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 קבלה, מדע ופסאודו–מדע 
בפירושו של רמד"ל לי"ג מידות1

רונית מרוז

במאמר זה נציג טקסט שטרם בא אל מזבח הדפוס — פירוש י"ג מידות — ונטען כי נתחבר על 
ידי ר' משה די לאון )רמד"ל(.2 הטקסט מנסה להאיר את 'סודן' של הספירות האלוהיות בעזרת 
כמה וכמה מערכות מקבילות של סמלים. אלוהים )כלומר הספירות( מסתתר בפרטים הקטנים 
והגדולים של העולם הזה, כגון ארבעת היסודות, ארבע רוחות השמים או גלגלי השמים, וגם 
בעניינים רוחניים כגון התורה או י"ג המידות שהיא נדרשת בהן. הספירות הן למעשה מהותן 
העמוקה הנסתרת של המערכות האלה, ומשום כך ההיכרות עם האחרונות תקרב אותנו אל 
הראשונות. מהבחינה הספרותית, המעידה גם על החשיבות התוכנית, המערכת של י"ג המידות 

היא העיקרון המארגן של הטקסט. וכפי שנראה במאמר זה, סביבה נשזרות שאר המערכות.

רמד"ל נחשב בעיני גרשם שלום למחברו של הזוהר כולו.3 אחד הטיעונים הראשונים שעלו 
במחקר נגד דעה זו נגע להבדלים העמוקים בין 'הכתבים העבריים' )להבדיל מהזוהר, שרובו 
ארמי( השייכים לו בוודאות ובין כמה מחטיבות המשנה של הזוהר הקרויות ספרא דצניעותא 
ואדרות: 'בכתביו העבריים של רמד"ל עצמו אין כל זכר לתורת סד"ץ ]ספרא דצניעותא[ או 
האדרות!' אם כן מדוע, תוהה יהודה ליבס, 'נייחס דווקא לו את חיבורה של חטיבה זו? אפשר 
בכתביו  שאיננה  אף  התורה,  אבי  הוא  שרמד"ל  ולהניח  המתודי  הקושי  מן  להתעלם  אמנם 
העבריים, ושאר בני החוג מחקים את דבריו שבספר הזוהר. אבל בעיון נוסף נראה שלפני בני 
החוג לא נמצאו כלל סד"ץ והאדרות כפי שהן בזוהר שלפנינו ...'.4 לא כאן המקום לעקוב אחר 

אני מודה מקרב לב לעופר אליאור, לנועה דולב־ישראלי, ליהודית וייס, לעודד פורת, לדוד צרי ולרקפת   1
רז, אשר סייעו כה רבות באיתור כתבי היד, בהעתקתם, בהגהתם ובאיתור מקורותיהם האידאיים. עוד אני 
אסירת תודה לחברים שטרחו לקרוא את המאמר ולהעיר — יוני גארב, נועה דולב־ישראלי, מארן ניהוף, 
קרן מס'  הודות לקרן הלאומית למדע, אשר באמצעות  זה בא לעולם  פורת. מאמר  ועודד  סובול  נטע 
1184-09 מטעמה נערך המחקר. אני מודה לספריית בית המדרש לרבנים על הרשות שנתנו לי לפרסם 

טקסט זה.
כבר אליוט וולפסון הצביע על עצם קיומו של חיבור זה, וזאת אגב קביעת שייכותו 'ללא ספק' לרמד"ל;   2

וראו וולפסון, א"ר, 1994א, עמ' 20, הערה 42.
שלום, 1941, פרק 5.  3

י', תשל"ז, עמ' 3; וולפסון, א"ר,  י', תשמ"ט, עמ' 19. עוד לעניין זה ראו שלום, תרפ"ו; ליבס,  ליבס,   4
1988, הקדמה. יש לציין שכבר באותו מאמר ראשון )ליבס, י', תשמ"ט( הציע ליבס כי ספרות האדרות 
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פרטי ראיותיו של ליבס, אולם העיון בפירוש י"ג המידות מחזק מאה מונים דעה זו בדבר זרותן 
של הסד"ץ והאדרות להגותו של רמד"ל, ומרחיק עד מאוד את האפשרות כי רמד"ל הוא 'אבי 

התורה, אף שאיננה בכתביו העבריים'.
עיקרו של ההבדל פשוט עד מאוד: אחד מהמאפיינים הבולטים של הסד"ץ והאדרות הוא 
הזקן,  תלתלי  י"ג  של  ובפרט  האלוהיים,  הפרצופים  של  המוקצן  האנתרופומורפי  התיאור 
המכונים גם י"ג מידות )בעיקר על פי מיכה ז(. לעומת זאת עתה, כאשר אנו מתוודעים לפרק 
חדש בכתביו העבריים של רמד"ל, מתברר כי ההיבטים האנתרופומורפיים המוצגים בו מתונים 
מאוד, מושג הפרצופים אינו נרמז בשום דרך, וי"ג המידות, המתארות אך ורק את הספירות 
ולא שום הוויה אחרת הנוספת להן, אינן אלא י"ג המידות בהן נדרשת התורה. קשה עד מאוד, 
לאור הבדלים אלו, לגרוס כי רמד"ל חיבר את כל הזוהר, והסד"ץ והאדרות בכללו. עם זאת, על 
סמך העיון בפירוש זה עדיין ברור כי קיים קשר הדוק בין כתביו של רמד"ל ובין חלקים שונים 
בזוהר, או בין רמד"ל לחוג הזוהר )אשר לאפשרות של קיומו יוחד מאמרו המצוטט של ליבס(. 
במאמרנו ננסה להאיר את מורכבותו של מצב זה, את הדינמיקה של עולם הסימבוליקה הקבלי 

ואת המשמעויות ההיסטוריות של כל אלה.

