לת"ז, הלשון  גלגולי האדם  מזוהים עם שלושת   ,

  –תה' פד ד    –גם צפור מצאה בית  (.  73במובאה,    29האלוהות קכז א. ע"ס  
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קן לה    נפשאיהו  דקדמאה    ג'דא   אשר    דרוחאתניינא    ג'דא    –שם    -ודרור 

ו(.    דנשמתא תליתאה    ג' דא    –שם    -שתה אפרוחיה   ן  דעייני )ת"ז קג ב; תק' 

אתגליא   תמן  אתגליא    דנפשא  ג'אריכין...  תמן  בשוה  לא  עיינין  ג'  ואם 

)ת"ז קלח א; תק' ע.    ג' דרוחא ואם אודנין לאו בשוה תמן אתגליא    דנשמתא 

 (. 75 73ע"ס     –על סימנים אחרים לדעת באיזה גלגול נמצא האדם 

 

דנשמתין(  94 בג'  ע"ס    –  אתא  )ל"ז.  נשמות  בגלגול  אינון  (.  29התגלגל  כל 

רחמי  צא ב. שהרי בלא    א )יכלין לאקדמא ברחמי דווגא דלהון    בג' ד'   אתוד

יקדמנו  כבר נקבעה בת הזוג למישהו אחר, לפי סנ' כב א. והלשון לפי מ"ק ח ב:  

  אתו ב' ד'אינון ד קא א; סבא(.  ב  , גם כן על עניין הזיווג. והשווה  אחר ברחמים 

 )שם(.  מאן אתר להו זווגא 

 

האי ב"נ  (.  67לקח גלגול נשמה, התגלגל )ל"ז. ע"ס    –  נטיל ג' דנשמתא (  95

 ריג א(.  ג )ולא זכי דיתתקן ביה כאילו משקר בקושטא דמלכא  נ' ג' ד' ד

 

קשיא(  96 דדינא  לפי    –  ג'  )ל"ז,  קשה  דין  בעולם  פסק  שחוזר  הוא    –גלגל 

ג' ד'  ואי להאי יהא בהפוכא יהדר עליה קב"ה  (.  66  21  20שבת קנא ב. ע"ס  

שניא   ק' התלויה    א )ליה    יהא  אהבה  הקב"ה  את  שאוהב  לזה  הכוונה  א.  יב 

 בדבר(.  

 

דיובלא (  97 שירד    –  ג'  למי  אפשר  שבו  היובל,  שנת  של  הנשמות  גלגול 

לעולם   הירידה  על  )ל"ז.  הנקבה  בעולם  ולדבוק  לשוב  בס"א  ודבק  ממדרגתו 

, ומשם  עבדים . ומי שלא זכה לבנים גם שם יורד לס"א הנקרא  53הנקבה ע"ס  

ואי לא זכה  להיגאל רק ביובל, לפי שמות כא ו כפי שנדרש בקיד' כא כ(.    יוכל

 קה ב; סבא(. ב ) הא איהו כלא הוה   ג' ד' אפי' ב

 

לגוף כאשר הנקבה תקיפה על הזכר בשעת    –  ג' דנוקבא (  98 ביאת הנשמה 

הזיווג, ואז גם בספירות כך וגם נקבת ס"א תקיפה על הזכר שבו )לת"ז, אבל ר'  

ע"ס   באריכות(.    91במובאה,    13להלן.  ד'כד  במובאה  עליה    ג'  רכיבת  קא 
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)ת"ז קלג א; תק' ע. ושמא יש להפריד בין מילות הצירוף  עובדוי איהו כאתתא  

 ולתרגם: 'כשהגלגול בא מתוך שהנקבה רוכבת על הזכר'(. 

 

בשכינתא(  99 דתליא  שבו    –  ג'  המשובח  הגלגול  הוא  בשכינה,  התלוי  גלגול 

קו א; סבא שבגוף    ב -בעלה )לת"ז, הרעיון מושפע מ  מתגלגלת האשה יחד עם

)ת"ז ק  דאיהו במיניה    ג' ד' ב'מהכא משמע  מובאה אחרונה(.    7הזוהר, ע"ס  

 ב; תק' סט(.  

 

ו(  100 דאת  עם    –  גלגול  וזיווגה  תפארת  ספירת  של  גלגולה  הוא  זה  גלגול 

ע"ס   )לת"ז,  זה  לגלגול  הקשורה  ביעקב  משה  נשמת  עיבור  ואף    13המלכות 

 )ת"ז קא ב; תק' סט(.  איהו דנפיק בשעתיה   ג' ד' ו' (. 13

 

דורות הצדיקים, אילן היחס של הצדיקים ואף גלגולי    –  גלגולין דצדיקייא(  101

  58  5ר' להלן. ע"ס    –נשמותיהם. )לת"ז. התרגום 'דורות' כפי המקור במדרש  

ד' אנוש דמתמן אתיחסו כל דרין... מתמן אתפשטו כל  (.  102 ע.  תק'        ג' 

כב:   פדר"א  לפי  ת"ז.  ב;  קטז  בז"ח  וכל  ושוב  הבריות  כל  ונתיחסו  עלו  משת 

 במובאה(.  40ע"ס   –= גלגול  דור . דורות הצדיקים 

 

דורות הרשעים וגלגולי נשמותיהם )לת"ז. ע"ס הקודם וע'    –  ג' דרשיעיא(  102

)ת"ז קטו א; תק'    ג' ד' הכא אתרמיז    –בר' ד יד    –והייתי נע ונד בארץ  להלן(.  

כב:   פדר"א  לפי  הרשעים סט.  דורות  כל  ונתיחסו  עלו  זה  ומקין  בפסוק  אך   .

 ע"ס הקודם(.   –דורות מוצא בעל ת"ז גם את מספר גלגוליו של כל רשע. 

 

דעמודין (  103 העמודים  אולי    –  ג'  מא   –גולות  ז  מ"א  סיבוב  -לפי  ואלי  מב, 

 קסו ב. ק העמודים וגלגולם )ל"ז(. 

 

טהירין (  104 שהן    כנראה   –  גלגולי  הכתר  בתוך  הראשונות  המהויות  תשע 

  –טהירין  .  24ס'  גופא  'נשמת' הספירות )ל"ז מת' ס"ת? על מהויות אלה ע"ע  

של   ריבוי  הא    –טהירו  צורת  ס"ת.  א;  ומתחלק    טהירוטו  הכתר  הוא  העליון 
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א"ר   לפי  והן  בחינות,  שם    –לתשע  אחד    –הובא  הם  ואולי  בשלוש.  נכללות 

מהויות  בראשית הקבלה את ה  , המציינות  צחצחות מתרגומי ס' הזוהר למילת  

ולעתים עשרשמעל הספירות תרגום אחר  , שלעתים מספרן שלוש    –חיוורא  . 

לבין   לאצילות  שקדמו  הכוחות  בין  פרדוכסאלי  קשר  יש  הזוהר  בס'  שם.  א"ר 

גוון רע בכך שהם  51ס'  בוצינא    ע"ע    –כוחות הרע   . אולי גם לתשע אלה יש 

למקו לחזור  האצילות  משתוקקים  את  לקיים  ולא  מקור  א    –רם  יש  כאן  א.  סה 

ע' בן שלמה, תורת האלהות של רמ"ק    –לתפיסתו של רמ"ק על מות המלכים  

ע'    230 ובעיקר מקור לתורת הרע של נתן העזתי ופתחיה השבתאיים,  ואילך, 

עמ'  ע"כ   תשנ"ה,  ירושלים  השבתאית,  האמונה  סוד  משמעות  309בספרי   .

אול יכולה  זו  המושג  שלילית  להבנת  לתרום  במשמעות  טהירין  י  בזוהר  הרווח 

חבלה   מלאכי  הוא  ב  כגון    –של  אלה  של  העיקרי  שמם  שמקור  אע"פ  א.  רצו 

ב טיהררי -כנראה  מלשון    -  בני  צהרים  שדי  שפירושו  כד,  ו  במ'  יר'  תר'  כגון 

  -כתשע המהויות העליונות נמצא כנראה גם בטהירין  בארמית צהרים.  טיהרא  

וראה    , והוא שיבוש.טמיריןנ"א    -עלאין    טהירין כתא פריסא גו  פרורנט א:  ב  

סה א, ותפקידה למנוע    א-פרוכת זו היא הנזכרת ב  צ' ב.  ג   –שית טהירין  גם  

למקורם.  טהירין  בעד   מלחזור  פירושה    גלגולי אלה  ואולי  כאן,  ברורה  אינה 

רעיון   את  האר"י  לקח  נראה שמכאן  כלל.   בדרך  אלה  כפי שמתוארים  נקודות 

דעגולים  חלה  אדם  שבו  לעולם  הנקודים  עולם  הכינוי  האר"י  אצל  ומכאן   ,

בהשבירה גליפין  תשע  בטהירו  גליף  דמלכא  הורמנותא  ט' (.  ד;    ג'  קכא  )ז"ח 

השווה   כנדפס.  ת"ז  אינו  ס"ת:  א  מת'.  א;  גליף טו  דמלכא  הורמנותא  בריש 

 (.  עלאה   טהירוגליפו ב

 

 כסומך 

אתתקפו אתוון אמ"ש  (.  3)ל"ז ע"ס    בדרך של תמורת אותיות   –  גו ג' (  105

 קנט ב(. ב )  ג' ג' תלת אלין ואעדו ואולידו תלת אחרנין 

 

בדא ידיעאן  אלה שנולדו ע"י גלגול נשמות בדרך של יבום )ל"ז(.    –  בני ג' (  106

  –כי אתה אבינו  להבדיל מזרעו של יהודה(.  שאר  קג ב; סבא. ב  )  ב' ג' כל שאר  

תרין אבהן תרין    ב' ג' לעלמין שאר    ' ג' במה דלית הכי לשאר    –יש' סג טז  
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להבדיל מזרעו של יהודה שלא היה בו שינוי  שאר קד א; סבא.  ב)אמהן אית לון 

ב  )  ב' ג' האי דקב"ה יהב ליה אתתא... לאו האי כשאר  (.  61  53  47  36ע"ס    –

  –קט א; סבא. הוא מי שהשתדל להוליד ולא עלתה בידו, ואשתו מתגלגלת אתו  

(.  אם אדניו יתן לו אשהלפי שמות כא ד:    –יהב ליה אתתא  דקב"ה  .  99ע"ס  

גלגולין מיניה    בני  איהו  דלאו  אילנא  דמרכיב  מאן  כגון  דהרכבה  רזא  אינון 

 (. 114ע"ס  –הרכבה )ת"ז כג ב; תק' ו. באילנא אחרא 

 

בג'(  107 איהו  )לת"ז(.    –  לאו  בגלגול אחר  קודם  היה  מי שלא  בגלגול,  איננו 

כלל    ל' א' ב' מלבוי וממחשבתיה עד דאוליפו ליה האי    דמאן דלא עביד מילוי 

 (.  93 75  73ע"ס  –)ז"ח לג ג; יתרו ת"ז. סימן לדעת מאיזה גלגול האדם 

 

וכל מלאכין דממנין על  נשמות שמתגלגלות )לת"ז(.    –  נשמתין דגלגולין(  108

 ממטטרון(.  –מתמן )ת"ז קיט ב; תק' ע. וכן ז"ח קטז ב; ת"ז.  מתמן הוו  נ' ד' 

 

ואולי אף ל"ז, ע"ע אדם, ס'  סוד גלגול הנשמות )לר"מ ות"ז   –  רזא דג'(  109  .

א  )לאתערבא בינייהו בגלותא בין ערב רב    ר' ד' דעתיד איהו ב(.    352  348

גלגל לית ליה תנועה    ר' דגלגולוהאי איהו  (.  32כה א; ת"ז הנושא משה, ע"ס  

המים   ר"מ.  ג  )בלא אמת  ב;  ד'רטו  הסימבולי   –  ר'  עניין    הפירוש  ומקורו של 

הספירות.   בעולם  של    גלגל הגלגול  הסימבוליקה  לפי  הנראה  כפי  חכמה,   =

האות  104ע"ס    –הנקודה   היא  בתפארת,  מתגלגלת  והיא  המים    ו,  אמת   =

הגלגל.   את  =  המניעה  ו   + ע"ס  גלגולגלגל  בתר  (.  100  25.  מהימנא  רעיא 

דרא   אי  דישראל  נשמתין  רבוא  בשתין  נהיר  מעלמא  יאות  דאתכניש  כדקא 

לעילא בדרגין    בג' אחרא אית    רזא(.  32רטז ב; ר"מ. ע"ס  ג  )  ר' ד' והאי איהו  

לך לך  . על הפסוק: 25ע"ס  –)ז"ח קיח א; והוא גלגולה של ספירת חכמה עלאין  

פירוש: עילת העילות    –בר' יב א    –מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ  

דלזמנין    (.ארץות הנקראת  גזר על ספירת חכמה להתגלגל בספירות עד מלכ

והכא   קוצים  בין  אשתכחת  ד'שושנה  לפעמים    ר'  ע.  תק'  ב;  קכד  )ת"ז 

ויש    –שה"ש ב ב    –כשושנה בין החוחים  מתגלגלת נשמת צדיק בין הרשעים,  

להתערב ביניהם להצילה. והוא מקורו של רעיון חשוב בקבלת האר"י, ועוד יותר  
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קלג א; תק' ע. וסוד זה הוא הפירוש  )ת"ז    ר' ד'כל דא  בשבתאות ובחסידות!(.  

לחיות   הדומה  ביצה"ר  הנשמה  שליטת  על  ופירושו  בבע"ח  גלגול  של  האלגורי 

ס'  אדם  )ת"ז קלז א; תק' ע. ע' ע"כ ערך  תולדות אדם אתקרי    ר' ד'  שונות(.

348 .) 

 

 . 44ירידת הנשמה ממקורה לגוף )לר"מ(. ע"ס   –( 110

 

דג' (  111 כמוסים   –  רזין טמירין  ע"ס    סודות  )לת"ז.  נשמות  גלגול    24בענייני 

   ר' ט' ד' ... עידן הכא לגלאה כמה    -שמות כא ב    –כי תקנה עבד עברי  (.  68

 צד א; ת"ז(.  ב )

 

דג'(  112 הנשמות    –?  סדורין  גלגול  עונש  של  השונות  הצרות  הגלגול,  סדרי 

ס'  אלין אינון    -ת"א שמות כא א    –ואלין דיניא דתסדר קדמיהון  )ל"ז או ת"ז(.  

צד א; נראה שמשפט  ב  )דינין דנשמתין דאתדנו כל חד וחד לקבל ענשיה    ד'

נוסח    -   ס' ד'ראשון זה של הפרשה שייך לגוף הזוהר ולא לת"ז כדף שאחריו.  

הוא   מנטובה  דפוס  ואף  דגולגלתא  הרמ"ק  'עונשי  חדודין  אולי  ומשמעותו 

חיים,    –גולגולת'   של   מלטינית  באנגלית,    punishments capitalעונשים 

Caput  ,כן אם  ואחד.  אחד  לכל  ספציפיים  עונשים  או  ראש.  מקורו  חדודין  = 

כגון בצירוף   הוא בודאי טרמינוס טכניקוס    –דינין דנשמתין    . حدود للا בערבית, 

אלא אם כדי להסתמך    ת"א, ל'גלגול נשמות', שאחרת לא מובן מדוע צוטט כאן  

ין הגלגול. ואכן מצינו שימוש כזה  ולהוכיח שפסוק זה מתכוון לענידיניא  על מילת  

נפשות-ב על  דיני  שלום  של  במאמרו  שנדפסו  ששת  רב  של  בשאלותיו  והוא   .

  . אבל זאת היא קשה בעיני בדיני נפשות אלה  :71טז שורה    ץהגלגול, תרבי 

העדות  דינים   שושן  בלרמד"ל,  גם  מצינו  נשמות  גלגולי  דיניו  :  356במשמעות 

:  -  205שמעיר המהדיר שלום, שם הערה    כמו   –וכן הוא בזוהר    . של הקב"ה

יש לה על מה שתסמוך. שכן זה  סידורין קעז א. גירסת ג   -דינין טמירין לקב"ה 

ואמרו    –ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם  מובא על פסוק:   א,  כא  שמות 

   (. סדרתרגומו תמיד ערך    , ושורש  כשולחן ערוךבמכילתא שם: 
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ירידת המגולגל מעולם הזכר לעולם הנקבה שינוי בגלגול,    –  שינויא בג'(  113

 ושם גם אפשרות צירוף המילים באופן אחר(.    83)ל"ז. ע"ס 

 

לגלגל  על  ו    )לת"ז. הרכבת  –  הרכבה בגלגול(  114 הכוונה  גלגול-והפיכתו   .

ע"ס   ויסוד,  תפארת  הפתח  19לספירות  הוא  'מורכב'  שאינו  לגלגל  הסמל   .

משמשים בר"מ ות"ז במשמעות  כב  הרוהפועל  הרכבה  הפשוט מבחינה גרפית.  

הרכבת   עניין  הוא  הגלגול  לעניין  קבוע  ומשל  נשמות  בגלגול  ו'התגלגל'  'גלגול' 

וביממה מרכיבין  -רטו ב; ר"מ    גאילן באילן אחר, כגון ת"ז קיא א; תק' סט, או  

קב"ה בההוא דערב    . והשווהמין בשאינו מינו בגין דלא להאביד נפש המת 

ל ואייתי  ליה  ארכיב  ברב  ר"מ.  ג     –  ג'יה  א;  רזא  קיא  אינון  גלגולין  בני 

ת"ז קלג א; תק'    –נפשא דמרכיבין לה בכלבא  ת"ז כג ב; תק' ו. וכן    –דהרכבה  

ע, ובמקורו מורה על הגלגול בכלב, ומקורו בטעמי המצוות לר' יוסף הבא משושן  

בשם   ריקנטי  והביאו  נז,  מצווה  האחרונים  הבירה,  הקבלה  בפירושו    –חכמי 

ר'  לתור יוסף,  לר'  רבות  פעמים  ריקנטי  מתכוון  זה  בביטוי  ב.  יא  משפטים  ה, 

, שהביא לשונות רבות כאלה, אבל את זה לא הביא  265אלטמן, קרית ספר מ  

וכיו"ב    –ת"ז כדרכו בעניין גלגול בבע"ח מוציא זאת מפשוטו ומפרשו על יצה"ר  

יו  109ע"ס   מר'  כבר  לקח  ות"ז  ר"מ  שבעל  ראייה  ומכאן  הבא  במובאה,  סף 

רקיע בלא ניצוץ  במובאה(.    40ע"ס    –= גלגול  הרכבה  משושן הבירה. עוד על  

ליה   אית  ולא  פתח  ודא  גלגל...  ב' איהו  ודא    ה'  עלה  דרכיב  חיה  ליה  ולית 

 (. 19ע"ס   –רקיע בלא ניצוץ )ת"ז קכו א;  תק' ע. )!(   הככבשרביט  

 

דג' (  115 אות    -   טרחא  של  האצילו  , י 'טרחתה'  שפע  את  הבא  המסמל  ת 

ספירת יסוד )לת"ז. והוא כפירוש    עד מחכמה, ש'התגלגלה' וירדה דרך הספירות  

לעמלו של הקב"ה בששת ימי המעשה ומנוחתו בשבת שהיא ספירת יסוד. ולפי  

שמות    –מלמד שיום השבת מקיים כל הנפשות שנאמר וינפש  ס' הבהיר נו:  

הבהיר קנז קנח,    וראה עוד ספר  .טרח -הוא מצד פשוטו גם הפך מוינפש  לא יז.  

ע"ס   החכמה  על התגלגלות  ויסוד.  נפש  שבת  ומקשר  פסוק,  אותו  ,  56  25על 

בוהשוה   ביה    גלגול(.  63  62ע"ס    -   ג'טרח  דמתגלגל  י  ותמן  איהו  ביסוד 
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)ת"ז ק  דטרח בשית יומין דסלקין באת ו    ט' ד'ושריא עליה ונח ביה מההוא  

 = ו"ק(. שית יומין דסלקין באת ו ב; תק' סט.  -א

 

גלגל   , והיא ספירת תפארת, ויחד עם  גלגולשבמילת  ו    אות   -   ו דגלגול(  116

  109ע"ס    –הוא חכמה  גלגל  = יסוד, יוצרת את הגלגול )לת"ז. במקרים אחרים  

יסוד   עד  וירדה  התגלגלה  החכמה  שכן  לכך,  קשור  כאן  וגם  ע"ס    –במובאה. 

סליק צדיק לס'    ביה  ו' ד'ואות  (.  100ע"ס    –דאת ו    גלגול.  19הקודם. וע"ס  

עילאה   ובכתר  לשתין,  סליק  דאמצעיתא  בעמודא  שית,  אינון  בצדיק  רבוא, 

)ת"ז    –קהלת א ד    –דאיהו א סליק לשתין רבוא, ודא איהו דור הולך ודור בא  

ג  -, והובא באין דור פחות מששים רבואק א; תק' סט. ולפי קהלת רבא שם:  

  –= גלגול  דור    -. ו32ע"ס    –רעג א; ושם קשור לגלגולו של משה בששים רבוא  

 במובאה(.   40ע"ס  

 

הספירות    –שש טיפות בגלגול. ששה גלגולים. וכסמל    –  שית טיפין בג' (  117

ובעיקר  73ע"ס    –מחסד עד יסוד )לת"ז. הם ששת הגלגולים הצפויים לאדם    ,

כנגד שש   הם  שכן  'טיפות'  ונקראות  לידתו.  לפני  נשמת משה  על  אלה שעברו 

שהוציא משה במטהו מן הסלע. וכסמל הם שש טיפות הזרע  הטיפות של מים  

העליון   אדם  כנקודות    79ע"ס    –חכמה    –של  והם  גבורה    –במובאה.  חסד 

סגול. כדוגמת  הן  יסוד  הוד  נצח  סגולתא,  הטעם  בצורת  כתר    ותפארת  והשוה 

וכן  42שם טוב לר' אברהם מקולוניה, בתוך גנזי חכמת הקבלה לילינעק עמ'    .

סגולתא  -קמג א; א"ר. וג    -צרורא דאתכלא  -תוארות הספירות כבגוף הזוהר מ

אתחזרון לגבך דאינון רמיזין ברישי ענפין    ש' ט' ב'אשכול(.    –פירושו המילולי  

)ז"ח צח ב; ת"ז. וגלגולי    –שמות ג ד    –דילך אינון ש ש דכפל בהו משה משה  

כאן   גרס  והגר"א  ויעקב.  יצחק  אברהם  אדם הבל שת  את  משה הקודמים הם 

 ניצוצי זהר אות טז(.  –שמותם בפירוש  

 

באריכות. וכאן פירוש    2עין שמתגלגלת )לת"ז. ע"ס    –  עין דאתגלגל בג'(  118

זאת   וגם  נשמות,  גלגולי  וכן העברתו לתחום  בגוף הזוהר,  סימבולי של הרעיון 

ע"ס   לספירות.  ומיוחס  סימבולי  איהו    במובאה(.   82  79באופן  ב' מאן  ד'    ע' 
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)ז"ח לג ג; יתרו ת"ז. ושמא יש  אלין אדם קדמאה דסטרא דכיא  דתלת גוונין  

גוונין     ג'לצרף   העין?  דתלת  של  גלגולה  לאופן  דסטרא  ככינוי  קדמאה  אדם 

 (. 192ס' אדם ע"ע  - דכיא 

 

)לר"מ. קטע העוסק בפירושם של דיני עבד, המתפרשים על    –  פדיון בג'(  119

כלו בגלגול',  'נפדה  אינו  והוא  ה'.  עבד  נשמות,  הצדיק  בגלגול  אינו מתגלגל  מר 

הקטע   של  המדויק  מובנו  על  לעמוד  קשה  שמע.  בקריאת  תלויה  גאולתו  אלא 

דמאן דפדיון דיליה תלויה בקריאת שמע    בגלל אופיו האסוציאטיבי המופלג(. 

יד אחרא     פדיוןדאיהו רזא דחמשין לית ליה   דמרוצע הוא למאריה     בג'על 

חמישים אותיות, הן עשרים וחמש של פסוק  קטו ב; ר"מ. קריאת שמע יש בה ב )

בה   שיש  לבינה  קשורה  היא  בכך  ובערב.  בבוקר  פעמים  שנאמר    50ראשון 

שערים, והיא חירות ויובל שנת החמישים שבו יוצאים העבדים לחירות. הדרשה  

 קלט ב(. ב תלויה בגוף הזוהר 
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 גלגולא ביתי של צירופי ערך -מפתח אלפא

 94 –דנשמתין  אתא בג'     51 –אהדר בג'  

 36  –אתא ג' )מסטרא ד(     44-37 –אזלא בג' 

 50 –אתהדר בג', לג'     44 –אזלא ברזא דג' 

 27 26 –אתגלגל בג'     43-41 –אזל ואתי בג' 

 25 –אתגלגל ג'   43  –אזיל ואתי בכמה גלגולים 

 53 –אתהפך בג'     35 34 –אייתי בג' 

 49 –אתחזר בג'     35 –אייתי בג' על 

 60 –אתחייב בג'     80 –ארבע גלגולין 

 91 –אתייבם לג'    43-41 33-28  –אתא בג' 

 95 –ג' מחייב    58 –אתפשטו בגלגולין 

 67 –ג' עקימא     106 –בני ג' 

 68 –ג' עתיקא     105 –גו ג' 

 74 72 –ג' קדמאה     19-1 –גלגולא, גלגול 

 73 –ג' תליתאה     70  –ג' אחרא 

 73 71 –ג' תניינא     66 –ג' בישא 

 100 –גלגול דאת ו     64  –ג' גרים 

 104  –גלגולי טהירין     82 81  –ג' ד' 

 66 –גלגולין בישין     96 –ג' דדינא קשיא 

 25 –גלגולין דאתגלגל     83 –ג' דזרעא 

 101 –גלגולין דצדיקייא     86 –ג' דחיזו דעינא 

 20 –גלגולין ועובדין     89 –ג' דטיקלא 

 24  23  –גלגולין מתגלגלן     97 –ג' דיובלא 
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 67 –גלגולין עקימין      98 –ג' דנוקבא 

 68 –גלגולין עתיקין     93 –ג' דנפשא  

 22 21 –גלגל גלגולין     95 93 –ג' דנשמתא 

 22 –גלגל על, עם, גלגולין     95-90 –ג' דנשמתין 

 114 –הרכבה הגלגול     86 85 –ג' דעינא 

 116 –ו דגלגול     103 –דין ג' דעמו

 45 –זריק בג'     88 -ג' דפלכא   

 116 –טיפין בג'     93 –ג' דרוחא 

 115 –טרחא דג'     102 –ג' דרשיעייא 

 63 62 –טרח בג'     99 –ג' דשכינתא 

 63 -טרחין בג'      84 –ג' דשלשלאה 

 107  –לאו איהו בג'    99 –ג' דתליא בשכינתא 

 57  –לאתתא בג'     87 –ג' דתלת גוונין 

 47 –לאתבא בג'     75 –ג' חדא 

 21 –לגלגלא גלגולין     99 –ג' יתיר  

 55 54 –עאל בג'     21 –מגלגל גלגולין 

 55 –עאלת בג' ד     60 –מחייבא בגלגול 

 118 –עין דאתגלגל בג'     27 –מתגלגלא בג' 

 119  –פדיון בג'    26 –מתגלגלין בגלגולים 

 111-109 –רזא דג'     61  –לג'  מתייבמין

 111 –רזין טמירין דג'     57 56 –נחית בג' 

 113 –שינויא בג'     57 –נחתין בג' 

 117 –שית טיפין בג'     59 –נטיל ג' 
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 48 –תאיבין ג'     95 –נטיל ג' דנשמתא 

 47  46 -תב בג'    108 –נשמתין דגלגולין 

 79 78  –תלת גלגולין     52 –סחרא בג' 

 77 76 –תרין גלגולין     112 –סידורין דג' 
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טקלא ב  טיקלא,  הכתיב  )ל"ז.  בחופשיות  י  -שזו"נ  מתחלף  ובלעדיה 

גירסת   גם  מצויה  ובמהדורות.    –טקולא  .  6ע"ס    –  טילקא.  תיקלאבדוגמאות 

 (. 8 7ע"ס  

בית דין של מטה    –אבניים, גלגל היוצר שעושה בעזרתו כלי חרס. וכסמל    –(  1

לר'  )המשמעות ב כגון במילון המיוחס  וכן פירשו הראשונים,  רורה מן ההקשר, 

ירושלים   כ"י  החסיד,  יהודה  בן  שמגלגל    –  טיקלא :  04  80דוד  היוצר  גלגל 

טורנו  ובלע"ז  והיא  ברגליו   ,torno    במראות דוד  ר'  לשון  וכך  הספרדית. 

)ג"ש(:    23הצובאות   שהא  היוצר   טיקלא  כמו  ושם:  ביד  זמן שה,    טיקלא כל 

קי א, וכן סבא    –קט ב  א  . המילה מופיעה בשני מאמרים בזוהר:  לת)!(מתגלג

של   מגילגוליה  לאחד  היא  קשורה  ואולי  ידוע,  אינו  המילה  מקור  דמשפטים. 

היוונית   גלגל    ku/klovהמילה  להלן  תקל  +    -=  הקונקרטית  -ר'  במשמעות   .

לתו של  קי א, ושם היא משל על פעו –קט ב א  -כגלגל יוצר מופיעה המילה רק ב

כשמעשיהם   האדם.  בני  למעשי  ובהתאם  כרצונו,  עולמו  את  המנהיג  הקב"ה 

ימינה והעולם כולו בטוב, ָולא, מסבבו שמאלה והרע     ט'טובים הוא מסובב את  

ומצוי גם    –יר' יח    –. משל זה מקורו כמובן בדברי הנביא  -ר' מובאות    –שולט  

כיפור:   יום  לערב  היוצר בפיוט  ביד  כחומר  לידי    . כי הנה  כאן  לכך באה  בנוסף 

שהקב"ה   הפילוסופית  המליצה  גם  בסיבות  ביטוי  מב"י    –מסבב  הזוהר  -ר'   .

ל אותה  סיבובים -משנה  של  מסבב  הקונקרטית  למשמעות  גם  אותה  והופך   ,

את    –המושג   ע"ע  ט'מסובב  כך  על  בשימוש  21ס'  גלגולא    .  לציין שגם  יש   .

.  מסבב הסיבות-כל שהיא ב  הפילוסופי מצויה לפעמים גם משמעות קונקרטית

שהוא   מפני  בעיקר  ראשונה  סיבה  נקרא  העליון    מסובבהקב"ה  הגלגל  את 

הרמב"ם   אצל  האל  מציאות  מוכחת  שכשזה  בתור  א  ב     מו"נ    –שבשמים, 

על   הרמב"ם  דברי  את  העביר  הזוהר  שבעל  בעליל  נראה  ראשונה.  הוכחה 

לי והאסטרונומי,  , אמנם שלל ממנה את ההקשר הפיסיקאט' הגלגול העליון על  

אבל ייחס לה אמירות אחרות הנאמרות על הגלגל. הנה הרעיון המובא לעיל על  

באמצעות   והרע  הטוב  ברמב"ם    ט' שלטון  אולי  שם:    –מקורו  כל  מו"נ  תמצא 

הגלגל לתנועת  בסוף  מגעת  והפסד  הויה  הם  סבת  הם  והפסד  הויה  והרי   .

במאמר הזוהר גם תרגום  י. ואמנם מצינו  ג  מו"נ    –הטוב והרע לשיטת הרמב"ם  
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הרמב"ם:  של  תדיר    ט'ו   מילולי  הלכות    –אסחרת  החזקה,  ביד  מקורו  להלן, 

ה: א  התורה  תמיד   יסודי  סובב  ענייני  שהגלגל  יחוס  הפילוסופי    ט'.  לגלגל 

, ואכן גם  גלגל הוא שחוזר בעולם שבת קנא ב:    –הסתייע גם בפתגם התלמודי  

מוצא  גלגל חוזר  האדם. גם הלשון  בתלמוד כוונתו על תהפוכות טוב ורע בחיי  

, וכן בתיאור ספירת המלכות, גם בלי המלה  צו א ב    -דאהדר    ט'הד בס' הזוהר:  

משבחא  :  ט' וקא  תדיר  לעלמין  שכיך  דלא  עילאה  רזא  דאיהו  עבד  כהאי 

תדיר   של    ג )ומנגנא  המוזיקה  על  הפיתגוראי  לרעיון  ברמז  פיקודא.  ב;  קיא, 

בהק יותר לקוח עניין הגלגל החוזר ומהפך מטוב  באופן מו  ואולי גלגלי השמים(.   

יצירה ב ד:   ,  כב אותיות יסוד קבועות בתלי בגלגל ברל"א  שערים לרע מס' 

הגלגל ואין    חוזר  מענג  למעלה  בטובה  אין  לדבר  סימן  וזהו  ואחור,  פנים 

)ענין התלי, שבו תלו הקדמונים את ליקוי הלבנה, מתקשר    ברעה למטה מנגע

קפ    א  הלבנה,  פגם זוהר על הפגם של אותם שנולדו בשעת  לכאן בעזרת דברי ה 

)שראה בו  גלגל האדם  וכדאי להזכיר כאן שר' אברהם אבועלפיה השווה בין  .  (ב

(.  317)ראה עבודת הדוקטור של משה אידל, עמ'  גלגל התלי    לבין(  מאזניםגם  

ההוויה   גלגל  הצירוף  את  גם  לכאן  לקשר  (,  troxo/v th~v gene/sewv) אפשר 

בספרות  המצו ומקבילות  עניינו  ועל  ו(,  ג,  יעקב  )איגרת  החדשה  בברית  י 

היהודית ההלניסטית ובראשית הנצרות ראה במילון ללשון הברית החדשה של 

Bauer  ערך  ,troxo/vמ ע"י  .  הסיבות  שסיבוב  לציין  המאמרים  ט' עניין  בני   ,

גוון מיוחד. אין אלה סיבות סתם אלא דווקא  'דרכי    שמדובר עליו בזוהר, יש בו 

עם   במלחמתו  נעזר  הקב"ה  עולמו.  את  הקב"ה  מנהיג  שבעזרתם  עקלתון' 

נעזר הקב"ה במשכבי האב של בנות    –קי ב  א  -הטומאה בעבירות של עריות. ב

לוט. וזאת לשתי מטרות, כדי להרחיק את מואב ועמון מן הקדושה, ולעומת זאת  

ממואב   המשיח  מלך  שיצא  המוא  –כדי  מרות  שיצא  המלך  דוד  לכן  הוא  ביה. 

לוט עם אביה: דסיועא דעילא הוה אשתכח בההוא    נאמר שם על משכב בת 

וכן בט'. ולצורך עניין זה ממש הובא במאמר כל המשל של  עובדא צה ב;  ב  -. 

להיות   הופך  זה  דבר  אך  האדם,  בני  חטאי  בגלל  נשמות  ס"א  עושקת  סבא, 

נעשה למשל  לרועץ לס"א עצמו, שכן הנשמות האלה הורסות אותו מבפנים, והם 

הארץ   עם  גדול  מכהן  יותר  נעלה  ת"ח שהוא  נמצא    –ממזר  ב.  יג  הוריות  לפי 

ממזר    –שהעבירה   הולדת  עריות,  כאן  ומלחמתו    –גם  הקב"ה  לטובת  היתה 
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וכן ב ב; סבא:  ב  -ברע.  ה  –קב"ה מסבב סבובין  קיא  לסיבובי  כאן    ט' והכוונה 

"ה נעזר בחטא הסוטה  וגם כאן הכוונה היא לעניין דומה. הקב  –המתוארת לעיל  

כדי להרחיק את ס"א מהקדושה. אמנם אין בזוהר כל רמז שאפשר להוציא מכאן  

פותחו   אלה  מאמרים  אבל  בעבירה',  הבאה  'מצווה  של  למעשה  מינה  נפקא 

ר'   בקבלת האר"י כשיכלו השבתאים להסיק מהם את המסקנה המעשית. ע"כ 

. הנמשל  21הערה    303בספרי סוד האמונה השבתאית, ירושלים תשנ"ה, עמ'  

ומתואר     ט'  של משל האובניים בזוהר הוא בית דין של מטה המכונה אף הוא  

בד"כ בגלגל. אבל לעתים קרובות מיוחסת לו גם שקילת הזכויות והעוונות, ואז  

'משקל' מן השורש הארמי    ט'מתפרשת מילת   . ושמא  3  2ע"ס    –  תקל כלשון 

של גלגל? אך הציור אינו מחוור.  הכיר בעל הזוהר מין משקל שיש בו גם יסוד  

דב'    –אבן ואבן    ת"א של    –עם אבני משקל  אבניים  ושמא קישר הזוהר מילת  

  = יג  ומתקל  כה  ונקבה    -מתקל  זכר  לזיווג  גם  קשורה  המאזניים  פעולת   ?

שמזווג הקב"ה קודם יצירת הוולד. כבר חז"ל מקשרים רעיון זה עם תה' סב י:  

  : 95פדר"א טז, יר' תענית א ח, בר' רבתי אלבק  וי"ר כט ח,    –לעלות    מאזנים ב

זיווג הנשמות קודם  ב  ; ובזוהר  שהקב"ה שוקל במאזניים ומזווגן רנה א. ענין 

לידתן מפורש בזוהר גם פירוש סימבולי. הספירות האלוהיות לפני שנאצלו היו  

מתקלא,    , קודם היותמשגיחין אפין באפיןכדי שיהיו    מתקלא-צריכות להשקל ב

ק מיתו  מלכין  באריכות  ב    -  דמאין  מתבאר  זה  ענין  סד"צ.  ראש  ב;  קעו 

זכר ונקבה, וזאת    –אפין באפין      -באידרות. העולמות הקדמונים לא היו בזיווג  

  -כך לכל מלכי אדום שמלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל     היתה סיבת חורבנם.

לא לו  ואכן    –לט  -בר'  שבהם,  מהאחרון  חוץ  בנים  או  אשה  הוזכרו  הוא  לא 

התיקון   עולם  את  שאותה  ג  למשל    –המסמל  נמצא  א"ר.  ב;  מתקלא  קלה 

לזיווג הנשמות  ב  -שנזכרה ב א בקשר  ונוקבין    מתקלא דתקלי ב  -רנה  דכורין 

דא   עם  דא  בכך    –לאתנסבא  אצילותם.  לפני  העולמות  את  גם  השוקלת  היא 

עם   גם  מזדהה  דקרדינותא    היא  באריכות.    51ס'  בוצינא   ע"ע    –בוצינא 

.  ט'-וגם בכך שוה ל  –רנב א  ב    -שוקלת גם זכויות וחובות של בני אדם  קלא  מת

ע"ע   הנשמות  שקילת  ענין  ענין  459ס'  גופא  על  שבה  מתקלא  .  הסימבולית, 

יצירה של ר'   נשקלו העולמות קודם אצילותם מקורה הברור הוא בפירוש ספר 

שכג, נספח  נהור, נדפס ע"י שלום, הקבלה בפרובנס, מפעל השכפול ת -יצחק סגי
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אפשר  :      8עמ'   שאי  פירות  לעשות  לזווגן  כדי  זו  כנגד  זו  כנגד  זו  שקלן 

והיא    מתקלא זו תורגמה בזוהר ל . משקולת  משקולתלהתאצל דבר מדבר בלי  

גם   בתחום  ט' שנקראת  גם  זו  של  בפעולתה  מכיר  יצחק  ר'  שגם  לציין  יש   .