שייכותו של פירוש י"ג המידות לרמד"ל

מוקדו של מאמר זה הוא אפוא פירוש י"ג המידות, שנמצא עד עתה בשני כתבי יד בלבד )וראו 
נוקב בשמו של רמד"ל  יורק 1609 —  ניו  יד  להלן בראש המהדורה(. רק אחד מהם — כתב 
אלא  הרמד"ל  אין  בירושלים  הלאומי  הספרים  בית  של  הממוחשב  הקטלוג  פי  על  כמחבר. 
'מחבר משוער', ויש להניח שטענה זו נובעת מעצם הדבר שטרם יוחד מחקר כלשהו לחיבור 
הזה. מערך ההערות שצורף למהדורה שלהלן מיועד לשמש ראיה לטובת טענה זו, שכן כל 
הדעות המובעות ּבַפירוש מתיישבות עם דעת הרמד"ל ברוב כתביו.5 חותמו של הרמד"ל ניכר 
במובהק גם מהבחינה הסגנונית. סגנונו מתאפיין בחזרה מרובה — עשרות פעמים שוב ושוב 
בכל חיבוריו — של מבחר מוגדר של מליצות.6 מבחר מתוך המליצות האלה נמצא גם כאן, 
וראו למשל: כבר זכרנו/הזכרנו; כפי אשר אמרנו; כאשר )או: כבר( התעוררנו; כבר רמזנו סודה; 
כבר רמזנו ברמז; יש לנו לפרש הענין; תדע לך/יש לך לדעת/יש לך להתעורר; יש לך להתבונן 

הענין; ועל כל פנים; בסוד אמרם ז"ל; ונחזור לאשר אנו בבאורו; ומה נחמד הענין.
במסגרת פירוש זה אין הרמד"ל מפנה, כמנהגו, לחיבוריו האחרים,7 ובכל זאת הוא מציין 

היא למעשה מרובדת, ונוצרה עיבודים־עיבודים. קו זה של מחשבה פותח אחר כך בהרחבה הן במאמרי 
)מרוז, בדפוס( והן בעבודת הדוקטור של נטע סובול )סובול, תשע"ב(, בעקבות מהלך זה יש למעשה מקום 
להשוות בין כתביו של הרמד"ל ובין כל אחד מהרבדים האלה. דא עקא שמחקר כזה הוא בלתי אפשרי 
במסגרת הנתונה, הן מאחר שרבדים אלה טרם תוארו באופן מלא והן מפאת היקפו העצום של התוצר 

הצפוי. כאן נסתפק אפוא בתמונה הכללית.
טרם נערך מחקר הבודק אם יש התפתחות או שינוי בהגותו של הרמד"ל, להוציא את הדיון בהבדלים   5

הגדולים הניכרים בין אור זרוע לשאר כתביו. וראו אלטמן, תש"ם.
וכבר העירו חוקרים קודמים על תופעה זו: שלום, תשל"ו)ב(, עמ' 328, או פרבר–גינת, תשנ"ח)ב(, עמ'   6

.22
ואולי מעיד הדבר על כי טרם כתב חיבורים אחרים, כלומר שפירוש זה קדום?  7
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כמה וכמה עניינים שדן בהם קודם לכן במקום שאינו מוגדר. מכאן ייתכן שפירוש י"ג המידות 
אינו אלא חלק מחיבור רחב יותר. לאיזה חיבור עשוי פירוש י"ג המידות להשתייך?

א. האפשרות הסבירה ביותר היא כי פירוש י"ג המידות הוא חלק משושן עדות. רמד"ל חיבר 
ספר זה בשנת 8,1286 בראשית דרכו הספרותית.9 גרשם שלום פרסם שריד ארוך למדי מהספר; 
השריד נקטע לקראת סופו של השער השלישי )מתוך חמישה(, וגם בחלקים האלה חסרים כמה 
דפים. אם אכן היה פירוש זה מלכתחילה שייך לשושן עדות, היה מיקומו ככל הנראה לאחר 
ההקדמה, בדפים החסרים במהדורתו של שלום. הקביעה כי קשר בין שני הטקסטים אפשרי, 
ואף סביר, מושתתת על הפניות פנימיות בתוך ספר שושן עדות, הפניות שאינן מתממשות בו 

במתכונתו הנוכחית, אבל ניתן לראות בהן הפניות לפירוש י"ג המידות.
הרמזים  אחד  עדות.  שושן  של  מתכניו  כמה  וברמזים  בתמציתיות  רמד"ל  מציג  בהקדמה 
האלה הוא 'שלש עשרה מדות של רחמים. ובסוד זה נדרשת התורה. בשלש עשרה כמאז נצורה' 
)עמ' 332-331(. רמז זה אינו זוכה לכל פיתוח בספר, אבל נהיה למוקדו של פירושנו. כמו כן 
אפשר למצוא באותה הקדמה גם את הרמז הזה: 'ושנים עשר הם בסודותם. הידועים בשמותם. 
ועולם העליון משלים שלש עשרה בחביון' )עמ' 331(. עניין זה של השלמת שנים־עשר היבטים 
בעולם העליון באמצעות היבט נוסף ה'משלים שלש עשרה בחביון' אינו מוסבר כלל בהמשך 

החיבור שושן עדות, אך הוא נרמז בפירושנו, בסעיף 1 במהדורה.10

ב. אפשרות אחרת לזיהויו של 'בניין האב' שפירושנו נכלל בו עולה ממיקומו של הטקסט 
בתוך כתב יד מינכן 47, דהיינו בסופו של 'החיבור הבלתי מוכר' שייחס גרשם שלום לרמד"ל.11 
דא עקא, ראשו, ולענייננו במיוחד — כותרתו ותוכן ענייניו של 'החיבור הבלתי מוכר' חסרים, 
בלא משפטי  לידו  מוצב  מידות  י"ג  פירוש  מזאת,  יתרה  בעניין.  ההכרעה  את  והדבר מקשה 
נידון  י"ג המידות  כי סמל  לציין  יש  מנגד  אינטגרציה.  ביניהם  ליצור  כדי  קישור שיש בהם 
שני  בין  הקשר   — בקצרה  בפירושנו.12  המופיעה  המשמעות  באותה  38ב(  )בעמ'  בקצרה  בו 

הטקסטים אפשרי, אך רחוק מלהיות חד־משמעי.
ראוי לציין ששתי האפשרויות הנזכרות אינן סותרות זו את זו. רמד"ל נהג לשכתב את דבריו 

רמד"ל, שושן עדות, בתוך: שלום, תשל"ו)ב(, עמ' 332.  8
וכך כתב בראש ספרו שקל הקדש: 'בהתחלת החבורים אשר עשיתי חברתי ספר אחד הנקרא שושן עדות'   9
)שקל הקדש, מהדורת ש' מופסיק, לוס אנג'לס תשנ"ו, עמ' 1(. אפשר להבין משפט זה בשני אופנים: 
שושן עדות הוא המוקדם ביותר בחיבוריו של רמד"ל )כדעת שלום(; שושן עדות הוא אחד החיבורים 
שחוברו 'בהתחלה', בתחילת דרכו של רמד"ל. על כל פנים, אלכסנדר אלטמן גרס שיש לראות בספר אור 

זרוע ספר שקדם לשושן עדות )ראו בעיקר אלטמן, תש"ם, עמ' 244-243(.
וראו גם להלן בהערות 15, 35, 59. עוד העיר עודד פורת את תשומת לבי לכך שחיזוק לטענת הקשר בין   10
שושן עדות ובין הפירוש הנידון נמצא בקשר שיוצר שושן עדות )עמ' 369-368( בין כלל ופרט ובין תורה 
שבכתב ותורה שבעל־פה, וכן לרעיון 'הקו"ל המניע לדבו"ר' )והשוו למתואר בהערה 62(. ובאותו המקום 

מציין רמד"ל פעמיים כי 'כבר הודעתיך' עניין זה. 
שלום, 1927; וראו גם להלן בסמוך להערה 50. נראה שכמה מכתביו של הרמד"ל אבדו: ספר הפרדס,   11
שערי צדק, משל הקדמוני, תפוחי זהב ועוד )מניינם מופיע אצל כהן־אלורו, תשמ"ז, עמ' י-יב(. מאחר 
ש'החיבור הבלתי מוכר' הנידון כאן בנוי במבנה של 'שערים', ומאחר שהפסוק 'פתחו לי שערי צדק' )תה' 

קיח, יט( מופיע בו כמה וכמה פעמים, ייתכן ש'החיבור הבלתי מוכר' אינו אלא ספר שערי צדק האבוד.
חיבור זה רואה בי"ג המידות המתוארות בשמות לד את מידות התשובה, וזאת בעקבותיו של הרמב"ן.   12
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שוב ושוב. אמנם בדרך כלל שינה במקצת את הסגנון או את התאולוגיה, אך לא מן הנמנע 
שבמקרה מסוים זה נטל יחידה טקסטואלית אחת מחיבורו האחד ושילבה בלי שינוי בחיבורו 

האחר.

מופעים של המושג י"ג מידות בקבלת המאה הי"ג ובראשית המאה הי"ד

'י"ג מידות' נפוצים מאוד בקבלת המאה הי"ג, והם מגוונים ביותר ומציבים  פירושי המושג 
מלא  ניתוח  ולהביא  להרחיב  כאן  נוכל  לא  הספירות.13  עשר  פירוש  של  לז'אנר  אלטרנטיבה 
של התפתחות זו, אך נזכיר בלא פירוט כמה דוגמאות מרכזיות, שרובן קשורות לי"ג מידות 

הרחמים של ספר שמות )לד, ו-ז(.14
המאפיין הבולט ביותר בפירושו של ר' אשר בן דוד הוא הצגתן של המידות כמערכת אחת 
מני רבות לתיאור מכלול הספירות עצמן )י"ב מן המידות(, כמו גם לתיאור אחדותן עם מאצילן 
)המידה הראשונה(.15 בדבריו ניכר שימוש בהבחנתו של הרמב"ם בין תוארי האל ופעולותיו, 

המיוחסים לספירות, ובין תוארי האל על דרך השלילה, המיוחסים לאינסוף.
מושג י"ג המידות הוא אחד המושגים המרכזיים ביותר בחוג העיון, ועם כל הגיוונים הרבים 
שבאל.  האינסופי  להיבט  המתווספת  ההוויות  מערכת  להצגת  תמיד  משמש  הוא  שבמופעיו 
במובן זה קיים דמיון לדבריו של ר' אשר. אלא שבחוג זה לא ניכר גיבוש דעים ביחס לטיבן של 
אותן מערכות, ובייחוד לא ניכר הגבול החד בין עולם המרכבה לעולם האלוהי כפי שרווח ברוב 
התורות הקבליות מהמאה הי"ג ואילך. משום כך לעתים מייצגות י"ג המידות שילוב בין עשר 
הספירות לשלוש ההוויות, אשר טיבן אינו מובהר — 'ספר ספר וספור',16 ולעתים קרובות יותר 
הן מייצגות מערכת מורכבת ביותר של הוויות הלקוחות בעיקר מספרות ההיכלות והמרכבה. 

ראו רמב"ן, פירוש על התורה, מהדורת שעוועל, ירושלים תשי"ט־תש"ך, ח"א, שמות לד. לא בכדי מיוחס 
אפוא החיבור בכתב היד לרמב"ן.

שלום הציג אוסף רחב היקף של פירושי עשר הספירות )שלום, תרצ"ג–תרצ"ד( וקבע )שם, עמ' 498( כי   13
כולם שייכים למאה הי"ג והי"ד.

אנג'לס  לוס  אברמס,  ד'  )מהדורת  הבהיר  ספר  את  בייחוד  להזכיר  יש  כאן  הנסקרים  למקורות  בנוסף   14
תשנ"ד(, §88; רבינו בחיי בן אשר, ביאור על התורה, מהדורת ח"ד שעוועל, תשכ"ו-תשכ"ח, ח"ב, שמות 
לד ו, עמ' שמט–שנג; ר' יצחק הכהן, מאמר על האצילות השמאלית, בתוך: שלום, תרפ"ז, עמ' פה-קב; 
ר' טודרוס אבולעפיה, שער הרזים, בתוך: קושניר־אורון, תשמ"ט, עמ' 116; הנ"ל, אוצר הכבוד )ורשה 
יהודה  בן  ר' דוד  וכן ראש השנה, טז ט"א–טד;  יא ט"א  ירושלים תשמ"ז[(, שבת,  ]דפוס צילום  תרל"ט 
החסיד, מראות הצובאות, בתוך: מט, 1982, בעיקר עמ' קע; ר' יעקב בן ששת, ספר האמונה והבטחון, 
בתוך כתבי הרמב"ן, מהדורת שעוועל, ירושלים, תשכ"ד, ח"ב, עמ' תלו–תלט. כמה מהמחקרים העוסקים 
בי"ג מידות הם: אידל, תשמ"ב)א(, עמ' 256-255; דן, תשמ"ד, עמ' 20-3; קושניר־אורון, תשמ"ט, עמ' 
21-18; ליבס, י', תשמ"ט, עמ' 29-15; ורמן, מ', 1992; הכהן, 2009, עמ' 69-56; סובול, תשע"ב, עמ' 

.283-282 ;220-206
ר' אשר בן דוד, פירוש י"ג מידות )בתוך: אברמס, תשנ"ו, עמ' 82-51(, וראו גם בהערות 10, 35, 59.   15

וראו ורמן, מ', 1992, עמ' 80, וזאת בניגוד לשימוש במונחים אלה בפירוש העומד לפנינו, להלן ב־§15-  16
17. המונחים לקוחים מספר יצירה )מהדורת לוין–אפשטיין, ירושלים תשכ"ב, א, א; או היימן, §1, 2004(. 
עוד מצאנו את השימוש במונחים 'אור קדמון', 'אור צח', 'אור מצוחצח' באחד מחיבורי חוג זה המובאים 
אצל ר' משה קורדובירו, פרדס רימונים, מונקאטש תרס"ו )דפוס צילום ירושלים תשנ"ג(, שער הצחצחות, 