ך נשים ועשה  בתחילה עשה אנשים ואחר כ  :9האנושי של זיווג הנשמות, שם  

תחלה יעקב ועשו, אשה מכאן ואשה מכאן, ושקל מי ראוי להיות בן זוגו של  

ובאותו עמוד    שיקולהוא תרגום של    ט' . ושמא  זה ובן זוגו של זה, וזהו השיקול 

כסמל לבינה. סמל המאזניים  הקול הפנימי  מובא עוד מונח שלקחו הזוהר, והוא  

והביאו    –ה  דיוניסיוס אריאופאגיטמצוי כבר במיסטיקה הנוצרית הקדומה, אצל  

ששם    )الميزان(, ואף הקוראן )נה, ו( מדבר על המאזנים  181שלום, פרקי יסוד  

ושוקל מובא כבר בדברי הנביא    האל בשמים. יש' מ ב,    –ומיתוס האל המודד 

השוה גם ז"ח ב ד; סתרי אותיות:  מתקלא  -ו  ט'. לענין זיהוי  51ס'  בוצינא  וע"ע  

-ב  ט' , והרי שכיחה גרסת  דקיימא לאתקנא כלא  תקלא  כלהו קיימי במתקלא

הוא עקרון יסוד במבנה הספירות, והם עיקר עיסוקם של  מתקלא  -. מאחר שת

של   זה  אידאלי  מצב  ביצירת  חלק  יש  למקובל  אף  וכן  מתקלא  המקובלים, 

: מאריהון  קמב א: אדרא רבא( ג  בעולמות העליונים, לפיכך נקראו המקובלים ) 

. אתקלו  -ד  לפני  מארי  החוזר במקום    הכינוי  -מאריהון    –  . דאתקלו במתקלא

תיאורם   ור'  שוקלים.  אף  או  הספירות,  בדמות  שהם  והכוונה  נשקלים,  פירושו 

שהוא   בידם  מידה  קנה  דקרדינותאכמחזיקי  ע"ע בוצינא  .  51ס'  בוצינא    , 

של   נשמות    ט'פעולתה  לגלגולי  גם  קשורה  מטה  של  דין  בסבא    –כבית 

.  13= גלגל = גלגול, ע"ס    ט'   ם בגלל האסוציאציה הלשוניתוזאת ג  –דמשפטים  

ע"ע   –קשור דווקא בסמל של מסך    ט' רעיון מקביל לשל פעילותה העקלקלה של  

עם     ט'קט ב מזהה את  א  -באריכות. הרמ"ק באור יקר בפירושו ל  18ס'  קירטא  

ספירת המלכות. זיהוי זה נכון בחלקו, ואפשר להשוות את פעולתה פעם לטוב  

אילנא  ע"ע    –עץ הדעת טוב ורע  -פעם לרע עם תיאור המלכות בגוף הזוהר כו

בית דין של    -שערי אורה שער ב    –. וכן נקראת המלכות אצל ג'יקאטיליה  97ס'  

הוא בהיכלות גן    ט' ב צה ב מסתבר שמקום  -רעה ב. אבל מג   -, וכן בר"מ מטה

  –סבות מתהפך  והוא מ(.  4, וע"ס  15  3ע"ס    –העדן ואין היא המלכות עצמה  

הקב"ה מסבב סבובים... קב"ה מהפך לון לאינון עובדין מכמה    -איוב לז יב  

בתחבלתו כתיב כהאי אומנא דעביד    -שם    –דהווא בקדמיתא, בתחבולותיו  
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אסתחרת קמיה... מהפך מאנא דא למאנא דא    ט' מאנין דחרסא בעוד דההיא  

דההוא   דאיה  ט'בגין  עובדוי  מהפך  קב"ה  כך  קמיה  עביד  אסתחרת  ו 

דאיהו   לתתא  דינא  בי  דא  איהו  ומאן  יוד  חסר  דאסתחרת    ט' בתחבולתו 

דסחרא אסחרת לון לימינא...    ט'קמיה... אי מטיבין בני נשא עובדיהון ההוא  

אסחרת תדיר ולא שכיך בההוא סטרא דימינא ועלמא מתגלגלא ביה אתו    ט'ו

וכדין   תדיר...  דאסחר  תחבולתו  לאבאשא  נשא  ואתע  ט'בני  בידו  אסחרא 

קיימא    ט'אסחר לההוא סטרא... ו  ט'עובדין בעלמא לאבאשא לון לבני נשא ו

ב  א  )בעובדין דבני נשא   א(.  –קט  ולא    קי  דהא כל נשמתין עאלין בגלגולא 

קיימא   והיאך  ארחוי דקב"ה  נשא  בני  כמה    והיך   ט'ידעין  נשא...  בני  יתדנו 

   צט ב; סבא(. ב )גלגולין... עביד קב"ה  

 

.  תיקלאף, או שקל, או מאזניים )כך הגרסא בכמה כי"י ולפנינו  שקל ואגרו  –(  2

יש' מ יב.    –בשעלו  כתרגום של    .ט'   ואח"כתיקלא  גירסת הרמ"ק פעם ראשונה  

שבאור יקר לרמ"ק. ופירוש  דידא    ט'ונראה שקשור לכף היד, ובעיקר לפי גרסת  

שם:   ליש'  אגרופורד"ק   = למילתשעלו  זו  משמעות  מקור  לי  ידוע  ולא  .  'ט  . 

מאזניים:  של  תחקלא    ולפירוש  תרגום  ר"י  בקעאו  שקל  הוא  לשון  והשוה   .

  1ע"ס    –מתקלא  ג"ש. ומילת    –העוונות שעלו בשקל    ג'יקאטיליה בשער אורה:

בחד  קנב א, ואף:  ג    -בחד מתקלא אתקלו  משמשת באותם צירופים, כגון:    –

סלקא   דקודשא  וב    –מתקלא  ב,  דקודשא  -רמד  לתרגם  מתקלא    שקל   -יש 

אלף וחמש מאה באצבעאן תלת    ט'מיא אתקלו בשמות ל יג ועוד(.    –הקודש  

באורח    ט'דידא קאים    –  ט'נ"א באור יקר +  ... כיון דסליקו בסליקו  ט' נטיפו גו  

 ל ב(.א )מישר ולא סטא לימינא ולשמאלה הה"ד מי מדד בשעלו מים 

 

ית דין של  כל כף מכפות המאזניים וגם המאזניים כיחידה אחת, כסמל לב  –(  3

ואכן במשך אותו    ט'וגם תפקיד    1מטה )הוא מזוהה בבירור עם ס'   כאן זהה. 

להיות גלגל, אבל הציור הכולל את שניהם    ט'הופך    –סבא דמשפטים    –מאמר  

מאזניים'   של  אחת  'כף  ממשמעות  הוא  עובר  המשפט  באמצע  ברור.  אינו 

לפי ההקבלה שב 'המאזניים בכללם'.  א  ב  -למשמעות  נראה    –להלן  ר'    –רנב 
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ס'    ט'שמקום   לפי  וכן  בספירות  ולא  בהיכלות  ע"ס  15הוא    ט'   -  10  2. 

אית  (.  דמתקלא דנשבת  אוירא  גו  לטקלין  דקיימא  בהאי    ט' בעמודא  חדא 

ואית   צדק    ט'סטרא  מאזני  סטרא  בהאי  סטרא  בהאי  לו    –אחרא  יט    -ויק' 

א    –ובהאי סטרא מאזני מרמה   יא  לעלמין  ט' והאי    -משלי  וכד  לא שכיך   ...

קיימא ואכרע לסטרא דטוב וכד אתנהגן    ט'אתנהגן בני עלמא בסטרא דטוב  

צה ב;  ב  )הוה עשיק לון     ט'בסטרא דרע... וכל נשמתין דהוו בההיא שעתא ב

ש  נראה  צדק  סבא.  מרמה  ומאזני  של  מאזני  אחת  כף  אחד  כל  מייצגים 

עניין   צדק  המאזניים  במאזני  התיב  -מתואר  ואמנם  היכלות,  ב;  שם  רנב  אור 

. מקומם הוא בפתח הרביעי של היכל זכות.  מתקלאשונה במקצת, והם נקראים  

ב  ב,  -קעב אא    ה'אויר הנושב' הוא מוטיב קבוע בתיאורי גן העדן והיכלותיו, ר'  

יג ב, ז"ח צ ב; רות  ב  פא א,  א    -אוירא דגנתא  רנ א ובצירוף  ב  רמח ב,  ב  יא א,  

קפה ב. והשוה רמד"ל, סדר  ג    -ב  רוחא דאוירא דנשי מה"נ. ובאותה משמעות:  

 (. בגן נושב העליון ה אוירהרוחות... נגלמות מ : 133גן עדן, ביהמ"ד ג, 

 

מגלגל    –(  4 )מורכב  המשקולת  והוא  ממנו  חלק  רק  או  מעורר,  מים  שעון  מין 

לעיל    –ומשקולת   ע'  שמו,  ממנה    –ומכאן  המנטפים  מים  מליאה  המשקולת 

ן קבוע עולה היא למעלה בבת אחת,  לאיטם. כשמתרוקנת המשקולת לסוף זמ

להסתובב ולהשמיע קולו. דרך פעולתו המדוייקת של    –קיטפא    –וגורמת לגלגל  

המנגנון אינה ברורה ונראה שזה תיאור של אחד משעוני המים שרווחו ביה"ב,  

,  177א  וקשה להגדיר איזה בדיוק. לפי בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית  

דע והטכניקה המודרנית שעסקו בה החכמים היהודים  על פי המ שעון זה הוא 

. מטרתו של השעון היא לציין את זמן חצות הלילה  בפקודת אלפונסו העשירי 

ברכות ג ב, וממלא    –לשם תיקון חצות, ובכך דומה הוא לכינורו של דוד המלך  

התרנגול של  מקומו  שאוב  את  הזוהר  של  תיאורו  גולדרייך  עמוס  ולדעת   .

ספרותי ומקבילותממקורות  הרמב"ם  דהדין  (.  ים,  בביתא  לי  דקמי    ט' סימנא 

ערסאי מלינא ליה מיא ונטיף טיף טיף בפלגות ליליא ממש אתרקו כלהו מיא  

מציין גם את קולו של גלגל הרקיע  נהים  צב ב.  א  )ואתגלגל האי קיטפא ונהים  

 (. 88ס' גלגולא ע"ע  –
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ה"פ. אינו מובא אצל  לשקול לשקילה )ל"ז. משקל משונה לש  –פ "שה לטקלין  (  5

 .  3קדרי בדקדוקו(. ע"ס 

 

לגומנון. והמפרשים, כגון דרך  -? )ל"ז. מילה בלתי מובנת. האפאקס  -  טילקא(  6

.  -באה בגלגול?    –, שאליה חוזרת הנשמה אחר המות  1ס'   ט'אמת, פירשו כמו  

כעין   הוא  ואולי  עם העניין.  ולא  ולא עם התחביר  עם הגרסא  לא  ואינו מתיישב 

מסכנא חד... ולא הוה מאן דאשגח ביה... יומא חד חלש,    צער וכעס(.   קריאת 

הא נפשא פרחא גבאי ולא מטו    ט'    ט' עא עליה ר' ייסא שמע חד קלא דאמר  

   ב(.-סא אב  )יומוי ווי לבני נשא 

 

האפאקס   -  טקולא(  7 מובנת  בלתי  מילה  )ל"ז.  נ"א -?  ואף טקלא  לגומנון.   ,   

אמת קלא דרך  כגון  והמפרשים,  פירשו  .  בשקול    ט'ב ,   = דחמרא  דחדוותא 

החמור לפי שמחת  החמור,  שמחת  והערכת  דעת  בשיקול  כלומר  תקל    , 

שהוא   הדעת,  שקל בארמית,  על  מתקבל  אינו  המילה  של  כזה  פירוש  אמנם   .

  –אבל כוונת המשפט כולו נכונה, והיא שמתוך התנהגותו של החמור ראה בעליו 

חכם. והוא בחיקוי לסיפורי התלמוד על    שעתיד לבוא תלמיד   –ר' פינחס בן יאיר  

רבי אלעזר הוה אזיל בארחא  חולין ז א(.    –חכמת חמורו של ר' פינחס בן יאיר  

ב ודאי  פינחס  א"ר  געא חמריה  אתי,  דהוה  יאיר  בן  פינחס  לר'    ט' אשכחיה 

דחדוותא דחמרא חמינא אנפין חדתין ישתכחון הכא... חמא ליה לר' אלעזר  

ודאי   א.  ג  )דחדוותא אשתלים    ט'דהוה אתי אמר  ישתכחון  לו  אנפין חדתין 

   שבת קיב ב, עיר' כד א, ב"ק צו ב(.  –פנים חדשות באו לכאן  לפי:   –הכא 

 

)ל"ז האפאקס  –  בטקוליה(  8 גלגול  ע"י  ווי דנפיק    לגומנון, ע' להלן(. -בהפסדו 

יצא שכרו  שח א; תוספת. ברור שלפנינו תרגום של אבות ה יא:  ג  )   ב'אגריה  

זו  ו בהפסד במילה  ומכאן השימוש  נשמות,  גלגול  ע"י  נגרם ההפסד  כאן  אבל   .

, הקשורה קשר אמיץ לרעיון זה. ההפסד שנגרם ע"י הגלגול  1ס'    טיקלא לפני  

מקבילה  באיוב לג כה. ענין זה מתפרש כאן ובעיקר    –ישוב לימי עלומיו  -הוא ש
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ם זה שמת  . אד 20ס'  אילנא  ע"ע    –בסבא דמשפטים על עניין 'האילן שהתהפך'  

בלי בנים חוזר להתגלגל בבנה של אשתו לפי סוד הייבום, והופך להיות 'צעיר'  

להיות   יורד  שהוא  הוא  בכך  ההפסד  אשתו.  שהיתה  מי  של  בנה  שנעשה  בכך 

  13צח א; סבא, שבגיל  ב  שייך 'לעולם הנקבה', וגם בכך 'שב לימי עלומיו' לפי  

ובגיל   לשכינה,  בן  להיות  אדם  ונקר  20הופך  חוזר  עולה  וזה  לתפארת,  בן  א 

 (. תקלהמושפע גם ממילת  –= בהפסדו  בטקוליה לנקבה היא השכינה. ואולי 

 

 בצירוף לוואי 

(.  1ע"ס    –גלגל החוזר, בית הדין של מטה )לפי שבת קנא ב    –  ט' דאהדר(  9

 .  13ע"ס  

 

 כנסמך 

בית דין של מטה. או שקילת המאזניים,    –מאזניים, כסמל    –  ט' דמתקלא(  10

כאן    ט', לפנינו הנדיאדיוין הרגיל בלשון הזוהר. או  3ע"ס    –= מאזניים    ט' )  וכנ"ל 

פעולה   ואז    –שם  הדין    מתקלא שקילה,  ובית  .  1ע"ס    –במשמעות המאזניים 

  -ברכות ז א    –צדיק וטוב לו    . קשור לעניין גלגול נשמות(.5ע"ס    –שם פעולה  

ג  )לון בהאי עלמא    הכי אית  ט' ד' דכלהו סלקין גו מתקלא דאילנא... וכפום  

עניין   א.  לו  קסח  וטוב  גלגול  צדיק  עניין  על  קצה  הבהיר  בס'  כבר  מפורש  וכו' 

דאילנא  נשמות.   =  ,  1ע"ס    –מתקלא  טוב    ט'מתקלא  עץ הדעת  עם  ומזוהה 

 ורע(. 

 

כולו קשה. כנראה מהמקומות הסתומים בכוונה    -  טקלי דמיא(  11 )המקום   ?

  –ברכות נו א    –תכלא  עים של מים' לפי  בזוהר מטעמי סגנון. ופירש רמ"ק 'תול 

'מקום המים שהוא    –אור החמה    –ופירש הערוך וכן רש"י שם 'תולעת'. והרח"ו  

'אמת    –. ובדרך אמת  1ע"ס    –הוא גלגל'     ט'כמין מידה ומשורה אחת עגולה כי  

  ט' ד' מטו לחד  המים'. ושמא 'גלגל מים' כלומר טחנה? אך אינו לפי ההקשר(.  

   קו ב(. ג )סי בקטפוי לגו מיא פוסקרא ר' יו 



 367 

 

דערסיה(  12 מ  –  טיקלי  מושפע  ואולי  קשה.  כולו  )המשפט  מיטתו?    -כרעי 

המיטה   ג    –נקליטי  א  אמת:  -סוכה  דרך  ופירש  כרעי  .  ר"ל  המיטה  משקלי 

מיטות כבודות  , וכעין זה הרמ"ק. ופירש ר' מנחם די לונזאנו במעריך:  המיטה 

=    ט'   הממלאים את מקום הכרעיים? לפי   . ושמא הכוונה 'גלגלי המיטה'לשבת 

  –קפטורי דקילטא  נט ב.  ג  )קפטורי דקילטא    ט' ד' אתקין להו  (.  1ע"ס    –גלגל  

אמת:   הקלועים דרך  וקשרים  המפרשים.  שאר  וכיו"ב  משמעותו  קפטורא    -, 

. וברור שהכוונה הכללית היא למיטה יקרה  1ס'  קטפורא  ע"ע    –היסודית קשר  

כך היא דרכה של תורה... ועל  בה, אולי לפי אבות ו ד:  ונוחה, והחברים לא רצו  

 (. הארץ תישן

 

 כסומך 

הוא ב"ד של מטה, וכן גלגול הנשמות הנגרם    ט'   סיבובו של  –  גלגולא דט' (  13

ע"ס   בין שתי המשמעויות.  להפריד  )אין  הוא  1בעקבותיו  כאן  גלגול הנשמות   .

  -שמות כא ז    –בתו    וכי ימכר איש אתע"ס הבא, ולא כרגיל(.    –בעיקר העושק  

לאמה   בגלגולי...  נשמתא  ב  -שם    –דא  אחרת  סטרא    דט' בישא    ג'ההוא 

ב  )בואו    -שמות כא ח    –לו יעדה    בגלגולי ט'והשתא  צו א; סבא(.  ב  )דאהדר  

דעשיק לה בעשיקו    -שם    –בבגדו בה  (.  לווהקרי  לא  צו ב; סבא. הכתיב שם  

 )שם. ע"כ ע"ס הבא(.  ג' ד'ד

 

. אלה נשמות שכשעמדו לבוא לעולם הכריעו  ט'   עשוקים ע"י   –  עשוקין בט' (  14

לכף חובה, ויכלה ס"א לשלוט בהם ונולדו    ט' בני האדם במעשיהם הרעים את  

  1צה ב: סבא, ע"ס  ב –גויים או ממזרים, או מתו בקטנותם )כך מפרש באריכות 

ד.  13  3 דגלגולא  ע"ע    -    ט' עשיקו  הקודם.  דהוא  (.  18ס'  קירטא  ע"ס  כיון 

 קיג א; סבא(. ב ) ע' ב' הוא או בנו או בן בנו יהון  -משלי כח יז וק בדם נפש עש
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קיימא  העמוד העשוי לשקול, ומקומו בגן העדן )  -   עמודא דקיימא לטקלין(  15

   .3(. ע"ס 5ע"ס  –לטקלין א ב. א   -קיימא לשאלה  ראוי ועשוי בל"ז. כגון: ל =  

 

 

 

 טיקלא ביתי של צירופי ערך -מפתח אלפא

 11  –טיקלי דמיא     8 –וליה בטק

 12 –טיקליה דערסיה     13 –גלגולא דט' 

   8 7 –טקולא     6 –טילקא 

 5 -לטקלין     4-1 –טיקלא 

 15 –עמודא דקיימא לטקלין      9 –ט' דאהדר 

 14 –עשוקין בט'     10 –ט' דמתקלא 
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  ס' קר בצירוף:  ס"א )ל"ז. בעי  –של הזהב. וכסמל    -סיגים     –שז"נ    סוספיתא

. ובכ"י  סוספיתאעג א, וגרסת כתם פז שם: א  – קסטיפין. צורה אחרת:  דדהבא

ג"ש.    -  שושפיתאל א:    א-גורס ב  203. וכ"י מינכן  קסוספיטין , סא א:  82בודלי  

. נראית דעתו של  ס'ונראים כולם כואריאציות על      סטייפי  -קטז א; מה"נ    א-ו

התלמודית בשינוי    כוספא המילה היא  שמקור    –  54הערה    MTJM 389 –שלום  

למשל   ר'  ומשמעות.  ב:    –צורה  כד  דתמריתע'  ופרש"י:  כוספא  של  ,  פסולת 

ובתמרים  זהב,  של  לפסולת  הפך  ובזוהר  בזוהר  כבמקום     ס  -,  נמצאו  ואכן   .

וע"ע    כאו    קצורות בעלות   ,  3ס'  קוספיתא  בראשן באותה משמעות: ע' לעיל, 

גם:   פחודדהבא  קסטופאומצוי  אייזלר    .  של  דעתו  נראית  ,  MGWJ  69  -ת 

יוונית:     –  364 אטימולוגיה   להניח השפעה  su/sshpthהמשער  בכלל קשה   .

כצורתה   מצויה  אינה  הנ"ל  היוונית  שהמילה  גם  ומה  הזוהר,  על  ישירה  יוונית 

שלום   השערת  היא  יותר  עוד  רחוקה  בחלקה.  משוחזרת  אלא    –ומשמעותה 

בו   חזר  עצמו  הוא  לטיני:  שהמ  –ואמנם  אדים    suspiroקור  העלה  ר'    –= 

MGWJ   69  'עמ ממילת  372-371,  26-27,  גם  הזוהר  ס'  הושפע  אולי   .

י א, שאפשר להבינה בטעות במשמעות סיגים בגלל הדרשה    סיקוסים  בבר"ר 

וכן   שהמילה,  אפשרות  מכלל  להוציא  אין  זה  עם  לאחריה.  ,  קסטופא הסמוכה 

ה את  לחקות  הבאה  שרירותית  המצאה  מובנות'  היא  'הבלתי  היווניות  מילים 

בגלל   בעיקר  וזאת  קדום.  מדרשי  סגנון  הזוהר  לס'  לשוות  ובכך  שבבר"ר, 

פ  האותיות   ט  ס  ג.    ק  המילים הקשות שבזוהר.  את  ומאפיינות  בה,  המצויות 

הערה    25מדעי היהדות א    –שלום דחה אמנם בשאט נפש את דעתו זו של גרץ  

והסכים לראות בכך את מקורן    –  MTJM  166 –אבל נראה שחזר בו מכך    –  35

ככוחות הרע מקורה בהשקפה    ס' של מילים רבות. המשמעות הסימבולית של  

  –שכוחות אלה הם תולדה ואצילות של ספירת הגבורה. ספירה זו סימלה זהב  

כוחות הרע הם כפסולת מספירה זו. בדומה לכך מתואר ס"א    –קמח א  ב  למשל  

קמח א; ס"ת.  א    –והיין מסמל את הגבורה    -  דורדיא דחמרא   –גם כשמרי היין  

תהליך האצילות מתואר כזיקוק וצירוף של הספירות העליונות והרחקת הסיגים  

בר"ר    –החוצה, וכך נוצר ס"א במקום מיוחד לו. עניין זה מזכיר את מדרש חז"ל  

ב   הסיגים    –י  הרחקת  ע"י  וארץ  שמים  שהם  הכלים  את  הקב"ה  ברא  שלפיו 
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נ  ובהו.  תהו  בפירוש  שהם  עזריאל  ר'  של  דבריו  ביסוד  הוא  זה  שמאמר  ראה 

האצילות  105-104האגדות   תהליך  לצד  : שבתחילת  והסיגים  הפסולת  נברר 

להלן  אחד ור'  הזוהר,  בעל  של  עיניו  לנגד  היו  עזריאל  ר'  שדברי  ספק  אין   .

קיח ב מקבילה מדוייקת מר' עזריאל, שם. באותו קטע ממש מכנה    א -במובאה מ

א עזריאל  בכינויים  ר'  גם  הרע  כוחות  ושמרים ת  מצוייים  קליפות  אלה  וגם   ,

עזריאל   ר'  אמנם  בר"ר    –בזוהר.  של    –בעקבות  ולא  הכסף  סיגי  על  מדבר 

של   מקורו  הוא  זאת  בכל  ד,  כה  משלי  הפסוק,  על  ההסתמכות  ומפני  הזהב, 

סמל   הוא  זהב  שכן  לשטתו,  בהתאם  הזהב  על  זאת  העביר  הזוהר  הזוהר. 

מקורה של ס"א, ואילו כסף הוא סמל דווקא לספירת החסד.    –לספירת גבורה  

אבות   לתולדות  בקשר  גם  מצוי  הסיגים  הרחקת  ע"י  היטהרות  של  זה  משל 

שיצא   עד  ועשו,  ישמעאל  הולדת  ע"י  מסיגיהם  נטהרו  ויצחק  אברהם  האומה. 

ישראל    –יעקב   ומזוקק    –כלומר עם  לפי המדרש  פסול במיטתו  ללא    –צרוף 

בזוהר   א.  נו  סמל  פס'  גם  הם  האבות  תולדות  שכן  התחומים  שני  מתאחדים 

אברהם חסד, יצחק הגבורה ויעקב תפארת שהיא המידה    –לאצילות הספירות  

השלימה שאין בה פסול. מאידך בספירה זו אחוזים ישראל ואילו אוה"ע אחוזים  

ז"א. שילוב קבלי זה מפותח מאוד גם בכתבי ר' יוסף ג'יקטיליה,    –בסיגי הזהב  

ה  כגון   אורה  הסיגים  128שערי  נקראים  שם  לעיל    –,  ר'  הכסף    פסולת   -של 

לפי    –שהטיל הנחש בחוה  זוהמא  ומזוהים עם ה  –וכן בזוהר ר' להלן    -  זוהמא ו

ישראל   לטיהור  וגרמה  האבות  מן  שיצאה  כפסולת  הגויים  ראיית  א.  קמו  שבת 

אבל    –א  פס' נו א, ספרי דב' לב ט, שם לג ב, בר"ר סח י   –מקורה בדברי חז"ל  

קבלית.   אונטולוגית  הקוסמית  וברור שבלי המשמעות  סיגי המתכת,  ללא משל 

הסיגים לעומת זה נזכרים במפורש בהקשר דומה בס' הכוזרי לריה"ל בתרגום ן'  

כלומר מעם ישראל. אמנם במקור הערבי    -ויציאת הסיגים מתוכנו  תיבון ב מד:  

מופיע לרוב בכתבי רמד"ל,    'סהכללית יותר. רעיון    زيفכתוב זיף    סיגים במקום  

ספירות   עשר  סוד  הזהב:  344כגון  סיג  הנקרא  כפסולת  הוא    הנקרא .  ועשו 

קד א, ושם  ב    –  סיגא דדהבא רומז כפי הנראה לס' הזוהר, ואכן מצינו שם גם:  

דדהבא נ"א   הם:  גיסא  הזוהר  שמשתמש  אחרים  ביטויים  כשיבוש.  ונראה   ,

עג א כנען בן    אנב א והוא הנחש,    א מח א והכוונה לשדים,  א    –  זוהמא דדהבא 

יצחק,    בקצג א החושך,    אחם,   עשו זוהמא דאתהתיך  נו א:    גרלו א עשו בן 
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זוהמא  וכן  זוהמא דדהבא    –נא א מתוארים שני האדמונים, עשו    ג -. ובמדהבא

והוא סמל לספירת המלכות. וכן נקראת ס"א:  זוהרא דדהבא    –דהיתוכא, ודוד  

רלו ב, שכן  ב    –היתוכא סומקא דדהבא  "ת, וכן:   קט ב; ס א    –היתוכא דדהבא  

בר' א ב    –והארץ היתה תהו ובהו  יסוד הדין הוא דווקא הגוון האדום שבזהב(.   

הם מכינויי השדים וכוחות    קמריןל א. לפי בר"ר י ב.    א)דקמרי גו קולטוי    ס')  –

פז הגירסא:   ובכתם  ומפרש  קלמיריס"א שבס' הזוהר.  דיו שבה שוקע  ,  קסת 

כסגים הדי לחז"ל:  ו  לפי  והוא  דדהבא  (.  kalama/rion=       קלמרין ,  באתר 

קיח ב. לפיכך לא נזכר שמו של ישמעאל אחרי     א)לא אדכר קמיה    ס'שריא  

יצחק. ונראה כפרפרזה על דברי ר' עזריאל בפירוש האגדות   אין  :  104הולדת 

מלך   של  הסיגים רצונו  הכסף   להזכיר  לעיל(.  במקום  ור'  היתוכא  ,    ' סהני 

ושוב    א )דדהבא   א.  העגל שעשה אהרן במדבר(.    ברכח  הוא  והנושא  ב.  רלו 

עפרא   ממש    ס' אוליד  דדהבא  כגוונא  דאיהו  תיאוריה    ב )ירוקא  והיא  ב.  כד 

רג א. מדובר    ב)  דדהבא   ס'בגין דאיהי    –יח' א ד    –  ענןבחכמת האלכימיה(.  

  ס' דלתתא  וכלא הוא  (.  21ס'    אגוזאעל ארבע הקליפות שסביב למרכבה, ע"ע  

  –שמות לח כד    -  זהב התנופה רכד ב. לעומת    ב )דדהבא ואיהו היתוכא דיליה  

באצילות.   למעלה  שתחת    ס' שהוא  העולמות  אלא  ס"א  שאינו  נראה  כאן 

כד אתבריר דהבא ומתמן מתפשטי כל    ס'מסטרא דדהבא נפקא  לאצילות(.  

דההוא   היתוכא  דאינון  שמאלא  סטרי  ב.    ב)  דדהבא  ס' אינון  כא  היתורלו 

נראה כהנדיאדיוין ומתאים לסגנון הזוהר. מדובר כאן בעניין העגל    –   ס' דההוא  

  ס'   בוציצא נפקא... ומדיד בגו תלת מאה ושיתין וחמש גוונין ב שעשה אהרן(.  

)ז"ח נח ב; ואתחנן קו המידה. כאן המקום היחיד  דדהבא כספא נחשא ופרזלא  

אלא העולמות הנמוכים מן    אינה ס"א  –היא גם סיגי מתכות אחרות. וכסמל    ס'ש

לפי   ע"י    ב האצילות.  אלא  עצמו  דקרדינותא  בוצינא  ע"י  נמדדים  אינם  א,  רלג 

וימות החמה. ע"ע    365אצילות נמוכה שלו.   (.  51ס'  בוצינא  כמניין גידי האדם 

)ת"ז קלב ב; תק' ע. ולפי    ס' אשכחנא ברזא דמתניתא דטורין רמאין עמיקין גו  

של גוף הזוהר שלא    מתניתיןמן ה  מתניתא מת  הסגנון נראה שהוא מצטט בא

אחר.   במקום  הרי    –  ס'גו  נשתמרה  שם  מצויים  ואכן  ס"א.  של  עולמו  בתוך 

 החושך(. 
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כך גירסת אור הלבנה,    –  ס' ק' גוונין דקשת הוא חיזו  ? )ל"ז(.    -  ס' קטירא (  2

קטירא  ולפנינו:   לאסתכלא   –סוסטיפא  דלא  עלאה  יקרא  ב.  א  )  כחיזו  עא 

' היא  וע'  הקשת  א.  טז  חג'  ולפי  בה,  להסתכל  אסור  ולכן  עליון'  ב.  ב  כבוד  סו 

ברית המילה, הנקראת בלשון חז"ל ואסור להסתכל    –ומפני שהיא סמל ליסוד  

 אין אלא תפקיד סגנוני בלבד(.   ס' ק'סנ' צב א. ואולי למילים   –בה 
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הפעולה    סכם שם  בל"ז  נגזר  ממנו  לחז"ל.  ,  אסתכמותא ,  אסכמותא פועל 

 יהם כפירושי הפועל.  ופירוש

 

 אפעל, הפעיל 

+ מקור אינו אלא ליה"ב.    הסכים להיה בעצה אחת )לחז"ל, אבל צירוף    –(  1

 )ז"ח י ב; בר' מה"נ(. אסכימו למיזל (.  13 5ע"ס  

 

הלכה על    מסכימים היו פסק פסק הלכה )פסיקתא דרב כהנא, בובר, ט ב:   –(  2

ארבעה  . ותר' יר' במ' כז ה:  לכה ועלה וקיבל ה  הסכים דרש ו. יר' פס' ו א:  פיהם 

, ופירושו נמנו וגמרו,  סכום אולי מלשון    1. לפי משמעות ס'  יתהון  סכם דינין... ו 

ומלה חדא בעינא  (.  11. וע"ס  22וכך גם לשון הערוך. ולפי לת"ר המובא בס'  

 רמא ב(.   ג) לאסכמא למשאל מינך 

 

יות הקודמות.  יישב ופישר בין הצדדים החלוקים )ל"ז, בהרחבת המשמעו  –(  3

הפיוט:   10ע"ס    –לרמד"ל   מן  והשווה  עצתם    הסכימו.  והשוו  מובא    -דעתם 

  -ר"ל בית שמאי עם בית הלל    -  אלה עם אלה   הסכימו ובמב"י. וע' פדר"א יח:  

. והרי המחלוקת שעליה  נבראו בשעה אחת  –ר"ל השמים והארץ    -  ששניהם 

שי ונראה  והארץ,  השמים  שבין  זאת  היא  הזוהר  ס'  משם.  מדבר  השפעה  ש 

כבערבית   'אחז'  פירושו  מלרמד"ל    مسك  מסך ושמא  ובמקבילה    –  4ע"ס    –? 

ל וע"ס  אחז-מקביל  ו(.  12  10  9  6.  דרחימו  מחלוקת  ע"י    לאסכמא לאתערא 

מחלוקת  יז ב. מדובר כאן על מחלוקת בית שמאי ובית הלל שנקראת:   א )שמים  

ע'    –גם בעניין השמים  אבות ה יז, וכן נחלקו בית שמאי ובית הלל    -  לשם שמים 

, ופורש פירוש קבלי  מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים לעיל. ולפי אבות שם: 

שכן    –השמים    – וגבורה,  חסד  בין הספירות  ו'הסכימו'  פשרו  ספירת תפארת, 

מלך שהשלום שלו שעשה  תפארת היא מעורבת משניהם. לפי במ"ר על ז א:  

מהן..  ועשה  בזה  זה  ופתכן  ומים  אש  בין  שמים שלום  ז,  .  ד  בר"ר  והשוה   ,

המהדיר   שמביא  ובזוהר    –תיאודור    –והמקבילות  חסד,    מים שם.  =    אש= 

מחלוקת    שמים גבורה,   היא  ולפיכך  העולם,  התקיים  ובתפארת  תפארת.   =
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שסופה להתקיים. והוא כעין תשובה לתמיהתו של ר' טביומי, שקבע שמחלוקת  

ו. ושמא  בר  -  לתיקון העולם וישובו המים ביום השני היא   כאן     לאסכמא"ר ד 

למה אין כתוב  יח א. לפי בר"ר ד ו:    א )בכלא    אסכים יום תליתאי  ?(.  4כמו ס'  

כי   פעמים  שני  בשלישי  כת'  לפיכך  מחלוקת...  נבראת  שבו  טוב...  כי  בשני 

 . ומפורש כאן שיום שלישי הוא תפארת, וכעין דלעיל(. טוב

 

 . 6 3(. ע"ס  12. ע"ס המחלוקת )ל"ז –התיישב, הנושא  - אסתכם =  -( 4

 

  –  נברך שאכלנו משלו(.  1היו בעצה אחת )לחז"ל. ע"ס    -  הסכימו דעתם (   5

 )ז"ח פז ג; רות מה"נ(.  לברכא  נסכים דעתנו  –הזימון בברכת המזון 

 

לא בעי  (.  12  9  3פישר ויישב את המחלוקת )ל"ז. ע"ס    -  אסכים מחלוקת (   6

מחלוקת קרח   האי  דמשה    לאסכמא  א.   א)בידא  ע"ס    יז  ויחר  ?(.  4ושמא 

טו    –  למשה טז  דלא    –במ'  ליה  ההוא מחלוקתעל דאכחישו  )שם(.    אסכים 

ואתישב כלא בדוכתיה    אסכים מחלוקתמחלוקת לא אתבטל עד יום תליתאי ו

 ?( 4שמא כמו ס'  – אסכים . 3יח א. ע"ס  א)

 

(.  13. ע"ס  סכום וכן אולי בהשפעת מילת    3נכלל ב )ל"ז. לפי ס'    –  אסכים ב(  7

 כד א(.  ג)ימינא ולאתכללא ביה אסכמא בהא שמאלא זמינא ל

 

במובן אישור  הסכמה  נתן הסכמתו לספר )לת"ז. מובא במילונים שהמילה    –(  8

לפי בן יהודה, לראשונה בס' הבחור. ואם כך    –שכותבים על ספר, מאוחרת היא  

ורק במקרה מזדמנת המילה בהקשר   זו בת"ז,  נראה שאין משמעות ספציפית 

מופיע  זה.   שהפועל  ובעיקר  המאוחר,  השימוש  של  מקורו  שכאן  נראה  אבל 

העצם   שם  גם  מופיע  שם  לת"ז.  המפורסמת  ההקדמה  אסכמותא  בתחילת 

בההוא זמנא דאתחבר  (.  23  18  14במשמעות זו, וכן בז"ח צד ב; ת"ז. וע"ס  

)ת"ז יז א; הקדמה.    לאסכמא עמהון ביה האי חיבורא רשותא אתיהיב לאליהו  

ומילת    –  חיבורא הזוהר.  ספר    חיבורס'  מערבית    –במשמעות  ,  تأليفליה"ב, 
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משנה   את  במו"נ  כך  שמכנה  הרמב"ם  בעקבות  ואולי  הזוהר,  תמיד  ובת"ז 

 תורה(. 

 

ל(  9  ע"ס    –  אסכים  )ל"ז  בין  בינייהו  (.  3פישר   עאל  דאמצעיתא...  עמודא 

ו מחלוקת  לואפריש  סטרין  א'  ז"ח  א  )תרין  וכיו"ב  א.  שה"שיז  ד;  וס,  אולי  . 

בחילופי אותיות, והשוה הביטוי הרווח    )أمسك(   אמסך= 'אחז' כבערבית    אסכים 

רלט ב, כשכוונתו או לתפארת הממצע  ג  וכיו"ב, כגון  אחיד לתרין סטרין  בזוהר:  

בין החסד והגבורה, או ליסוד שהוא מקשר בין תפארת ומלכות. ומקורו בתרגום  

  –כגון בפירוש שה"ש לר' עזרא  וגם לפני אחרים    –שהיה מצוי לפני בעל הזוהר  

יא:   כט  ובארץ  לדהי"א  ופורש על  ובארעא   בשמיא   אחידדי    –כי כל בשמים   ,

.  האוחז... ומסכים , במובאה מלרמד"ל:  10לא א. וע"ס    א למשל    –ספירת יסוד  

מחלוקת   כמו    –אפריש  שמובנו  נראה  כאן  מנוגדים,  מובנים  בשני  משמש 

וכן:  אסכים  ואילו  פשר -ואולי הוא היפוך אותיות מלא א,    א   -  פריש פלוגתא,   .