פרק א.
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 ... כחות17  עשר  השלשה  באלו  מיוחד  והוא   ... בכחותיו  מתאחד  יתברך  ']הוא[  למשל  וראו 
הראשון נקרא חכמה קדומה, השני אור מופלא, והשלישי חשמל, והרביעי ערפל, והחמישי כסא 
הנוגה, והששי אופן הגדולה ... והשביעי נקרא כרוב והשמיני נקרא גלגלי המרכבה והתשיעי 
אויר הסובב והעשירי פרגוד, והאחד עשר כסא הכבוד והשנים עשר מקום הנשמות ... והשלשה 

עשר ... — היכל הקדש החיצון'.18
האנתרופומורפי  באופיין  הוא  המידות  י"ג  של  מהותן  עיקר  מבורגוס19  משה  דר'  אליבא 
ובהקבלה הנוצרת בינן ובין פרק ה בשיר השירים — 'דודי צח ואדום ... ראשו כתם פז, קווצותיו 
תלתלים ...' וכו'. ברוחה של ספרות שיעור קומה הוא הולך ומפרט את אבריה של האלוהות; 
המידה הראשונה היא הראש, השנייה היא המצח וכן הלאה איברים, בין שהם נזכרים בשיר 

השירים, כגון השפתיים, ובין שאינם נזכרים בו, כגון הזקן.
בחיבור 'סוד י"ג מידות הנובעות מן הכ"ע ]הכתר עליון[ ונקראים מעייני הישועה'20 מתאר 
ר' יוסף ג'יקטיליה י"ג מידות בבחינת ישויות הנוספות לספירות והנרמזות בפסוקים האחרונים 
של ספר מיכה )ז, יח–כ(. כך למשל הוא מתאר כיצד 'מן הכתר נובעים שלש מאות ותשעים 
מבועים21 ונקראים נחלי שמן, וכולם שופעים בבינה ]כלומר על בינה['. בין מערכות הסמלים 
הכהונה  בעולם  הקשורים  סמלים  או  אנתרופומורפיים  סמלים  בולטים  אותו  המשמשות 

והמשיחיות.
הוא  אך  לעיל,  הנזכרים  המקורות  ברוב  הנראה  ככל  נעזר  הבירה  משושן  הבא  יוסף  ר' 
תיאורו מתאפיין  חדשות.  במשמעויות  מספר שמות  הלקוחות  המידות  י"ג  מושג  את  מטעין 
גם בתשומת לב לַהיבטים החזותיים שבסמליו, ואלה יוצרים תמונה מרהיבה ומתעתעת בעת 
ובעונה אחת.22 י"ג המידות הן הנשמה המצויה בתוך גופו של הקב"ה, אך הן גם סובבות 'סחור 
עם  הן מתאחדות  רגליו;  להדום  ומתחת  צדדיו  ראשו, מארבעת  זה — מעל  גוף  סביב  סחור' 
הגוף כמו 'מלבוש בתוך]![ גוף, כמו שלהבת בגחלת', עד ש'ייעשה הכל אחד'. הן אמנם י"ג, 
ובכל זאת 'אין להן חשבון כלל ולא שיעור'. י"ג המידות הן 'רזים טמירים', תורף תורת הסוד. 
רק יחידי סגולה ראויים לדרוש בסודות אלו, שכן הם מגלים מה יש 'למעלה ולמטה, לפנים 
ולאחור, לימין ולשמאל' ברוח האמור במשנה, חגיגה, ראש פרק ב. מהי אפוא אותה ישות, אשר 
בעליל מתווספת למניין הספירות, ואשר היא פנים וגם חוץ, מוגבלת וגם בלתי מוגבלת? ר' 
יוסף קמצן למדי בתשובתו: 'מה הן שלוש עשרה מידות הרחמים? ... מלשון "על פי מדותיו"'.23 
הסבר זה מפנה את הקורא לפסוק מתהלים )קלג, ב(: 'כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן 
אהרן, שיורד על פי מדותיו';24 ונראה כי הוא רומז למקצת הרעיונות שעלו כבר אצל ר' משה 

כלומר גם כאן, כמו אצל ר' אשר, מודגשת האחדות בין האל לכוחות הסובבים אותו, אלא שכאן אין האל   17
'נכנס בחשבון' השלושה־עשר.

ורמן, מ', שם, עמ' 92-91; ומצוי עוד בהרבה וריאציות.  18
ר' משה מבורגוס, סוד י"ג מידות ופירושן וגימ' שלהן, בתוך: שלום, תרצ"א, עמ' 316-305.  19

בתוך: שלום, תר"ץ, עמ' 225-219.  20
מונח הרווח גם בספרותו של חוג העיון.  21

ר' יוסף הבא משושן הבירה, ספר תש"ק )מהדורת י' זוולינג, דיסרטציה, אוניברסיטת ברנדייס 1975(, עמ'   22
130-129. גם המובאות הבאות לקוחות משם.

במקור, על פי הסדר המובא בפנים: 'כמו מלבושא בגו אינשא, כמו שלהוביתא בגומרא'; 'ויתעבד כולא   23
לימינא  ולאחור,  לפנוי  ולתתא,  'לעילא  'רזייא טמירין';  ולא שיעורא';  כללא  חושבנא  לון  'דלית  חד'; 

ולשמאלא'; 'מאי איכא תלת עשר מיכלן דרחמי ... מלישנא על פי מדותיו'.
הפירוש המוצג כאן שונה מדעת ליבס במאמרו הנ"ל, עמ' 27, הערה 113. מפירוש זה מסתמנת האפשרות   24
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מבורגוס ואצל ג'יקטיליה: הזקן העוטף וחובק את הגוף נוטף שמן, כמו משיחתו של כהן או 
של המלך המשיח )ואגב — אם זקן זה עוטף את הגוף מכל עבריו, הרי 'במבט מן החוץ' נראה 
כי לא נותר מן הגוף אלא זקן עבות זה...(. העיון בספר לבנת הספיר של ר' יוסף אנג'לט מחזק 
כיוון זה של הבנה.25 י"ג המידות הן 'מעייני הישועה' היורדים מן הכתר )בדיוק כמו בפירושו 
הנזכר של ג'יקטיליה(, והן גם 'שמן הטוב' היורד בתחילה על הראש )חכמה(, אחר כך על הזקן 
)חסד(, ומשם עד ל'פי מדותיו', כלומר למלכות שהיא פי כל המידות, או פתח כל הספירות. 
י"ג מידות אינן זהות אפוא לספירות, אלא הן מייצגות שפע מיוחד המתווסף להן. שפע זה אינו 
יורד בדרך קבע; הוא יֵרד בעיקר לעתיד לבוא בחזקת טל המחיה מתים, בשעה שתהיה אחדות 
מלאה בספירות ובשעה שיהיה אפשר לומר 'ותחי רוח יעקב' )בר' מה, כז(, כלומר רוח יעקב 
בבחינת דמות משיחית תתעורר לחיים חדשים.26 המכלול של קבוצת הטקסטים הזאת מכוון 
אותנו אפוא לראות בי"ג המידות מעין 'נשמה יתרה' השורה על הדמות האלוהית ברגע הגאולה 