כגון   א, פירושו להיפך    אבמקרים אחרים,  בין הצדדים החלוקים.    –לב  הבדיל 

לעתים מתמזגות שתי ההוראות ההפוכות, ואולי זה גם המקרה לעיל, שכן ישות  

ופשרה   גשר  משמשת  וגם  צדדים  שני  בין  חוצצת  גם  היא  מטבעה  ביניים 

יז ב. מדובר על בית שמאי ובית    א)   אסכים לון ייהו ווקב"ה אפריש בינביניהם(.  

 ע' לעיל(.    – אפריש מפדר"א.   3הלל, וע"ס 

 

יסוד הנקרא רוח  : 49פישר בין )ל"ז. ובלרמד"ל, שקל הקודש  -  אסכים בין( 10

, ע"כ ע"ס הקודם. ע"ס  ביניהם   -מסכים  ו צ"ל    -  האוחז בשני העברים ומוסכים 

 יז א(.   א) הו לאסכמא ביניימשה... אשתדל (.  3

 

 

 )הצורה לת"ר(   אתפעל

  –  22  21  2. מובא במב"י. ע"ס  נסתכם    -פסק )בלשון ר' יוסף ג'יקטיליה    –(  11

ולזמנין  קב א(.    ג)כלהו דיהדרון אינון חובין על עמיה    אסתכמו ושם  לת"ר(.  

כג א; ת"ז. הם חסד גבורה ותפארת    –כב ב  א  )תלתא למעבד דינא    אסתכמו 

 לושה(.  שהן כבית דין של ש
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מיין    אסתמכאדהוא שמא... ל(.  9  6  4  3התפשר )המחלוקת. ל"ז. ע"ס    –(  12

מיין תתאין  א(.    א)  עלאין  )שם(.    ע"י דאמצעיתא  אסתכם האי מחלוקת דיח 

ד    –ויבדל   א  ו  –בר'  ההוא  מחלוקת  למהוי    אסתכמו דאפרש  סטרין  תרין 

הבדלת  אך ר'  ,  ויבדל, וכאן תרגום של  9ע"ס    –  אתפרש )ז"ח ו ב; בר'.  בשלם  

 (. 15פשרה בס' הבא. ע"ס   - מחלוקת

 

. קשה לעיתים להבחין בין משמעות  20  19  16  7נכלל ונאסף )ל"ז. ע"ס    –(  13

פא    א)  ומתתקני לאתהנאה  –  מתכנשינ"א    –   מסתכמיכל שייפי  (.  12זו לס'  

ס"ת.   מהזיווג(.    קודםא;  ומטרוניתא  מלכא  אי  אתכלילת...  ,  סתכמין בכלא 

והבדלה  ?(.  1פה א. ושמא כמו ס'    ב)שתכחין כלא משתכחין  באתר דאלין מ

ל היא הבדלת מחלוקת  ב;  למהוי כלא חד שלים כחדא    אסתכמא דא  ו  )ז"ח 

בהמשך  12  9ע"ס    פרש =    בדלבר'.   וכאן  למעבד  ,  סטרין  תרין  דאתפרשו 

תרוייהו ואתכלילו    אסתכמווהמשמעות דווקא התאחדו והסכימו.    -  עובדא חד

 )שם(.  באת וו 

 

קב"ה    אסתכם ובג"ד  (.  23  8נתן את הסכמתו לעשיית ספר )לת"ז. ע"ס    –(  14

  חיבורא )ז"ח צד א; ת"ז.  ושכינתיה למעבד האי חיבורא ע"י ההוא דאתגליא  

. ונראה שיש כאן תירוץ להצדיק את מעשה הפסוידואפיגרפי  8= ס' הזוהר, ע"ס  

אופן מיסטי.  או בעל ת"ז, 'שגילו' את תוכן הספר ב  –רמד"ל    –של בעל הזוהר  

 (. 18ע"ס  

 

בתר ג  (.  13  12השתוו או אף נכללו זה בזה )ל"ז. ע"ס    –   אסתכמו כחדא (  15

ההוא    א' כ' כיון דאינון  פז א(.  ג  )  א' כ' עידואן נוקבא אתתקנת בההוא איבא ו

וכדין   כולא מבין תרין סטרין...  נטיל    –  מסתכמין דמברך דאיהו באמצעיתא 

ג;  כחדא   -מתבסמין  נ"א   פז  מה"נ.    )ז"ח  וע"ע  20  16ע"ס    –  מתבסמןרות   ,

 , הפועל משמש בהקשר לנקבה המזדווגת עם הזכר(. 290ס' גופא 
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ב(  16 ע"ס    –  אסתכם  )ל"ז.  ב  נפש...  (.  13  7נכלל  בוההוא  בההוא  א'  יה 

הא  פא א; ס"ת. במעשה הזווג. ושמא פירושו הסכים, נתן אישור(.    א )  עובדא  

א'  כיון דשמאלא  כד א(.    ג )  קדמאה   דרגאא' בדרגא אחרא אזדמן לקבליה ו

   אתבסמת  נ"א    –    אסתכמתדהא לא  )שם(.    ימינא כדין לא תליא בתשובה  ב

אי לא   (. 15ע"ס     –אתבסמת ? 17פז ב. ושמא כמו ס'   ג)יה  בחילא דארעא   -

כב ב; ת"ז. ושמא    א )עמודא אמצעיתא לא אתקיים דינא  בתרוייהו    אסתכמן 

 (. 17כמו ס' 

 

אישורו ל )הן לאדם והן לדבר. ל"ז.  = הסכים בליה"ב. ע' גושן  נתן את    –(  17

עמ'   ע"ס  212מילון,  ברכאן  (.  16.  אינון  על  ואודי  הכא  דקאים  הוא  מאן 

אינון אסתכם בדהא קב"ה    –בר' כז לג    –  דברכית ליה, ודאי גם ברוך יהיה  

ב.     א )ברכאן   ב קמד  על  אסתכם  אודי  קב"ה  (.  =  דהא  מעילא  דחיל  לא 

יסתכם  וקב"ה יערב ליה וישכח ערב לתתא דס א(.    -נט ב      ג)יה  אסתכם ב

 ריח א(.    א -קפז ב. ורומז ל ג)ערבותיה בהדי מלכא קדישא ב

 

, ולפי    הסכים עם השוה דעתו לדעת פלוני )ל"ז, לפי לחז"ל    -  אסתכם עם (  18

בהמה   נסתכמו עם ע"ס הקודם, ובלשון ג'יקאטיליה, שערי אורה עא א:  –ליה"ב 

נא ועל  דהא קב"ה א' עמת"ז גם כפועל יוצא: גרם לאחר שתסכים דעתו(.  . ובזו

רג א. ונראה שמכאן לשון הסכמה על ס'    ג צו ב, וכיו"ב    א )  ידנא אתגליין מלין 

קמה     ג)יה דכהנא באינון ברכאן  א' עמדהא קב"ה  הזוהר שבת"ז, ר' להלן(.  

א'  ר נש דמאריה  זכאה ב(.  103כרגיל בזוהר, ר' קדרי דקדוק עמ'    –  עמיה ד א.  

טמירין  עמ רזין  לגלאה  ת"ז(.    א )יה  ב;   עמקב"ה  כב  ותתאין  א'  עלאין  נא 

חיבורא   בהאי  על  למהוי  שיסכימו  להם  גרם  כלומר  סט.  תק'  ב;  קיא  )ת"ז 

 . ומושפע מלשון גוף הזוהר דלעיל(.  23 14 8החיבור, ע"ס 

 

תלת שנין    עד . הגירסא והפירוש מסופקים(.  20  13נכלל עם? )ל"ז. ע"ס    –(  19

, נ"א  אשתלימת , נ"א  אשתכחת נ"א    –  אסתכמת ארעא לא אתתקנת ביה ולא  

 פז א. עם הפרי בשנות עורלתו(.    ג ) עמיה  -אתבסמת 
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לוי אתרעי מכלא  (.  19  17  13נכלל עם? )ל"ז. ע"ס    –?    אסתכם בהדיה (  20

פז א.    ג) בהדיה - אתבסמתנ"א  -  אסתכמת תליתאה לאמיה דאתתקנת ביה ו

 (. 15ע"ס  –  אתבסמת לשון בן זוג, לפי בר' כט לד. מלוי   –

 

שבלחז"ל. ושמא     סמך הסתמך על )ל"ז. בהיפוך אתוון לפי    -  אסתכם על (  21

  חמו רבנן דגלותא אתמשך ?(.     - 22ע"ס   –נמנו וגמרו, פסקו    –המשמעות פה  

 קלו א; מה"נ(.  א)  קראי דאורייתא ואמרו אסתכמו על

 

וסכמות כל אנשא יסתכם  ין. לת"ר יר' במ' טז כט:  פסק פסק דין )בית ד    –(  22

עליהם , במקור:  עליהון יפקד  כל האדם  ג'יקטיליה,  ופקודת  ר"י  ולרוב בלשון   .

שערי אורה ע א, שער    -  ב"ד   נסתכם עליה ואין לך בריה מכל הבריות של  כגון:  

וע"ס   ו (.  21  11  2ו.  לב"נ  ליה  לדיינא    –  אסתכם אית דרגא דאשתמודעא... 

ודינא שריא    אסתכמו עליה וכדין כלא  כד א(.    ג)   עליה   -כל  ואסתנ"א   בדינא 

קורעין לו גזר  נט ב(.  ג)  אסתכמו עליודאי  –שה"ש א ו  – בני אמי)שם(.  עליה 

שנה  שבעין  של  ב    –  דינו  לא  עליה ...דאפילו    -ברכות  לביש    אסתכמו  כלא 

 פט ב(.   ג ) ההוא גזר דינא אתקרע

 

אסתכמו  כד עבדו האי חבורא  (.  18  14  8  הסכים על ספר )לת"ז. ע"ס  –(  23

 )ת"ז יז א; הקדמה(. לעילא וקראו ליה ספר הזוהר  עליה 

 

השווה דעתו לדעת פלוני ותמך בו או השתתף אתו )ייאמר    -  אסתכם על יד(  24

לשון המדרש:   לפי  ל"ז,  על הקב"ה.  ידו בעיקר  על  ולת"ל:    -  הסכים  כג,  במ"ר 

כנראה   סמךכן קושר זאת בעל הזוהר בפועל  גיטין ו ב. ו -  אסכים מריה על ידיה

ע"ס   שלהלן.  ידיו (.  17  13מהמובאה  שתי  את  אהרן  כא    –  וסמך  טז    –וי' 

ידוידקב"ה   על  א(.     ג)  –שם    -  על ראש השעיר החי,  יסתכם  לית רשו  סג 

דהא   ר"ש  קדישא  בוצינא  בר  לון  ולפרשא  סתימין  מלין  למימר  עלמא  לבני 

דקב"ה וכל הני זכאי קשוט דהכא משתכחן  .  קנט א(   ג) אסתכם על ידוי קב"ה  

ידיכלהו   על  א"ז(.    ג)  מסתכמין  א;  ישראל  רצא  יתחייבון  אברהם  דאמר 
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,  ודאי     -דב' לב ל    –  ... ובג"כ צורם מכרם אסתכם על ידוי בגלותא... וקב"ה  

 אברהם(.  – צורם רצט א.  ג ) א' ע' ידויו  –שם   - וה' הסגירם  
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 ש"ע. ל"ז.  קוספיתא

ע, כינוי לעונש הגהינום שהוא סיבוב הנפש ושריפתה בגלגל האש  כף הקל  –(  1

בצירוף   ד)בעיקר  המילה  ק' אבנא  מן  ומשמעות  צורה  בשינוי  נגזרה  אולי   .

,  ממנחי אנשי מרגניתא בכספתא ג"ש למשל ב"ק סב א:    -  כספתא התלמודית  

כספים ופרש"י   בו  שמניחים  התלמודית  ארגז  המילה  מן  אולי  לגזרה  אפשר   .

בלטינית  שמ  קופסא  הצורה  caspaקורה  מצויה  ואכן  לי  קופסיתא ,  ונראה   .

על כך להלן. ור' פירוש דרך אמת בסוף ההערה. דימוי    -   כספיא שהשפיעה גם  

כט:   כה  בש"א  מקורו  הקלע  לכף  בצרור  הגהינם  צרורה  אדוני  נפש  והיתה 

. והרחיבו חז"ל  החיים את ה' אלהיך ואת נפש איביך יקלענה בתוך כף הקלע

ר' אליעזר אומר נשמתן של צדיקין גנוזות תחת כסא  זה, שבת קנב ב:    בציור

והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים  זוממות  ,  הכבוד שנאמר  ושל רשעים 

העולם   בסוף  עומד  אחר  ומלאך  העולם  בסוף  עומד  אחד  ומלאך  והולכות 

הקלע  כף  בתוך  יקלענה  איביך  נפש  ואת  שנאמר  לזה  זה  נשמתן  .  ומקלעין 

לש  שאינו  והרד"ק  הזוהר  לדברי  יותר  המתאימה  אחרת  גירסא  מביא  שם  "א 

ר' אליעזר  מזכיר את המלאכים אלא את גורל הנשמה המשוטטת בלי תכלית:  

אומר... ונשמתן של רשעים מטרפות ומשוטטות מסוף העולם ועד סופו ואין  

הקלע כף  בתוך  יקלענה  שנאמר  מנוחה  יב:  להם  נתן  דר'  ובאבות  לאחד  . 

ונתנו בתוך הקלע אע"פ שזורק ממקום למקום אינו יודע על  שנטל את האבן  

בעולם   ושוטפות  והולכות  זוממות  רשעים  של  נשמתן  כן  אף  שתסמוך  מה 

שיסמכו מה  על  יודעות  המהדיר  ואינן  בגירסת  לה  בראשית  באגדת  וכיו"ב   .

כמו שאין אדם יודע אבן היוצאת מן הקלע אנא היא הולכת ובאיזה  מתוך כ"י:  

,  אין אדם יודע נפש הרשע איזה מקומה ובאיזה מקום תנוח   מקום תנוח כך

מפזרה בארבע רוחות העולם ושוב באה בכף הקלע והמלאכים  ובפנים שם:  

. תיאור זה דומה לתיאור ישעיהו הנביא את עונשו  מפזרים אותה ושוב חוזרת

יח:   כח  יש'  הסוכן,  שבנא  ידים של  רחבת  ארץ  אל  כדור  צנפה  יצנפך  ,  צנוף 

מה כדור הזה מתלקט מיד ליד ואינו נופל לארץ    –כדור  "ר ה ה:  ומפורש בוי 

יז.    כספיא , היא  כך אל ארץ רחבת ידים זו כספיא המקום  שנזכרה בעזרא ח 

הכדור   תיאור  א.  כו  לסנ'  בפירושו  וכן  ליש' שם  רש"י  אצל  גם  מובא  זה  פירוש 
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המתגלגל והנזרק כמשל לעונש הרשע, קרוב מאוד לתיאור עונש הרשעים בכף  

  –ר' להלן    –הקלע שבס' הזוהר ובמדרשים. גם בכף הקלע הנשמה מתגלגלת  

  –ואינה מוצאת לה מקום מנוחה    –לעיל שבת קנב ב    –ונזרקת ככדור מיד ליד  

היא  כספיא  -אדר"נ ואגדת בר'. זה מעלה את  ההשערה שאולי הבין הזוהר ש

ל של  כדור-פירוש  גאוגרפי  ציון  ולא  ידים ,  רחבת  חסרה    ם המקומילת    -  ארץ 

מרגלית   המהדיר  שם  שמציין  כפי  וי"ר,  מדרש  של  גירסאות  ואולי  -בכמה    ק'. 

ואריאציה של   . והרי  = כף הקלע = כדור = כספיא   ק', שכן  כספיא אינה אלא 

והיא   עצם,  לשם  מקום  שם  הזוהר  ס'  הפך  שבו  נוסף  מקרה  אחמתא  ידוע 

מדי   בירת  עיר  בשם  ומקורה  לספרים,  גנזים  בית  בזוהר  הנזכרת  שפירושה 

ב   ו  ז"ל,    –בעזרא  גוטליב  אפרים  ר'  לכבוד  בחוברת  במאמרי  ע'  ע"כ 

לציין שאע"פ שבתרגומי המקרא   יש  ירושלים, תשל"ה.  האוניברסיטה העברית 

לא נחה דעתו של בעל ס'  קלעא  למילה הארמית הקלה    קלע מתורגמת מילת  

ומצויות בזוהר לפחות שלוש מילים שונות המציינות   זו,  את כף  הזוהר ממילה 

.  9ס'    קטפוראע"ע    –קרטופא  ע"ע,    –  קירטא  ,  ק' הקלע וכולן מחודשות בל"ז:  

עובדה זו יכולה לציין אולי, בניגוד לאמור לעיל, שהמילה נטבעה באופן שרירותי.  

,  53הע'    MTJM  389ע' שלום,    –ק ס פ  ואמנם מצויות בה האותיות החביבות  

מתוארת  סוספיתאוע"ע   בזוהר  הקלע  כף  פעולת  הרשע  .  נפש  כגלגול. 

. תמונה זו מקורה בדרך זריקת האבן בקלע,  ק'מתגלגלת כמו אבן המתגלגלת ב

הזורק וסובב את הקלע במהירות ובעוזבו עפה האבן בכוח הצנטריפוגלי. סוג זה  

וזהו    s.v. Slingע' אנציקלופדיה בריטניקה    –של כלי נשק רווח היה גם ביה"ב  

ואת נפש איביך יקלענה בתוך כף  :  17ג  גם תיאורו של רמד"ל, הנפש החכמה  

. גלגול הנשמות שבנמשל  הקלע להשליך האבן   –?  כסיבובצ"ל    -  הקלע כסביב

(, אלא סיבוב ממש.  metempsychosisאינו אף פעם "הגלגול" במובנו התכני ) 

כדור הארץ   גלגל החמה המקיף את  או  לגלגל האש  נקשרות  נפשות הרשעים 

ב ונשרפות  אתו  יחד  קואזיומסתובבות  הרחבה  אלא  אינו  זה  תיאור  -חומו. 

בספרות   מקורם  ובאמת  לעיל,  שהובאו  המדרשיים  התיאורים  של  פילוסופית 

ואף   והרמב"ן  חייא  בר  אברהם  ר''  הגהינם  את  מתארים  כך  הפילוסופית. 

כנראה    –הרמב"ם   זו  תורה  הגיעה  הזוהר  בעל  אל  הסיבוב.  עניין  למעט  אצלו 

אל הפסוק בדבר כף הקלע.  בכתבי רמד"ל    מכתבי ר' יעקב הכהן המקשר אותה
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כגון    –מופיעה תורה זו פעמים מספר, אך בעוד שבספריו העבריים המוקדמים  

  –מאמץ רמד"ל דעה זו בלי כל היסוס, הרי שבספריו המאוחרים    –שושן עדות  

מביאה בשם זולתו ומתנגד לה בכל תוקף. את המקורות    –כגון הנפש החכמה  

הע'    352לדעה זו, הביא ג. שלום באריכות בשושן עדות    הפילוסופיים והקבליים

שחל  171 הנ"ל  השינוי  על  ועמד  רמד"ל  בכתבי  רבים  מקומות  שם  ציין  וכן   ,

רמד"ל   לכתבי  קרובה  הזוהר  ס'  שדעת  ובצדק  שם  מציין  הוא  בהשקפתו. 

המוקדמים, ומכאן ראייה נוספת שהספרים העבריים נכתבו אחרי ס' הזוהר. עם  

לציין עלי  הפילוסופיים    זאת  ומקורותיו  העבריים  רמד"ל  לכתבי  שבניגוד 

כי   אם  הגהינם,  עם  הקלע  כף  של  זה  עונש  מזהה  הזוהר  ס'  אין  והקבליים, 

לשם   הדרך  הוא  ר'    –לעתים  למובאות.  בהערות  להלן  ב:    א ור'  להט  נג  ואת 

המתהפכת   כד    –החרב  ג  ב  –בר'  דשריין  אינון  עלמא    קוזפיכל  על  דינין 

ומפרש דרך אמת:  נין סגיאיןדמתהפכין לגוו דשמשא    קוזפיתאוהוא מלשון  , 

באבן   בו  שזורקים  הקלע  נקרא  ולכן  השמש  ניצוץ  זריקת  כד  (.  ק' שפירושו 

דאוירא דטיהרא וסלקא ונחתא ותרעין    אנפי  על אסתאב גופא ונשמתא שטיא 

בגו   כאבנין  מתגלגלן  מתפתחן  המוזכר  א  )  ק' לא  השאול  זה  ואין  ב.  עז 

. וכף הקלע היא השלב  נחתי ולא סלקיה 'עולה ויורדת' אלא:  בהמשך, ושם אינ

בהקודם(.   כאבנא  דמתגלגלא  רוחא  לההוא  ווי  אתתקנת  לא  דכתיב    ק'ואי 

וכל אינון עובדין דאשתדל  ריז ב(.  א )ואת נפש איביך יקלענה בתוך כף הקלע  

אתאביד   הבל  דעביד  מלה  ההוא  דקב"ה,  פולחנא  אינון  דלאו  נש  בר  בהו 

ואזל בעלמא מיניה  ושאטת  הבל  ,  א  ההוא  נש  דבר  נשמתיה  נפקת  וכד 

כמה דכתיב ואת נפש אויביך יקלענה בתוך  ק'  מגלגלא ליה בעלמא כאבנא ב

ובני נשא לא ידעין ולא משגיחין והיך מתגלגלין נשמתין  נט א(.  ב  )כף הקלע  

)שם. מדובר על מי שמת בלא בנים. אין  עד דישכח ההוא פרוקא    ק' כאבנא ב

לא  חל רק ע"י הגואל ולא לפניו.    metempsychosis-שמות'; שכן הזה 'גלגול נ

. ובאגדת בר':  ואין להם מנוחההשווה לעיל גמרא גירסת רד"ק    –אשכח נייחא  

  ק'אזיל כאבנא ב,  ונפק מהאי עלמא יחידאה בלא זרעא(.  ובאיזה מקום תנוח 

א; סבא.  ב  )עד ההוא אתר דטינרא תקיפא   הוא הנקרא במקום    –טינרא  קו 

דמחלוקת  חר:  א הקונקרטי(.  טינרא  תיקונו  את  המחלוקת שמצא  סלע  דאי  = 

ב כאבנא  בגלגולא  תב  הוה  לא  יאות  כדקא  זכאה  סבא.    ב )  ק' הוה  א;  קט 
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בהמילם   שכן    ק' כאבנא  מאוחרת,  כהוספה  ונראות  נוסחאות  בכמה  חסרות 

ההוא ממנא  המוסבר לעיל(.   ק'מדובר כאן ב'גלגול נשמות' ממש, ולא גלגול של  

נ"א    –  ק' הינם נטיל ליה... ומקלע ליה מתמן לתתא כמאן דמקלע אבנא בדג

ליה    –בקרטיפא   ושדי  הקלע,  כף  בתוך  יקלענה  אויבך  נפש  ואת  דכתיב 

ב    ג)לגהינם   דרכה    –קפה  את  הנשמה  עושה  הקלע  שבכף  נראה  א.  קפו 

דלעיל(.   ב  קנב  לשבת  ודומה  עצמו,  הגהינם  ואינה  כמה  לגהינם,  זכי  לא  ואי 

לברגרדיני   לה  ודחו  לקבלה  אזדמנן  דמתגלגלת  ,  טהירין  נפש  לההוא  ווי 

ב כאבנא  אויבך...    ק'בריקניא  נפש  ואת  ב.  ג  )הה"ד  טהירים  ריג  =  גרדיני 

מספרדית   חבלה.  .  104ס'  גלגולא  ע"ע    –טהירין  ג"ש.    –  guardianמלאכי 

לפי    –ל"ז לשוא, לבוהו    –בריקניא  .  122ס'  גופא  ע"ע    –אוירא דטיהרא  ולעיל  

 ת"א בר' א ב(.  

 

שהוא    ק'במליצה על מדרש פסוק )ל"ז סבא. נובע מענין גלגול הנשמה ב  –(  2

ע"ע   הפסוק.  ב(.  68  24ס'    גלגולאנושא  מתגלגלא  אבנא  ,  קופסתאהשתא 

קג א. ביטוי רטורי בפי הסבא שמשמעו  ב  )אמאי אקרי הכי     –דב' כד ב    –אחר  

ולדרוש ולגלגלו  בפסוק  להפוך  יש  'עדיין  על    בקירוב  ולפרשו  אחר,  באופן  אותו 

 ענין הגלגול'. וכאן הכוונה לגלגול נשמות ממש ולא כדלעיל(. 

 

 בצירופים 

דקספתא (  3 האפאקס  –  טורפי  )ל"ז,  כשפים  =    טורפי לגומנון.  -מיני  כנראה 

ע"ע  טרפי   לכשפים  קשרם  על  עלים.  בארמית    -   קספתא .  126ס'  אילנא  = 

החמה   באור  הרמ"ק  ואולי  קוספיתא גרסת  פסולתכוספא  מלשון  .  ע"ע    –  = 

דרך    –ותהיה המשמעות    בהערה.סוספיתא   לכשפים.  עלי פסולת המשמשים 

שקולעים בו    של קלע והתבלבלות    טריפה   : -  1ע"ס    –אמת מבאר מלשון קלע  

ואפשר, הגם שלא שמעתי על    ,האבנים כדי לבלבל הרוחות שיברחו מהבית

עט ברזל  נזנו פירש במעריך:  שימוש  בקלע  לצרכים  מאגיים. ר'  מנחם די לו

שמיר  כנראהוצפורן  גרס  זה  ולפי  ש  –  טופרי   ,  ונראה  ציפרניים,  -בארמית 

וגם אמצעי מאגי    קסתא   לדעתו, או לפי גירסתו, =  –  קספתא = קסת הסופר, 

צפרני  היתה ככל הנראה גם לפני הרח"ו, המפרש    טופריזה נעלם ממני. וגרסת 
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כ"ש בארעא אחרא    (.  קספתא-לנץ  תרגום  , ואיני יודע מניין  שהם גדולים   הנץ

יתיר... ואפילו   נ  ג  )לא מעברן לה מההוא ביתה    ט' ד'דזמינא רוח מסאבא 

   א(. 

 

לגומנון. צורות  -בקירוב מתקשט ביופיו? )ל"ז, האפאקס  –?  מקסטר בקוספוי(  4

ואכן   המחבר.  של  מוחלט  כחידוש  ונראה  ידוע  בלתי  מקורו  להלן.  ע'  אחרות 

.  1ע"ס    –  MTJM  166ע' שלום     –ק ס ט ר פ  ות 'החביבות':  מצויות בו האותי

לפי ב"ב נח    –והא אתמר דשופריה דיעקב כשופריה דאדם קדמאה  ע' להלן(.  

א  )חיין אתוספן ליה   מ' ב'...דכל מאן דאסתכל בחלמיה וחמא ליה ליעקב   -א 

הספיר   לבנת  גרסת  נז.  ברכות  בסגנון  חלומות  פשר  אמרת  א.  מקסטר  קסח 

פז:  בקוטפוי ובכתם  בקסטרוי ,  יקר:  מקסטר  באור  הרמ"ק  פירש  =    מקסטר . 

וכיוצא   –  בקוספוי,  מצוייר  כפרצופו  לי  נראה  העניין  מן  אמת:  ילמוד  ובדרך   .

זה  הוא מלבוש  קופסא ו ,  מקושט במלבושיו  ומעין  וכך הרש"ב במקדש מלך.   .

 האמת כנראה מן ההקשר(. 
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ועוד. כל הצורות    טופא קר  קפטרא  קפטורא ש"ע )ל"ז. צורות אחרות    קטפורא

האותיות   בה  ונמצאות  מלאכותית  מילה  כנראה  בכי"י.  ומתחלפות  נפוצות 

. עם זאת נולדה המילה כנראה גם כהרחבה של  1ס'    קוספיתאע"ע    –הרגילות  

 ג"ש(.  –קשר   –, ולפיכך ניכרת בה לעתים קרובות המשמעות היסודית קטרא

 

זו נקבעה כמכנה  דבר קשור  -  קטרא נאד עור )אולי כהרחבת    –(  1 . משמעות 

אור    –  דעיליתא   קטפירא בהמשותף המתאים למספר מקסימלי של דוגמאות(.  

  –  קטופראב, ובדפוס קרימונה  דעלייתא  קיטופא, בכתם פז  דעלייתא   ק' ביקר  

שכיחי  המתחיל    א)  בקסטייהו  הקטע  של  מקומו  יקר  באור  הסדר  לפי  א.  לג 

. בשני המקומות בא  א דעלמאישוביח א אחרי המילים    א-במילים אלה הוא ב

לנאד שבו   כאן הכוונה  גם  ואולי  וחציית המים.  לבריאת הרקיע  הקטע בהקשר 

נאדות.    –ופרש"י  ונבלי שמים מי ישכיב  נמצאים המים ברקיע לפי איוב לח לז:  

ג:  עליתתא   קד  תה'  לפי  השמים  כן  אם  עליותיויהיו  במים  הנדרש  המקרה   ,

פירושה מידה ע"פ פס' קט א, ומתקשרת    קסטאלב ב.    א  -אמנם בעמוד הקודם  

איוב כח כה, הנדרש גם הוא שם. שיעור    -  ומים תיקן במידה לכאן ע"י הפסוק:  

והנושא   מצויים"  במידתם  השמים  "בנבלי  כן:  אם  יהיה  עם    –המשפט  המים. 

והוה  (.  לא ידעתי עניינו  ק'זאת המליצה קשה וגם הרמ"ק כותב כאן באור יקר:  

  ב קצז ב, ושוב    א)דחמרא     -  ק'באור יקר   –  קפטיראול דעמהון חד יודאי במט

לא א. כלומר אולי במשא של נאד עור על החמור, כנראה לשם סחורה, והשווה  

קטירא    –. והשווה  קטרת"א:    –בר' מב לה    –צרור  נא א.  ג    –קוטרא דמטולא  

וע' סיפור מקביל בס'  דגמלי ב   ב,    קטפירא וחמא תרי גמלי דסלקי  (.  11מה 

יקר    –דכתפין    מעלוי  דקטפן   קטפירא דסלקי  אור  מטולא  נפל    –  מעלוי 

דקטפן    קפטיראד יקר    -מעלוי  אולי    א )צפרי    ואתו  –  קפטיריןדאור  א.  ריז 

הוא גווית מת, ור' גם במובאה הבאה. ואולי גם זה נאד ורק מסמל את    קטפירא 

חמו  גוויתו של רשב"י. בניצוצי אורות מפרש קטניות, ודרך אמת מפרש בגדים(.  

וחמא   אתר  ההוא  לגבי  יודאי  ההוא  קם  תמן  ומתין  חד  לאתר  דאתיין  עאני 

לא ב. קשה לדעת    ב)  -  אקוסטראקרימונה    –  דמליין אקסוטרא  קטפירי תרין  

אלה   היו  דרך אמת  לפי  הצאן  למיתת  וגרם  במים  הוא הדבר שהיה מוטל  מה 
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ויתכן   תולעים,  המלאים  ו  –פגרים  הקודמת,  במובאה  עים,  תול   -  אקסוטראע' 

ל אולי  דמיא  -ודומה  ברעל  ג    –קוסטי  המלאים  נאדות  אלה  גם  ושמא  א.  קז 

אפיק  (.  קסטיראתר' יר'    -  הבדילכלשהו תולעים, או אולי בדיל לפי במ' לא כב:  

חוטא   חד  ואשתכחו  לטורא  סליקו  ליה...  ויהב  מים  מלא  זפירא  חד  ייסא  ר' 

י קיבול למים בוודאי,  שניהם כל  ק'ו זפירא  קנז ב.    ג )  חד  ק' דמייא דקיק ומלי  

זפירא נאד של מים ובלשון ערבי ספירא שמוליכים בו מים  ובדרך אמת פירש:  

קדירה    ק'  בדרך. כמו  אחד  כלי  נראה ששרשה  חד  ובלחז"ל    –  سفرאך  נסע. 

מחצלת    ספירא  בערבית    –=  והשווה  ב,  כ  משחק  سفرةסוכה  כדור  ואף   ,–  

 פסיקתא רבתי ג(.  

 

קשר. ובמאמר    –ולפי המשמעות היסודית    קפטרא חבל קשור )הצורה כאן    –(  2

חדא הוה קשירא ברגלוי דכהנא בשעתא    קפטרא (.  קטראסז א:    ג   -מקביל  

קב א. סכנת המות של הכהן הגדול   ג) דהוה עאל דאי ימות התם יפקוהו מלבר 

יומא ז ד, אך לא מצאתי במקום אחר    –ביום הכיפורים בקודש הקודשים ידועה  

גוויתו אם ימות בלי שיכנסו לקודש הקודשים  את התחבולה הזאת לה וציא את 

ואינו   י,  ט  רבא  דומה מקהלת  סיטואציה  הביא  זוהר  בניצוצי  ומרגליות  האסור. 

 שייך לכהן הגדול ולבית המקדש(.  

 

  –  דתלתא    ק' מטון די ב(.  10. ע"ס  קטראקשר או שלשלת )הרחבה של    –(  3

,  בקוטפא אור יקר:    -  בקיטפא דכלילן    -והוא שיבוש    דלתתאנ"א וכך קרימונה:  

נהר    –בקוטפין  קרימונה:   חד  שבילין  סתים  חד  דכלא  דחילו  חד  דגופיה 

היא    דתלתא   ק' י ב. המשפט בכללו אינו מחוור על בוריו אבל ברור ש  ג )  עמיקא 

ובינה   חכמה  כתר,  שלוש הספירות  של  עליון  המובהקים    –קשר    –שסמליהם 

ק  מעדן.  היוצא  ונהר  נתיבות,  ל"ב  באריכות  יראה,  למעלה  מתואר  זה  שר 

האות   של  פרקים  או  קשרים  כיכשלושה  ואף  לשרשרת  שלשלת ,  הכוונה   .

שבטעמי המקרא. שלושה   שלשלתהמחוברת משלוש טבעות ואף לצורת הטעם 

  –רפח  א    ג  -והם מקבילים לשלושת הראשים של א"ז    רישין אלה נקראים גם  

ומקור וא"ס,  כתר  חכמה,  את  מסמלים  הם  בא"ז  בתורת  אמנם  דעתי  לפי  ם 

אלה   שלושת  של  לאיחודם  כנראה  רומז  המשפט  העיון.  חוג  של  הצחצחות 



 387 

  מטא הגעה, מלשון    -  מטון ולגלגולם בספירות הנמוכות יותר. דרך אמת מסביר  

ו דשלמה    ספראמלשון מלבוש. לשון המשפט הסתומה מיוחסת ל   קטפאהגיע, 

( שמביא הרמב"ן  ומושפעת כנראה מן הלשון הארמית 'הקשה' )הסוריתמלכא  

הוא תרגומו הסורי של    חכמתא רבתא דשלמה בהקדמת פירושו לתורה מספר  

החיצוניים(.   הספרים  מן  שלמה  חכמת  עולם  ס'  יסוד  כה    -וצדיק  י    –משלי 

קמג א א"ר. הוא ספירת יסוד הקושרת את שש    ג)  כחדא קרטופא דכליל שית ב

 (. 7ס' קשרא הספירות שמעליה, ע"ע  

 

א   –(  4 כן לרוח סערה  אולי גם  )קשור  כוחות הדין  כישוף,    קיטראו  במשמעות 

זו:    . 10ס'    קשראע"ע   א. במשמעות  לז  נ"א  קפסירא ע'  ושם  והוא קסטירא,   ,  

האי רוחא מסאבא שטיא על עלמא וסאיב    (.castrumאו    quaestorמלטינית  

. ובנ"א מילה זו  קפסיראנג ב. באור יקר גם נ"א:    א )  דיליה  קפטיראעלמא בגו  

קין קינא דמדורא דרוחין  (.  6ע"ס    -  באוהל של אדם ה. דרך אמת מפרש:  חסיר

,  וכעלעוליןתר':   –יר' ד יג    - וכסופה קעח א; סד"צ.    ב )  קטפוריןבישין ועלעולין ו

דבורייני    קטפיראשמעו חד קלא פוטקרא דקיטפא עולו לאתרייכו  (.  11ע"ס  

לחש כנגד המזיקין  טו א. והוא כעין    ג)  לא שראן בעלמא דהא רשב"י בטיל לון 

דקיטפא   – דבורייני .  פוטקרא  דין    קטפירא  פסק  או  הדין  מידת  כנראה  הוא 

( מופיעה לעתים בפנייה אל  בוריירי)ולעתים    בורייניהשורה על הבריות. מילת  

כגון   הסוד,  תוספתא,    א חכמי  ב;  מת'.  א  קז  א;  ב  ז"ח  מת' השמטות  א;  רנא 

ום כמו כאן. והרמ"ק באור החמה  מילה זו מצוייה תמיד בדברי קול שנשמע ממר 

 (. שלשלת החצוניים , ומרגם:  קפטוראגורס 

 

  -  טיחלא דעפרא מחילה מערה )לא נודע מקורו. והשווה באותה משמעות:    –(  5

א(.    ג בנ  לון  ובלעין  לון  או    ב)עפרא    קפטירי נטלין  בולעים  הים  דגי  ב.  מח 

קטפרס  שון  מל   קפטירימטמינים את הרשעים במחילות עפר. דרך אמת מפרש  

, מכאן שהיתה  kataferh/vאהלות ג ג, מיוונית    –שהוא מדרון בלשון המשנה  

אולי הגירסא   גורס  קטפירי לפניו  לונזאנו במעריך  די  ומפרש:  ארעא   קטפירי.   ,

הוא  יווני  ולשון  ארץ  ע"ס  תחתיות  הנ"ל.  היוונית  למילה  כנראה  וכוונתו   ,16  .)

ואסחר  זיל  דפוס.  ואתחר  ק:   הוצאת מוסד הרב קו  –  חויא חויא  והוא שגיאת 
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לו ב. 'נחש נחש לך וכרוך קשרך במחילת    ג )  דחורא   ק'קוטרך ב  –  ואסטר נ"א  

 החור'(. 

 

ר' יצחק הוי אזיל  בהערה למובאה(.    6, וע"ס  5מקום מגורים )בהרחבה ס'    –(  6

 נא א(.  ג )דאבוי   קטפורי ל

 

  סא גביה טא  קטפירא חמא ליה לר' אלעזר חד  ציפור? אבן או גזר עץ?    –(  7

.  כי יש בו גוונים נאים   קטפירא ונקרא עוף זה  כח א. ור' שלום בוזגלו פירש:    ב)

; והובא בניצוצי אורות.  מין בריה קטנה שקורין אותה מבשרת והרמ"ק פירש:  

דברי הרמ"ק מתבססים על תפקידה של הציפור שבאה בשליחות. ושמא הכוונה  

שים שליחותו של הקב"ה,  לאבן או עץ ע"פ המשך הדרשה שאפילו הדוממים עו

חב' ב יא. ואול היא אבן קלע,    –כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה  שנאמר  

 (. 9ע"ס  

 

  קטפורי אתא אליהו ותלת  (.  5ס'  קשרא  , ע"ע  קטראנזר, עטרה )הרחבת    –(  8

באנפוי מפרש:    ג)  נהירין  אמת  ודרך  א"ר.  ב;  צדיקייא  (.  ניצוציןקמד  קטורין 

לדעטרין    קרטופאב א:  )שם.  יז  ברכות  ועטרותיהם  פי  יושבין  צדיקים 

 (.  בראשיהם 

 

ימים    -   ? קרטיפא   ? קיטפרא(  9 חמדת  שבזי,  אצל  )מובא  הקלע  ב    אכף  עו 

אבנים מל"ז:   חלוקי  חמישה  מ    -  ויקח  יז  ש"א  אבני    -לפי  חמישה  ...ונקראו 

  קוספיתא . ע"ע  7ג"ש. ע"ס    –. ובזוהר שלפנינו לא מצוי, ונראה כזיוף  קיטפרא 

  –קפה ב     ג)   –  קוספיתאנ"א    –  קרטיפאכמאן דמקלע אבנא ב(.  ירטאקע"ע  

 באריכות(. קוספיתא  קפו א. וע"ע 

 

.  כפורתא כפורת )כנראה שיבוש מכוון מטעמי סגנון של מילת    –   ? קפתורא(  10

דאצבעא ואדי כמצליף בטיצפין    -בקטפא  נ"א    -  בסים בקפטא וע' להלן נ"א(.  