של הקוסמוס.
בזוהר מופיע מושג י"ג המידות פעמים רבות. בייחוד נתפרסם זיהוין עם י"ג תלתלי הזקן, 
כמצוי בסד"ץ ובאדרות, וזאת אגב התייחסות מרכזית לי"ג המידות הנזכרות במיכה. אבל יש 
להדגיש כי מושג זה מצטייר באופנים שונים במקומות אחרים בזוהר. לעתים קרובות, למשל, 
הוא מקושר דווקא למבנה המרכבה.27 כאן נציג בקצרה את התיאור הפיוטי המצוי בדף הפותח 
את ספר הזוהר — ח"א, א ע"א. אמנם הטקסט אינו מגלה לנו לאילו פסוקים הוא קושר את 
י"ג המידות — לשמות, למיכה או לאחרים, אבל עדיין נראה כי המדובר בשפעים הניגרים מן 
הכתר בנוסף לספירות. הטקסט גם ערני לַהיבטים החזותיים, וככל הנראה יוצר דיאלוג אינטר־
טקסטואלי עם הטקסטים הנזכרים לעיל: י"ג המידות מוצגות באופן חזותי, כְמעֵין ניצן סגור של 
ורד קוסמי, אדום ולבן, דין ורחמים — קצהו העליון של הוורד הוא מקום זליגתם של השפעים מן 
הכתר; קצהו התחתון מתכנס לתוך המלכות, המוגנת אף היא בחמישה 'עלי גביע', כלומר שפעים 
נוספים. אותו מבנה מתואר גם בצורה אחרת — כוס של ברכה שאף היא אדום ולבן, כסף ויין. 
מן ההקבלה בין הכוס לוורד משתמע שלדעת הזוהר יש להחזיק את הכוס כאשר כף היד מופנית 
כלפי מעלה, כמו שאכן מקובל גם היום בקרב חסידי הזוהר, או, להבדיל, בתנועה הרפורמית 
בארצות הברית דווקא. למרבה הפלא המבנה החזותי הכוללני דומה לזה של ר' יוסף הבא משושן 
הבירה — מערכת שפעים החובקת את הספירות ומגִנה עליהן; האחד מציירם )אולי( כזקן העוטף 
הטקסטואלי  ההקשר  מהו  היום תשובה  לנו  אין  כוס.  או  כוורד  והאחר  עבריו,  מכל  הגוף  את 
הפנים־זוהרי המדויק של תיאור הוורד, ולכן לא נותר לנו אלא לשער כי אולי הוא מציב גישה 
מיתית ממותנת לאותו היבט אנתרופומורפי מודגש. ואגב, אי אפשר להתחמק מהאפשרות שהוא 
גם מנסה להציב אלטרנטיבה לנצרות, אשר בה הוורד מסמל את העולם הבא, ובמסגרת טקס 

המיסה שלה נהוג להרים 'כוס של ברכה' אגב הפנייתה של כף היד כלפי מעלה.28

שלדעת ר' יוסף יש בעולם האלוהי שלושה פרצופים )ולא רק שניים, כמוצג עד עתה במחקר(: הקב"ה, 
בעל הזקן שמעליו, והדמות הנקבית שמתחתיו. אם אכן כך, הרי שיש קרבה מובהקת בינו ובין תורת 
האדרות העוסקת בבירור בשלושה פרצופים, שניים זכריים ואחד נקבי — אריך אנפין, זעיר אנפין ונוקבא. 

לדיון כללי בהשוואה זו ראו ליבס, י', תשמ"ט, עמ' 29 ואילך.
ר' יוסף אנג'לט, לבנת הספיר )מיוחס בדפוס לר' דוד בן יהודה החסיד(, ירושלים תרע"ג, בעיקר סו ט"ג-  25

ט"ד.
על יעקב כדמות משיחית בספרות הזוהר ראו מרוז, תשע"ג, נספח ליחידה יט.  26

וראו בזוהר, ח"ב, קלב ע"ב; ז"ח, ב ט"ב )סתרי אותיות(; שם, מ ט"ג; שם, עג ע"ב )תיקוני זוהר(.  27
ולא כאן המקום להרחיב בנושא טעון זה של היחס בין הזוהר לנצרות. וראו למשל ליבס, י', תשמ"ג)א(;   28
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במחקרים קודמים טרם הושם אל לב עד כמה מרבים המקובלים במאה הי"ג והי"ד להשתמש 
בסמל זה של י"ג מידות. למרות המגוון המפתיע בעושרו, יש לציין שגם מסקירה מקוצרת זו 
אפשר לראות כי מרבית הטקסטים מכירים את קודמיהם ומגיבים עליהם, אם בהסכמה ואם 
בהצעה אחרת.29 אכן, קרוב לוודאי שעצם הופעתו התדירה של הסמל מבטאת התמודדות עם 
קיומן של שתי מסורות שונות בדבר מניינן של מידות האל וטיבן.30 אבל נראה שאט־אט מתחיל 
גם לספק את אחת ההזדמנויות להעשרה מיתית של תיאורי העולם האלוהי — לא  זה  סמל 
ובנות־ישויות,  ישויות  אליהם,  שונים המצטרפים  אלא שפעים משפעים  בלבד,  ספירות  עוד 

המצטיירים בתמונות מרהיבות ומפורטות.