הן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים.  קב א. הכ  ג)  קפתוראדאצבעא לסטרי  

יד:   וי' טז  ג  והזה באצבעו על פני הכפרת, לפי  יומא ה  .  כמצליף ד, ושם  -ולפי 
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נ"א  קטעוראנ"א    –  קפתורא  וגירסת  כפורתא  ,  ונראה כתיקון ע"פ המשמעות. 

החמה:   באור  ומפרש:  קטפוראבסטרי  הרמ"ק  גורסין  ,  וניחא    קפטוראיש 

לשון שלשלת  ל  -  שהוא  ס'  כנראה  והיינו שהיו משולשלות הטיפות...    -  3פי 

כדפי' בערוך    קטפרסניחא דהיינו מספר המכות נקראות    קטפוראויש גורסין  

או    caputראש האצבע, כנראה מלטינית    -בקפטא דאצבעא    –.  16ע"כ ע"ס    -

 מאחת מבנותיה הרומאניות = ראש(. 

 

נו  –  קופטרא דטיפסא(  11  )לא  מות  דין  גזר  או  ונ"א  מלאך המות  דע מקורו. 

פז:   דטופסא בכתם  ע"ס  קופטא  מלאך  (.  4.  אסתליק  דהוה  אלעזר  ר'  חמא 

  –ריח א. ר' שלום בוזגלו פירש    א  )באתר דרשב"י שכיח    ק' ד' המוות וא"ל  

אורות   בניצוצי  ר"ש:  -והובא  במקום  עונש  גזירת  באור  אין  גלנטי  אברהם   .

אפילו ניצוץ היוצא מן  ניצוץ וטיפסא הוא גחלת ור"ל    –  קופטרא החמה פירש:  

יודע על מה  כלומר אפילו מעט דין אינו נמצא באתרי דר"ש ,  הגחלת ואינני   .

גורס במעריך:   די לונזאנו  ר' מנחם  כורת  ופירש:    קופטרא דטופסראהתבסס. 

= הכה(,    ka/ptw)כוונתו וודאי לנגזרי פועל  בלשון יווני כורת    קופטרא ,  המוות

המו  טופסרא  סם  שהוא  טופסיקו  לטין  כמו  בלשון  למילת  ות  כנראה  )כוונתו 

toxicum )וכאן הכוונה לומר שר"ש מבטל המוות... .) 

 

 . 12ס'  טיקלאע"ע  –  קפטורי דקילטא( 12

 

דקטפירא (  13 ידוע,    –  קסירא  אינו  )המקור  סחורה  לשם  נאדות  או  אמתחות 

עב א. גירסת אור    א  )  ק' ד' והוה תמן בביתא חד יודאי דאתא בתרי  (.  1וע"ס  

דקטפירא וקרימונה:    יקר גורס  דקלופטרי נ"א    –  קסירי  פז  כתם  קסטי  . 

יין קפריסין, ומפרש:  דקפרסיא  . ר' אברהם גלנטי באור החמה  קנקנין מלאים 

, וכך גם  שרף הנוטף מעצי הקטף   קטפירא שתי מסעות של שעוה א"נ  פירש  

המשך   ע"פ  סחורה  לדברי  הכוונה  לדעתי  ה.  ד  יומא  יר'  ולפי  חמה,  בזהרי 

 ולשם כך הובא כנראה תיאור זה(.  ואת משתדל בסחורתא ר בעמוד הבא  הסיפו

 

 כפועל 
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)מלחז"ל    -   קטפר(  14 מיוונית    –  קטפרס היכה  ה,  יח  וי"ר  כגון  מכות, 

katafora/  רבים להלן(.  16וע"ס  ,  katafora/v  ובאקוזטיב  ר'  אחר  פירוש   .

ו  ר"ש  דחויא   ק' אשתניק  ברישיה  חויא  ,  ידוי  ויתכן  ג  )שכיך  א.  גם  טו  לפרש 

 וכך מפרש הרמ"ק באור החמה(.  – 15ע"ס  –סמך ידו או קשר 

 

)אולי הרחבה של     -   קפטר(  15 וע' גם ס'    -  קטר נכרך  עד דהוו  (.  13קשר. 

ובהמשך:    ג )  רא דר' פנחסחמד  ליחד חויא ברג  קפטר מצלי   ב.  וחמו חד  לו 

החסידיארגליה   קטירחויא   של  תפילתם  בעניין  א,  ה  ברכות  המשנה,  לפי  ם  . 

. על חסידותו של חמורו של ר'  על עקבו לא יפסיק   כרוך ואפילו נחש הראשונים: 

 פינחס בן יאיר ע' שבת קיב ב(.  

 

)היכה    –?  קטפרס(  16 במדרון  ירד  או  במדרון  14ע"ס    –היכה    5ע"ס    –, 

קו  ג  )  ר' יוסי בקטפוי לגו מייא  –  ק'דרך אמת:    –  פוסקראבהערה למובאה(.  

גי  דרך אמת את  ומפרש  לתוך  רסתו:  ב.  יוסי באותו מדרון בלבושיו  ר'  וננער 

 (.  המים 

 

 

 

 קטפורא ביתי של צירופי ערך -מפתח אלפא

 13 –קלופטרי     11 –קופטא דטופסא 

 13 –קסטי דקפרסיא    11 –קופטרא דטיפסא 

 13 –קסירא דקטפירא     1 –קטופרא 

 13 –קסירי דקטפירא, דקלופטירי      10 8 6-3 1 –קטפורא 

 10 9 –קפטורא       3 –א דתלתא קטפור

 12  –קפטורי דקילטא       8 6 –קטפורי 

 4 1 –קפטירא     4 –קטפורין 
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 5 –קפטירי     13 7 1 –קטפירא 

 1 –קפטירין     5 –קטפירי 

 15 –קפטר      14 –קטפר  

 2  –קפטרא     16 –קטפרס  

 10 –קפתורא     1 –קיטופא 

   8 3 –קרטיפא     9 –קיטפרא 

 9 –קרטיפא     9 –א קיפטר
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 ש"ז.  קיומא

דמתבטלי  (.  403ס'  גופא  ע"ע     . 37  31  14  5  4התמדה, נצח )לת"ל. ע"ס    –(  1

לון   גם עדת קורח.    –יז ב. הם המלאכים הנשרפים  א  )  ק'ולית  וכן  א,  יד  חג' 

ההוא  , ולפי סנ' י ג(.  5ע"ס    –וביחס אליהם אולי גם במשמעות תחיית המתים  

קלז א; מה"נ. והוא העצם    א  )יתיר מכל שאר גרמי    ק'גרמא למה אשתאר ב 

ועוד(.   יח א  וי"ר  ובאילין אתוון  לוז שעתידים לקום ממנו בתחיית המתים, לפי 

רנג ב. בני אדם וחוה שמצד הרע לא התקיימו.  א )  ק'ק"ד אולידו בנין ולא הוו ב

אין  -ש  שקרהם מאותיות    ק"ר'עמידה', כן    -מושפע ממשמעות אחרת,    ק'וכאן  

רגלים  ביהמ"ד    –  לו  דר"ע,  אמנם  51ג  א"ב  מצינו  וקודם  עמידה.    ק' .  היה  = 

פב א(.  ב  )הוא דאתא    ק'נבואה לשעתא היתה ר"י אומר ל  –יח' א ג    –היה...  

ואצטרכון אינון למבני ולא הוה ביה  י א(.    ג  )בר עשר שנין    ק'ולא אשתכחו ב

ביהמ"ק(.    ג)  ק' הנושא  א.  ירכא  לא  מנכון  דאנסיב  בדגופא  וההיא  ק'הא   ...

לה   דיהוי  לגוף  לעלמין    ק'נשמתא...  בנוגע  מה"נ.  בר'  ב;  טז  גם    ק')ז"ח   =

 )ז"ח יז ג(.  קיום ... שאינו של ק'לא להוי ב(. 5ע"ס  –תחיית המתים 

 

דאדם קדמאה אלף שנין חסר שבעין    ק'ימי חיים )ל"ז. פיתוח של הנ"ל(.    –(  2

 קסח א; לפי במ"ר נשא יד(.  א )

 

של    קיום -, בריאות, נעורים, שלימות של מציאות )ל"ז. ודמה קצת לחוזק   –(  3

שמיטה דא... בגין דהוא  (.  46ס'    בוצינא ע"ע    58  53  22שטרות בלחז"ל. ע"ס  

נ ב. לפי סנ' צז א.  א  )עד זמנא דאלף שביעאה    ק' מסטרא דשמאלא לית ביה  

למלכות.    –שמיטה   לימין    ק' סמל  בין השמאל  והמושלמת  הנכונה    –עמידתה 

כאן   אין  העולם.  לבריאת  השביעי  האלף  מן  רק  יהיה  וכך  והחסד.  הגבורה 

ולאחר   נוספות,  'שמיטות'  כלל  מוזכרות  לא  שכן  השמיטות',  ל'תורת  הסכמה 

לעולם. ל'תורת השמיטות' מתנגד רמד"ל  שלים    ק' בשנה תהיה מלכות    6000

המתים    –במפורש   תחיית  סדר  החכמה,  מדוייקות    –  28הנפש  ומקבילות 

רנג א. עם זאת אולי לקוחה הטרמינולוגיה    בי א,  ב    –בריו שם מצויות בזוהר  לד 

ה זו. הזכרת  תורה  יותר אחרי שבע שמיטות,  יובל  -כאן מבעלי  הגיונית  היתה 
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ודוקא   זו,  ולא כמו כאן, וכן הקשר של שמיטתנו לצד שמאל מזכיר מאוד תורה 

פירות, ואנו  בצורתה המפותחת בספר התמונה, הקושרת כל שמיטה לאחת הס

הדין(.   בשמיטת  עבדו  כמובן  כדין  קדישא  קיימא  נטרי  דישראל  זמנא    ק' כל 

ותתא  אשתכח  ,  לעילא  לא  כדין  ברית  להאי  שבקי  ותתא    קיום וכד  לעילא 

  –יר' לג כה    -דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי  

  –אף ספירת יסוד  סו ב. לפי שבת קלז ב. מעורבת כאן גם משמעות ברית וא  )

קכו א; מה"נ.  א  )ותשלום יותר    קיום ויהי הגוף מובחר ב(.  64, וע"ס  24  23ע"ס 

המתים(.   תחיית  וגופא  בזמן  נש  בר  נטירו  צולמין  תרין  דאשתכחו  בשעתא 

כד שמא דא אתתקן גו משכנא  (. 374רכ א. ע' שלום, פרקי יסוד   א) ק'דיליה ב

וק' כדין   תרין צולמין אית  (.  16קס א. ע"ס    ב )איהו מגו משכנא דלתתא    ק' , 

ואנן תקיפין בחילא  (.  30יג ב. ע' לעיל, וע"ס    ג )  קיומיה ליה לבר נש כד איהו ב

דיתחזי לכל עלמא אומנותא  רכא א(.    ג)  קיומייהו בבריאותא וכל שייפין דילן ב

בכל   דלבא  ורעותא  שלים  חדוה  מ )שם(.    ק' דקב"ה  יתעבדון    קיומייהו כלהו 

העצמות בתחיית    –רכב א. הנושא    ג )למהוי עסא חדא    ויתכלילו בהאי גרמא

דא  (.  תרווד רקבעל פי חז"ל שם     –  עסה .  1העצם לוז, ע"ס    –  גרמא המתים.  

)ז"ח    ותשלום הפעולה  קיום רעא א; פקודא(.    ג)  כדקא יאות  ק'הוא דורונא ב

מה"נ(.   בר'  ד;  בסוף    ומעשה  קיום בטז  העולם  היה  כך  בר' מה"נ.  א;  יז  )ז"ח 

הירח כסמל לשכינה,    –)ז"ח סט ג; שה"ש. הנושא    לתתא  ק'ואית לה  .  בריאתו( 

משמעותו מילוי פגם הלבנה והשכינה, וכן    ק' ועוד סמל לבתולה הנישאת לפיכך  

, ובהמשך דורשו גם מלשון קימה מנפילה לפי מיכה ז  23ע"ס    –ברית הנישואין  

 ח(.  

 

ה"ב כגון אצל ן' תיבון.  בלי  קיום מציאות, הויה כשם עצם מופשט  )ל"ז, לפי    –(  4

מתכוון   ולפעמים  השונות,  המשמעויות  בין  לעתים  להפריד  קשה  לעיל,  גם  וע' 

ע"ס   מהן.  לכמה  ב(.  50  37  31  25  23  1המחבר  דקב"ה  מלוי  אינון    ק' כל 

לעלמא   דנחתו  עד  קמיה  נצח?    א )וקיימו  במשמעות  כאן  ושמא  א.  צא 

בפריאכזיסטנציה(.   אשתארת  מהא  )  ק'ואיהי  א;  הנושא  קכו  הנשמה(.    –"נ. 

רט א. והכוונה אל עץ החיים שבו קיומה    א)  ק'...ב  -מ"א יט ג    -וילך אל נפשו  

למוחא תתאה    ק' דלית  (.  87  51המלא של הנפש, ולפיכך אליהו לא מת. ע"ס  
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ב עלאה  ק' אלא  והשווה    ג )  ומוחא  וא"א.  ז"א  למוחות  הכוונה  א"ר.  ב;  קלא 

יסודי התורה א א ומ-רמב"ם, הלכות  לב,  ) מציאות  -  ק' קביל שם  אתבטלו...  (. 

ל הנושא    ג)   אחרא  ק'ואתחזרו  א"ר.  ב;  ע"ס    –קלה  אדום.  שעה  (.  42מלכי 

עמו   אברהם    -שכרת  ב  –עם  העולם  עמד  באש  בר'    קיומו ברית  ד;  ד  )ז"ח 

  קיום להיותם עומדים תמיד באותו  (.  23מה"נ. ובשיתוף משמעות ברית, ע"ס  

היה    קיום על    קיום   –יח' א ג    -ר' מה"נ(.  )ז"ח יג א; בובאותה הדרך שעשהו  

יתרו. ומפרשו בהמשך כשם קודש, והוא  דההוא מילה    ק'ב אהיה  )ז"ח לח א; 

אהיה יז    -  אשר  ג  האלפין(.    -שמות  בו  בהשמטת  ומדיד  בוציצא  אתפשטת 

)ז"ח נז ד; ואתחנן קן המידה. ע"י מדידתו נותן קיום ומציאות    בנציצו   ק'גוונין ל

ע"ע   ומילת  51ס'  צינא  בולספירות.  פעמים    ק' .  כמה  עוד  זה  מופיעה בהקשר 

קטז א;    ב)בלא יסוד דבר שיש בו ממש    ק'דשבועה... לית לה  בקו המידה(.  

ר"מ. ממש ההפך מהכתוב בנד' יג ב, שלפיו דווקא הנדר הוא שחל רק על דבר  

שיש בו ממש, ואילו השבועה חלה גם על דבר שאין בו ממש. ומקור הטעות באי  

בספרו    הבנת מצוי  עצמו  שיבוש  ואותו  ג.  ל  במ'  לתורה,  פירוש  דברי הרמב"ן, 

 העברי של בעל ת"ז שבכ"י, כמו שאמר לי מגלהו פרופ' א. גוטליב ז"ל(. 

 

. אך נראה שמעורבת כאן גם  4  2  1תחיית המתים )ל"ז. הרחבה של ס'    –(  5

בערבית   שמקורה  זו  מיוחדת  ע"ס  قيامةמשמעות  עתיד  במובאה(.    53  32. 

גופא דתהות עפרא  קכו א; מה"נ(.    א )לעתיד לבוא    קיומןהקב"ה להעמידן ב

ליה   מעפרא    ק' דאית  קימה    א )לאקמא  משמעות  גם  כאן  ניכרת  ב.  קפא 

ק     ב )  לעלמין  ק' אינון גופין דלא אית להון  כבערבית, ולא רק קיום ומציאות(.  

ע"ע   נשמות.  בגלגול  שהתגלגלו  אלה  קד(.  200ס'  גופא  א.  גופא  מאה  ההוא 

 )שם. כדלעיל(.   להוי ליה לזמנא דאתי  ק' דשבק לא אתעביד ו 

 

רכא    א )  יעקב והכא במתתיה ישראל  קיומיה התם ב(.  2חיים )ל"ז. ע"ס    –(  6

אתתקן ההוא אתר  האיש הישן(.    –קנא ב. הנושא    ב)  לאנערא  ק'אית ביה  ב(.  

קז    ג)  ה קיומיכד איהו ב)שם. העיר לוז שבה חיים לעולם לפי סוכה נג א(.      ק'ל

 א(. 
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     -רות ג י    -  הטבת חסדך האחרון מן הראשון (.  96  88אמונה )ל"ז, ע"ס    –(  7

)ז"ח פח ב;  לגבאי ולא חיישת להרופא וגידופא דשאר עמין    ק' דאתקיימת ב

 רות מה"נ(.  

 

לנצחיות    –(  8 הכוונה  ואולי  )ל"ז.  לבני  (.  1ע"ס    –חשיבות?  דא  מאי שקולא 

 י א. הכוונה לגויים(.  –ט ב   א)  ק'נשא די לית לון 

 

  ק' לא ידע מצערא... אלא לבא דביה  (.  53ע"ס    13שכל? )ל"ז, אבל ע"ס    –(  9

 רכא ב(.   ג)  ולא ידעין מדי ק'דביה סוכלתנו שאר שייפין... דהא לית בהו  

 

ג:    –(  10 ו  קה"ר  השווה  )ל"ז.  היקום  רכוש?  הממון  ק'מהו  הוא  היקום   ...

בעליו של  רגליו  מה  (.  שמעמיד  גלגולין  כל  לגלגלא  איהו  כלא  קב"ה  דעבד 

 (. 21ס' גלגולא קצו א. וע"ש. ע"ע  א)  ק'בגין דבעי לקיימא 

 

)ז"ח פה    דמגילה זו נעמי ובועז ורות אינון  ק' וכן  (.  27עיקר )ל"ז. ע"ס    –(  11

 ג; רות מה"נ(. 

 

 (. 93סמל קבלי )ל"ז. ע"ס   –( 12

 

ליה"ב. ע' סוף ס' הנפש    -  קיום יסוד, עיקרו של גבר המעמידו ומקיימו )  –(  13

ית'   קיום לגלינוס:   הבורא  הוא  הנבראים  יעמדו  שבו  רמד"ל,  הדבר  והשווה   .

הקודש   הוא  :  61שקל  הברית  הגוף   קיום סוד  אור  23ע"ס    -  כל  ובהקדמת   .

דאלהים עלאה  (.   95  94  82  75  68  67  60  24. ע"ס  והיסודות  קיומים ה זרוע:  

שם שמות  כדי שיתקיימו?(.   –עות  כט ב. ושמא המשמא  )  ק'עבד שמים וארץ ל

נח    א )  בארץ  קיום ...דאלו היו מפעלות יוד הא ואו הא שם    -תה' מו ט    -בארץ  

הוא דין לפיכך  אלהים  ולא הויה כלפנינו.  אלהים  ב. ומסתבר שגרס בפסוק שם  

והפכו  שמות   דאינון  (.  קיום והרס,  רגליה  דאעבר  מהאי    ק'בגין  נש  דבר 

קפ א. מדובר בנעל    ג)דמתא הוה בהאי עלמא    ק' עלמא... בגין דההוא נעל  

החליצה ובנעל שאם לקחה מת לאדם בחלום סימן רע הוא לו, לפי ברכות נז ב.  
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והן הדבר המקיים אותו(.    –נעל    –כפל משמעות, הן עמידתו של אדם    ק' וכאן ל

רכא א. ע"ס    ג)דכל שאר עמין    ק'דיליה ו   ק'ישראל לתתא בהאי עלמא אינון  

דאי (.  67 ו לבר  ומלכא  וחלש  רכיך  שייפין    ק'הו  ע"ס    ג)דכל  ב.  ע"ע  9רכא   .

כל  )ז"ח עד ג; שה"ש מה"נ, ת"ז?(.  דכל גופא    ק' דאינון שייפין  (.  410ס'  גופא  

רומזת    בך)ז"ח סח ב; שה"ש מה"נ. מילת  קדישא רזא בך    ק' אתוון נטיל האי  

 כב אותיות(. -ל

 

ע"ס    –(  14 )ל"ז.  לקיימא  (.  29עמידה  יכיל  דלא  קופא  קוף  רגלין  לה  דלית 

ליה   לית  נשא  בני  ע"ס    א)  ק' קמיה  ס"ת השמטות,  ב;  אנן  במובאה(.    1רנג 

וכל  (.  58ס'  גופא קפג א. המדובר בספירת העומר. ע"ע    ב )  ק'עבדין חושבנא ב

 תק' כא(.  ;)ת"ס סא ב קדמאה  קיומייהומארי מתיבתא נפלו בנפילת אפיים מ 

 

)ל"ז(.    –(  15 ופלגו דעאלו לתתא אלין סלקין    ק' ל  מיא... פלגו מנייהו מעלה 

 ל ב(.  א)ואלין נחתין 

 

אתר  . ורגיל  43  29מקום, לרבות מקומה הרוחני של הספירה )ל"ז, ע"ס    –(  16

קט ב; ס"ת.  א  )  קיומייהו ופריש דרגין מ(.  300ס'  גופא  במשמעות ספירה, ע"ע  

וד  ותעמ  –בר' כט לה    -ותעמוד מלדת  = ספירות(.    דרגיןכח הדין.    –הנושא  

קנה ב.  א  ) דקיימא כדקא יאות דהא אתתקן כלא רתיכא קדישא    ק'דקיימא ב

ולא הוה  פא ב(.  ב  )שכיח    קיומיה ושופר בוהוא 'מקומה' במערכת הספירות(.  

אתרשים את  (.  3קנט א. ע"ס  ב  )עד דאתקם משכנא לתתא    קיומיה ב  מתסדר 

א ב; בר' סתרי אותיות(.  סליק בגויה ההוא רתיכא    קיומיה ב תיישבא  וא)ז"ח 

ל  והשווה  לאשראה בה    ק'משחתא קדמאה...  קו המידה.  ואתחנן  ד;  )ז"ח נח 

)ז"ח פז א; רות מה"נ. מקורו כהפך של    קיומךוא"ל תיב בבמובאה(.    4גם ס'  

 (.  29ע"ס  –קום בקיומך 

 

ע"ס     –(  17 )ל"ז.  (.  קומה. בהשפעה עברית:  55קומה, גדלו השלם של דבר 

דעצבונא דהוה ביה גרמא ליה דלא הוה    ההוא תוספת רוח אסתלק מניה...

 קצז ב. יעקב אחר שכירת יוסף(.  א)  קיומיהרוחיה ב
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  קיום ח"ג:    –כ"י כרמולי    –מצב, תנוחה )ל"ז. והשווה לרמד"ל, אור זרוע    –(  18

ע"ס  ותנועה   פעמים.  כמה  ושם  ותנועה,  מנוחה  וכלא  (.  96  95  52  31= 

 )ז"ח נח ד; ואתחנן קן המידה(.   ק' אשתאר ב

 

. נראה שהוא תרגום  7ס'  אדרא  מעמד, אירוע )ל"ז. הכוונה לא"ר, ע"ע    –(  19

,  מעמד הר סיני שבמשמעות זו בליה"ב, ובעיקר בהשפעת ביטוי:  מעמד  מילת  

כגון רמב"ם, הלכות יסודי התורה ח א. ומקורו כנראה בערבית, השווה פירוש ס'  

דא לא יהא    ק'דהא באזדרזו בדין קדישין  (.  מוקף הר סיני יצירה לרס"ג לא ב:  

תניא  קכז ב; פתיחת א"ר:  ג  קלב ב; א"ר. והשווה    ג )עד דייתי מלכא משיחא  

 (. אמר ר"ש לחברייא עד אימת ניתיב בקיימא דחד סמכא

 

בצירוף    –(  20 זו  משמעות  מבצבצת  הזוהר  ובגוף  )ת"ז.  הסומך    קיומא עמוד 

. וכתרגום של  , והיא ל"ז קיימא . והצורה הרגילה בגוף הזוהר:  68ע"ס    –דעלמא  

, כך גזר הזוהר מהמקבילה הארמית של הפועל, היא  עמדהגזור מפועל  עמוד  

יותר  קום  הקרובה  בצורה  משתמש  אינו  שהזוהר  מעניין  השכיחה  עמודא  . 

בלת"ר. דבר זה מעיד על רצונו של מחדש הארמית המלאכותית להיות 'קתולי  

מילות  ואפילו  מאונקלוס,  יותר  ארמי  או  מהאפיפיור'  לו    יותר  נראו  לא  התרגום 

מספיק ארמיות בהיות דוגמתן גם בעברית. תופעה זו ניכרת גם במילים אחרות  

. מילה אחרת השכיחה בזוהר  424ס'  גופא  , ע"ע  1ס'  קוספיתא  ע"ע    –בזוהר  

היא   'עמוד'  הקודם  סמכא    –במשמעות  משמעותה    –ע"ס  בלת"ר  היא  ואף 

  74  59. ור' להלן. וע"ס  81אדני העמודים, ולא העמודים עצמם. ע"ס    –אחרת  

מציבה    81 .    68ע"ס    –ובמשמעות  על  במובאה  אסתמך  גופא  דאיהו  יעקב 

דבוציצא    קיומין  ת"ז.  במדידו  ד;  קה  והוד.    קיומין )ז"ח  נצח   = ירכיים   =

במובאה. ובהמשך עובר    4ע"ס    –  ק' ומעורבות כאן גם משמעויות אחרות של  

 ואולי כך צ"ל גם כאן(.  קיימא לצורת 
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לפי    –  (21 )מה"נ.  וביצוע  ולפי הפעל    קיום מילוי  בגין  בלחז"ל(.  קיים  בליה"ב, 

)ז"ח יד ד; בר'  דפיקודיך    ק' הוא    –בא"י     –  ותמן צו ב(.    א)דמלוה    ק'דקיים  

 מה"נ(.  

 

קריאה לדבר בשם, ועל ידי כך קביעתו כסמל לאחת הספירות )ל"ז. ע"ס    –(  22

שמקור  93  91  35,  16 ונראה  בע'  ק.  הוא  במשמעות  זה,  הדבר   העמדתיקר 

הרווח   הביטוי  לפי  כגון  סימבולית,  אינטרפרטציה  ונתינת  הספירה,  במדרגת 

בלת"ל,  אוקמוה  בזהר:   ובמקורו  זה,  פסוק  פירשו  למתניתא  =  וכיו"ב,  אוקים 

קריאה... לקיימא דוכתיה באתר  פירושו ייחוס המשנה למקרה מסויים דוקא(.  

...קיים ליה לאתר    -בר' כה כו'    -  יעקב   וכן ויקרא שמו ,  דאצטריך ולקשרא ליה 

 רלד ב(.א ) קא אתיא   ק'דא בשמא דא קריאה ל

 

  –  איסרנדר או  =    קיום בלת"ר ואף בזוהר. לת"ר    קיימאברית )ל"ז. לפי    –(  23

אונקלוס   ביאורי  שעפטעל,  ואישור    בר' ר'  תוקף  נותנת  שהברית  ומאחר  כד. 

ומציאות חוזק  משמעות  עם  לעיתים  מזדהה    4במובאה,    3ע"ס    –  לפיכך 

מתאחדות משמעויות ברית    –ע"ס הבא    –במובאה. וכן בזיהוי עם ספירת יסוד  

הוא    יסוד  -וחוזק   המשמעויות  של  זה  זיהוי  אולי  העמוד.  המחזק,  הדבר   =

  90 א75 74 57 56 36 13. ע"ס ק'-ל קיימא -העומד ביסוד שינוי צורת המילה מ

  דקב"ה   ק'עט ב.    א )אל לארעא  דקב"ה עד דע   ק' אברהם לא עאל ב(.  92  91

מילה.   ברית  ב=  של    –  ק'עאל  בברית תרגום  של  ,  נכנס  בבריתו  להכניסו 

ברכת ברית מילה, ואף בעברית אינו מצוי אלא בקשר לברית    -אברהם אבינו  

מצינו   אמנם  בקימא מילה.  ובמקור:  עלו  י,  לד  יר'  תר'  לפי  באו בברית,  אבל   ,

מכאן ולהלאה עאל אברהם  ור' להלן(.    74ההקשר מקור הזוהר כדלעיל, ע"ס  

תרתי משמע, גם ברית מילה    דלעילא  ק'   –פז ב.    א )דלעילא כדקא חזי    ק'ב

תרתי משמע, נכנס בברית    –  ק'עאל בוגם ספירת היסוד והספירות שמעליה.  

כאן:   הנקראת  מלכות  ספירת  דרך  הספירות  לעולם  נכנס  וכן  לעיל,  ע'  המילה 

 (. 386ס'  גופא "ע . עדרגא דכל פתחין דמהימנותא 
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 כסמל

סמלה    –(  24 שהוא  הברית  אבר  וכן  ועמוד,  ברית  משמעויות  לפי  )ל"ז.  יסוד 

וס'   הקודם  ע"ס  הספירה.  של  וע"ס    68המובהק  מובאות    13באריכות.  ושם 

 .  86(. ע"ס 94 74 73 62 55 23מלשון רמד"ל במשמעות זו,  

 

, ושם  ל מהימנותא דכ  ק', ושם תפארת נקראת  94  62תפארת )וכן ע"ס    –(  25

= תפארת, והוא  רוח  קמח א.    א)שלימו דכל סטרין  ,  ק'רוח איהו  מלרמד"ל(.  

שש     -גם רמז ל  –סטרין  .  9ס'  סכם  משלים בין אש ומים, גבורה וחסד. ע"ע  

שתפארת היא הספירה המרכזית 'המקיימת' אותן.    –ספר יצירה א יגג    -קצוות  

ג:   ג  יצירה  ספר  בין  והשוה  מכריע  המים והאויר  ובין  ואולי  האש  גם    ק',  כאן 

 מלשון 'עמידה' והנוחה, כגון של לשון המאזניים(. 

 

וכן בל"ר    –(  26 כינוי לספירות    -  קיומין הויה,  רוחניות,  ומהויות  ישויות  הוייות, 

ליה"ב   של  תרגום  )ל"ז.  הנפש  לחלקי  הספירות  הויות ואף  גם  נקראות  וכך   .

, ועוד שם לפי המפתח של המהדיר י.  89ר' פירוש האגדות לר' עזריאל   –הויות  

עלאה על כלא    ק' דשלטא על נפש... נשמה איהי    ק' רוח איהו  (.  4תשבי. ע"ס  

דרזא יהו"ה... ועד הכא    ק' וריבועא דא  ,  סתימאה קשרא קדמאה  ק'רו א(.  א  )

  ק' )ז"ח נז ג; ואתחנן קו המידה. ושם עוד ובאריכות.  חדא עילאה סתימאה    ק'

חכמה,    סתימאה   יהו"ה  ק'  =  תפארת,  דרזא  חדא...  =  ההתפשטות  ק'   =

ע"ס   הספירות.  עיקר  את  ו'קיימה'  שהאצילה  המידה,  קו  של    4הראשונה 

בכל אינון    ק'קו המדה... לאשכחא (. 6ס'    בוציצא ,  51ס'  בוצינא במובאה. ע"ע  

 )ז"ח נח ב; ואתחנן קו המידה(.  ורזין עילאין  קיומין 

 

 בצירוף מילת יחס 

על בוריו, לפי עיקרו ומשמעותו הנכונה )ל"ז. ייאמר על פסוק    –  על קיומיה(  27

כלומר כסדרו, ראשון ראשון    –  16ע"ס    –. ואולי משמעו גם 'על מקומו'  11ע"ס  

ע"ס   לון מלה  (.  41  35  34ואחרון אחרון.  אוליף  ק' ואיהו  א(.    ג  )  ע'  ר'  קסח 

וחד   חד  כל  פריש  ק'חנינא  ב  ע'  ומובא  מה"נ.  רות  א;  פט  א;  רסא  -)ז"ח  ה 

 השמטות, בשם ספר הבהיר, אך איננו שם. וכאן נראית משמעות 'כסדרו'(.  
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בגין  (.  23  3באישור ובסוס ע"י ברית )ל"ז. צירוף של משמעויות ס'    –  בק'(  28

עד דקבילו ישראל אורייתא דכתיב אם לא    ב'דיומא דאתברי עלמא לא הוה  

צד א. לפי    ב  )  –כה  יר' לג    –בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי  

 ע"ז ג א(. 

 

  –עברי  -שעטנז ארמי  –  עמד )ומצויים גם צירופים עם    קום בצירופים עם הפועל  

 (.  46 16 4ע"ס  

בקיומיה(  29 קיומיה,  קם  לפי    –  על  )ל"ז.  הרצוי  ואף במצבו  עמדו,  על  עומד 

עמדם   על  בהצלחה    –ויעמדו  פרקים  השווה  כבערבית,  ושמא  טז.  ל  דה"ב 

ירושלים תרצ"ט,  המיוחסים לרמב  עלי קואימה :  7"ם,  והיא  קאים    قوائم המלה  , 

(.  89  16  14במבוא. ע"ס    9שפירושה רגליים, ר' הערת המהדיר דוידוביץ', עמ'  

ו נקודי כלהו נטלו במטלנהון בתר תנועי  ורוחא    קיימי בקיומייהו גופא אתוון 

ושמא  א  ) ב.  כמו    –טו  התנועות,  בעמוד  כא:    –עומדים  א  יליח'  כו  בלכתם 

פג  א  )ותב לאתריה    קם בק' ולא אתפתא ו(.  24ס'  גופא  . ע"ע  ובעמדם יעמודו 

ע"ס   ההמשך  הנושא  53א.  המצרים.    –.  כשפי  אחר  התפתה  שלא  אברהם 

גם במשמעות ספירתו = חסד שנדבק בה    –  קיומיה  היא  26ע"ס    –אולי  וזו   .

של   דכאן(.  אתריה  המשמעות  בקיומייהוכל  באורייתא    קיימי  ומשתדלין 

ג  ב; א"ר,  -קל אג  ט א,  ב  יד ב; מה"נ. וכן     ב)  קום בקיומך רלא ב(.   א  )יליא  בל

רג א. והיא פנייה לחכם שישא את דברו, ובדר"כ פניית  ג  קפ א,    גקלא א; א"ר,  

אלא   עומדך'  על  'עמוד  לא  הוא  הנכון  התרגום  כי  יתכן  בנו.  אלעזר  לר'  רשב"י 

ההפוכה   הפנייה  לפי  וזאת  במקומך'  על  16ע"ס    -  ומך בקיתיב  'עמוד  אמנם   ,

בקיומך  נוטה(.    קום  הוא  צד  לאיזה  להחליט  בנסיון  טעם  כל  אין  לעצמו  שהוא 

עם    ב )  קיימא בקיומהואילתא   ומזוהה  אילת השחר בשעת הבקר,  היא  ב.  נו 

ולא הוו  (.  14קפג א. בזמן ספירת העומר. ע"ס  ב  )  קיומנא קיימין על  השכינה(.  

קיד א(.    ג) הים ראה וינס    –תה' קיד ג    –  קמיה הה"ד  קיימין על קיומייהומיא  

גבר   בקיומיה וההוא  אחרא    קאים  ב(.    ג )באתר  ואת  רסח  את  על  כל  קאים 

ליה    קיומיה  דאתחזי  רתיכא  אותיות(.  דההוא  סתרי  בר'  ב;  א    לקיימא )ז"ח 

קיומייהואתוון   בבניין    על  וכאן  ת"ז?  שה"ש  ג;  עג    –  68ע"ס    –  גורם )ז"ח 
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עמדו על  למנדע    בקיומיה  קאים ו (.  והעמידו  אתישב  שה"ש  ולא  ב;  עד  )ז"ח 

אי אפשר לעמוד עליו    –לא אתישב למנדע  בוצינא דקרדינותא.    –ת"ז? הנושא  

וכן   במקום'(.  ל'עמידתו  מילולי  וכניגוד  בשכל.  ב.  א  ולתופסו  א;  א  צו  קנא 

 קלב ב. ועוד לרוב. א תוספתא. 

 

  א )כדקא יאות    ימו בק'קיאלין ד(.  3עומד בבריאותו ובנעוריו )ל"ז, ע"ס    –(  30

... וזכור  בקיומיה איהו    קאים תשובה היא אבל לא מעליא כ"כ כזמנא דקפ ב(.  

 יג ב. לפי ע"ז יט א(.   ג )  –קהלת יב א  –את בוראך בימי בחורותיך 

 

הווה בהווייתו, מתמיד במצבו, ואף חוזר לאיתנו )ל"ז, השווה סוטה לב ב:     –(  31

  52  17. וע"ס  עמד בקיומו:  4. ע"ס  שלים   ומא קיים בקי:  53. ע"ס  בהוויתן יהו

עדות  53 שושן  ובלרמד"ל,  בקיומם :  333.  ביה  (.  עומדים  מתדבקן  ישראל 

  א )  –דב' ד ד    –  הה"ד ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים    קיימן בק' תחותוי ו

ואתבסם עלמא  (.  6כאן גם במשמעות מצב וגם במשמעות חיים, ע"ס  '  קנא א.  

גופא  אבל ע"ע  ואתבסם  במקום  ואתבסס  ו א. אולי צ"ל  נ  א )  קיימא על קיומיה ו

וכיו"ב:  290ס'   קיומיה עלמא    יתקיים .  ב(.  א    –  על  חמאת  קמו  דארעא  וכיון 

בר'    –וע"ד והיתה לאות ברית    אתקיימת בקיומא  , להאי קשת קיימא קדישא

יג   ב.  א  )  –ט  ברית  '  קעא  משמעות  בתר  (.  23ע"ס    –בהשפעת  תימא  וכי 

ואינון דיוקנין לא  צא א(.  א  )  קיימי בקיומייהו לא    –נשמות  אה"ר ל  –דחמא לו  

בדיוקנא    קיימין  חיזו  מיניה    בקיומא בההוא  תולדותיו  ב  )אלא מתעברן  ב.  ע 

מזה(.   זה  שונים  אלא  בדיוקנו  אינם  אה"ר  משניין  של  בריין  אינון  וכל 

אתר  דנהר דינור איהו   י א(.  ג )כשאר בני נשא  קיימין בקיומייהובחזווייהו... ו 

ל א. המלאכים הנשרפים לפי חג'  ג  )  קיימי בקיומייהולאוקדא לכל אינון דלא  

ד; בר' מה"נ(.  לעלמין    קיימא בקיומאנשמתא היא  יד א(.   י  מה כוכבים  )ז"ח 

ומצדיקי הרבים  דנ' יב ג:    –)ז"ח קה ג; ת"ז. על הפסוק    בקיומא תדיר    קיימין ד

 (. ככוכבים לעולם ועד
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יקומון  וכל נשמתא תיעול לדוכתא ו(.  5)ל"ז. ע"ס  קם בתחיית המתים    -(   32

וקלא א(.  א  )בעלמא כדקא חזי    בקיומא  יקומון  וקב"ה משדר עלייהו רוחא... 

 שח ב; תוספת(. ג )  בקיומיהון

 

הבל קאים בחילא  מצוי בפועל ולא בכוח )ל"ז. מתורגם כמובן מליה"ב(.    –(  33

  , קאים בחילאא.    לטב  )לאפקא מלא     קאים בקיומה קלא ממש    , למפק קלא

 (. עומד בפועל   ,עומד בכוחכך גם בלשון פילוסופי יה"ב:  – ק' קאים ב

 

במובן    –(  34 עמדו'  על  'נעמד  מקורו  פסוק.  על  ייאמר  )ל"ז.  נכון  אל  מתפרש 

שהיו  = פירש פסוק, בזוהר ובלת"ל. והשוה בר"ר ע ח:  אוקים  מושאל. והשוה  

קאים  קרא    (. 27ע"ס    וריה באותה על    מעמידים נושאים ונותנים בהלכה עד ש 

 בליה"ב(. אסתכלותא = הסתכלות צו א. ב  )באסתכלותא זעיר  על קיומא 

 

אשתכחין  (  27בית ע"ס  -נמשך כסדרו הנכון )ל"ז. נאמר על אותיות האלף  –(  35

 )ז"ח פג ב; רות(. קיימין על קיומייהו אתוון 

 

  מקיים ... ו דקב"ה(.  23לקיים את הברית והשבועה )ל"ז ע"ס     -  'לקיימא ק (  36

 קצד ב(. א ) וגזירה דאיהו גזיר   ל' ק'בגין  קיומין אסורין ו

 

לבסס דבר כסמל במקומו העליון בספירות וכן את הספירות עצמן )ל"ז,    –(  37

 (. 65 22ע"ס  

 

ע"ע    –  לקיימא בק' (  38 )ת"ז?  ע"י הנשמה  (.  405ס'  גופא  להחיות את הגוף 

 "ז?(. )ז"ח עג ג; שה"ש ת ל' ב'דלא נפק נפשא לגופא 

 

  7הווה בהווייתו, בא לידי קיום ומתמיד בו )ל"ז. ע"ס    –  אתקיים בקיומיה (  39

)ז"ח עג    –בר' ב ז    –וכדין ויהי האדם לנפש חיה    א' ב' הא גופא  (.  55  53  31

 ג; שה"ש ת"ז? וכן ז"ח קה ד; ת"ז. וע"ס הקודם(. 
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אחרא(  40 בק'  הראשונה    –  אתקיים  ממציאותו  שונה  אחרת  במציאות  נמצא 

א"ר(.   ו )ל"ז  דיוקנא דאדם אתחזרו  א'וכיון דאתתקן  ב'  ב;    ג)  אתקיימו  קלה 

א"ר. מדובר על מלכי אדום הם העולמות שנאצלו בתחילה בצורה לא מושלמת,  

ב תיקונם  את  מצאו  ע"ע    אדם ולבסוף  הנקבה.  את  הכולל  ז"א  ס'  גופא  הוא 

459 .) 

 

על(  41 בקיומיה  )ל"ז.   –  קאים  לאשורו  הבינו  דבר,  על  על לפי    עמד    עמד 

מה דזמין    לקיימא עלוכל אינון נביאין לא יכילו  וע' להלן(.    34שבלחז"ל. ע"ס  

,  קב"ה למעבד ליה לעשו בר עובדיה נביאה דהוה גיורא דאתי מסטרא דעשו 

עליהדא   ב'  חיליה  ק'  אתחלש  ולא  אתחלש  ,  דעשו  נביאין  שאר  כל  וע"ד 

כדקא יאות, מאי    ורייה על בלקבלא מילה    לאתקיימא  תוקפייהו ולא היו יכלין

ירך יעקב בגיד הנשמה   ...ועל דא אתבר    -בר' לב לג    –טעמא כי נגע בכף 

ירכו   דהא כל נביאין דעלמא לא    –שם לב    -חילא דירכא ואשתאר צולע על 

גם משמעות  ק'  קעא א. הנה מעורבות במילת  א  )יכילו לאדבקא ולקיימא ביה  

בגלל ענין    –  29ע"ס    –ות עמידה  וכן משמע   –  30  3וע"ס  תוקפייהו  ,  חילא  -כח  

תורתנו   של  להחלשתה  הגורמת  היא  נצח,  ספירת  גם  שהיא  זו,  ירך    –הירך. 

לעומת תורת הנוצרים בני עשו. עובדיה גר אדומי    –שהיא גם תפארת = יעקוב  

השגה שכלית, והיא תרגום של מילה זו    לאדבקא = להשיגהיה לפי סנ' לט ב.  

 (. 34ע"ס   –על בורייה שבסוף.   לקיימאשבליה"ב, והיא משמעות 

 

  כגון   –  קיימא ל מיועד ל, ניתן ל, יש בו אפשרות ל )ל"ז. וכן     -   קיימא בק' ל (  42

ב,  א   מילת  ב  א  רומנית.  אירופית  בשפה  שמקורו  לי  נראה  א.    estarרמט 

 stehtבלטינית והשוה אף בגרמנית    stareבספרדית משמשת באופן דומה, וכן  

nzu Frage   =  פרה  א ב. ודומה לו קצת בלשון חז"ל, כגון:  א    –שאלה  קיימא ל

פתחא  רק 'היה עתיד' במובן הזמני(.  עמד  ב"ק ט א, אך שם    –ילד  עומדת לה

מנדע כל אינון די דינא יעבר עלייהו בין למרעין  ק' ב' לתליתאה דא פתחא ד 

   רמח ב. ע"י פתח זה אפשר לדעת מה הדין(.  ב )בין למכאובין 
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ד (  43 )ל"ז.    –  קאים בק'  ויש בכוחו לסבול זאת  פלוני  ב, עומד במעמד  עומד 

לחז"ל,   ביטויי  שני  כצירוף השפעה של  ב  נראה  כגון  עמד  לסבול  יכול  עמד  = 

פלוני ו  , בנסיון ע"ס  במעמד  בנוכחותו.  כלומר  עלאה    (.16,  חכמתא  ידעי  והוו 

דו ב'  הוי  קיימי  לא  דלתתא  קלא  אפילו  דחטאו  כיון  דחלי  ולא  עלאה  זיהרא 

פירושו או לעמוד בו, בפניו כדלעיל, או   –למיקם ביה נב ב. א )ן למיקם ביה יכלי

 ג)עדן תתאה ולא יתיר קיימי ב' דואלין (. 41ע"ס  –לעמוד עליו ולהבינו 

 קפב ב(.  

 

וע' להלן(.    13מקבל את מציאותו מ, נכלל ב )ל"ז. ע"ס    אתקיים בק' ד    ,-(  44

דרוח   ב'  נש קיימא  ס' הנפש    א)מה  דרגא אוחרא עלאה דאקרי  א. השוה  רו 

לגלינוס   והאויר    קיום הנפש  :  13המיוחס  והגוף    קיום הגוף    יעמוד הנשמה, 

והנפש   ד   (.באויר  תעמודבנפש  רוחין  דכל  ב'  מאינון  קיימין  דהא  נשיקין 

ל דרוחא  אוירא  נפקא  הנפש: ב  )דנפשא    ק' נשיקין  מס'  לעיל  השוה  א.    רנג 

גופא  קיימין בק' דדכלהו    דיוין(.הנדיא  –אוירא דרוחא    .באויר  תעמודהנפש  

אתקיים  קשרא דא... ו= תפארת, כולל את ו"ק(.  גופא  )ז"ח ה ג; סתרי אותיות.  

  3ס'  קשרא  ע"ע    –)ז"ח נח ב; ואתחנן קו המידה. הספירות  בוציצא  בקיומיה ד

   (.6ס' בוציצא ע"ע  –בוציצא דקרדינותא -מקבלים את קיומם ומציאותם מ –

 

 . 51ע"ס   –יתיר אתקיים בקיומיה ( 45

 

 בצירוף פועל אחר 

כיון  (.  101ס'  גופא  )ל"ז מה"נ. ע"ע  נבנה ועומד בקיומו  ,  נבנה על קיומו(  46

 )שם(.  נ' ע' ק' כיון שהגוף קכח ב; מה"נ(.   א) נ' ו' ב' שהגוף 

 

קובע את קיום הספירה )ל"ז קו המידה. בוציצא דקרדינותא    -  קשיר קיומא (  47

  6ס'  בוציצא  ע"ע    –. הוא מתואר כחוט מודד  4ע"ס    –הוא הנותן קיום לספירות  

קשר    – יוצר  הוא  ספירה  מקום  פעולתו    –  3ס'  קשרא  ע"ע    –ובכל  היא  וכך 

 (. ז"ח נז ד; ואתחנן קו המידה.ק' ק' הנקראת 

 



 405 

)ל"ז   אתבסמו בק'(  48 . נאמר על חלק ממלכי אדום,  , א"ר התמתקו במציאות 

דין בלתי ממותקים. חלקם  הם העולמות הקדומים שנהרסו משום שהיו כו חות 

החדשה   באצילות  והתמתקו  נתקנו  וחלקם  רע,  כוות  הפכו  או  לגמרי  התבטלו 

  122ס'  גופא  שנתקנה 'מבוסמת' זכר ונקבה. עוד על כך ועל שימוש הלשון ע"ע  

ביה וקיימין    א' ב' כיון דאתתקן אדם אתקרון בשמהן אחרנין ו. וע' להלן(.  290

שבתחילה גם    ק' -אולי יש לקיימין בדוכתייהו  לפי  קלה ב; א"ר.    ג)בדוכתייהו  

 משמעות של עמידה במקום הראוי, ושם נמתקו(.  

 

 . 74 23ע"ס  - עאל בק'(  49

 

 בצירופי לואי 

)ז"ח פט    ק' א'ויתבנון ב(.  40  4צורת מציאות אחרת )ל"ז ע"ס    -  ק' אחרא(  50

 (. 46ע"ס   – יתבנון הגופות שנכרתה נשמתם.    –ג; רות מה"נ. הנושא 

 

קיום רב ונעלה יותר, חיי נצח )ל"ז. הקיום הנובע מעץ החיים הוא    -  ק' יתיר(  51

יותר   נעלה  הניאופלטונית    –שלב  חיי    –במשמעות  לכן העניק  מהקיום הרגיל. 

ע"ס   לאליהו הנביא.  י'אינון נשמתין ב(.  87  4נצח  בגין דכלא בתיאובתא    ק' 

דחיי  דאילנא  א(.  א  )  ורעו  מסטרא  רט  דאיהו  בני  ובגין  מכל  יתיר  דבכורא 

 אליהו(.   –)שם. הנושא ולא מית   קיומיה יתירעלמא אתקיים ב

 

לא  (.  18עמידה נמשכת, מצב של חוסר תנועה )ל"ז א"ז. ע"ס    -  ק' תדיר(  52

ב ת'אתקיימו  הנושא    ג )  ק'  א"ז.  ב;  א"א, שהן    –רצג  לעיני  ז"א שבניגוד  עיני 

יניים אלה משנות את צבען  לבנות תמיד וקבועות במקומן והן רחמים לעולם, ע 

 ומשוטטות בעצבנות ומשתנות מטוב לרע(.  

 

קמיה    ק' ש' רקיעין קיימין ב קיום שלם, שלימות המציאות )ל"ז(.    -  ק' שלים (  53

יומין   תורה(.    א) עתיק  מחידושי  הנארגים  הרקיעים  הם  ב.  דבע"פ  ד  דתורה 

שלם לתורה  יז ב. אין קיום    א )  ק' ש'עאלת ברחימו גבי תורה שבכתב והוו ב

והנקבה,   הזכר  הם  כסמל  וכן  אותה,  שמפרשת  שבע"פ  תורה  בלא  שבכתב 
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שמיטה דא לא אתקשר  כט א(.  א  )  ק' ש'עלמא אשתכלל בתפארת ומלכות(.  

  ק' ש' לאחזאה חכמתא דאתקיים ב(.  3נ ב. ע"ס  א  )בימינא ובשמאלא    ק' ש' ב

כס'  א  ) המשמעות  ואולי  א.  ונשמ (.  9או    55פג  המתים...  תחיית  תא  דא 

ק'  קעו א.    א ע'    קמא א.   א )כדקא חזי    ק' ש' אתוספת... לאתנהרא עם גופא ל

 (. 5ע"ס  –= חיי  נצח בתחיית המתים   ש'

 

ע"ס    –(  54 )ל"ז,  יותר מאחרות  ומקיימת את העולם  ומגינה    23ברית שלימה 

 קסח א(.  א ) יותר מכלהו ק' דיעקב איהו ק' ש'ו(. 64

 

ספי   –(  55 עשר  כללות  שלימה,  של  קומה  זה  מושג  )לת"ז.  שאוב  קומה  רות 

היא גם שלימות  קומה שלימה  מספרות שיעור קומה וכן קשור לס' הקודם שכן  

עד דישתלימו אינון שבעה זכאי  (. 59 53 17המציאות של עשר הספירות. ע"ס 

קשוט בישראל לקבל אינון שבעה דרגין דלעילא כיון דישתלימו יתיב עלמא  

ג  כז א; תולדות ת"ז. ושוב    –)ז"ח כו ד    ' ש' קתתאה כגוונא דעלמא עילאה ב

תוספת(.   א;  בשב  ולאתקיימא  א"ס  על  לאסתמכא  בעאן  ש'דשמהן  גו    ק' 

 )ז"ח קה ב; ת"ז(. משחתא דבוצינא בניקודין וטעמי בניגונא 

 

דכלא (  56 קדמאה  אברהם    –  ק'  של  המילה  ברית  מכולן,  הראשונה  הברית 

ישראל, וכן הראשונה בחיי כל פרט.  אבינו )ל"ז. והיא הראשונה שנכרתה עם עם  

 פז ב(.   ב) למיעאל בברית דאברהם  ק' ק' ד' ודא הוא  (. 24 23ע"ס  

 

עלאה(  57 אחרים    -  ק'  במקרים  בספירות.  הקשורה  עליונה  ברית    –מציאות 

ע"ס   )ל"ז.  להלן(.    23עליונה  לעילא  ור'  ואסתלק  אתקשר  כדין  ביתא...  והאי 

דלא תימא דהסכמה בעלמא היא  קדש(.  בית המ  –רלב ב. הנושא    ב)  ק' ע' ב

קפ א.    ג)  הוה למהוי עובדיהון לרזא דלעילא   ק' ע' ומדעתייהו עבדי לה אלא  

המשמעות ברית ובעיקר סמל קבלי, דבר שיש לו מציאות אובייקטיבית עליונה,  

מילת   המוסכמות'.  'מכת  של  הסכמה  ואיננו  הפילוסופיה  בלשון  כשימושה  היא 

 (. ק' ע'ו בני האדם ואיננו טבעי, אך כאן ניגודו הוא  יה"ב: חוק שרירותי שקבע
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אמת  (.  23  8  3אישור מלא והבטחה וברית שלמים )ל"ז. ע"ס    -  ק' תקיף (  58

ויציב    –אמת אמת אמת   ב  )  ק' ת' למהוי ד גאולות אלה ב  –שבתפילת אמת 

 ריז א(.  

 

ר  העמוד, או הקומה, הסתום שמקורו מא"ס, והוא עש   -  ק' דסתים אין סוף (  59

נביאים... ואלין אסתמכו על  (.  55  20הספירות הכלולות בשלושה )לת"ז. ע"ס  

 (. 3ס'  קשרא)ז"ח קה ב; ת"ז. ע"ע ג קשרין כדקא אמרן  ק' ד' מ' ס'

 

 כנסמך 

ובלרמד"ל,    -  ק' דכלא (  60 )ל"ז.  מה שמקיים את העולם ע"י קישור הספירות 

עדות   הכל:  354שושן  הדברים  קיום  כל  התמדת  ובמשמעות  שער  .  ברמב"ן, 

אורייתא  לה ב(.  ג  )  דעלמא  ק'ו  ק' ד'ריחא דקרבנא  (.  13הגמול עמ' שו. ע"ס  

אתפשטו ברזא  עג ב(.  ג  )  ומהמנותא דכלא לקשרא קשרא דמהימנותא  ק' ד'

 )ז"ח נח ב; ואתחנן קו המידה(.  ק' ד'דמהימנותא לאשתכחא ולמהוי 

 

מת את העולם שכן  חכמה. ובא"ר אינו של א"א )עין זאת מקיי  –וכסמל    –(  61

הוא תרגום  אשגחותא  . מילת  עינא דאשגחותאההשגחה תלויה בה, ונקראת:  

מד    א. יחוס ההשגחה לעין מקורו ברמב"ם, מו"נ  השגחה של המונח הפילוסופי  

מילת   שהזוהר  עין  שפירש  ברור  ההשגחה.  עניין  על  לקב"ה  בתנ"ך  המיוחסת 

ל ובמקום  כוונתו  על  שמר  לא  הרמב"ם  מן  ששאב  הגשמיות  למרות  את  סלק 

הוסיף ציור מיתולוגי מובהק, וזאת בכך שלא זיהה את העין עם ההשגחה אלא  

הערבית    (عناية)ענאיה    המלהאת ההשגחה עם העין. ואולי תרמה לזיהוי זה גם  

סח  ב )  ק' ד'בטמירו דטמירין אתרשים רשימו חד... איהו שפירושה השגחה(. 

    קל א(. ג ) ק' ד'עינא דהוא ב; תוספתא(.  

 

א:    –כסמל    –(  62 צב  האלוהות  מערכת  השווה  )אבל  והוא  תפארת  היסוד... 

הכל סטרא  (.  קיום  דמההוא  בגין  דמשה  ידא  על  אלא  אתקם  לא  משכנא 

 רלד ב(.  ב ) ק' ד'אתער דרגא אחרא עלאה לקיימא ליה למהוי 
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השביעי  מלכות.    –כסמל    –(  63 ביום  אלהים  ב    -ויכל  ב  תורה    –בר'  דא 

 מז ב(.א ) ק' ד' יום השביעי וביה אשתכלל עלמא דאיהו  שבע"פ דאיהו 

 

ותתא (  64 דעילא  וכן    –  ק'  הצדיקים,  הם  והתחתונים,  העליונים  את  המקיים 

  23במובאה )ל"ז. ע"ס    3ע"ס    –הברית הכרותה לעליונים והתחתונים שיתקיימו  

 קסח א(. א  ) ק' ד' ו' דזכותא דאבהן איהו (. 68ע"ס  –במובאה(. צדיקים   72

 

  23מעמד הספירות העליונות, ובעיקר ספירת יסוד )ל"ז. ע"ס    –  ק' דעילא(  65

טז    ג)  ק' ד' זכאין אינון צדיקייא דאינון מקיימין  (.  68ע"ס   –. יסוד  דלעילא  ק'   –

יותר   גבוהה  שמדרגתם  תשובה  בעלי  לעומת  ב  –ב.  לד  ברכות  ואינם    -לפי 

 נה(. 'מקיימים' אלא 'משיבים' את הכל לספירת התשובה = בי

 

המקיים את העולם הזה, התחתון, והם שנים עשר בני יעקב    –  ק' לתתא(  66

את   מסמלים  יעקב  ובני  המלכות,  ספירת  בעיקר  הוא  התחתון  העולם  )ל"ז. 

בעיקר   שהוא  העליון  העולם  גם  מתקיים  התחתון  העולם  ובקיום  בחינותיה. 

. לפי תה' קכב  קפג ב   א)סהדותא אינון לעילא    ק' ל' בגין דאינון  ספירת בינה(.  

 ד(.

 

 כב א. ב תפארת )ל"ז(.   –ק' דכל סטרין א( 66

 

ותיקונו    -  בעלמא,  דעלמא  ק' (  67 עולם  של  יישובו  העולם,  את  שמקיים  מה 

הוא    –ראש השנה    -ונמצא שהיום הנכבד הזה  )ל"ז. והשוה ספר החינוך שיא:  

(.  75במובאה,    60  13. וע"ס הבא ושם ממדרש תנחומא. וע"ס  קיומו של עולם 

ו ובגין מחלוקת דא  יז ב. ע' להלן(.  א  )    ק' ד' אתער מחלוקת דרחימו וחביבו 

דאיהו   ד' אע"פ  בשני    ק'  טוב  כי  כתיב  שם:  א  )לא  ובהמשך  א.  ישובא  יח 

למה אין כתוב בשני כי טוב... שבו נבראת מחלוקת...  . ולפי בר"ר ד ו:  דעלמא 

שהיא   מחלוקת  ולישובו אם  העולם  כי    לתיקון  בה  כתיב  מחלוקת  ,  טובאין 

שמות ממש שם בארץ    –תה' מו ט    –שמות בארץ  (.  שהיא לעירבובו עאכ"ו

מלשון  מות  ש  נח ב. דורש  א  )  ק' ב' ואמאי בגין לאשתמשא בהו עלמא ולמהוי  
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עולם.  מות  שֵ  של  ותיקונו  לישובו  הוא  הקדושים  בשמות  המאגי  השימוש  ור"ל 

ק'  כלהו ממנן על    שורש זה נוהג בספרות לציון המעשה המאגי(.  –לאשתמשא  

 רנה א(.  ב  ) ד'

 

)ל"ז. תרגום של    –(  68 יב ב:  יסוד עולם  יסוד עולם    -על עמוד אחד  לפי חג' 

ס'    ודרך    -משלי י כה    -וצדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולם    –העולם עומד  

הבהיר ס' קב. בשימוש בזוהר אין להבחין ברוב המקרים אם הכוונה לצדיק בשר  

או לעמוד. להו  יסוד  20ראת עמוד ע"ס  ודם  וכסמל קבלי לספירת  .  73ע"ס    –, 

מלכות    וחסד  וע"ס    –עד  להלן  דומה  70ע'  שימוש  מצינו  צדיק  במשמעות   .

אתם קיומו של    –דב' כט ט    -  אתם ניצבים היום כלכם תנ' ניצבים ד:    –במדרש  

עוה"ב ושל  הזה  הרי  עולם  הקודם  הס'  במשמעות  גם  שכוונתו  ואף   .

עמודו של עולם  ה שיש כאן גם רמז לעמוד. ובשמ"ר ב:  שההסתמכות על  מרא 

כינוי לאברהם אבינו, וכן ברמב"ם, הלכות עבודת כוכבים א ב. ולשון כזאת גם    -

זכאה איהו מאן דקאים  א:    ד א  מג א. ור'  א    –  צדיקא עמודא דעלמא בזוהר:  

ד  א    -עמודין דעלמא  . וכן נקראו צדיקים:  בההוא עלמא כעמודא תקיף בכלא

ור' אלעזר ושאר עמודין דיתבין תמן.  שם גם:  א, ו מתורגם גם    ק' וע"ס הבא. 

השווה הפרפרזה על דברי    ק'. לתרגום  13. ע"ס  74ע"ס    –בהקשר זה  סמכא  

על  התלמוד:   והעמידו  העולם  את  הוא    עמדוברא  ניהו  מאי  אחד  עמוד  על 

מי  הוא תמיד תרגומו הארקום  ז"ח פה א;  רות מה"נ, והרי    -צדיק יסוד עולם  

שורש   גם  עמדשל  מצינו  ובמקביל  דעלמא  .  וכן  ג    –עמודא  א.  סימנא  רכח 

לרשב"י  –בעלמא   טו,    כינוי  ס'  בשלח,  ויהי  כהנא,  דרב  בפסיקתא  ]מקורו 

שמקורה   סימן,  למה  הדומה  סימון,  היוונית,  בצורתו  שמעון  השם  על  וכדרשה 

  סימנא   . ומשמעותסמכא בעלמא רכה א, ושם נ"א  א    , למשל[ shmei~onביוונית  

היא שהצדיק הוא ממלא את מקום הקשת בענן בהגנה על בני דורו, לפי כתובות  

גם   לו  ודומה  ב.  העולם עז  ב    –  מקום  עו  שעליה    –ז"ח  השתיה,  לאבן  כינוי 

גם   ונקראת  העולם,  ו'מתקיים'  ד'הושתת  ובלחז"ל    –  ק'  באריכות.  להלן  ע' 

  קיום העולם ות הקבלה  בר"ר סח ט. ומצוי בספר  –כנוי לקב"ה   מקומו של עולם 

ובלרמד"ל   יסוד,  ספירת  גם  73ע"ס    –במשמעות  מצאנו  הנעלם  במדרש   .

זיהוי היסוד עם הנקודה:   וזאת בגלל  עמוד  התנגדות לזיהוי היסוד עם העמוד, 



 410 

יסוד   אלא  כתיב  מה"נ[( לא  רות  ב;  עו  קאים  .  ]ז"ח  דעלמא  סמכא  הוא  דא 

פרחין   פירין  וכלהו  פירין  עבידא  ומניה  ואינון  עליה...  ד'בעלמא    ק'   ק' 

דצדיקייא  ,  דאורייתא  נשמתהון  נינהו  ב.  א  )ומאן  יסוד,    –סמכא  פב  ספירת 

ק'  ואינון עמודים וסמכין  (.  107ס'  אילנא  ע"ע    –  נשמתהון דצדיקייא.  73ע"ס  

תה' קכב    –שבטים  הם שבע הספירות מחסד עד מלכות(.    –קמו ב; ס"ת  א  )  ד'

דצדיקייא  (.  66קפג ב. ע"ס    א )מא תתאה  ותיקונא דעל   ק' ד' אלין אינון    –ד  

(.  73ע"ס  קיום ויסוד  קצה א.  א  )דכתיב וצדיק יסוד עולם    ק' ד' אינון יסודא ו

  ק' ד' דאיהו    –שם    -בגין דאדם עליה בראתי    –יש' מה יב    –מ"ט עשיתי ארץ  

ברכאן נגדי מעילא... עד דמטו לצדיקייא  רה ב(.  א  )ומהוי כלא בשלימו חד  

רכט א. ע"ס    א)  ומהכא מתברכין כל אינון חיילין  –  ק' ד'נ"א    -  קיימא דעלמא

ו(.  20 יעקב שתילו  ד' ואשתיל  א. המדובר באבן השתיה המזוהה    א )  ק'  רלא 

ואולי    –עם המצבה שהציב יעקב   'מצבה'   כאן פירושו  ק'וזאת לפי פדר"א לה. 

פירושו מצבה, וגזר זאת הזוהר בדרך  שתילו  שבת"א. נראה שגם     קמתאלפי  

שורש  הב הוא    שתל אה:  ש  נצבבעברית  הזוהר  הסיק  מכאן    נצבבארמית, 

בלטינית של  בדומה לכך  )  מצבה = שתילו בארמית, ומכאן  שתל  בעברית הוא  

, שפירושו לשתול, משמש גם במשמעות הקמת  plantareימי הביניים, הפועל  

"ב: בראשית פירוש  הוספה בשנת תשפ ].  בערכו  Niermeyerמזבח. ראה מילון  

ידי  -עללר' יוסף אנגלט, המצוי בכתב יד לבנת הספיר ועומד לצאת לאור  הושע  

ה ואחרים,  מרוז  בנביאיםרונית  'חצבתי  הצירוף  ו,  הושע  בלשון  ,  מפורש   ,

יסוד עולם, שהרי אבן  מעורבת גם המשמעות    שתילו. אך גם במילת  (['טעתים'נ

חז" בדברי  מקומות  בכמה  מפורש  כך  העולם.  הושתת  ממנה  הנ"ל  ל,  השתיה 

למה נקרא  כגון יר' יומא ה ד, והנוסחאות במדרשים מתחלפות, ואף ביר' שם:  

. ס' הזוהר  העולם   הושתה העולם... שממנה    הושתת שמה אבן שתיה שממנה  

פב  א  עח א,  א  עג א,  א  א,  עב    אכגון    -  אשתיל עלמא בחר לו נוסחה שלישית:  

ב,  ב  א,   וישב  ב  מח  א;  כט  ז"ח  מה"נ,  בר'  א;  טז  ז"ח  א,  נמצא  רכב  ס"ת. 

מפני    שתילו ש גם  וזאת  המדרשי,  הזיהוי  לפי  שתיה  אבן  וגם  מצבה  גם  היא 

את   לגמרי  לבטל  אין  זאת  עם  העולם.  עליה  שהוצב  מפני  וגם  שהוצבה 

היוונית   המילה  גם  שהשפיעה  וכך  שפיר   sth/lhהאפשרות  מצבה,  ושה 

השבעים   בפועל  מצבהמתרגמים  זה  שימוש  לא    שתל  .  לאבן השתיה  בקשר 
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הקודש    מצאתי שקל  ובלרמד"ל,  בזוהר,  שממנה  :  95אלא  אבן  שתיה  אבן 

  הושתת . מן הציטט  ונבנה   הושתללמטה ממנה    העולם הושתת העולם... וכל  

פרטציה  אלא זאת האינטרהושתל  דלעיל ניכר שרמד"ל אינו גורס בדברי חז"ל  

ג  בלרמד"ל לעיל מצויה אף היא בזוהר  הושתל ונבנה  האישית שלו. ההקבלה  

ת ב;  עלמיןוספת:  שא  ובני  שתיל  ההמשך  שתיל  ,  קב"ה...  עפ"י  קשור  כאן 

בזוהר  שתל  ור' להלן. שורש    ושתלם בכל דור ודורלשימוש הלשון ביומא לח ב:  

קפח א:  ג    –דיקים  במשמעות קיום ויסוד, מצוי גם במשמעות מושאלת ככינוי לצ

טיעות  נשבס' הבא. ובלת"ל  קיומיה עלמין  , והא ממש כמו  דעלמא  שתיליןעולו  

שתל  דלעיל הושפע כנראה הזוהר בשימוש  נצב  יר' יב' א א. בנוסף להשפעת    –

העניינים:   סמיכות  בגלל  ב,  לח  עמד  מיומא  מועטים  שצדיקים  הקב"ה  ראה 

ש"א ב ח    -עליהם תבל    ישת ו  בכל דור ודור שנאמר כי לה' מצוקי ארץ  שתלן ו

העולם   – אחד  צדיק  בשביל  אפילו  יוחנן  א"ר  אבא  בר  חייא  מתקיים    ר' 

יסוד עולם  וצדיק  =  . מכאן לקח הזוהר את ההקבלה  שנאמר  הושתת העולם 

עלמא  בפועל  אשתיל  מתייחס  המדרש  גם  שהרי  שבפסוק,  וישתל  שתל,   ,

עניין   עולם ובהמשך מתקשר  יסוד  ראינו צדיק  כבר  והלא  מ  –לעיל    .   ג הבאתי 

שהזוהר מסתמך על שני חלקי הדרשה ביומא כאחת. מקום    –שא ב; תוספת  

למעבר   מקור  לשמש  שיכול  חז"ל  בדברי  הוא  הושתל    –הושתת העולם  אחר 

באגדת בראשית, במבוא פרק ט, בקטע במצטט המהדיר בובר מכ"י אוקספורד  

. ומעיר  ת הבלתח)!(    נתשלבשביל ש  –בר' ה ג    -  ויקרא את שמו שת:  2340

זה  –נתשל  המהדיר:   לכון  אדע  יב:  לא  במ"ר  והשווה  הושתת  .  שממנו  שת 

העולם העול מן  נטרדו  וקין  שהבל  לפי  גינצבורג,  ם  מתכוון  לזה  ואולי   .

Legends  5  148  ותקרא את  לפי בר' ד כה:  שתיל  נדרש מלשון  שת  , שהשם

הוצאת כ"י    , והוא מסתמך על אגדת בר' לי אלהים זרע אחר   שת לי שמו שת כי  

זה.  37 במספר  כיוון  למה  יודע  ואינני  ושתל  על  ,  שת  בין  בכתבים  הקשר 

,  G. Stroumsa, Another Seed, Leiden 1984, pp. 73-77יים ראה  גנוסט

'שיתיל' הוא    . E. S. Drower, The Secret Adam, Oxford 1960, p. 36ר'  ו

בכתבי 'שת'  השם  צורת  כולםיהמנדעי  םאכן  מאגיו  ל,  אבן    . תקערות  לעניין 

גם    שנקראת  לעיל  ר'  העולם השתיה  הזוהר  מקום  שבדברי  לציין  יש  אמנם   .

נרמזו    –ברמד"ל  ו המלכות    –המקומות  לספירת  סמל  תמיד  היא  אבן השתיה 
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. אך בת"ז צה א; תק' סג, פירושה יסוד ובת"ז קכ א;  73ע"ס    ק' ד'  –ולא ליסוד  

)ז"ח עו    עלייהו  ק' ד' יסודא ועמודין סמכין  (.  שתתק' ע = תפארת, וקשור לשם  

 ב; רות מה"נ. והן הספירות מחסד עד מלכות(.  

 

יש    -  י עלמין קיומ(  69 ואולי  )ל"ז א"ר.  וחבריו בא"ר  והם רשב"י  כינוי לצדיקים 

בכך גם רמז לסמל קבלי שכן עשרת החברים הם כנגד עשר הספירות כמבואר  

, וכן במשמעות של  םע"ס הקוד   -  שתילין דעלמאשם. והשווה באותה משמעות:  

 קכח א; א"ר(.  ג )  ק' ע'אנן (. מי שקיימים לעד כמו השמים והארץ

 

.  26ע"ס    –הוויות העולם, הספירות )ל"ז. הויה = ספירה    -  קיומין דעלמא (  70

חכמות  משלי ט א:    –ונראה שיש כאן גם קשר למשמעות עמודים לפי הפסוק  

ת מחסד עד מלכות, וגם  , וכסמל הם הספירובנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה 

הקודם(.    68ע"ס   ע"ס  ובהעברה  כל  במובאות.  קיימין  ד'בחכמה  וכלהו    ק' 

 רז א(.      א ) נפקין מגוה 

 

עלמא (  71 צדיקים    -     ק' דכל  )ל"ז.  יעקב  בני  והם  בני  68ע"ס    –הצדיקים,   ,

אינון לעילא    ק'   ק' ד' ע' כלהו צדיקי  (.  66ע"ס    –יעקב גם במשמעות סימבולית  

 (. 64ע"ס  –לעילא ותתא   ק'קפג ב.  א ) ותתא 

 

בני העולם  –(  72 כל  נולדו  נח שמהם  בני  וכסמל  שלושת  הכוחות    –.  שלושת 

חסד גבורה    –היוצאים מספירת מלכות שהם כדוגמת שלוש הספירות שמעליה  

ומאלה נפצה  בר' ט יט, והמשך הפסוק:    –שלושה אלה בני נח  ותפארת )ל"ז(.  

 עג א(. א  )רזא עלאה ד ק'  ק' ד' ע' –כל הארץ 

 

דעלמא (  73 קבלי    –  ק'  של    –כסמל  )תרגום  עולם  יסוד  הקביסוד  וע  השם 

.  67, ואף  68בספרות הקבלה לספירה זו. על הביטוי ומקורותיו ע' באריכות ס'  

לר'   האגדות  ירוש  והשווה  זו.  אסוציאציה  לעתים  קיימים  שם  במובאות  ואף 

סמל ליסוד לפי  כל  , ועולם ויסודו קיום ה כל כי הוא שלימות הכל ו:  57עזריאל  

עדות   שושן  ובלרמד"ל,  כב.  הבהיר  אות  :  341ס'  קודש  בהיות  יסוד  ברית 
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  23ע"ס    –= ברית     ק' ובמשמעות זו מעורבת גם אסוציאציה של  .  העולם וקיומו

כסמל    –  24 עמוד  במשמעות  גם  מילה.  ברית  ובעיקר  ליסוד  קשורה  שהברית 

, מתערבת גם הוראה מטפורית של העמוד  באריכות   68,  20ע"ס    –לספירה זו  

שבצירוף  עלמא  בר הזכר.  כסמל פאלי מובהק, שכן ספירת היסוד סימלה הוא א

קפא  א  )  ק' ד'צדיק רזא דמלה  (.  406ס'  גופא  הוא  בד"כ סמל לשכינה. ע"ע  

תנינן ארון דיוסף וארון דשכינתא בהדי הדדי    רח א(. א  )   ק' ד'צדיק איהו    ב(.

קיים ודאי הה"ד וצדיק    -ב  -סוטה יג א   –זה מה שכתוב בזה    הוו אזלין... קיים 

=  דעלמא  שב א;  ג    כו ב; תולדות ת"ז. ונדפס שוב  )ז"ח  ק' ד'יסוד עולם איהו  

   של השכינה(. 

 

יסוד עולם, הכוונה לספירה ולברית המילה )ל"ז.    -   ק' דעלמא קאים עליה (  74

.  73  68ע"ס    –ולם עומד  בצירוף זה ניכר עוד ביתר שאת עניין העמוד שעליו הע

דעלמא קאים  דא הוא סמכא    -בר' ב י    -ונהר יוצא מעדן...  פב ב:  א  והשווה  

ב(.  20ע"ס    –סמכא  .  עליה  ועאל  אברהם...  דאתגזר  ע'כיון  ק'  ד'  וכדין    ק' 

  – ק' משחק במשמעויות השונות של    –אתקיים  צא ב.  א  ) אתקיים עלמא בגניה  

 כות(. בארי 23ע"ס  – ק' עאל בברית ויסוד. 

 

דעלמין (  75 עשר    –  ק'  ביסודן של  העולמות, מה שמונח  כל  את  מה שמקיים 

ואינון ארבעים  (. 67האותיות או האור הפנימי הממלא אותם )ל"ז. ע"ס ספירות, 

ותרין אתוון אינון רזא עלאה ובאינון אתברי עלמא עלאה ועלמא תתאה ואינון  

ותיות שבו נברא העולם(.  רלד ב. והוא שם של מ"ב א ב  )    דכל עלמין ורזא    ק'

 עג א(. ג ) ק' ד' כלהו דפשיטותא דאלף 

 

דאמתא(  75 המתיםחסד  .  –  ק'  עם  שעושים  חסד  אמת,  מצפים  של  שאין   ,

בעדו  ה   -  לתמורה  צו,  בר"ר  הפקסלגומנון(   . לפי  מקרא  )ל"ז.  בלשון  'חסד'   .

תורגם  ולפיכך  ט(,  ז,  דב'  והחסד',  'הברית  בצירוף  )כגון  ברית  סוג של    פירושו 

ולאינון דעבדי חסד עם מתים ואיהו  (.  23, שפירושו ברית )לעיל ס'  ק'-בזוהר כ

 )ב רנ ע"ב(.  ק' ד'קיימא 
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והוא    העמוד המשמש למושב המלך )ל"ז מת'. הפקסלגומינון.  –  ק' דמלכא(  76

יסוד   מובהק.  73  68ע"ס    –ספירת  גנוסטי  מיתוס  מכילה  זו  שמת'  לציין  יש   .