לאופיו של הפירוש העומד לפנינו

פירושו של רמד"ל לי"ג מידות נסוג באופן דרמטי מן המגמות הנזכרות בסעיף הקודם. מטרתו 
של הרמד"ל בפירוש העומד לפנינו היא להראות כיצד עולם ומלואו אינו אלא רמז לספירות. 
ברוח זו הוא מדגים שוב ושוב כיצד מערכות של מושגים שונים ומגוונים מסמלות את הספירות. 
המערכת המרכזית היוצרת את הציר הראשי של פירוש זה היא י"ג המידות; אולם בניגוד לכל 
הדוגמאות שהבאנו עד עתה, הכוונה היא כעת לא לי"ג מידות הרחמים בלבד, אלא גם למערכת 
הלוגית של י"ג אופני ההיקש מיסודו של ר' ישמעאל.31 המשמעות העומדת ברקע מהלך זה 
היא הזיהוי של האל לא רק עם התורה שבכתב והתורה שבעל־פה, כדעת כל המקובלים, אלא 
גם זיהויו עם כל מה שחכמים חידשו במהלך כל הדורות באמצעות כללי ההיקש. זו האדרה 
מיתית של ההגות היהודית לדורותיה, האדרה מיתית של מחשבה וטקסט, להבדיל מן ההאדרה 

המיתית של ההיבטים האנתרופומורפיים הניכרת במרבית הטקסטים לעיל.
פירושנו מציג עוד כמה מערכות סמלים. הבולטֹות שבהן מייצגות את המדע והפילוסופיה 
של זמנו )כגון רוחות השמים, שלושה עולמות, ארבעת היסודות וטבעיהם או גלגלי השמים(. 
ובקול,  בכתב  וגילוייה  תורה  )למשל  וטקסטואלי  אמוני  הגותי,  אופי  בעלות  הן  האחרות 
פרשנות סימבולית של פסוקים וכדומה(. בלא פירוט רב נמצא גם כמה רמזים ספורים למערכת 
אנתרופומורפית, העוסקת אך ורק ב'תאווה' המצויה בין ספירת היסוד כזכר לספירת המלכות 
הסמלים  מערכות  של  שילובן  באופן  עצמה,  במהדורה  לראות  שאפשר  כפי   .)20§( כנקבה 
המייצגות את החשיבה הרציונלית בת זמנו של רמד"ל יש מידה רבה של מלאכותיות, ודומה 
היא  המשתמעת  העמדה  הקבלה.  של  אמתותה  בדבר  אפולוגטית  עמדה  על  מעיד  שהדבר 
שהקבלה זקוקה לחיזוק הזה; מאחר שאפשר להראות שהיא תואמת מערכות הנחשבות מערכות 

של ידע אוטוריטטיבי, הרי במשתמע גם היא זוכה במעמד זה.
דוגמה נאה לחשיבה פסאודו־מדעית כזו מופיעה בהקשר של מושג היסודות ונפרשת הלכה 
למעשה כמעט על פני הפירוש כולו. בניסיונו למפות את מערכות הסמלים של הספירות מוצא 
רמד"ל שתי מערכות סותרות. מצד אחד עומדת לפניו המסורת הקבלית הנפוצה הקובעת את 

אידל, 2007, על פי הערך 'זוהר' באינדקס. ולאחרונה — אברמס, 2010 )ושם הפניות רבות נוספות(.
ולא כאן המקום לעסוק במכלול הקשרים ההיסטוריים המשתמעים מכך בין הכותבים השונים.  29

שלום, תש"ח, עמ' 173-171 וחוקרים אחרים.  30
הדיון בי"ג אופני ההיקש בולט מאוד בחיבורנו, ולכן מן הראוי להדגיש שעדיין הכוונה היא גם למידות   31

הרחמים של שמות לד, וראו ב–§1 ובהערות שם.
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סדרן של ארבע ספירות מרכזיות — חסד, דין, רחמים ומלכות — בסדר זה, מן הדק אל העבה, 
במובן הניאו־אפלטוני של המונחים. שיקולים דרשניים המופיעים כבר בספר הבהיר קושרים 
בין ספירות אלו ובין היסודות מים, אש, רוח ועפר בהתאמה. אבל מצד אחר קובע המדע בן 
זמנו כי על פי טיבם של היסודות יש לסדרם מן הקל אל הכבד דווקא כך — אש, רוח, מים ועפר. 
כדי ליישב בין המערכות מגייס רמד"ל שתי מערכות נוספות של סמלים — הטבעים32 ורוחות 
השמים — וכך נפתח הפתח ללישתם של הסמלים כרצונו. על פי המסורת הקבלית הנזכרת, 
החסד, למשל, הוא דרום, והדין הוא צפון.33 טבעו של הדין בבחינת אש הוא חם ויבש, וטבעו 
של הדין בבחינת צפון הוא קר ולח, ומכאן שלדין ארבעה טבעים. טבעו של החסד בבחינת מים 
הוא קר ולח, וטבעו של החסד בבחינת דרום הוא חם ויבש. הרי שגם לחסד ארבעה טבעים. 
זה,  זו ביחס לרעותה נתבטלה בהקשר מסוים  כי שאלת המעלה של ספירה  סוף דבר, דומה 
שכן זו בעלת ארבעה טבעים וזו בעלת ארבעה טבעים. כך נתבטלה מאליה גם שאלת הסתירה 
המדעית  בחשיבה  השתלבות  משום  זה  פתלתל  במהלך  אין  השונות.  החשיבה  מערכות  בין 
היום  עצם  עד  אחרות  אזוטריות  תורות  של  במגוון  כמו  בה,  יש  אבל  רמד"ל,  של  זמנו  בת 
כך,  או  כך  הקבלית.  ההגות  תקפותה של  הצדקת  לשם  כזאת  חשיבה  מדומה של  גיוס  הזה, 
העובדה שרמד"ל מייחד מקום כה נרחב לעניין זה מעידה על החשיבות שהוא מייחס לצורות 
הסמלים  מערכות  את  באמצעותן  להצדיק  שלו  הצורך  ועל  פילוסופיות  או  מדעיות   חשיבה 

הקבליים.
מערך  בתוך  התורה  נדרשת  בהן  המידות  י"ג  של  שילובן  באופן  גם  למעשה  כי  לציין  יש 
הסמלים של הספירות יש מלאכותיות רבה. נמשיך לשם הדוגמה את הדיון שלמעלה. הדין הוא, 
כאמור לעיל, אש, כלומר 'יסוד קל מכל שאר היסודות' )§5(; החסד, כאמור לעיל, הוא מים, 
כלומר 'יסוד כבד, חמור יותר משאר היסודות זולתי הארץ' )§6(. מכאן שבהקשר לי"ג המידות 
בהן נדרשת התורה, כך גורס הרמד"ל, 'שני היסודות האלו הם קל וחומר' )§9(. סמליות כזו 
מעוררת סדרה של תמיהות. למשל, עקרונית, כיצד מיישבים את הדינמיות הטמונה בתהליך 
של היקש לוגי עם הסטטיות של יסודות חומריים כמו האש והמים? אמנם המים 'כבדים' מן 
וכיצד  ה'חומר'?  ממידת  לחלק  הוא  דווקא  ייחשב  לא  ומדוע  מכולם,  כבד  העפר  אבל  האש, 
חסד(,  )בהיותו  הנזכרת  הספירות  בסדרת  הראשון  ה'חומר',  ו'כבדותו' של  מיקומו  מתיישבים 
עם היותה של ספירה זו גבוהה מכל רעותה? והאם אמנם ראוי לראות בספירת החסד ספירה 
'חמורה' ו'כבדה' יותר מספירת הדין 'הקלה'?34 דומה כי תמיהות מעין אלו הקשו על קוראיו 
 של פירוש זה לי"ג המידות, ובסופו של דבר הובילו לידי כך שהחיבור נותר בשולי ההיסטוריה 

של הקבלה.

רדוקציוני;  אופי  בעל  בעיקרו  הוא  לפנינו  העומד  הפירוש  דוד,  בן  ר' אשר  לדרכו של  בדומה 

'טבע  ב:  הלכה  ד,  פרק  התורה  יסודי  הלכות  החזקה,  היד  רמב"ם,  ראו  היסודות  של  'הטבעים'  לעניין   32
האש חם ויבש והוא קל מכולם, והרוח חם ולח, והמים קרים ולחים, והארץ יבשה וקרה, והיא כבידה 
מכולם והמים קלים ממנה לפיכך נמצאים למעלה על הארץ, והרוח קל מן המים לפיכך הוא מרחף על 
פני המים, והאש קל מן הרוח, ומפני שהם יסודות לכל גופים שתחת הרקיע ימצא כל גוף וגוף ... מחובר 
מאש ורוח ומים ועפר, וארבעתן יתערבו ביחד ... וכל גוף וגוף המחובר מארבעתן ימצא בו קור וחום לח 
ויבש כאחד'. חלוקות כאלה אינן נפוצות בגוף הזוהר, אך הן נפוצות בכתביו של הרמד"ל )ספר הרימון, 

וולפסון, א"ר, 1988, עמ' 279-278( וכן בתיקוני זוהר )תיקון סט, קח ע"א או תיקון ע, קלד ע"א(.
וראו עוד להלן בהערה 69.  33

ולעומת זאת, לדוגמה של שילוב הרמוני יותר בין מערכות שונות של סמלים ראו בהערה 62.  34
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הוא מיועד להראות כי למעשה 'סודם' )או מהותם( של כל ההיבטים הנראים לעינינו שונים זה 
יוצר יש שני היבטים, שרק  מזה אינו אלא אחד — הספירות. למערכת הסימבולית שהרמד"ל 
לכאורה הם סותרים — ההאדרה המיתית של המחשבה האנושית היא בה בעת גם רדוקציה של 
האלוהות להיבטים ארציים. מאחר שאנו כבר יודעים שגם הרמד"ל הכיר את הטקסטים הקודמים 
לו, אי אפשר להתעלם מן ההיבט הדיאלוגי שבטקסט שלו — דחיית המגמות האנתרופומורפיות 
ר' אשר  יותר של  'המופגנת' לטעמו המתון  והחזרה  הי"ג,  ומתגברות במהלך המאה  ההולכות 
בן דוד. למרות ההבדלים בהרבה מהפרטים של שני הפירושים האלה, של ר' אשר ושל רמד"ל, 
השימוש  ניכר  שניהם  אצל  מארגנים:  עקרונות  או  מאפיינים  בכמה  הדמיון  מאוד  בולט  עדיין 
'משלים'; שניהם  ועוד  גם שנים־עשר  הי"ג הם אחד, אבל  פילוסופיים; אצל שניהם  במושגים 
ניכרים  מעמידים את מניין הספירות על שלוש תכונות מרכזיות, כאשר בכל אחת מהספירות 
הניכרות  סימבוליות  מסורות  של  בגלגוליהן  מהעיון  כי  להוסיף  יש  לזאת  מרכיבים.35  ארבעה 
במכלול כתביו של הרמד"ל מתברר קשר הדוק דווקא לרמב"ן ולר' עזריאל,36 הפועלים כמו ר' 
האנתרופומורפי  הגוון  בעלת  לִספרות  פחות  והרבה  הי"ג,  המאה  של  הראשונה  במחצית  אשר 
ור'  מבורגוס  משה  ר'  של  הנזכרים  הפירושים  כגון  ואילך,  הי"ג  המאה  מאמצע   הנכתבת 

יוסף ג'יקטיליה.
אם נעיין אפוא בביוגרפיה הספרותית של הרמד"ל לאורו של הפירוש העומד לפנינו, נראה 
שגם לאחר שאימץ את קבלת הספירות37 לא קיבל עליו את הגוונים היותר אנתרופומורפיים שבה, 
המאפיינים טקסטים הצצים חדשות לבקרים כבר מאמצע המאה; יותר משהוא מצטייר כשותף 
ליצירה המיתית־האנתרופומורפית בזוהר, הוא מצטייר כממשיך דרכה של קבלת ראשונים ומי 
שמורא הרציונליסטים עליו. אם נעיין לאור פירוש זה בהיסטוריה של המגמות הטקסטואליות 
הניכרות באותה העת, נוכל להבחין במגוון יובלים טקסטואליים הנמשך מהמחצית הראשונה 
ומגוונים; מקצת  סוערים, חדשים  יובלים  לתוכו מתמזגים  ועד למחצית השנייה.  של המאה 
המקובלים מאמצים אותם )כגון האחים הכהנים או כמה מכותבי הזוהר(, ומקצתם, כגון הרמד"ל, 
מתעלמים מהם. בספרו המונומטנלי 'זרמים עיקריים במיסטיקה היהודית' הציג גרשם שלום 
את ההיסטוריה של המאה הזאת כהיסטוריה פוזיטיבית, המתקדמת באופן רציף וישיר מפרובנס 

לגרונה, ומשם לקסטיליה. במצב הנוכחי של המחקר נראה שהתמונה מורכבת יותר.38
לדיון במגמה התוכנית הכללית נצרף גם דיון בצורה החיצונית. הרדוקציוניזם המאפיין את 
פירושו של הרמד"ל כרוך במתכונת חיצונית בעלת גוון טכני ואפילו מילונאי, בדומה לחלקים 
רבים אחרים בכתביו של הרמד"ל או של בן זמנו, ר' יוסף ג'יקטיליה. קרוב לוודאי שבמתכונת 
המילונאית יש משום היבט של התיידדות עם מערכת בלתי ידועה, ניסיון להציגה באופן בהיר 
העומד  המסוים  הפירוש  של  המודגשת  שהטכניות  ייתכן  ועוד,  קוראיו.  ולחוג  עצמו  לכותב 
לפנינו, אף ביחס לכתביו האחרים של הרמד"ל, היא זו שגרמה לחוסר הפופולריות שלו, כלומר 

השוו את הטקסט שלנו בעיקר לעמ' 52, 60, 62 בפירושו של ר' אשר. וראו גם כאן בהערות 10, 15,   35
.59

וראו בהערות שצורפו למהדורה להלן, או בהערות שצירף שלום לשושן עדות ולפירוש עשר ספירות   36
)שלום, תשל"ו]ב[(, או לנאמר אצל ליבס, י', תשנ"ז.