ע'    –ביטוי גנוסטי מעין כמוהו    –א דאפרכא עלאה  שליחונמצא בה אף הביטוי:  

Jonas  ,The Gnostic Religion  74  75 )  .ישב,  תב    נ ב.ב  )  ק' ד'הוא תב ב =

ויתיב באתריה כמלכא בכורסיה   ולעיל:  ואולי  הוה תב  = במקומו של    ק' ד' ב. 

    (.תיב בקיומךושם:   16המלך, וע"ס 

 

דאורייתא(  77 היסוד   –  ק'  שהם  הצדיקים  התורה,    נפשות  קיימת  שבגללו 

 . 68"ס ומקורו בספירת יסוד, והם אף מקיימים את מצוות התורה )ל"ז(. ע

 

התורה (  78 כל  ברית    -   קיום  )מה"נ.  מילה  ארמי  23ע"ס    –ברית  ובניסוח   .

ור' להלן(.  79ע"ס    –במשמעות שבת   ז    –לקיים כל דבר  ,  ד  זה ברית    -רות 

שם השבת שקולה    –נ. לפי נד' ג ט  )ז"ח פח ד; רות מה"  ק' כ' ה'מילה שהוא  

ת מילה דוחה שבת,  כנגד כל התורה אלא שברית מילה חשובה אף ממנה, שברי

 (.  79וע"ס 

 

דכל אורייתא    ק'כ  ק' ד'ושמירת השבת וקיום מצוותה )ל"ז(.    –  ק' דשבת(  79

 צב א. ע"ס הקודם(. ב )

 

 א(. רכח  א  ) ק' ד' אתברך בהתגשמות הברכות )ל"ז(.  – ק' דברכאן( 80

 

לאסחרא (  81 מסתובבת   –  ק'  שבעזרתם  הצירים  מורכבים  שעליהם  האדנים 

)ל"ז.   ציר    ק' הדלת  =    . 96ע"ס    –=  וכאן  20ע"ס    –עמוד  =    ק'סמכא  =    ק' , 

  = אדניו    אדן(. סמכא  את  יח    –ויתן  מ  תתחותיה    -שמות  סמכין  אינון  ויהב 

דאינון   בגין  דפתחין  צירין  אינון  בהו  ולאסחרא  עלייהו  סמכין  לקיימא 

   רמ א(.ב )  ק' ל'דתחותייהו אינון  

 

ה'כוללות' כביכול את השאר )ל"ז.    האותיות האחרונות בא"ב  –?  ק' דאתוון ( 82

להלן(.  13ע"ס   ר'  אבל  ובג"כ קרא לההוא ברא דאיהו בדמותו בצלמו שת  , 
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, ונראה שכך  סיומא דאתווןנו א. אבל גרסא אחרת היא:   –נה ב א ) ק' ד' דאינון 

 צ"ל(. 

 

השארות הגוף והנפש )ל"ז. ע"ס   –  ק' דנפשא, ק' דגופא ונפשא , ק' דגופא( 83

 ואילך.   403ס'   גופא(. ע"ע 1

 

 . 406ס'  גופאיסוד. ע"ע  –כסמל  – ק' דכל גופא( 84

דנפשא(  85 ומקיימת    –  ק'  היוצאת מהנשיקות העליונות של הספירות,  הרוח 

)ל"  זה  נשיקות'  ובמשמעות חיי הנפש  את נשמות בני האדם, שנולדו מ'זיווג  ז. 

בליה"ב:   הנפש והתמדתה  ע"ס    –  קיום  שה(.  הגמול  שער  רמב"ן,    44ע' 

 במובאה.

 

)ל"ז.    –(  86 שבת  מוצאי  של  ההבדלה  בשעת  הנפש  את  המקיים  ההדס  ריח 

ע'    –בגלל יציאת הנשמה היתרה במוצאי שבת, מחזקים את הנשמה בריח הדס  

לכך גם גוון קבלי, ההדס הוא סמל  חיים רצז. וע' להלן. בזוהר נוסף  -טור אורח

עיקר הנשמה היתרה,  , ומיסוד פורחות הנשמות וב73ע"ס    –  ק' ליסוד הנקרא  

דאתר קדישא דנשמתין נפקין מניה    ק'דהא    לפי ס' הבהיר כב, נו, קנז קנח(. 

איהו איהו  ,  הדס  ד' ודא  ערטולא    ק'  מההוא  לאתקיימא  דלעילא  כגוונא 

ובוסמי ריחין  דסלקין  קדישא  דאשתארת...  רוחא  על ההוא  נפשיה  לקיימא  ן 

ודאי כגוונא    ק' ד' הו  והדס אי  -היא הנפש היתרה של שבת    –  דאסתלק מניה

אין העולם מתקיים אלא על הריח  רח ב. השוה:  ב  )   ק' ד'עלאה דאתקיימא  

כ א;  ב  )דהא חזינא דלית נפשא מתקיימא אלא על ריחא וע"ד הדס ממוצ"ש  

על הריח מקורו בספר התפוח הפילוסופי הידוע  . ענין הנפש המתקיימת  -מה"נ  

ועניינו השבת    –מוסרי הפילוסופים  נדפס בדרך כלל בסוף ספר    –בימי הביניים  

מהני  קלג ב, א"ר:  ג    -הנפש ע"י ההרחה בתפוח. והקשר לתפוח מצוי בזוהר  

והכוונה שם ללחייו של א"א, לפי לשונות רומניות,  תפוחין נפקין חיין לעלמא  ,

בצר  ר'    pomettesפתית  כגון  וכן  לחיים.  א:  ג  =  ריחא  לה  אתקיים  דבהאי 

דנפשא  ד  חולשא  אתקיימאובהימנותא  ע"ס  א  ובדומה:  3,  אתישבת  .  דביה 
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ב:    –נפשא   מג  ברכות  והשוה  מהנוספים.  ו  תק'  ב;  קמג  דבר  ת"ז  איזהו 

 (. שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו הוי אומר זה הריח

 

ספי   –(  87 החיים,  הוא  עץ  ולכן  הנפש  מקור  הוא  הקודם.  ע"ס  )ל"ז.  יסוד  רת 

הניאו במובן  השלם  ע"ע    פלאטוני, -קיומה  נצח.  חיי  לה  מעניק  שהוא  מפני  וכן 

ומאן איהו אילנא דחיי    ק' ד' אזל ל  -מ"א יט ג    -וילך אל נפשו  (.  75ס'  אילנא  

 רט א(. א )

 

ונתן  (.  85הנפש המקיימת את הגוף )מה"נ. ובליה"ב ע"ס    –  קיום הנפש א(  87

 )ז"ח ו ד; בר' מה"נ(. המגיע לגוף כולו  ק' ה' בו 

 

וח, נאמנות רוח, סגולת שומר הסוד הנאמן )ל"ז. ע"ס  ישוב הר  –  ק' דרוחא (  88

96 .) 

 

לבתר נפקו  עמידת רוח, עמידה שאדם עומד כשיש בו רוח חיים )ת"ז?(    –(  89

ח עד א; שה"ש  )ז"  ק' ד' נקודי... ואתקיימו אתוון כבר נש דקאים על רגלוי ב

 (. 24ס'  גופא , וע"ע 29ת"ז? ע"ס 

 

(.  23ע"ס    –האבות בעולם )ל"ז. ברית    ברית אבות או מציאות  –  ק' דאבהן(  90

עג א. לפני שבא אברהם  א  )ולא אתו זרעא דישראל בעלמא    ק' ד' עד לא הוה  

   לעולם, וממילא גם לפני שנכרתה עימו ברית(.  

 

הצבירה של המלח במים )למה"נ. תרגום    ברית מלח, וכן מצב  – ק' דמלחא(  91

. מתוך  ק'    המשמעות של, אבל תוך ניצול כפל  ברית מלח של המונח המקראי  

במים   ובעמידתו  במלח  ואת    -  ק'   -הסתכלות  עליונים,  סודות  להכיר  אפשר 

. סודות אלה קשורים אולי לספירת  93  22= סמל ע"ס    ק''הברית' שכרותה לו.  

הנקראת   שהוא  א    -מלח  וברית  היסוד  להקשר  הדבר  מתאים  וכן  ב,  רמא 

שמים  . אמנם  3ס'  סכם  ע  ע"  –התקרשות המים בעזרת האש והיווצרות השמים  

גם   מה  ליסוד,  גם  הסמל  מתאים  הגיונו  לפי  אבל  לתפארת,  סמל  הם  בזוהר 
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נקרא   כמעט  רקיע שהיסוד  והיא  מפותחת,  הקבלית  הסימבוליקה  אין  אמנם   .

אולי בכל זאת אפשר למצוא אסוציאציות    נעדרת כלל בכל מדרש הנעלם, אבל

וא התקרשות חלק מהים  ממנה, ולמשל כאן. הדבר הנגלה בהסתכלות במלח ה

גלדה  בר"ר ד ב:    –בעזרתו, ומקביל לבריאת השמים, כעין מה שנאמר במדרש  

האמצעית ע"ס  טיפה  ברית  למשמעות  מהו    (. 24  23.  למנדע  דבעי  ומאן 

ב יסתכל  דכורסיה  ד' קרישותא  בטעות  ל  –  ק'  ברית    –דמלתא  פנינו  דכתיב 

 )ז"ח יב ג; בר' מה"נ(.   –במ' יח יט  –מלח עולם היא 

 

ף אבר הזכר  הקמת ברית, מילוי תנאי הברית, ואף קישוי וזיקו  –  ק' דברית(  92

היא     ק'. אף  קימה לברית   ובלרמד"ל:פירוש רש"י.    ר', ו)ל"ז. לפי לשון הפסוק

לשון   כפל  לפנינו  זו  ומבחינה  מילוי  23ע"ס    –ברית,  היא  הגלויה  המשמעות   .

= אבר    בריתחרונה זאת  תנאי הברית, ועניין זקיפת האבר רמוז. במשמעות א

והקימותי את בריתי אתך  העמדה. וע' להלן באריכות.  = הקמה =    ק' הברית, ו

יח    – ו  מהכא    -בר'  אליעזר  ד'א"ר  כ  ק'  ד'לעילא  דכתיב    ק'  לתתא משמע 

נוקבא כד    אתך... א"ר שמעון מלה סתים  איהו כד אתערותא דדכורא לגבי 

לה  מקני  איהו  ,  איהו  צדיקא  כד  דמלה  רזא  לא  ת"ח  שכינתא  מיד  בארעא 

כדין תיאובתא דלעילא לגבה ברחימו  ,  אתעדיאת מניה ותיאובתא דילה ביה 

ועל דא והקימותי את בריתי  ,  כתיאובתא דדכורא לנוקביה כד איהו מקני לה

  ק' ד' לעילא כ  ק' ד' -ו ב. הפירוש הראשון לסא  )  אתער תיאובתא בגינך אתך  

תנאיה למטה, אך מיד מפרש  למעלה ימלאו את הברית כשימלאו את    –לתתא  

במילים:   רמוזה  זו  ועובדא  יותר,  ונסתר  עמוק  באופן  דבריו  את  מלה  הזוהר 

. ושיעור הדבר כך הוא: כאשר צדיק בארץ דבק בשכינה  רזא דמלה,  סתים איהו 

קנ את  עליו  מעורר  לגבי  הוא  תשוקתו  מתגברת  ומקנאתו  הקב"ה,  'בעלה'  את 

היסוד, וכך גורם הדם לזיווג הטוב בין  השכינה וכביכול נזקף אברו הוא ספירת  

במילת   נרמז  זה  עניין  ומלכות.  את    איתךתפארת  'מקים  שהאדם  שבפסוק, 

לציין   יש  לכך  בקשר  אתו.  יחד  זאת  עושה  הקב"ה  לשכינה  בתשוקה  בריתו' 

כל מאן  רמה א:  א  ה את שלימות האהבה גם בבני אדם.  שהזוהר רואה בקנא

רחי  לאו  קנאה  עמיה  קשיר  ולא  הא  דרחים  דקני  כיון  רחימותא  מותיה 

אשתלים  בגין  ,  רחימותא  לאנתתיה  לקנאה  נש  בר  דבעי  אוליפנא  מכאן 
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. חובת הקנאה אמנם מקורה בתלמוד, סוטה ג  דאתקשר עמה רחימותא שלים 

שפטית, שעליו להתרות בה בפני עדים אם  א, אך שם מדובר בקנאה הטכנית מ

המקבילה   לפי  בעיקר  גם,  נראה  פלוני.  עם  על  נסתרה  שנוסף  להלן,  מרמד"ל 

אותה   להשיג  האדם  יכול  בשכינה,  התדבקות  ע"י  הקב"ה  של  קנאתו  הערת 

עשר   סוד  רמד"ל,  ור'  הוא.  לאשתו  קנאה  של  סימבולית  פעולה  ע"י  מטרה 

הפך המאמר בבר"ר לב ב    –קנא חכם  אמרו כל חכם מ  :  381ספירות בלימה  

יא ז    מיוסד   –...אבל הקב"ה אינו כן    -כהערת המהדיר שלום   על מדרש תה' 

לחלוטין   שונה  ההסבר  מכאן  אך  המהדיר,  וכשיש    -כהערת  צדיק  נקרא  הוא 

כל    –מלה סתים  ובזוהר דלעיל:    –צדיק בארץ הוא אוהבו... וזהו סתר נעלם  

אבל צדיק זה חי העולמים  ,  ונא אותהנקבה באהבתה לאחר זולתי בעלה ש 

ו חי העולמים  ויודע  אוהבת תמיד לצדיק בארץ  לעולם  נקבתו  מעורר אהבה 

אהבתו   להעיר  כדי  לאשתו  מעט  איש  לקנא  מצוה  וע"כ  יתירה  וחיבה  יותר 

זו זולתי עם    קימה לברית וזהו הסוד והקימותי את בריתי אתך כי אין  .  אצלה

והבן  ד'. הנה  צדיק אחר  ע"י רמד"ל  מתורג  ק'  ובעוד שאת  קימה לבריתמת   ,

הרי שבעברית אין דוגמתו  המונח הארמי אפשר לפרש גם 'מילוי תנאי הברית'  

ואין   ופירושו הוא רק כדלעיל,  כך מפרש גם הרמ"ק  אלא עמידה.  קימה  בשפה 

יוני גארב[, פרדס רימונים, שער    -תשס"ה –את דברי הזוהר ]כפי שמעירני עתה  

, כרומז על קישוי האבר  הקמת בריתציין שפירוש כזה של  יש לאבי"ע, פרק ו.  

המקובל אצל  לרוב  נמצא  מעלה,  בספרו    של  ממזריץ'  קופל  יעקב  ר'  השבתאי 

. אבל נראה  219שערי גן עדן, ועמד ע"כ י. תשבי בספרו נתיבי אמונה ומינות,  

שתשבי חשב את כל הדבר לחידושו של המחבר, ולא עמד על מקורו הזוהרי.  

מק ולהסתפק  ואמנם  להסתיר  הזוהר  של  נטיתו  משום  קצת  נסתר  הוא  זה  ור 

, ולא כן ר' יעקב קופל.  96ע"ס    –הולך רכיל    להיותברמז בעניינים שונים, ולא  

שם:   תשבי  אומר  העניין  כללות  בספרות  ועל  אפילו  דוגמא  לו  מצאתי  לא 

על  .  השבתאית הלוריאני  הפירוש  גם  חכמהוהשווה  תרבה  סופרים  ,  קנאת  

בספרי סוד האמונה וע' גם    בספר ליקוטי הש"ס, קרקא תרנ"ז, לג ע"א.המצוי  

   . (323-324תשנ"ה, עמ' השבתאית, ירושלים 
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עלאה(  93 דרזא  מילת    -   ק'  )ל"ז.  העליונות  ספירות  העליון,  לסוד    ק'  סמל 

 . 72(. ע"ס 22, וע"ס 91פירושה כאן סמל קבלי וכך גם ע"ס 

 

מהימנותא(  94 דכל  הס  –  ק'  כל  היא  קיום  תפארת  )ל"ז.  תפארת  פירות, 

ע"ס   כל הספירות.  עיקר  והיא  הכוללת  ע"ס    –, תפארת  11הספירה המרכזית 

.  קיום האמונהסוד הברית התיכון לקיים  :  51. השווה רמד"ל, שקל הקודש  25

, פירושן חכמת הקבלה, וגם תוכנה העיקרי  אמונה ובלרמד"ל    מהימנותא  מילת

ו האצילות  אומר  הוה  זו,  תורה  ע"ס  של  הספירות.  גם  13עשר  הכוונה  כאן   .

ם 'קיום כל האמונה' מצד לתורה שהיא סמל של תפארת, אבל קל להבין שהיא ג

אינון דמשתדלי באורייתא קיימי לעילא באתרא דאקרי תורה דהוא  עצמה(.  

= ספירה  אתר לה א. ג )ונביאי קיימי לתתא באתר דאקרון נצח והוד    ק' ד' מ'

   (. 385 300ס' גופא ע"ע  –

 

. הציר נקרא כך שכן הוא  מה"ניסוד )ל  –ציר הגלגל. כסמל    –  ק' דגלגלא  (95

ה היחידה העומדת בשעת סיבוב הגלגל, ר' ביאור המילים הזרות לר"ש ן'  הנקוד 

כל הגלגל    –  11ע"ס    –. וכן הוא עיקר  18ע"ס    –= תנוחה    ק' , וקטב תיבון ערך  

וע"ס   ור' מקבילות להלן.  עין  על(.  81ומקיים אותו.  כב    –י  ... אלא      -בר' מט 

הכי  ,  עין דיליה   דלא יכלא גלגלא לאתקיימא אלא בבת  ק' ד' כמה דהאי עין  

דהא   עלמא  לכל  איהו  והכא  ליה  דסחרין  שיתא  אינון  לכל  כעין  איהו  יוסף 

ועלייהו   ושביעאה  שתא  אינון  על  אלא  קיימא  לא  וישבב  עלמא  ב;  כט  )ז"ח 

אחת הלשונות ואיני סבור שהכוונה לגלגל  = ציר, ואולי כך בעין  -ס"ת. נראה ש

האישון   או  מ2ס'  גלגולא  ע"ע    –העין  ובהמשך  שבת .  סוד  על  זאת  סמיך 

ומעמדה כמרכז בין ימי החול הסובבים אותה, ואף היא, כיוסף, סמל ליסוד, לפי  

והשווה רמד"ל, הנפש החכמה   ועוד.  יב  לא  פירוש במ'  ורמב"ן,  ס' הבהיר קנז 

עיגול סובב על מתכונתו זולתי בתוך הנקודה האמצעית  אין ה, סוד שבת:  42

הנק אותה  ומתוך  העיגול  בחלל  וה שהיא  מתכונתו  על  הכל  יבנה    עיקר ודה 

הנקודה והיא  יום השבת,  היא  והנקודה   .-  = רות  ק'עיקר  ב;  עו  ז"ח  והשווה   .

  –הגלגל סגלגלתיה לא מסתחר  נ"א  –סגלגל וסגולגלתא לא מתמוקני  מה"נ:  

 (. דה באמצע אלא מגו חד נקו
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 כסומך 

ח קיימת  ישוב הדעת, רוח של נאמנות ושמירת סוד )ל"ז א"ר. רו  רוחא דק'(  96

=    ק'  כלומר יציבה ועומדת ואינה סוערת והולכת וגורמת על כרחה לגילוי הסוד.  

אמונה  18ע"ס    –תנוחה    = וכן  סודות  7ע"ס    –,  הם  לשמור  שיש  הסודות   .

אנתרופומורפי בענייני  הנוגעים  באה  התורה  ולפיכך  בא"ר.  לרוב  המצויים  זם 

הזו של  מנהגו  על  לאדרא.  בהקדמה  זה  בעניין  בשמירת  האזהרה  עצמו  הר 

...מאן הולך אלא    -משלי יא יג    –הולך רכיל מגלה סוד    (. 92סודות כאלה ע"ס  

בגויה   אזיל  דשמע  מלה  ההוא  מהימנא  הוי  ולא  ברוחיה  אתישב  דלא  מאן 

אבל    ר' ד' אי טעמא משום דלית רוחיה  מ  ,  כחיזרא במיא עד דרמי ליה לבר 

ונאמן רוח מכסה דבר    ר' ד' מאן דרוחיה     ק' ונאמן רוח       -שם    -ביה כתיב 

כחיזרא  קכח א; א"ר.  ג  )  –יש' כב כג    –דרוחא כמו ותקעתיו יתד במקום נאמן  

 (.  מי סובין , ופרש"י: מיא דחיזראלפי ב"מ ס ב:  במיא 

 

יה? )ל"ז. אולי לפנינו צורה 'ארמית'  הדרך הישרה, סולם העל  –  סרטא דק' (  97

הדרך    –  (لصراط المستقيما)  אלצראט אלמסתקים של הביטוי הקוראני המפורסם  

ו הפילוסופי    .-קום שורשו  מסתקים  הישרה,  את השימוש  הכיר  נראה שרמד"ל 

זה   ביטוי  אלטמן,     –של  א.  וע'  לשמים.  העלייה   The Ladder ofסולם 

Ascension  ובת בקבלה  שלום",  ב"מחקרים  לגרשם  מוגשים  הדתות  ולדות 

ד ר' אפרים גוטליב ז"ל,  הוצאת מגנס, ירושלים תשכ"ח. וע' מאמרי בקובץ לכבו

באתוון רשימן דמחקקין ע"ג  (. 19האוניברסיטה העברית ירושלים, תשל"ד עמ' 

סלקן רתיכין ברתיכין    דק'   –סטרא  הניקוד בכמה כי"י. נ"א    –  אט  ר  ס  סתימו ד

 בר' סתרי אותיות(.  )ז"ח א ב;קדישין 

 

 קיומא ביתי של צירופי ערך -מפתח אלפא 

 א 66 -ן  יק' דכל סטר     

 72 71 –ק' דכל עלמא     48  –אתבסמו בק' 

 23 –ק' דלעילא    40 –אתקיים בק' אחרא 



 421 

 94 –ק' דמהימנותא     44 –אתקיים בק' ד 

 91  –ק' דמלחא     39 –אתקיים בקיומיה 

 76 –ק' דמלכא   45 –אתקיים בקיומיה יתיר  

 87 86 83 –ק' דנפשא     39 –לקיימא בק' 

 59 –דסתים מא"ס ק'     37 36 –לקיימא ק' 

 65 23 –ק' דעילא     36 –מקיים קיומין 

 64 –ק' דעילא ותתא      97 –סרטא דק' 

 75-67 –ק' דעלמא     49 –עאל בק' 

 74 –ק' דעלמא קאים עליה      46 –עומד בקיומיה 

 75 –ק' דעלמין    29 –קיימין  על קיומנא 

 23 –ק' דקב"ה     44 43 –קאים בק' ד 

 89 88  –ק' דרוחא    34-29 –קאים בקיומיה 

 26 –ק' דרזא יהו"ה    41 –קאים בקיומיה על  

 93 –ק' דרזא עלאה     29 –קום בקיומך 

 79 –ק' דשבת     28-1  –קיומא, קיום 

 66 64  –ק' דתתא     50 –ק' אחרא 

 26  –ק' חד עלאה סתימא     67 –עלמא ק' ב

 51 –ק' יתיר     90 –ק' דאבהן 

 81 –ק' לאסחרא     27 –ק' דאורייתא 

 26 –ק' סתימאה     92 –ק' דברית 

 57 26 –ק' עלאה     80 –ק' דברכאן 

 26 –ק' עלאה על כלא    84 83 –ק' דגופא )ונפשא( 
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 56 –ק' קדמאה דכלא     95 –ק' דגלגלא 

 55-53 –ק' שלים     63-60 –א ק' דכל

 52 –ק' תדיר    94 –ק' דכל מהימנותא  

 42 –קיימא בק' ל     58  –ק' תקיף 

 35 29 –קיימין על קיומייהו     70 –קיומין דעלמא 

 47 –קשיר ק'      75 69 –קיומי עלמין 

 96  –רוחא דק'     78  –קיום כל התורה 

     44 –קיימא בק' ד 
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כלל  -ש"נ. בתיקוני ז"ח הגרסא לפנינו בדרך  –בר"מ ות"ז    ש"ע )ל"ז.   קירטא

 (. רטאקיאך גרסת הרמ"ק תמיד קורטא 

 

כף הקלע )ל"ז. בר"מ ות"ז גם במשמעות אבן הקלע. אחת המילים שחידש   –(  1

ע"ע    –קרטיפא  . אולי קיצור מ1ס'  קוספיתא  בעל הזוהר לצורך מושג זה ע"ע  

-)ג"ש(. ואולי היפוך מט  -לע  -ור  -ל ל  י  בשינו  קלעא , ואולי מלת"ר  -9ס'  קטפורא  

י זה. ומצינו אולי גם קטירא  בגלל התמונה היסודית של קשר הנודעת לכל  קטרא

ב  רצו  ח"ג  קלע,  א"ז:  במשמעות  בקטיריןצוו;  ב.  חין  המילה  נמנית  זאת  -עם 

MTJM  389    'האותיות  53הע בה  מצויות  וכן  מעיקרא,  הבדויות  המילים  בין   ,

  פעם בצירוף  –זוהר. בגוף הזוהר מופיעה המילה פעמיים  'החביבות' על בעל ה

בחי  –  11ע"ס    ק' ד  יןנאב הקליעה  ודווקא  עניין  בלק.  שבפרשת  הינוקא  בור 

בקלע מובא שם כמשל על דרשת ת"ח )הינוקא( ונצחון 'במלחמתה של תורה'.  

הזוהר   בס'  רגיל  נשק  בכלי  אוחזים  כאילו  במליצה  החכמים  השווה    –תיאור 

אתכנשו חבריא לבי אדרא מלובשין שריין סייפי    ב; תחילת א"ר:קכז  ג  למשל  

וכן ל-ורומחי בידיכון   וכן  ב  כגון    –עתים קרובות בסבא דמשפטים  ,  א  קיא ב, 

אינון ת"ח... דאינון מגיחין דא עם  רנב א; השמטות, ושוב ז"ח יד א; בר' מה"נ:  

לדא  דא  לקטלא  ובעיין  בחרבא  קרבא  דמגיחי  כאינון  ומצוי אףדא  בלחז"ל    . 

נשמות   גלגול  של  בהקשר  מופיעה  המילה  אין  זה  לעומת  א.  סג  שבת  כגון 

. מבין המלים השונות שנוקט גוף  קוספיתא ונראה שמשל זה מיוחד ל בגהינום,  

  הזוהר נקלטה דווקא מילה זו לרוב בר"מ ות"ז, אמנם הוא משתמש גם במילת 

דמה. בר"מ ות"ז  ת"ז יא א; הק  –המופיעה בגוף הזוהר רק בתוך הפסוקים  קלע  

ב זו.  מילה  שימושה של  והסתעף  מאוד  על ג  -נתרחב  הוא  חוזר  ר"מ,  א;    רעב 

  –קפח ב; ינוקא, אבל היא משמשת כבר יסוד לדרשותיו  ג  -מליצת גוף הזוהר ב

רעיון  11ע"ס   את  בעזרתה  ת"ז  גם  מביע  הזוהר  בגוף  השימוש  בעקבות   .

כמעט במשמעות   ומשמשת  המילה  הופכת  כאן  אבל  הדיבור',  הדרשה,  'רשות 

רשות   את  לציין  ליד  מיד  המושחחים  שהעבירו  ממשי  קטע  ת"ז  מתאר  ושמא 

ע"ס    –שבו מכבדים החכמים איש את רעהו    ק' טול  יבור, כגון בביטוי הנפוץ  הד 

במיוחד מכובד בה משה רבינו, הרועה הנאמן, שכן הקלע מצוי בעיקר לפי    –  2
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משתמשים בו להנסת הזאבים  בידי הרועים ה  –לפי ש"א יז מ    –דעת בעל ת"ז  

  3ע"ס   –= שכינה    ק'חודר לעתים גם הזיהוי    ק'טול  . בשימוש בביטוי  15ע"ס   –

חכמת  - או  שבע"פ  תורה  היא  בשכינה,  החכמים  נעזרים  בדרשותיהם  שכן   ,

הקבלה, והיא המדברת מתוך גרונם, ושוב נכון הדבר בעיקר לגבי משה, בעלה  

בין שימוש במליצה זו בתחילת הדרשה    של השכינה. יש לציין שתמיד יש קשר 

הדרשה   נסבה  קרובות  לעתים  החכם.  דברי  תוכן  על  לבין  כך  המתחילה 

הדרשה   אחרים  במקרים  כאבן.  המתוארת  השכינה  של  הנפוצה  הסימבוליקה 

הנקרא   ובמיוחד הטעם  טעמי המקרא,  על משמעותם הקבלית של    זרקא היא 

בדמות   בת"ז  הזורק ק' המתואר  הקלע  כף  כלומר  האבנים.    ,  את  שמו(  )מכאן 

הזרקא   על~  צורת  לעתים  נדרש  זה  חוט  לזריקה.  המשמש  החוט  חוט    היא 

,  14ע"ס    –ז"ח ק ג; ת"ז. לעתים על ספירת הבינה   –החסד השורה על השכינה  

עם השכינה מקורו בס' הבהיר פט צ. לפיכך    זרקא . זיהוי  12ע"ס    –או תפארת  

תיקו  מתחילת  לקוח  המובאות  של  הגון  בטעמי  חלק  העוסק  הקטע  הוא  ז"ח  ני 

  –ק את האבנים  כבל"ז את הקלע הזור  ק' המקרא. בת"ז לעתים מציינת מילת  

או הפה הזורק    –  6ע"ס   –עם השפה   ק'כגון בדרשות על זרקא, וכן בזיהויה של  

היא אבן הקלע, כגון לפעמים בזיהויה עם    ק' , ולעתים  -  5ע"ס    –את התפילות  

  –לה, קריאת שמע או התורה הנזרקים מן הפה  השכינה או עם הדרשה, התפי

המשמע  2ע"ס   גם  זו  לעתים  האחרונה.  בביטוי  במובאה  רשות    –  ק' טול  ות 

)ע"ס   ד:  2הדיבור  ק  ז"ח  כגון  מקומות  שכן בכמה  לגבך  (  אבנא  באותה    טול 

. עם זאת מצוי גם הצירוף  2כגון ז"ח צז ג; ת"ז, ע"ס    –משמעות, אך לא תמיד  

השתא איהו עדנא דלא לאמתנא אלא לאלקאה  ואילך(.    11ע"ס    –  ק'אבנין ד

, או אפילו  לאלקעא כמו  לאלקאה  א. אולי  קצא א; ינוק ג  )אבנא בתר אבנא    ק'ב

 במובאות(.    14 11טעות סופר. ע"ס 

 

ע"ס    –(  2 )ת"ז.  השכינה  והיא  הדיבור,  רשות  באריכות(.    1דרשה,  בהערה 

נטל   אתי  קא  מהימנא  רעיא  הא  מקף  פ.  בידיה   ק' אדהכי  זרקא  ואמר  תח 

סגולתא  הולך  ל.  שופר  זריק  וכד  עילא  לגבי  לון  וזריק  אבנין  תלת  ון  נטל 

חדא   אבנא  שיסודה  אתעביד  התמונה  בין  הקשר  כאן  ניכר  ת"ז.  ג;  צז  )ז"ח 

ובין תוכן הדרשה בעניין טעמי המקרא.   היא זרקא ובה זורק משה    ק'במליצה 
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חסד גבורה תפארת )ע"ע  =    הרועה הנאמן שלוש אבנים שהן כדמות סגולתא  

השכינה  117ס'  גלגולא   שהיא  אחת  אבן  והופכים    ק' ל  נט(.  15  3ע"ס    –( 

זרקא(.  כלמקדמין   בעניין  דרשה  ושוב  ת"ז.  א;  צח  וזאבים  )ז"ח  דובים  כמה 

במהד' מוסד   – ק'דערבוביא מתכנשין בגלותא למיכל עאנא דילך... קום נטיל 

דדוד אתמר בה...    ק' דהא    , בייהודהא לג  –וטעות דפוס היא    קריטא  הרב קוק: 

(.  3ע"ס    –קלעו של דוד  )ז"ח צט ד; ת"ז. מדובר על משה הרועה הנאמן. בעניין  

טול   קום  מהימנא  רעיא  יתיר    ק'ואנת  לה  סליק  אנת  עילאה  דלאתר  דילך 

איהו   והאי  זרקא מקף... דאבנא דא סלקא לאתר דאתמר    ק' מדוד....  דילך 

ואהי שמא דכתרא    -יג א מספר בן סירא    חג'  –ביה במופלא ממך אל תדרוש  

רעי עילאה   שדורש  לדרשה  הכוונה  ת"ז.  א;  ק  עוסקת  )ז"ח  שהיא  מהימנא  א 

ר' להלן מת"ז    –בספירות העליונות, וכאילו נזרקה. ואולי מזוהה גם עם השכינה  

בידו    ק' קם ההוא סבא ונטל    (. אבנאבבירור עם    ק' מד ב; תק' כא. וכאן מזוהה  

ואילך הא אסתלקת    ק' א קדישא עד כען הוה  פתח ואמר: בוצינ בידך מכאן 

דילה! מאבנין  גרמך  נטור  מסתלקא    בעילאין.  איהי  דצדיקיא  בפומא  דהא 

  ק' )ז"ח ק ג; ת"ז. וברור הזיהוי עם השכינה. וכאן  בצלותין דלהון לגבי בעלה  

)ת"ז מד  דאיהי שכינתא    ק' קום אלעזר ונטיל  היא הקלע להבדיל מן האבנים(.  

דילך די סליקת לה עד אין סוף ונחית    ק'רבי רבי כמה תקיפא  כא(.  א; תק'  

ז מד ב. הכוונה לדרשה החובקת את כל עולם הספירות,  )ת" לה עד אין תכלית  

עד  וכן לשכינה, השווה ת"ז כה א תק' י, שמסביר שם שיש להעלות את השכינה  

והשווה  ולקשרה התחתונים.  עד אין תכלית  ולקשרה למעלה, ולהורידה  אין סוף  

)ת"ז סא ב; תק כא.  בידך    ק'קום נטיל  במובאה(.    5לעיל מז"ח ק א; ת"ז, וע"ס  

דובר על משה. המשפט הקודם עוסק בכך שכרועה צריך הוא להגן על צאנו  מ

כאבן(.  -  15ע"ס    –בקלע   השכינה  על  דורש  ובהמשך  אסחר  ,  קום  רבי  רבי 

הדרשה היא כאבן  )ת"ז סב א; תק' כא.  ואקף ואסחר לה בשפה דילך    ק' להאי  

, היוצאת מהשפה שהיא כקלע. במקומות אחרים נקרא הקלע עצמו שהוא  ק'=  

 (. 6ע"ס   – ק'השפה 

 

  9  7  6  5במובאות והערותיהן, וכן    2בהערה,    1סמל למלכות )ת"ז. ע"ס    –(  3

.  7וכן    13. סמל האבן למלכות נפוץ מאוד בספרות הקבלה, וע"ס  18  15  12  10
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  15ש"א יז מ, ע"ס    –הכניס דוד את חמשת האבנים  מלכות היא כף הקלע שבו  

"א יז מט. עניין התאחדות האבנים  היא הנזכרת בש   –והפכו שם לאבן אחת    –

מדרש   בהבנת  טעות  מתוך  ת"ז  בעל  חידשו  ואולי  שבידינו,  במדרש  מצוי  אינו 

א:   כא  מאליהם שמואל  מתלקטות  היו  מצבת  האבנים  בענייין  דומה  ומוטיב   .

א. האבנים הםסמל לספירות מחסד עד הוד, אולי לפי זיהויים  בר"ר סח י  –יעקב  

יעק יצחק,  אברהם,  עם  רק  הקדום  לפנינו  נמצא  כך  אמנם  ואהרן  משה  ב, 

בקב"ה  -בפסוידו משה  מוחלף  ובמדרשים  עמ'    Legends  6גינצברג,    –פילון, 

ע"ס    –  38הע'    125 זה  עניין  על  עוד  במלכות.  מתאחדות  הספירות  ,  7וכל 

שהיא המלכות זהה עם הקלע או האבן,     ק'ירות במאמר זה אם  ושוררת אי בה

בדבר  חלוקים  אחרים  וע"ס  ומאמרים  חמישה  במובאה(.    2.  איהו  אבן  והאי 

הה"ד ויקח דוד חמשה חלוקי אבנים  .  ואתעבידו כלהו חד  ק' אבנין דשוי דוד ב

הנחל  ב,  מן  לון  שוי  וכד  הוד...  נצח  תפארת  גבורה  גדולה  דאיהו    ק'ואינון 

חד  מלכו כלהו  אתעבידו  קדישא  אותה  ת  ד  צט  ובז"ח  כא.  תק'  א;  סב  )ת"ז 

 (. 7ע"ס  – ק'האבן ולא הקלע =   הדרשה אלא שמלכות היא

 

 (. 14 12 10סמל לבינה )ת"ז. ע"ס   –( 4

 

, הזורק את מילות קריאת שמע או  ק'   -משל לפה )ת"ז. הפה הוא כקלע    –(  5

אבן זו פוגעת ומחריבה את   התפילה, ובדרך זו גם את השכינה המסומלת באבן.

עני  של  מאוד  מקורית  אינטרפרטציה  לפנינו  שמים.  הנקרא  'התפילה  סמאל  ין 

ועוד. אין    –מ"א ח לד    –העולה לשמים', ביטוי עברי רגיל מקורו בתפילת שלמה  

להרסם   די  אלא  הקב"ה  אצל  מנת שתתקבל  על  לשמים  עולה  את    –התפילה 

כלומר סמאל. עניין התפילה   זכאה איהו     (.  9ע"ס    –. פה  13ס  ע"  –השמים 

יק לה לגביה שמים  דיליה דאיהי פומוי בקריאת שמע וזר  ק'מאן דשוי לה ב

וכד אית בישראל משכילים וזרקין  את השכינה(.    –לה  )ז"ח ק א; ת"ז.  דסמאל  

ב בדבורא  על    ק' לה  דאיהו  מופלא  ההוא  עד  במחשבה  לה  וסלקין  דילהון 

נענים   מיד  ת"ז.  הכתר  ב;  ק  לכוון    –שכילים  מ )ז"ח  היודעים  המקובלים 

הספירות, ע' ע"כ ת"ז   היא השכינה שהיא כאבן הכוללת את כל –לה בתפילתם. 

 ובהערה שם(.  2מד ב, והובא בס' 
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משל לשפה ומזוהה עם השכינה )ר"מ ות"ז. היא המקיפה את הפה כחוט    –(  6

ו את  וזורקת מתוכה כאבנם את שלוש התפילות א  –  5ע"ס    –המקיף את הקלע  

ישראל   מילות שמע  דוד    –חמשת  של  הקלע  אבני  חמשת  והם  3ע"ס    –הם   .

ה מוצאות  פ"ב  חמשת  יצירה  ס'  שכן    –פה של  השכינה  היא  ת"ז.  ג;  קיא  ז"ח 

, כאן היא  5. וכן שונה מעמד השכינה מן הציור של ס'  שפה = שכינהבגימטריה  

כ אולי  האבן.  או  הפה  מן  שיוצא  מה  ושם  הקלע,  והיא  עצמה  גם  השפה  וונתו 

שמע  שממנו לקח דוד את האבנים, אע"פ שלא נזכרה במקרא(.  שפת הנחל  ל

לקבלייהו ויקח דוד חמישה חלוקי אבנים מן    -דב' ו ד    -אלהינו ה'    ישראל ה'

אתעבידו חד כלהו ה וקטיל    ק'וכד שוי להון ב  -  7לפי ש"א יז מ, וע"ס    –הנחל  

ע"ס  ג  )לפלישתאה   תחילתו  ר"מ.  א;  מקב  7רעב  השכינה  ה  ילות.  ושם  היא 

.  5  3ס  שבק"ש, והפלישתי הוא סמאל שבו היא פוגעת ע"י ק"ש. ע"אחד  ומילת  

  -כחוט השני שפתותיך...  (.  13ס'  אגוזא  ור' גם להלן מת"ז מא ב; תק' יט. ע"ע  

תה' נא יז,    –אדנ"י שפתי תפתח    ובהון   , דא חוט דפשוון דצלותא   -שה"ש ד ג  

ג  ,  א מנייהו ג אבנים לגבי חויאלזרק    -נאמר בראש תפילת העמידה   ואינון 

יא... ומאן שפה... דא שכינה  דאיהי שפה זריק לון לגבי חו  ק' צלותין דבהון  

כד זריקת אלין אבנין    ק' דהכי סלקא בחושבן שפה... והאי חוט דשפה איהי  

ש"א כה כט    –לגבי חויא אתמר בה ואת נפש איביך לקלענה בתוך כף הקלע  

ה תיקונין דאינון אחה"ע  -איהי שפה כלילא מ  ק'ב; ת"ז(.  )ז"ח קיא    ק'דאיהי    -

וגו'   יבומ"ף  תק'  ב;  מא  ב(.    –תיקונין  ט.  )ת"ז  יצירה  ס'  מוצאות הפה של  ה 

לון ב שוי  וכד  ה'  אלהינו  ה'  ישראל  דאינון שמע  אבנין  דאיהו שפה    ק' חמש 

)ת"ז סב  דפומא צריך למעבד לון בה כלהו אחד... והא שפה ודאי דא שכינה  

 רעב א; ר"מ, וגם כאן מדובר על הקלע של דוד(.  ג  תק' כא. ע' לעיל א;  

 

לר   –(  7 ות"ז. ק"ש עצמה היא הקלע עצמו הזורק את המילים  משל לק"ש  "מ 

שבתוכו, ומקביל לפה או לשפה. חמשת אבני הקלע של דוד הן חמשת המילם  

בק"ש   ד    –הראשונות  ו  אחת. אחד  ומילת    –דב'  כולן באבן  להיכללות    רומזת 

שהיא   לאחת  ומתאחדות  הוד  עד  מחסד  הספירות  חמש  הן  האבנים  חמש 

את סמאל או היצה"ר והיא מטרת ק"ש, הביטוי המשנאי  המלכות. באבן זו מכים  
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נתפרש על עניין כריכת חוט הקלע. והוא מפורש    –פס' ד ח    –כורכין את שמע  

ם  ש  –. חוט זה מסמל לפעמים את תפארת  12ע"ס    –על עניין ההארכה באחד  

. במקומות אחרים נמשלה ק"ש לחרב, כגון ת"ז סא  14ע"ס   –באריכות, או בינה 

,  3ת"ז יא א; הקדמה. וכן ע"ס    –רומח  א. ומקורו בברכות ה א, ואף  ב; תק' כ

ובמובאות. בשל המבנה האסוציאטיבי של    8  6  5ושם גם המקורות המדרשיים  

ע"ס    –לתפילה    הדרשות הובאו שם מקומות הראויים להיכתב גם כאן, וכמשל

ק"ש  ק'(.  13 אחד    ק'ה אבנין ד,  דא  ה'  אלהינו  ה'  ישראל  א;  ג  )שמע  רעב 

ויקח דוד חמשה חלוקי אבנים מן  ( 6ע"ס  –, וההמשך 11ע"ס  –ר"מ. התחלתו  

, ואף  6כך מצוטט הפסוק גם במקומות אחרים, ע"ס    –לפי ש"א יז מ    –הנחל  

,  ן שמע ישראל ה' אלהינו ה' נטיל לון בחמשה תיבין דאינו  –נטיל לון  מתורגם  

ז"ח צט ד; ת"ז.  )אתעבידו אחד אבנא חדא וקטיל לפלישתאה    ק' וכד שוי לון ב

והא אתמר חמש אבנים ה דאתעבידו חד    ק' ק"ש... והוא    האבן היא מלכות(. 

ליצה"ר   בה  וקטל  י  א; הקדמה.  אבנא באת  יא  הוד,  ה  )ת"ז  עד  חסד   =  = י 

   ליצה"ר. מקבילה בת"ז מא ב; תק' יט(. יסוד, שהוא ברית מילה ומכאן קרבתו 

 

אלין אבנים לגבי חויא אתמר  כד זריקת    ק'משל לתורה )ת"ז. ר' להלן.    –(  8

והאי  .  ק'דאיהי    -ש"א כה כט    –בה ואתנפש איביך יקלענה בתוך כף הקלע  

ע אומין דאינון תליין מ סיני דביה אשתמעו ע קלין לגבי  רישין  -קלע איהו  ז 

ב דמקננא  חומשי  ז  -דחויא  חמשה  לקבלא  בעו  דלא  בגין  כלהו  ומתו  טורין 

א ונטיל ה אבנים לקביל חמשה חומשי  ודוד ב.  תורה דאינון ה בתוספת הקלע 

ה תיבין דיחודא דאינון שמע ישראל ה' אלהינו ה'  -תורה ואינון הוו כגוונא ד

ב לון  שוי  אחד   ק' וכד  כלהו  נדרשת -ב,  אתעבידו  התורה  מדות  וקטיל  ,  יג 

דא ולפלישתאה  יצה"ר...  ב-יהו  מתתקנין  כלהו  אבנין  דפומא  -ה  תיקונין  ה 

זכ דאורייתא...  אתוון  בבכ"ב  דאתיהיבת  באורייתא  דיליף  מאן  איהו  ה  -אה 

ליצה"ר   הון  לקטלא  אלין  קיא בתיקונין  כנגד  -)ז"ח  נשק  היא  ת"ז. התורה  ג; 

אחד  . בגי'  קל + ע = קלע .  70=  סיני  . בגימטריה -סוכה נב ב, קד' ל ב    –יצה"ר  

   הם חמישה מוצאות הפה שבס' יצירה ב(.  תיקונין דפומא  . 13= 
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 בצירוף תואר  

ואולי מזוהה עם השכינה )לת"ז. ע"ס    –  ק' קדישא(  9 ,  15  5  3פיו של משה, 

בוצינא קדישא הא  (.  13ס'  אגוזא  ע"ע   ואמר  נחית... פתח  אליהו  זרקא הא 

עייא דזריק אבנא  אימא לר,  כמה משריין דמלאכי חבלה קא נחתין על עאנא

   )ז"ח קב ב;  כאן קטוע וההמשך חסר(.  לגבייהו  ק' ק' מ

 

הקלע העליון והקלע התחתון, סמל לבינה ומלכות    –  ק' תתאה,  הק' עילא (  10

עמודא דאמצעיתא  )לת"ז. שני קלעים אלה קשורים למשל המסמל את תפארת  

, בינה  3"ס  ע   –המקשר בין בינה למלכות ובהן נלחם בסמאל ובבת זוגו. מלכות  

ואנת  (.  14  12ע"ס    – ו כליל שית ספירן  קום עמודא דאמצעיתא דאנת הוא 

קום לגבי סמאל דאיהו מצרי במאני קרבא  .  בין כה עלאה וכה תתאה   אחיד

תתא   שכינתא  דאינון  ת' דילך  עילאה    ק'  ע'ושכינתא  ואת    ק'  אתמר  דעלה 

טורין   ובעלה בשבע  ת"ז. דמקננה בשבע סלעים  ג;  צח  ע  )ז"ח  וכו'  ילאה  כה 

 שמות ב יב(. –ויפן כה וכה... ויך את המצרי לפי 

 

 כסומך 

דק'(  11 )ל"ז.    –  אבנין  קלע  קלעאבני  בהקשר    –  אבני  וכאן  כ.  מא  איוב 

ע"ס    –. ובר"מ דורש את דברי גוף הזוהר על ק"ש  1'מלחמתה של תורה', ע"ס  

בחרבא  (.  7 לאגחא  וידעינן  בהו  אשתדלנא  קרבא  זיני  הני  בכל  ברא... 

ואנת רביא עד לא חמית היך מגיחין קרבא גוברין    א' ד'בקשתא וברומחא וב ו

ברי אנת זעיר ועדיין לא ידעת איך מגיחי  קפח ב; ינוקא(.  ג  )תקיפין דעלמא  

  ק'גברין רברבין בחרבא בנענוע דחרבא ברומחא בקשתא בגירין דקשתא ב

  –ומילותיה    ק"ש  על  '  א' דו'  קרעב א; ר"מ. מפרש את דבריו ודורש  ג  )  א' ד'ב

 במובאה(.  7ע"ס  

 

ן חמשת האבנים של  חמישה אבני קלע, סמל לבינה )ת"ז. ה  –  ה אבנין דק'(  12

, והן חמש מוצאות הפה של ס'  7ע"ס    –, והן מילות שמע ישראל  3ע"ס    –דוד  

נ ב. והן חמש הספירות מחסד  א    –יצירה ב, הקשורים לבינה שהיא מוצא הקול  

חדות וכרוכות ע"י תפארת שהוא חוט הקלע והוא  עד הוד הכלולות בבינה ומאו
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על איחוד וכריכה זו מפרש ת"ז את    ז"ח ק ב; ת"ז.   –לפי דעת ת"ז    א"א הנקרא  

שמע  לחז"ל   את  ח     –כורכין  ד  להאריך  -פס'  הצורך  עם  זאת  מזהה  והוא   ,

, והיא ספירת  3ע"ס    –ברכות יז ב. חמש האבנים נכללות באבן אחת    –אחד  ב

היא מלכות, אמנם    ק'.  7ע"ס    –"ז יא א; הקדמה, הובא לעיל  כך גם בת  –יסוד  

ה'    (. 14  10הקלע, והאבן הופכת למלכות. ע"ס  בסוף הדרשה מזדהה האבן עם  

.  אתעבידו ה אבנין אחד ,  דא ה עלאה דאינון שמע ישראל ה' אלהינו ה'   א' ד' 

'  )ת"ז מא ב; תקולארכא בה    ק' כריכו דכולהו ו... ובההוא כריכו צריך לסחרה  

   יט(. 

 

  –אבן קלע, משל לתפילה ומזוהית עם המלכות )ת"ז. תפילה    –  אבנא דק' (  13

זרקא ודאי במיתך לסלקא צלותא לההוא אתר ידיע    (. 3ע"ס    –, מלכות  5  ע"ס 

דההיא   ד' כמה  ידיע   א'  לאתר  מחשבתיה  ,  דאזדרקת  לסלקא  צריך  הכי 

ומעוטרת   מוכללת  אבן  תגא  בההיא  ת"ז.  א  )בצלותיה  א;  מכד  וכללת  אבן 

   היא השכינה לפי ס' הבהיר צא(. ומעוטרת 

 

חכמה    –ונה שהיא בכף הקלע. וכסמל  אבן עלי  -   אבנא עלאה דאיהי בק' (  14

אות   של  הרגיל  הסמל  לפי  דגש  ב  )לת"ז.  ובאמצעה  התורה  בה  שמתחילה 

תהו קו ירוק  טו ב; ס"ת. וכן לפי חג' יב א:  א    -המסמל את החכמה בתוך הבינה  

. קו זה מזוהה עם הבינה  ולם... בהו אלה אבנים המפולמותשמקיף את כל הע

חוט    – והוא  הקדמה.  א;  י  ע"ס  ת"ז  תלת    (.12  10הקלע.  ונטל  קם  זרקא... 

)ת"ז  תגא בחוטא... וחוט דסחרא עלה היינו ב    א' ע' ד' ב' אבנים דאינון ייי ו

 סא ב; תק' כא(. 

 

ובמיוחד הרועה הנאמן    מארי דק' (  15 שה רבינו )ת"ז.  מ  –בעל הקלע, רועה, 

גם    הקלע נתפסת ככלי מיוחד לרועה ובו הוא מניס את חיות הטרף מצאנו. זאת 

כלי  ויבחר לו חמשה חלוקי אבנים מן הנחל וישם אותם באולי לפי ש"א יז מ:  

וקלעו בידו  הרועים  ובילקוט  לו  כלי הרועים  אשר  נראה שזהה בעל ת"ז את   .

לפי היו  האבנים  שחמשת  מצינו  שכן  הקלע,  הקלע    עם  בתוך  .  3ע"ס    –ת"ז 

מ'    ן נקרא משהעם ישראל. כמו כ  –במיוחד זקוק משה לקלע כדי להגן על צאנו  
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לפי הכינוי השגור בל"ז,  בעלה דמטרוניתא  שהרי הוא בעלה של השכינה,    ד'

! הקריאה לו שיקח את הקלע מובנה גם    -  3ע"ס    -  ק'והרי השכינה נקראת גם  

זרקא... ואמר: רעיא מהימנא    (. 2ע"ס    –וש  פשוט שיטול את רשות הדיבור לדר

איהו   ד'אנת  בעאנא,  מ'  דאזיל  דקא  בגין  ,  דרעיא  בישין  וחיוון  זאבין  דובין 

עאנא למיכל  למהוי  ,  אתיין  דיליה  לגבייהו   ק'ארחא  אבנין  לזרקא  ,  בהדיה 

)ת"ז  נטיר מחיוון בישן    -ושגיאת דפוס     –עאנא  מוסד הרב קוק    –למהוי עאנא  

   א(.ב; תק' כ-סא א

 

כך היה אה"ר    –  גילדא דק' (  16 )ל"ז.  כרוב? הגזר הטמון באדמה?  קלח של 

ונס ח:  טמון  נח  בר"ר  השווה  אברהם.  אליה  שבא  עד  המכפלה  במערת  תר 

בתוכה וקברו  אה"ר  של  קומתו  הקב"ה  כפוף  שכפף  כן שהיה  אם  ומסתבר   .

וזהו שכתוב   קומתו,  נתישרה  וכשבא אברהם  והמערה    ויקם ונסתר,    –השדה 

ר' כג כ. השווה ע"כ את תיאור הרמב"ם על גלגלי השמים המכונסים זה בתוך  ב

כ בצ זה  לירק    –לים  גילדי  כאן  גם  שהכוונה  ונראה  ב,  ג  התורה  יסודי  הלכות 

גרמניים   בדיאלקטים  שנקרא  כפי  בגלדיו,  העטוף  הכרוב  הוא  ושמא  כלשהו. 

kraut    קרויט או  –ובייידיש  עשב  לכל  בגרמנית  המילה  .  -צמח  בד"כ משמשת 

אמנם דרכם של הצמחים ושמותיהם להיות נודדים מארץ לארץ ומלשון ללשון,  

אם  נראה    אבל  הזוהר  ס'  של  חיבורו  לאזור  יותר  קרובה  אטימולוגיה  לחפש 

בלטינית   לגזר.  כגון    carotaשהכוונה  חדשות,  ולשונות  בניבים  כיו"ב  ומשם 

(. אמנם  karwto/nת  )מקורו הראשון ביווני  carrotובאנגלית    carotteבצרפתית  

במילת   השתמש  שהמחבר  לומר  צריך  זה  פי  ועל  גלדים,  אין      גילדא  לגזר 

אמת:   דרך  מפרש  לכך  בדומה  בקרקע.  הגזר  הטמרות  על  כקליחת  כשכוונתו 

בקרקע  הטמון  הרמ"ק:  העשב  מפרש  ולעומתו  הקלע .  מילת  קליפת  לפי    ק' , 

ע"ס   בל"ז  גלנטי  1הרגילה  אברהם  ר'  פז.  כתם  וכיו"ב  אברההם    –,  ר'  מביאו 

,  אוצר   –  ק'.  דגים   –ר' בערוך גילדא  פירש:    –אזולאי בזהרי חמה ואור החמה  

והכוונה שהייתי גנוז כאן כדג הכבוש  . שכן תרגום אוצרות שלג קורטרי תלגא

בגילרא    -. ובלשוננו כבקופסת סרדינים. וגירסת קרימונה  בתוך החבית של עץ 

הכא  (. ק'ד טמרני  ע ,  קב"ה  זמנא  כומההוא  אתטמרנא  השתא  ד'ד  עד    ג' 
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ויקם השדה    מכאן ואילך הא קיומא לי ולעלמא..., דאתית אנת בעלמא השתא 

   קכח א(.א ) –בר' כג כ   –

 

דורחא(  17 מלשון    –  קירטוי  אולי  הדרך  אם?  )ל"ז.  הדרך?    –קטרא  שבילי 

להלן(.   ר'  מטא  קשר.  כד  עמיה...  ינוקא  וחד  אתי  דהוה  נש  בר  חד  חמו 

ר'  קיסתא דטרימא    לגבייהו אמר  אן  יקר    –ייסא:  נ"א  קיסתא דטמיראאור   .

אמר בגין דיזכון בי בני  . -בקרטולי ארחא  פז  כתם    –  ק' ד'ב  -קיסטא דעמירא 

כנראה צורת פניה. ואולי פירושה המילולי הוא  קיסתא דטרימא  קסד א. א  )נשא 

ונים  באמת כלי שבור, בפירוש המפרשים, והוא כינוי המתאים לעני, והענייים מכ

לעתים   הזוהר  תבירין  בס'  ב,  ב  כגון  מאנין  להיכן  ג  פו  ששאלו  נראה  ב.  צ 

פ את  מועדות  המעטרים  בכוונה,  הסתומים  המשפטים  אחד  שזה  ונראה  ניו, 

רבים.   במקומות  הזוהר  ביה  סגנון  לקיים    –דיזכון  בכך  ויזכו  צדקה  לי  שיתנו 

ני זכינא להאי  בתרי גוומצווה. ובהמשך שזכו לשמוע ממני דברי תורה אמרו:  

נש הרמ"ק:    . בר  פי' ופירש  וכן  לגין  דהיינו  מתכת  או  חרס  כלי  הוא    קיסטא 

פירשתי.  בערוך וכבר  וקצרים  צרים  שבילין  הוא  שהיה  .  קירטוי  בזה  ורצה 

רמיס ירצה  טירמא  גרסינן  ואי  הדרכים.  בשולי  כמתחבא  כלי    ,הולך  שהיה 

. ור' אברהם גלנטי:  ו והיה מורה על עוני,  שבור ורמוס ושסוי בשבילי הדרכים 

בדרך זה  והכוונה לומר אנה הולך הכלי הרמוס והשפל    .הוא דרך קצר   ק' ד' ב

גזר  הקצר.   בלטינית    –  cortoמספרדית  קירטוי  וכנראה  וכן  ,  curtusקצר, 

כענין טרימא   .היכן כלי של טירמא שמבשלים בו . ובדרך אמת: kurzובגרמנית 

מבשלים הכרכום אף על ברכות לח א: טרימא )כוונתו לערוך ע' דקורטמא דפי'  

הדרך אשר בני אדם   כאן שאל ר' ייסא כלי זה שמבשלים בו מה עושה על אם 

שם  ושבים  אורות: עוברים  ובניצוצי  קרטל  .  ערך  ערוך    , וטרומא  , קסטא  , ע' 

דרך עוברי דרכים שלוקחים עמם ילקוט )קרטל( שבו מחזיקים כלי עם    :וה"פ

ואפי' עני לוקח    (, טרימא)תבשיל של תמרים  וכלי שנותנים בו  (,  קסטא)מים  

איפה יש לך הכלי של מים  :  ותוולכן כשראוהו שאלו א.  עמו זוודא זו לאורחא

אורח עובר  כל  של  הדרך  מזוודת  בתוך  אשר  התמרים  תבשיל  של  .  והכלי 

   (.קרטולי ארחא והוא פירוש כתם פז לפי גירסתו 
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אך  )ל"ז. ע' להלן(.    ורטאדלגו בסיטו ק   -  קופסתא   לפי כתם פז  –  קורטא(  18

נגיד ונפיק    ת"ח בההיא שעתא דההוא נהר     -וי' כא כג    -אל הפרכת לא יבא  

קפא  א ) ק' ד' ב' ק'אפיק כל אינון נשמתין ואתעברת נוקבא כלהו קיימין לגו ב

הקלע   כף  הכוונה  ואולי  מחוורת  אינה  הלשון  הפרוכת.    1ע"ס    –א(.  שבתוך 

וכן  בסיטו   הפסוק,  לפי  פרוכת  לספירת  1ס'  בוסיטא  ע"ע  =  שהכוונה  ברור   .

היס מביא  שלשם  שבתוכה,  כלשהו  להיכל  או  הנהר    –וד  מלכות  את    –הוא 

גורל הנשמות שם מקביל למה שמתואר בעניין   .  1ע"ע ס'    –טיקלא  הנשמות. 

גם כאן הנשמות נפגמות או נעשקות קודם לידתן על לא עול בכפן בגלל כוחו של  

.  105ס'  גופא  ע"ע    –שעה, היא שעת פגם הלבנה  ס"א המתגבר בעולם באותה  

פ בעלי  הם  הנשמות  מאותן  הנולדים  כאן  לפני  גם  במיוחד  חביבים  אבל  גם 

הם   אלו  לב  הקב"ה.  ל'עשוקי  נשברי  במקביל  חידוש הלבנה.  עם  המתחדשים 

נוצרים ממזרים ת"ח הקודמים לכהנים גדולים,    –  14ס'  טיקלא  ע"ע    –טיקלא'  

נראה אוה"ע.  חסידי  הנשמות    או  רעיון,  לאותו  נוסף  ציור  שלפנינו  כן  אם 

הפרוכ גבי  על  מלכות  בספירת  המתוארות  מצטיירות  לאלו  דומה  וגורלן  ת, 

המאזניים   בכף  פירש:טיקלא   –כנתונות  והרמ"ק  שני    קורטאמילת    .  בה  יש 

לשון   או  מקום    קורטפירושים  הפנימית  בטיפה  וירצה  טיפה  לשון  והוא  דם 

והיינו אוצר התיכון...    -  16ע"ס    -צר כדפירש בערוך  או מלשון או   , ההזרעה

דהיינו    הסיטלשון   סטיו לשון    סיטוויהיה  ,ירצה בתוכיות האוצר   בסיטו קורטא 

... וכיו"ב שאר  לשון הסתר  הסיט ויש  ,  נענוע הטיפה מקום עקירתה ותוכיותה

 המפרשים(. 

 קירטא ביתי של צירופי ערך -מפתח אלפא

 18 –דלגו בסיטו קורטא  קורטא     14-11 –אבנא דק' 

 8-1  –קירטא   14 –אבנא עלאה דאיהי בק' 

 10 –ק' עילאה     12-11 –אבנין דק' 

 9 –ק' קדישא     16 –גילדא דק' 

 17  –קירטוי דאורחא     12 –ה' אבנין דק' 

 15 -מארי דק' 
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העברית     קשרא לפי  )ל"ז.  בל"זקשר ש"ז  לו  ובדומה  והצורה  קשורא  .   ,

 (. קשרוהצורה  קישרא צוי גם הכתיב . מקטרא  הארמית

 

. ציור  20  2-5לספירה ע"ס    ' קספירה )סיבות נוספות לכינוי    –קשר. וכסמל    –(  1

של   פעולתו  סדר  מקורו  לספירות  דקרדינותא  הקשר  הוא  בוצינא  בהאצלתן. 

מתואר כחוט הנמשך ומודד ובכל מקום שצריכה להיות ספירה עושה קשר ע"ס  

. כמו כן מטבען של הספירות  47ס'  קיומא  ,  6ס'  ציצא  בו,  51ס'  בוצינא  , ע"ע  5

קשר לכמה יחידות גדולות יותר ואף ביניהן  , או לה7  6ע"ס    –להקשר כולן יחד  

קשר   האדם  20ע"ס    –יש  לבני  הספירות  בין  קשר  יש  וכן  על  2ע"ס    –.   .

ולא אתגליא עד  (.  7  6הסימבוליקה של קשרי הציצית והתפילין ע"ס   אתגליא 

הנושא  למשחתא    ןקשרידקשיר   לרוב.  ושם  המידה  קו  ואתחנן  ב;  נז  )ז"ח 

מתגל והוא  דקרדינותא,  ספירה(.  בוציצא  שמאציל  בשעה  רק  ומדיד  ה  אהדר 

קשיר   ולא  עגולא  דההוא  עמקא  בגו  דא  לסטרא  דא  ג;    ק' מסטרא  נח  )ז"ח 

וחוליין    קשרין לקבל כסא דאית ליה ע"ב גשרים דיהא ב"נ רשים בע"ב  שם(.  

שבכסא נזכרו בספרות המרכבה, הלכות כסא  גשרים  -א; ר"מ. ה  רכזג  )דציצית 

מס ב.  כז  שלמה,  מרכבה  ההלכה.  בתוך  לפי  שבציצית  והחוליות  הקשרים  פר 

כל מאן דאתעטף עטופא    ,חסד ע"ב  -יש' טז ה    –והוכן בחסד כסא  והשוה:  

 (. 72בגימ'   חסד ת"ז כה ב; תק' י,  –דמצוה כאילו אתקין כרסייא לקב"ה 

 

אותו  ברית   –(  2 והשומרת  לו  המיוחדת  הספירה  או  האל  עם  ברית  ובעיקר   ,

. והיא מבטאת את  10ע"ס    –  ק' מפני כישוף הנקרא    )ל"ז. וברית זו היא שומרת

נקראת   הספירה  ואף  לספירה,  האדם  בין  שלושת  ק' הקשר  עם  האל  וברית   .

נקראת:   מהימנותא    האבות  קטרי  לשלוש  ב    -תלת  גם  אולי  וקשור  א,  לח 

המיוצגות על ידם: חסד גבורה ותפארת שהן עיקר הספירות הנקראות  הספירות  

,  20  18ישראל, עוד ע"כ ע"ס    אמונתברית זו יסדה את  , וכן משום שמהימנותא 

להלן(.  17וע"ס   וע'  סתימין  ,  וכלהו  דלעילא  כגוונא  לתתא  אינון  כתרין  י 

אלין דאמרן  אלין דבהו עבד  קשרין ותלת  .  בתלתא  ג דרגין  ו  קשירו בהו על 

לעלמין  משעבודהון  יפקון  לא  ויעקב  .  דישראל  יצחק  אברהם  אתון  זכאין 
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שריאו הה"ד    ובזכותכון  דלכון  מהימנותא  קטרי  תלת  דכר  וקב"ה  קטרין 

את    -שמות ב כד    -ויזכור אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב  

תניינא דיצחק ואת יעקב הא    ק'הדא דאברהם את יצחק הא    ק'אברהם הא  

דיעקב  ת  ק' שלימתא  במילת  ב  )ליתאה  א.  כמה    ק'לח  מעורבות  כאן 

קשרים  כתרין  משמעויות.   כשפים  קשירו    קשריןתלת  .  5ע"ס    –=  עשו   =

כוחות הטומאה. כשפים     –וכלהו סתימין בתלתא  .  10ע"ס    –בעזרת שלושת 

קשר   ביניהם  שגם  'קשרים'  בשלושה  הספירות  נערכות  שבקדושה  ע"ס    –כמו 

בט  –  20  19 גם  וע"ס  כך  הקודם  בעמ'  הדיבור  את  הרחיב  כך  ועל  .  8ומאה, 

כאמור,    הקשרים של האבות הם הבריתות שכרת וכן הספירות שלהם  איתם, 

מילת   את  דורש  אולי  המובנים.  בשני  ס"א  'קשרי'  כנגד  את  כגון    –את  שהם 

היא ספירת התפארת מידתו    –תלתאה שלימתא    ק' לרבות ספירתו.    –אברהם  

מה יותר משתי הספירות חסד וגבורה, וכלולה משתיהן. וכן  של יעקוב, והיא שלי

בר' כה    –איש תם  קמט א, לפי שנקרא  אבהן א  שלימא דלפי שיעקוב עצמו הוא 

יעקב    -, וכן לפי ש-בר' לג יח    -ויבא יעקב שלם  וכן לפי:  גבר שלים    -ות"א   –כז 

  ק' ד  (.  קבהבחיר שבאבות זה יע וי"ר לו ו, וכן לפי בר"ר עו א:   –מיטתו שלימה  

פז ב.  ב  )דשכינתא    ק'קדמאה דאתקשרו ישראל בקב"ה כד אתגזרו... דהוא  

והכי אורחייהו דקוסמין  (.  386ס'  גופא  ע"ע    –ברית מילה. וקשור לשכינה  והוא  

וחרשין דידעי אינון דרגין דההוא קסם שריא בהו ועבדין חרשייהו... הכי עמא  

לאו   אבל    ק'דא  דעלמא  עמין  כשאר  עלאה  ד  ק'דילהון  אחרא  באתר  ילהון 

ולא קסם    -)ז"ח נד ד; בלק ס"ת. על במ' כג כג  מתקשרא לעילא מכל דרגין  

 = כישוף, ספירה, ברית(.  ק' . בישראל

 

וכסמל     -(  3 האדם.  שבגוף  )פרק    –פרק  אף    –הספירות  אולי  וכאן  מלחז"ל, 

ובעיקר  373ס'  גופא  ע"ע    –איברים   התחתונות,  הספירות  בשבע  והמדובר   .

יעקב.  בהקש ר לזיהויין עם שנים עשר שבטי יעקב שהם כגוף לתפארת שהוא 

י הגפיים  מן  אחת  ע"ס  לכל  עשר.  שנים  וביחד  פרקים  שלושה    קשרין (.  1ש 

בימינא    קשריןג  רמג א(.  א  )דדרוע  קשרין  תלת  רמא ב(.  א  )דמתחברן בגופא  

   קמב ב; א"ר(.ג )בשמאלא  קשריןג -ו
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ס'  קטפורא  ע"ע    20  6ע"ס     –מלות בהם  חלקי האותיות והספירות המסו  –(  4

3 . 

 

)  –כתרים. כסמל    –(  5 וכן הצירוף:  מצוכתר  =  שר  ק ספירות  קשרו  י בלחז"ל, 

ג:  של מלך ובפרקי היכלות רבתי  ד:קשורי כתרים .    . מילת  קשר כתרים   , שם 

גוף  כתרין   שהרי  ספירות,  לציור  הזוהר  בס'  ביותר  הנפוצים  מהמונחים  היא 

מלהשתמש נמנע  וע"ס  ספירה במילת    הזוהר  להלן(.   1.  קשירין    ור'  וקשיר 

. ושמא  וקושר כתרים לקונווה חג' יג ב:  מטטרון, השו  –לז ב. הנושא  א  )למארי  

 (.  1ע"ס  –לתיאור פעולת בוצינא דקרדינותא  ק' קשיר מכאן עבר הצירוף 

 

ואף    –(  6 בהן,  ונקשרת  הספירות  כל  את  מקשרת  היא  )שכן  למלכות  סמל 

האדם את  ע"ס    מקשרת  ע"ס  דשכינתא  ק'  -  2אליהן,  נקראת  19,  המלכות   .

  הכוונה לתפילין של הקב"ה ולפי ברכות ז א: , וקשר של תפילין בגוף הזוהר גם  

...מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של    -שמות לג כג    -וראית את אחורי  

.  דתפילין דרישא   ק'   -מג ב  ב  -רסג א, ובג  רלו ב,  ג  רל א,  ב    -. ובזוהר  תפילין

יד(.    –יסוד    –ת"ז  וב ואמנם שם מדובר על קשר תפילין של  שמא    ע"ס הבא, 

באתו שלים  וקדישא  לון    קשר וי  האות  א  )דאחיד  והוא  א.  האחרונה  ה  רלז 

ה  שבשם המייצגת את ספירת המלכות. והכוונה גם לקוים המרכיבים את האות  

  ' קדא אתקשר לעילא... כלא אתקשר לתתא האי    ק' (.  4ע"ס   –ומתקשרים בה 

ותתא   בין עילא  ונקראת כאן  קאי  ואתחנן קו המידה.  ב;  נח  גם בגלל    ק')ז"ח 

 (.  1ע"ס  –רדינותא בוצינא דק

 

באות ברית קודש כי הוא  :  339יסוד )והשווה רמד"ל, שושן עדות   –כסמל    –(  7

הקשרים  כל  הקושר  כל  הקשר  את  ומחבר  שקושר  מפני  כך  נקרא  ואמנם   .

ע"ס    –ן משום שהוא סמל קבוע לברית מילה  . וכ 18  15הספירות שמעליו. ע"ס  

. ונקרא כן גם מפני שהוא קשר  3ס'  קטפורא  . וע"ע  קשורא   . ונקרא בזוהר גם 2

,  קשר דטליתר' להלן. ובר"מ ות"ז היסוד הוא    –כלומר בן זוג לספירת המלכות  

וכן:  1וגם ע"ס    –כלומר הקשרים של הציצית   וכן ע"ס  קשר של תפילין דיד,   ,

ר"מ(.רכ ג    –קודם   א;  לא סלקא אלא כד חמא    ח  א.  א  )דיליה    ק'בירא  קנג 
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או  הוא הח  –  ק'מלכות,    –בירא   יסוד  והוא  זוג,  בן  גם  ופירושו  בל של הבאר, 

 תפארת שסימלה יעקב ומשה(. 

 

והם    –(  8 השפחות  בני  לעניין  )קשור  ס"א  אף  וכן  לספירות,  שמתחת  כוחות 

והמרפקים   הברכיים  את  אולי  3ע"ס    –המסמלים  המשמעות  .  גם  כאן  יש 

המילה    , והיא26  21ס'  אגוזא  = קליפה, ע"ע    ( قشرة) קשרה  קליפות, ומערבית  

שמשתמש בה יהודה הלוי בהקשר זה. שלושה קשרים הרי הם כוללים את ס"א  

לשם  2ע"ס    – אחרת  אינטרפרטציה  ידם,  על  הנעשים  לכשפים  וקשורים    ק' , 

ם  מלשון קיטור ועשן. ע"ס  גקטרא  ע' להלן ס"א נקרא    –המיוחס לשלושת אלה  

  קשרין שירו  בני השפחות ק קנד א(.  א  )דאקרון אחוריים    קשרים ארבע  (.  16

אינון בכור בהמה    קשרין תלת  קנח א(.  א  ) דאצטריכו לתיקונא    קשריןארבע  

בכור השבי בכור השפחה... דכל שאר מתקשרי בהו ... וע"ד כתיב והיה לכם  

ו    –למשמרת   יב  בקטי  -שמות  ליה  בידכון  קטירו  אתמסר  ויהא  רותא 

דינא   ביה  ותעבדון  ליה  דתנכסו  עד  ע ב  )וברשותכון  מדובר  ב.  שלושת  מ  ל 

ס"א   כאן    –  2ע"ס    –ראשי  שביניהם    ק' ונקראים  המשותף  המבנה  בגלל  גם 

, לפי שלושת הבכורות הנז' בשמות יא ה. ובגלל שנקראים  בכורשכולם נקראים  

חון על אוה"ע באחרית הימים(.  יש לקשור את השה של פסח והוא רמז לנצ  ק'

תלת   ואינון  סטרין  לתלת  מתפרשן  דימינא  דשמאלא  ואל  קשרין אילין  ין 

ואינון תלת   קיימא לעילא  ,  אחרנין  קשרין מתפרשן לתלת סטרין  ק' קדמאה 

ב  )אית בה תלת גוונין חשוכין    ק'ותניינא חשוכא ברוגזא אתקשר ביה האי  

על מאמר  והוא  ובאריכות.  עוד  ושם  ב,  עשן,    רמג  בכינויי  הרבה  ומכונה  ס"א. 

הארמי  השורש  משמעות  את  הזוהר  ספר  העביר  שכאן  לשורש  קטר    ונראה 

 בלבושו הארמי של הזוהר(.   קשר העברי 

 

כישוף )השימוש בקשר לאמצעים מאגיים, בעיקר כדי לפגוע באויב, דבר    –  (10

יב:   וידוע במגיה העתיקה. ונרמז כנראה גם בדניאל ה  .  ריןמשרא קטמפורסם 

ע"ס    – ק' . ובזוהר קשור לס"א הנקרא אף הוא  2ע"ס    –שריאו קטרין  וכן בזוהר: 

לון בוע"ס הקודם(.  ,  2 א(.  ב  )דחרשי    ק' מקשרו    ק' מצראי די בהון עבד  כה 

לז ב. כאן קרוב למשמעות ברית  ב  )לישראל דלא יפקון מן עבדותהון לעלמין  
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קשירו מצראי לא הוו כלום  וטפסין ד  קשריןאינון  (.  2ע"ס    –אבל במובן שלילי  

ה המתוארות  צורות למשיכת רוחות טומאה למטה, כגון אל  –טפסין  סט א.  ב  )

עזרא(.   לן'  המיוחס  חרשין    קשרין אינון דקשרין  בספר העצמים  בהון  למעבד 

   )ז"ח נד ד; בלק(. 

 

 בצירוף לואי 

קדמאה   (11 תניינא,  ק'  תלתאה ,  ק'  אף    –  ק'  או  העליונות,  הספירות  שלוש 

ות שמעליהן בדומה לצחצחות שבחוג העיון )ל"ז. הם הנקשרות ע"י בוצינא  כוח

  –, ועל ס"א  2ע"ס    –. צירוף דומה על הספירות האמצעיות  1ס  ע"  –דקרדינותא  

(. ז"ח א ב; בר' סתרי אותיות.  20ע"ס    –  ק'   -. על האופי המשולש הקשור ל8ע"

 ג; קו המידה. -ז"ח נז ב

 

 ב. -רמד אב  (. 3י לספירות )ע"ס כינו –  קשרין עלאין קדישין( 21

 

דכלא (  31 עלאה  לאין    –  ק'  כינוי  הכל,  על  עליון  שבו  קשר  מפני  )ל"ז.  סוף 

הקטורת   ע"י  הספירות  כל  כלשון  קטורת    -מתקשרות  =  קטר  נתפסת  הארמי 

וכלא סליק  (.  18סיומת של סופרלאטיב, נפוץ מאוד בזוהר ע"ס    –דכלא  .  קשר 

ואתעביד חד קשירו ברא חדא דאיהו  ,  ו חד והוי כלא קשיר,  רעותא לאין סוף 

אתעטר כלא ברזא דאין    ק'י  מכאן ולהלאה כיון דכלא אתקשרא בהא, ק' ע' ד' 

ב.  ב  )סוף   ההקטרה.    –רעותא  ריט  בשעת  חד  הכוונה  אחת,    –רזא  מהות 

   (.18ע"ס  –סוד אחד   -כרגיל בזוהר, ובלרמד"ל 

 

דבוציצא(  41 דרזא  עלאה  שנאצ  –  ק'  העליונה  בוציצא  הספירה  ע"י  לה 

 (.  20ס'   בוציצא. וע"ע 1דקרדינותא )ע"ס 

 

שלא יותר, חיבור הספירות ביסוד )ל"ז, לפי דנ' ו  קשר    –  תעדי  ק' די לא  (  51

 כב א. ב  (. 18  7ט. ע"ס 
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 כנסמך 

בני    –  קשרא דאמצעיתא(  61 אחר  ובמקום  סמאל,  וכסמל  או הברך.  המרפק 

דאיהו רב    ק' חד באמצעיתאבל  אבאריכות(.    9. ע"ס  3  –= פרק    ק' השפחות )

א.  א  )ואיהו אחור דאשתאר לבר   ומו מאחור,  הוא המרפק שמק  –אחור  קנד 

  ק' ד' כד ההוא  קנד א(.  א  מהספירות )  –לבר    -והוא מחוץ    . אחוריים =    9וע"ס  

   רמד א(.ב )אתחבר בנוקבא כדין נחתי דינין 

 

תפארת )א"ר.  ברית אבות, והן הספירות חסד גבורה ו  -   קשרין דאבהתא (  71

הון  דאחסינו לחולקי  ק' ד' ג  (.  3ע"ס    –באריכות. וכאן קשור גם לפרקים    2ע"ס  

   קמב ב; א"ר(.ג )

 

דמהימנותא(  81 גם  –  ק'  )ומצוי  הספירות  כל  חיבור  האמונה,  קשורא     קשר 

הקודש  דמהימנותא   שקל  רמד"ל  והשוה  זו.  סוד  :  115במשמעות  והוא  ו... 

דו    –  דמהימנותא   . 15. ע"ס  האמונה קר סוד  אמיץ בעי  קשר אחד... הוא סוד  

לקשר   הן  הכוונה  ונאמןאמיץ  משמעי.  הבא    -,  ו'מהימן'  של    –ע"ס  לקשר  והן 

הנקראות   ע"ס    –  מהימנותאהספירות  כך  להלן20על  ע'  נאמנת  ברית  וכן   . ,  

תאנא בי"ג  (.  קיטור = קשראושם גם אולי גם מלשון ענן =    . ל ב ג  ומצוי גם ב  

וכל מהימנותא דקב"ה בתלתא  , לאשתכחא ברכאן לכלא  ' ק' דמכילן אתקשר 

ברית כרותה לשלש  ראזה על ר"ה יז ב:  סב א. ונראה שהיא פאראפ ג  )אסתימו  

. וכאן דו משמעי,  תאנא , ותעיד ע"כ גם מילת  עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם 

ק'  גם ברית איתנה הכרותה שתמצא ברכה על הכל, וגם כל הספירות הקרויות  

באריכות,    כלולות  ד' כך  על  ור'  הרחמים,  מידות  ואילך.  ג  בי"ג  א"ר  א;  קלב 

(.  20ות כלולות בשלושה באופן סתום, וע' על כך ס'  הספיר  –בתלתא אסתימו  

מקשר   דקרא  סיפיה  ד' אבל  הוא   ק'  דכתיב  הוא   ,  במאי  וישר  צדיק  כד"א 

רצז א.  ג  )הוא אחד בלא פירודא    ,  כלומר הוא כלא   –דב' לב ד    -כלומר הוא  

ואולי   מלכות.  עד  מחסד  הספריות  הדרשה,  לפי  נמנות,  הפסוק  הוא  ובתחילת 

ק'    –(.  13סוף או שלוש הספירות העליונות, וע"ס  -ד הוא אין שהוא הקשר המאח

 ור' גם בסעיף הבא.   –נב, ב  ב   –כוחות הטומאה והכשופים  – ק'בניגוד ל  ד'
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ובייחו  –(  19 הספירות  אל  אדם  מתקשר  שבו  אמונה  של  ספירת  קשר  אל  ד 

ע"ס    –המלכות )ואולי הוא ספירת המלכות עצמה המקשר אותו לשאר הספירות  

  – ק'ובעזרת קשר זה יכול האדם להתגבר על כשפים ועל ס"א הנקרים גם כן  .6

לרדת  18וכן    10  8באריכות,    2ע"ס   אדם  יכול  זה  בקשר  כשנקשר  ולפיכך   .

ואף על    לתחום ס"א בלא חשש, רעיון שהשפיע מאוד על התנועה השבתאית, 

ד' החסידות.   לקשר    –  ק'  ואף  ואמיץ,  חזק  לקשר  גם  הכוונה  משמעי.  עם  דו 

ע"ס הבא. והלשון נגררת    –= הספירות  מהימנותא    –ע"ס הקודם.    –הספירות  

בנקל(.   להיווכח  שאפשר  כפי  הנמשל  אל  המשל  מן  אתדבק  קצת  כך  בגין 

וכד אזל לארעא דפלש למצרים  נחת  נש  .  תים אברהם במהימנותא כד  לבר 

דבעא לנחתא גו גובא עמיקא דחיל דלא יכיל לסלקא מגו גובא מה עבד קשר  

גובא  ק'  חד מן  לעילא  דקשירנא  ,  דחבל  הואיל  ולהלאה    ק'אמר  מכאן  דא 

תמן תמן  .  אעול  ייחות  לא  עד  למצרים  לנחתא  דבעא  בשעתא  אברהם  כך 

ד' קשר   נחת   ק'  וביה  ביה  לאתתקפא  ב.    א )  בקדמיתא  אתדבק...  קיב 

שתי    –במהימנותא   שכתוב  תפארת,  בספירת  דוקא  ואולי  בכלל,  בספירות 

קודם:   דשורות  גופא באתר  דאיהו  לאתדבקא  דבקותא  הרי  איהו  כך  ואם   ,

הוא   כולו  הענין  תפארת.  עם  האדם  את  המחברת  השכינה  היא  עצמו  הקשר 

  -אמרי לי אחי הוא  בר' כ יב, ו:    -אמנה אחותי בת אבי היא  דרשה על הפסוק:  

השכינה  שם   על  ונדרש  פלישתים,  לארץ  בואו  לפני  לשרה  אברהם  שאמר  יג, 

וה כדלהלן,  בה  מפורסמת  שנקשר  שמצרים  מפני  בעיקר  מצרימה,  ברדתו  ן 

 במדרשים כמקום הכשפים, וכדלעיל(. 

 

שלושה יסודות הכוללים את כל עולם הספירות    -   מהימנותא   תלת קשרי   (20

חידה של כמה ספירות הקשורות יחד  אלא י  1ע"ס    –כאן לא רק כמו ספירה    ק')

קשורים ביניהם. כמו  בקשר גדול. השם הזה מביע גם את הרעיון השלושה אלה  

  ת' ק' ד' הוא מעין 'עיקר אמונה', ו  ק'   , שכן גם מהימנותא  ק'   כן אולי דומה מילת 

יש להאמין.   וגם השלושה שבהם  כלל הספירות  גם השלושה המהוים את  הם 

דומה   אלה  בחינות  מן  משתי  להימלט  וקשה  הנוצרי,  השילוש  לעיקר  זה  עניין 

  إعتقاد הוא לפי הערבית    ק' רוש 'עיקר' להמסקנה שיש כאן גם השפעה נוצרית. פי

לרס"ג  ודעות  אמונות  ס'  של  הערבי  שמו  וכן  דתי,  עיקר  וגם  קשר    :שפירושו 
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ואעתקאדאת    בערבית  אמאנאת  הדוגמות    عقيدةוכיו"ב  כגון  דוגמה,  ופירושה 

בתיווך    הנוצריות  גם  לזוהר  להגיע  יכלה  זו  ערבית  מילה  השילוש.  ובראשון 

ה בס'  כתוב  שכן  יז:  העברית  ג  לריה"ל  תתם    אלעקאידכוזרי  בהא  אלתי 

תיבון:  אליהודיה   אלעקידה  ן'  ומתרגם  ישלמו    הקשרים ,  בהם    קשרי אשר 

שם:  היהודים  הירשפלד  שהביא  ובנ"א  הדת,  ממש:  היהודית  קשרי  והוא   ,

עיקרי הדת:  קשרין דמהימנותא  והקשרים שמדבר עליהם הכוזרי הם  שיודה  . 

ובהשגחתו  ובקדמותו  ית'  למילת    באלוהותו  דתי  עיקר  פירוש  יכול    ק' וכו'. 

הקיימת בלשונות אירופה,    religioלנבוע גם ממקור אחר. והיא המילה לטינית  

זו הוא    religiónובספרדית   וכן עיקר דתי. והרי שורשה של מילה  ופירושה דת 

ב  מציינת בצירוף זה גם את קוי האות    ק'שפירושו קשר. מילת    religareעל  הפו

פירושה בזוהר  מהימנותא  . מילת  4ע"ס    –ת את כל הספירות  שבצורתה מסמל

אומר   הווה  זו,  תורה  של  העיקרי  התוכן  וכן  הקבלה,  חכמת  ובעיקר  אמונה  הן 

האלוהיות.   והספירות  לת"ל   –מהימנותא  האצילות  לפי  ,  א הימנות  ל"ז, 

שלושת המהויות שהן כוללות    –. וכאן הצירוף הוא דו משמעי  אמונה   ובלרמד"ל

ות, והן אמונת המקובלים. שלוש אלה הם בד"כ א"א, ז"א והשכינה:  את הספיר 

אב   ומלכות  -פח  תפארת  בינה  או  באידרות,  וכן  גבורה    –ב  חסד  או  כדלהלן, 

והם   הספירות,  של  הצדדים  או  הקוים  שלושת  שהם  קטרי    תלתותפארת 

זה    2ע"ס    -   מהימנותא בענין  סימבולית  אחידות  שאין  העובדה  באריכות. 

את   במספר  מדגיש  הוא  שהעיקר  על  3העובדה  להצביע  יכול  זה  גם  ואולי   ,

השפעה נוצרית אפשרית. ניתוח נוסף ומקורות נוספים לענין השילוש בס' הזוהר  

נ,   י. תשבי קרית ספר  וע"ס  674-668ע'  מ  18.  ועל  א  "קביליהם בסבמובאה. 

דן תשבי גם במאמר דומה המובא בספרות המאוחרת    492-480. ושם  8  2ע"ס  

הזוהר  בש העבודה    –ם  עמוד  מקוסוב,  ברוך  ר'  ג:    1863למשל  איתא  קכח 

ואיננה בזוהר.  אורייתא וקב"ה וישראל כולא חד.    ת' קשרין דמהימותא בזוהר  

אצל   גם  דומה  בצורה  ומופיע  בעיקרו,  שבתאי  מאמר  השבתאי  והוא  הנביא 

ה  שלשרנו, המהדיר שלום:  ד  -גספונות    –מובא גם ע"י תשבי    –מיכאל קרדוזו  

ר'    –וכו'. תורת השילוש בולטת מאוד אצל השבתאים  קשרים הם שהם אחד  

חיון   לנחמיה  לאלוהים  עוז  בתוך  צבי,  לשבתי  דמהימנותא  רזא  ובאה    –למשל 

מילת   ללא  גם  נוצריים.  הנ  ק' ממקורות  בספרות המאוחרת,  רווחת האמרה  "ל 
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ואף מתנגדיים את הפתגם: ו  ומצינו במקורות חסידיים  אורייתא  ישראל  קב"ה 

ג.  כלא חד וכן  ר' תשבי שם,  והשתלשלותו בספרות המאוחרת  זה  . על פתגם 

. גם פתגם זה מיוחס תמיד לזוהר  22עמ'    145-144שלום, מולד תש"ך חוברת  

באחד מכתבי היד הרבים. וזאת  ולא נמצא בו. אבל יש לי להעיר שאולי יימצא  

ות דר' עקיבא  משום שלפי דעתי מקורו המילולי של הפתגם הוא במדרש אותי

מדרשות בתי  ורטהיימר,  אצל  הנדפס  ב,  תג:ב  נוסח  נקרא    ,  שהקב"ה  מנין 

ומנין שישראל נקרא אחד ומנין שהתורה נקראת אחת...  זה  אחד...  . מדרש 

בל משפט זה שהוא בסופו אינו מופיע  א  –ב ב  א  כגון    –משוקע כולו בס' הזוהר  

הדב אמת  אם  שבידינו.  בנוסחאות  נקטע  ואולי  שמשמעותו  בזוהר,  הרי  ר 

אחדות   המאוחרת:  בספרות  שנתפרש  כפי  כלל  אינה  הפתגם  של  המקורית 

משולשת של שלושה דברים, אלא שלושה דברים שונים שכל אחד לעצמו מכונה  

, שאם  חד   כלאקב"ה...    גם:  . ושמא אפשר למצוא סמך לכך בנוסח הפתאחד

בל  אומר  לי שהיה  נראה  לאחדות משולשת  שון הזוהר:  כוונתו המקורית היתה 

ג  )  ת' ק' מ'  דאורייתא פתחת בבית דאיהי כללא דשמא קדישא ב   (. חד אינון 

. והם מסמלים את  בשמהם מורכבת האות    –הווים    –לו א. הם שלושת הקוים  

ביניהם.  המאחד  והקב"ה  הארץ  ואת  ומלכות    השמים  בינה  ספירות  הם  ואולי 

הקדש   רוח  שער  ר'  תפארת(.  תער"ובאמצע  ירושלים  מב,  לאר"י,    , ב  בדף 

 .  ולכן היא תורה אחת וישראל גוי אחד והקב"ה אחד  –הקדמה ג' 

 

 קשרא ביתי של צירופי ערך -מפתח אלפא

 11 2 –ק' קדמאה     10-1קשרא, קשר 

 11 –ק' תליתאה     17 –ק' דאבהתא 

 11 –ק' תניינא     16 –צעיתא ק' דאמ

 7  –קשר דטלית     15 –ק' די לא תעדי 

 17 –קשרין דאבהתא    20-18 –ק' דמהימנותא 

 20 –קשרין דמהימנותא       2 –ק' דשכינתא 
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 12  –קשרין עלאין קדישין    6  –ק' דתפילין דרישא 

 7  -קשר של תפילין דיד     13 –ק' עלאה דכלא 

   20 –תלת קשרי מהימנותא    14 –ק' עלאה דרזא בוציצא  

 12 -ק' קדישא 
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 רשימת קיצורים כלליים 

 לשון תלמוד ירושלמי –לתל"י      אנפין אריך   –א"א 

 לשון תרגום  –לת"ר    ארמית מקראית  –א"מ 

 מקום אחר  –מ"א     אין סוף  –א"ס  

 מילת יחס  –מ"י     בנין אפעל  -אפ' 

 נוסח אחר  –נ"א     אמר רבי  –א"ר 

 נפש רוח נשמה –נר"ן     ארמית  -אר' 

 ספר, סעיף  –ס'     בנין אתפעל  –את' 

 סטרא אחרא, ספרים אחרים  –ס"א      א בגין ד  –בג"ד 

 סמיכות  -ס"מ     בגין כך  –בג"כ 
 

 ספירה  -ספ'     גימטריה  -גימ' 
 

 ספרדית  -ספר'     גן עדן  –ג"ע 
 

 עיין, ערך  –ע'     גרשם שלום   –ג"ש 
 

 עברית  -עב'    דכתיב הדא הוא –הה"ד 
 

 על דא  –ע"ד     הכי נמי  –ה"נ 
 

 רבית ע  -ער'     בנין הפעיל  -הפ' 
 

 עיין סעיף  –ע"ס      בנין התפעל  –הת' 
 

 עיין ערך   –ע"ע     ו' קצוות  –ו"ק 
 

 עיין שם  –ע"ש      זעיר אנפין  –ז"א 
 

 פועל   -פ'     זכר רבים  –ז"ר 
 

 פירש רש"י  –פרש"י     יצר הרע  –יצה"ר 
 

 ראה -ר'     ימי הביניים  –יה"ב 



 445 

 
 ר' משה די ליאון   –רמד"ל     כיוצא בזה   –כיו"ב 

 
 ר' משה זכותו  –רמ"ז     כתבי יד  –כי"י 
 

 ר' משה קורדובירו   –רמ"ק      כתר עליון   –כ"ע 
 

 ר' שמעון    –ר"ש     לשון זוהר,   –ל"ז 
 אינו מופיע קודם          

 
 ' שלום בוזגלו ר  –רש"ב      לשון חז"ל  –לחז"ל 
            
 ר' שמעון בר יוחאי   –רשב"י    לשון ימי הביניים   –ליה"ב 

 
 שם הפועל  –שה"פ     לשון מקרא   –ל"מ 
 

 שם זכר  –ש"ז     לשון מדרש  –למ"ד 
 

 שם זכר ונקבה  –שזו"ן     לשון משנה –למ"ש 
 

 שם נקבה  –ש"נ     לשון נקבה –ל"נ 
 

 צם, אינו ידוע אם  שם ע –ש"ע      לשון רבים  –ל"ר 
 זכר או נקבה     

 
   שם פרטי  –ש"פ     לשון רעיא מהימנא –לר"מ 

  
 תואר  -ת'   לשון ר' משה די לאון   –לרמד"ל 

 בספריו העבריים                 
 

 תואר הפועל  –תה"פ     לא תעשה  –ל"ת 
 

 תלמיד חכם  –ת"ח   לשון תיקוני זוהר, לא   –לת"ז 
 כולל גוף הזוהר   נמצא קודם            

 
 תרגום  -ת"ר    לשון תלמוד בבלי,   –לת"ל 

 למודיםאו בשני הת             
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 רשימת קיצורים בבליוגראפיים 

 מדרש הנעלם –מה"נ           ספר הזוהר חלק ראשון:    –א 
     לפי הוצאת מוסד הרב קוק        

 
 נבוכים,   מורה –עמוד א, בז"ח עמודה א                  מו"נ  –א 

 אבן שושן -ום  וכשבתרג                                                               
 

 ספר הזוהר דפוס מנטובה   –מנ'  אבות דרבי נתן, שעכטער   –אדר"נ 
 ש"ך, דפוס ראשון -שי"ח    

 
   מועד קטן  –מ"ק     אונקלוס   -אונ' 

  
 תין מתני -מת'   אוצר הגאונים, לוין  –אוצה"ג 

 
 משנה תורה )לרמב"ם(     אדרא זוטא  –א"ז 
 

 נדרים   –נד'     איכה רבא   –איכ"ר 
 
 סתרי אותיות  –ס"א      אדרא רבא  –"ר א
 
 ספרא דצניעותא -סד"צ    ספר הזוהר חלק ב,   –ב 

 לפי הוצאת מוסד הרב קוק       
 
 סנהדרין  -סנ'   עמוד ב, בז"ח עמודה ב –ב 
 

 תרי תורה ס –ס"ת     בבא בתרא  –ב"ב 
 

 עבודה זרה  –עז'   בית המדרש, ילינעק  –בהמ"ד 
 

 רובין עי -עיר'      במדבר   -במ' 
 

 פרקי דרבי אליעזר,  –פדר"א     בבא מציעא  –ב"מ 
 לוריה     

 
 פסחים   -פס'     במדבר רבא  –במ"ר 

 
 פקודא  -פק'     בבא קמא  –ב"ק 

 
פרשה חדשה מן המדרש   –פר"ח   בראשית   -בר' 

 ם, ס' היובל לל. גנצברג, הנעלם, שלו 
 ניו יורק תש"ו     
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 צפניה    -צפ'    בראשית רבא,   –בר"ר 
 תיאודור אלבק             
 
 
 
 קידושין  -קיד'   ספר הזוהר חלק שלישי,  –ג 

 לפי הוצאת הרב קוק     
 
 קרית ספר  –ק"ס     עמודה ג בז"ח  –ג 
 
קרימונה    –קר'    עמודה ד בז"ח  –ד  דפוס  הזוהר  ספר 

 ש"ך, דפוס ראשון –"ט שי
 

 ראש השנה  –ר"ה     דברים   -דב' 
 

 רעיא מהימנא, ולא נמצא   –מ ר"    דברי הימים א  –דה"א 
 בגוף הזוהר     

 
 שמואל א  –ש"א      דברי הימים ב  –דה"ב 

 
 שמואל ב –ש"ב     דניאל   –דנ' 
 
 שיר השירים  –שה"ש     ויקרא   –וי' 
 

 שיר השירים רבא  –ר  שהש"   ויקרא רבא, מרגליות –וי"ר 
 
 שופטים  -שופ'     ספר הזוהר  –ז' 
 

 שמות רבא  –שמו"ר   את  ספר זוהר חדש לפי הוצ  –ז"ח 
 מוסד הרב קוק           

 
 תרגום אונקלוס  –ת"א     זבחים   –זב' 
 

 תוספתא  -תוס'     חבקוק  –חב' 
 

 תקוני זוהר, מצוי רק שם  –ת"ז     חגיגה  –חג' 
 ולא בגוף הזוהר     

 
 תלמוד בבלי  –תל'     יבמות  –ב' י
 

 תלמוד ירושלמי  –תל"י      יחזקאל   –יח' 
 

 תענית  -תע'     רה דעה יו  –יו"ד 
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 תיקון  -תק'     ירמיהו  –יר' 
 

 EJ  – Encyclopedia Judaica    תלמוד ירושלמי  –ירו' 
 

 JJS – Journal of Jewish Studies    ישעיהו  –יש' 
 
 
 
 

 JQR –  Jewish Quarterly Review    מלכים א  –מ"א 
 

  MGWJ -  Monatschrift für    מלכים ב –מ"ב 
    Geschichte und Wissenschaft
  
    Des Jedentums 

 
  MTJM  –  Major Trends in Jewish    מלון בן יהודה  –מב"י 

    Mysticism 
 

 RES  –  Revue des Ėtudes    מדרש הגדול  –מה"ג 
Juives   
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 ות להערות שבמילון רשימת מקור

בודה  )רשימה זו כוללת רק אותם מקורות שמפאת שכיחותם לא הובאו בגוף הע
ברשימת   שהובאו  מקורות  כאן  הובאו  לא  כן  כמו  מלא.  בבליוגראפי  בציון 

 הקיצורים לעיל(. 
 
 

 עבודת הקודש, ווארשה תרס"ה  אבן גבאי מאיר,  
 נא ש"ך תולעת יעקב, קונסטאנטי                             

 
 מבחר הפנינים, ברלין תרפ"ז  אבן גבירול שלמה,  
 ם תשל"א -מקור חיים, י                                 

 ם תשל"א ואילך -שירים, מהדורות דב ירדן, י                                 
 תיקון מידות הנפש, ת"א תשי"א  

 
 ם תש"ל -כתבים, י אבן לטיף יצחק,  

 
 ם תשכ"ג -ערוגת הבושם, מהדורת אורבך, י  , אברהם בר' עזריאל

 
 טם תשי" -אברהם מרימון ספרד, ברית מנוחה, י 

 
 מהדורת בובר, קראקה תרס"ג  אגדת בראשית,  

 
 ספר החינוך, ווארשה תרל"ג  אהרון מברצלונה,  

 
 מהדורת אייזנשטייים, תרע"ה  אוצר המדרשים, 

 
 שבילי אמונה, וילנא תקע"ח  אלדבי מאיר, 

 
 ן סירא, מהדורת שטיינשניידר, ברלין תרי"ח אלפא ביתא דב

 
 י"ט ואילך ם תש -כתבים, תרגום י"ג ליבש, י  אפלטון,  

 
 ם תשל"ג, -מהדורת קאפח, י  –חובות הלבבות, מקור   בחיי אבן פקודה, 

 ם תרפ"ח -תרגום ן' תיבון, י  
 

 כד הקמח, קונסטנטינופול רע"ה  בחיי בן אשר, 
 ם תשכ"ז -פירוש על התורה, י  

 
 ם תשכ"ז -ילינעק, י ש,  בית המדר

 
 ת"ח עמק המלך, אמסטרדם  בכרך נפתלי,  
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 ם ת"ש-אלבק, ימהדורת  בראשית רבתי, 
 

 פירוש ספר יצירה, תרמ"ה ברצלוני יהודה, 
 

 ם תשל"ב-הגיון הנפש העצובה, מהדורת ויגודר, י בר חייא אברהם, 
 

 ם ת"ש -מהדורת ורטהיימר, י בתי מדרשות, 
 

 ספר מו"נ, בתוך ר' יצחק אברבנאל,   ביאור על  ג'יקאטיליה יוסף, 
 ם תשכ"ז -כתבים על מחשבת ישראל ד, י 
  
 וז, האנווא שע"הגינת אג 
 שערי אורה, ווארשה תרמ"ג  
 שערי צדק, קראקה תרמ"א  

 
 ספר הנפש )המיוחס לגלינוס(,   גלינוס, 

 מהדורת ילינעק, פריטשע תרי"ב  
 

 עורך ילינעק, לפסיה תרי"ג  גנזי חכמת הקבלה, 
 

 שער השמים, רעדלהיים תקס"א  ון בן שלמה, גרש
 

 ר' ספר יצירה דונולו, חכמוני, 
 

 ם תשכ"ד -ם ראובן, ילקוט ראובני, יהאשקה אברה
 

 ספר היסודות, ברלין תר"ס  הישראלי יצחק, 
 

 607יסוד עולם, כ"י גינצבורג  חננאל, 
 

 בחינת עולם, ברלין תרפ"ז  ידעיה הפניני, 
 

 ם תשל"ג -ורת מרגליות, יספר חסידים, מהד  יהודה החסיד,  
 

 הכוזרי, מקור ותרגום ן' תיבון,  יהודה הלוי, 
 לד, לייפציג תרמ"ז מהדורת הירשפ 

 
 ם תש"ך -י ילקוט שמעוני,  

 
 האמונה והבטחון, בתוך כתבי רמב"ן  יעקב בן ששת, 

 
 משיב דברים נכוחים,   
 ם תשכ"ט -מהדורת ויידא וגוטליב, י 
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 ד מהדורת בובר, וילנא תרמ" לקח טוב, 

 
 מהדורת בובר, וינה תרנ"ד  מדרש אגדה, 

 
 מהדורת בובר, וילנא תרנ"ג  מדרש משלי, 

 
 מהדורת בובר, קראקה תרנ"ג  ש שמואל,  מדר
 

 מהדורת בובר, ווילנא תרנ"א  מדרש תהילים, 
 

 מהדורת איש שלום, וינה תר"ל  מכילתא, 
 

 ם תשט"ו -מהדורת אפשטיין, י מכילתא דרשב"י, 
 

 י"ח מנטובה ש מערכת האלוהות, 
 

 ם תרפ"ה-י מרכבה שלמה, 
 

 ם תשל"א -ס' המצוות, מהדורת קאפח, י משה בן מימון,  
 
 ם תשכ"ג -כתביו, מהדורת שעוועל, י  שה בן נחמן, מ

 ם תשי"ט-פירוש על התורה, מהדורת שעוועל, י 
 

 אור זרוע, כ"י כרמולי  משה די ליאון, 
 

מספרי    לפי  מצוטט  שס"ח,  בזילאה  החכמה,  הנפש 
 תי מתחילה עד סוף עמודים שהוספ

 
 563משכן העדות, כ"י בודלי  
  
 ום, סוד עשר ספירות בלימה, מהדורת של 
 קובץ על יד ח תשל"ו  

 
 1607ספר הרימון, כ"י אוקספורד  
 1951שאלות ותשובות, מהדורת תשבי, קובץ על יד ה  
 שושן העדות, מהדודרת שלום, קובץ על יד ח תשל"ו  
 1911שקל הקודש, לונדון  

 
 ם תשכ"ה-חמישה ספרים, מהדורת אברמסון, י ים גאון, ניס
 

 ם תשכ"ט -מהדורת איש שלום, י סדר אליהו רבא וסדר אליהו זוטא,
 



 452 

 ם תש"ל, -מהדורת קאפח, י  –אמונות ודעות, המקור   סעדיה גאון, 
 תרגום ן' תיבון מצוטט לפי פרקים  

 
 ם תשל"ב -פירוש ס' יצירה, מהדורת קאפח, י 

 
 ם תשי"ט -י ספרא, 

 
 ם תשל"ג -אקדמון י ספר החיים, 

 
 קראקא שפ"ח  ספר הישר, 

 
 קזבלנקה תר"ץ  ספר המלכות, 

 
 1927בס' היובל של הדואר  ר המשלים, ספ
 

 ם תשכ"ד -מהדורת מרגליות, י ספר הרזים, 
 

 למברג תרנ"ב  ספר התמונה,  
 

 וילנה תרכ"ו  ספרי, 
 

 ם תשכ"ה-עם פירושים, י ספר יצירה, 
 

 ם תש"ה -דות, מהדורת תשבי, יפירוש האג עזריאל מגירונה, 
ן' גבאי, ורשא    שער השואל, בתוך דרך אמונה לר' מאיר 

 "ן תר
 

 מהדורת מנדלבאום, ניו יורק תשכ"ב  פסיקתא דרב כהנא, 
 

 מהדורת איש שלום, וילנה תר"מ  פסיקתא רבתי, 
 

 פרקים בהצלחה המיוחסים להרמב"ם,  
 ם תרצ"ט -מהדורת דוידוביץ' ובנעט, י 

 
 ירוש על התורה, למברג תרמ"בפ ציוני מנחם, 

 
 1881אלימה, ברודי   קורדובירו משה, 

 תשכ"ב  ם -פרדס רימונים, י 
 ם תשכ"ו-שיעור קומה, י 

 
 ניו יורק תשל"ה  רזיאל המלאך, 

 
 פירוש על התורה, לבוב תר"מ  ריקנטי מנחם, 
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 קורץ תקמ"ד  שושן סודות, 

 
 ם תשכ"ו -דיוואן, מהדורת ירדן, י שמואל הנגיד, 
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 קרים רשימת מח
 

 )רשימה מליאה של דפוסי ס' הזוהר, פירושיו וספרי עזר ימצא המעיין 
 שלום, ביבליוגרפיה קבליסטיקה, בנספח מיוחד(.  בספרו של ג. 

 
 
 ביאור מילים זרות שבס' הזוהר, סלוניק תקס"ד  ?,  
 

 ,  04 80ם -פירוש המילים הזרות שבס' הזוהר, כ"י י   ? ,  
 מיוחס לר' דוד בן יהודה החסיד  

 
 1973ם -המילון החדש, י אבן שושן א,  

 
 1969חז"ל פרקי אמונות ודעות,   אורבך א א,  

 
 שצ"ו -אהרון זליג מזלקווא, עמודי שבע, קראקא שצ"ה

 
 תרנ"ח -אור החמה, פרעמישלא תרנ"ו  אזולאי א,  

 
 1899אור הלבנה, פשעמישל     

 
    –ונציה תט"ו, שמות   –זהרי חמה, בראשית    

 1882פרעמיסלא 
 

י אידל מ,   דוקטור,  עבודת  ומשנתו,  אבולעפיה  אברהם  ר'  ם  -כתבי 
 תשל"ו 

 
ן'  לש אלטמן א,   יצחק  אלת בעלותו של ס' טעמי המצוות המיוחס לר' 

 1965פרחי, ק"ס מ 
 

 מדרש עפ"י דרך הקבלה הפנימית על בראשית כד,  
 1966ס' היובל תפארת ישראל... ברודי, 

 
 רנ"ביהל אור, וילנה ת אליהו מוילנה,  

 
 ם תשל"א -לבנת הספיר, י  אנג'לינו יוסף,  

 
 
 

 1887-1881מצב הישר,  אנושינסקי ש ז,  
 

 ם תש"ה ואילך -פירוש על הזוהר הסולם, י  אשלג י ל,  
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 מקדש מלך, אמסטרדם תק"י   בוזגלו שלום,  
 

 1958בתוך סורא ג,   בלקין ש, 
 

 תולדות האר"י, ר"ג תשכ"ז   בנייהו מ, 
 

 ס' שושן יסוד עולם  
 טמירין א, תשל"ב  לר' יוסף תירשום,  

 
 1959מילון הלשון העברית,    בן יהודה א,  

 
 1965תורת האלוהות של ר' משה קורדובירו,   שלמה י,  בן 

 
 1940הרקע ההיסטורי של הרעיא מהימנא, ציון ה   בער י, 

 
 מקומה של תורת הסוד בתולדות ישראל, ציון ז תש"ב 

 
 אביב תש"ה-, תלתולדות היהודים בספרד הנוצרית 

 
 אביב תשל"ו -מחקרים בספרות הקבלה, תל  גוטליב א,  

 
 1970ם -בינו בחיי בן אשר, יהקבלה בכתבי ר  

 
השפעתה   גושן מ,   שבתחום  העברית  הלשון  של  ומילונה  תחבירה 

 ם תשי"א-של הערבית, י
 

-שני שירים של המקובל יוסף ג'יקטיליה, תרביץ לו תשכ"ו גרינוולד א, 
 תשכ"ז 

 
 ם תשכ"ה -הסיפור העברי בימי הביניים, י  י, דן 
 

 1975עיונים בספרות חסידי אשכנז, רמת גן   
  
 1968ם -תורת הסוד של חסידות אשכנז, י  

 
 אספקלריא המאירה, פיורדא תקל"ו   הורוביץ צ ה,  

 
 1952המיסתורין בישראל ב,   הורודצקי ש א,  

 
 של"א מפתחות הזוהר ורעיונותיו, תל אביב ת  הלוי ח ד, 

 
 ם תש"ל -במעגלי הנגלה והנסתר, י  וינשוק י,  
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 טמירין תשל"ב –בעריכתו  
 

 הלשון והספר, תשי"ד  ני נ ה, טור סי
 

 ישע יה, ונציה שצ"ז  יוסף בן שרגא, 
 

 1964מבוא לניקוד המשנה,   ילון ח,  
 

 1971פרקי לשון,  
 

 קונטרסים לענייני הלשון העברית, תשכ"ד  
 

 ם תשל"ו -זהרי יעב"ץ, י יעב"ץ י,  
 
 
 בער   שכר שי

 אמרי בינהה, פראג שע"א  מקרמניץ,  
 
 

 כהן, קראקא שמ"ט  יששכר בער הכהן,     מראה
 

 הזוהר, סיני ס' היובל תשי"ח  כשר מ מ, 
 

 כתם פז, ליווארנו תקנ"ד  שמעון, לביא 
 

המעריך, נדפס בסוף ס' הערוך לר' נתן בן יחיאל, למברג   לונזאנו מ, 
1857  

 
 ח על חכמת הקבלה, גוריציאה תרי"ב ויכו לוצאטו ש ד,  

 
 קדמות ס'ד הזוהר, ורשה תרמ"ז  לוריא ד,  

 
 עורך ויטל ח, זוהר הרקיע, קארעץ תקמ"ה ,  לוריא י 

  
 ם תשי"ט -שער מאמרי רשב"י, י  

 
 זמירות לסעודות שבת, מולד ד תשל"ב  ליבס י, 

 
גוטליב    אפרים  ר'  בתוך  הזוהר,  בס'  מילים  של  שימושן 

 1974ם -ז"ל, י 
 

 תוספתא כפשוטא, ניו יורק תשט"ו ואילך  ליברמן ש, 
 



 457 

 ב לג לד הרמב"ם והזוהר, סיני ל מרגליות ר, 
 

 1947ם  -מלאכי עליון, י 
 

 מליצות בארמית ומקורותיהן, סיני ב  
  
 "שאלות בבקורת הזוהר", סיני ט  

 
 1956שערי זוהר,  

 
אוצר   י, נדב  בתוך  העדות,  משכן  בס'  רמד"ל  של  האסכטולוגיה 

 1959ם -ספרד ב י  יהודי
 

 1929זהרי זוהר,  נויהאוזן ה, 
 

 1921אל א, תולדות הפילוסופיה בשר נוימרק ד,  
 

ם  -אדרת אליהו אנציקלופדיה )מפתח על ספרי הזוהר(, י סלוטקי א ד, 
 תשל"ד 

 
 מפתחות הזוהר, ונציה תק"ד  פונטאנילה י ב, 

 
 האוצר, ורשה תרס"ד  פין ש י,  

 
 ם תשל"ו -אוצר הזוהר השלם, י  פירש ד,  

 
 בפרדס החסידות והקבלה, תש"ך  צייטלין ה, 

 
 ך של נתן בן יחיאל(, תש"ל ערוך השלם )על הערו  קאהוט ח י,  

 
 ם תשי"ז -דקדוק הלשון הארמית של הזוהר, י קדרי מ צ, 

 
 כתב היד הראשון של הזוהר, תרביץ כז, תשי"ח 

 
 אביב תשכ"ח -מירושת לשון ימי הביניים, תל 

 
 1815, בן יוחאי קוניץ מ, 

 
 ם תשכ"ב ואילך -אור יקר, י ,  משהקורדובירו 

 
 1873נחלת יהודה,   רפפורט ש י, 

 
 אדם קדמון, ערך באנציקלופדיה העברית  , גרשם שלום 
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 1929אדרא, ערך באנציקלופדיה אשכול, ברלין  

 
 אדרא, ערך באנציקלופדיה העברית  

 
 גלגול נשמות, ערך באנציקלופדיה העברית  

 
 ציקלופדיה העברית דיבוק, ערך באנ 

 
 דברים בגו, תל אביב תשל"ו  

 
 האלכימיה והקבלה, דואר היום ז לט,   
 כז חשון תרפ"ב  

 
 האם חיבר ר' משה די ליאון את ס' השם,   
 ק"ס א תרפ"ד  

 
 הכרת פנים וסדרי שרטוטין, ס' אסף תשי"ג  

 
 הציטט הראשון מן המדרש הנעלם, תרביץ ג תרצ"ב  

 
 ל השכפול תשכ"ד ם מפע-הקבלה בגירונה, י 

 
 ם מפעל השכפול תשכ"ג -הקבלה בפרובנס, י 

 
 אברהם אבולעפיה,  הקבלה של ס' התמונה ושל   
 ם אקדמון תשכ"ה-י 

 
 זוהר, ערך באנציקלופדיה העברית  

 
 ם תר"ץ -כתבי יד בקבלה, י 

 
 לבוש הנשמות וחלוקא דרבנן, תרביץ כד תשט"ו  

 
 ם תרצ"ד -לחקר ר' יצחק בן יעקב הכהן, י  

 
 מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה, 
 ם תשל"ד -י 

 
 יז תרצ"ח  מתי נתחבר ס' הזוהר, הדואר 

 
 עקבותיו של גבירול בקבלה, מאסף סופרי א"י,  
 תל אביב ת"ש  
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 ם תשל"ו -פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, י 

 
 ם תרצ"א -פרקים לתודלות ספרות הקבלה, י 

 
יובל לכבוד לוי  פרשה חדשה מהמדרש הנעלם, ס' ה 

 גינצבורג, ניו יורק תש"ו 
 

 ציטטים בזוהר, ק"ס א תרפ"ד  
 

 עקב ור' יצחק בני ר' יעקב הכהן, קבלות ר' י 
 מדעי היהדות ב תרפ"ז  

 
 ם ותל אביב תש"ח -ראשית הקבלה, י 

 
 ם מפעל השכפול תשכ"ב -ראשית הקבלה וס' הבהיר, י 

 
 שאלות בבקורת הזוהר, ציון א תרפ"ו  

 
 אביב תשי"ז -, תלשבתי צבי 

 
שרידי ספרו של ר' שם טוב ן' גאון, ק"ס ח ט תרצ"א   

 תרצ"ב 
 

 ם תש"ב -חדשים מכתבי ר' עזריאל מגרונה, י  שרידים 
 

תעודה חדשה לתולדות ראשית הקבלה, ס' ביאליק   
 תרצ"ד 

 
תשובות המיוחסות לר' יוסף ג'יקאטיליה, אמת ליעקב   

 ברלין תרצ"ז 
 

 כמיסטיקה, תשכ"ח החסידות  אופנהיימר ר, -ש"ץ
 

 תשי"ז  - אם, כרך -משנת הזוהר, י  תשבי י,  
 א תשכ" -  ב              

 
 1964נתיבי אמונה ומינות, רמת גן  

 
 ם תש"ה -פירוש האגדות לר' עזריאל, י 

 
 קב"ה אורייתא וישראל כלא חד, ק"ס נ  
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