זאת אם נקבל את דעת אלטמן )ראו לעיל הערה 9( שספר אור זרוע )שקבלת ספירות של ממש אינה ניכרת   37
בו( הוא אכן הקדום בחיבוריו של הרמד"ל.

ונקודת המבט שלנו כאן מחזקת מחקרים רבים אשר נכתבו ברוח זו. ראו למשל אידל, תש"ם)א(, והנ"ל,   38
תשס"ד)ג(, בייחוד עמ' 189-184.
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לנדירות העתקתו. לעומת זאת בחלקים ניכרים בזוהר נמצא שימוש במערכות סימבוליות רבות 
זה מכבר לקוראיו, כאשר הדגש עובר מן המילונאות אל  ומוכר  בבחינת מובן מאליו הידוע 
המורכבות היצירתית והפיוטיות )וראו למשל את המאמר הנזכר על הוורד(. זה אחד ממקורותיו 
הרבים של הקסם הזוהרי, המנוגד לטכניות של הרמד"ל, וזו אחת הסיבות המרובות לכך שגורלו 
של הזוהר שפר מאות מונים יותר מגורל החיבורים הדומים כל כך לכאורה בתוכניהם, דהיינו 

חיבורי הרמד"ל, וזאת אפילו בקרב החוקרים.39
י"ג  של  זו  סימבולית  מערכת  למעשה  שהלכה  לגלות  מפתיע  כאן  עד  האמור  כל  ואחרי 
מידות שהתורה נדרשת בהן נפוצה לא בכתביו של הרמד"ל בלבד, אלא גם בזוהר. בשום מקום 
בזוהר לא קיימת הצגה שיטתית של מערכת סימבולית זו, ולכן גם לא נתנו עליה החוקרים את 
הדעת. אבל מתברר כי מרכיבים חלקיים שלה מהדהדים במקומות רבים מאוד, וכי אלה שולבו 
ופרט', סמל לתפארת  'כלל  זוג המונחים  נפוץ  בייחוד  יחד עם מערכות אחרות של סמלים. 
ומלכות.40 עתה עמדנו אפוא על חשיבותו של חיבור נדיר זה של הרמד"ל, שכן הוא מבהיר 
לנו כי במקורם אין סמלים אלה מבודדים; הם נותרו בבחינת שרידיה של מערכת סימבולית 
מלאה שסר חנה — אולי בגלל הטכניות שלה, אולי מכיוון שלא כל האספקטים שלה מסתברים 
מעצמם.41 אנו יכולים ללמוד מכך שגורלם של סמלים קבליים תלוי גם באסתטיקה שלהם, 
בקשר הישיר )הרעיוני, הציורי, הפרשני או כל קשר אחר( הניכר בהם באופן תמציתי; סמל 
להיגיון  זקוק  הוא  ההיסטוריה;  במהלך  שישרוד  כדי  דיו,  ברור  להיות  הלב,  אל  לדבר  צריך 
הפנימי שלו כך שיתיישב עם הרצף של מרבית המערכות האחרות החשובות למקובל. נראה 
שכל אלה משתלבים במגוון המגמות הסותרות המעצבות את הסמל הקבלי והקובעות באיזו 

מידה ישרוד הסמל בתהליכי האבולוציה והבררה הטבעית המתקיימים בתחום הקבלה.42
זה.  היו שותפיו בתחום  ומי  זו,  יוצרה הראשון של מערכת  הוא  קשה לדעת אם הרמד"ל 
לא מן הנמנע שלא היה היחיד או הראשון, וכי אין הזוהר הולך בעקבותיו בלבד, אבל במצב 
הידע הנוכחי נקרא לה על שמו. בהתחשב בכך נטען כי רק מקובל אחד הולך בעניין זה באופן 
מערכת  הי"ד,  המאה  בראשית  הוא,  אף  המציג  החסיד,  יהודה  בן  דוד  ר'  בעקבותיו,  שיטתי 
סימבולית ספירתית של י"ג המידות בהן נדרשת התורה, שהרבה מפרטיה שונים, אבל התפיסה 
ר' דוד  ניכר בכתביו של  המערכתית בה שווה.43 מעניין לציין בהקשר הזה שעל דרך הכלל 

ויש לשים לב שלמעשה כמעט אין מחקרים המתמקדים בהגותו של הרמד"ל, וזאת בניגוד לאלפים רבים   39
של דפים שיוחדו לזוהר. למעשה רוב המחקרים על הרמד"ל נעשים אגב פרסומו של אחד הטקסטים 
שלו, כפי שאפשר לראות לדוגמה בערכים הביבליוגרפיים המצויים בהערות השולים של מאמר זה. בין 
המחקרים הספורים שהתמקדו ברמד"ל ללא פרסום טקסט אפשר להזכיר את מחקרה של יעל נדב )נדב, 

תשי"ט( או את מחקרה של אסי פרבר–גינת )פרבר–גינת, תשמ"ד(.
ראו דוגמה להלן בסמוך להערה 106. ובזוהר ראו ח"א, מז ע"ב; ח"ב, קסב ע"א; ח"ג, רסא ע"א. בפרט   40
אפשר למוצאם בחטיבות מוגדרות היטב, כגון בחטיבת הפקודין — ח"ב, כה ע"א–ע"ב )נדפס תחת הכותר 
ר"מ; וראו גם סובול, תשס"ב, עמ' 10-7(, בספרא דצניעותא )ח"ב, קעח ע"א(, באדרא רבא )ח"ג, קמג 
ע"א(, בתיקוני זוהר )תיקון מז, פ"ד ע"א( ועוד. גם מידות אחרות נדרשות לעתים באופן סימבולי בזוהר. 

וראו להלן בהערה 107, 110.
ראו הדוגמאות המובאות בסמוך להערה 34-33.  41

בעניין השימוש במושג האבולוציה גם בתחום התרבות ראו ליברמן, א', 2007.  42
ראו הכהן, 2009, בייחוד עמ' 123-118. מערכת חלקית שסמליה מושפעים בעיקר מפירושו של ר' יוסף   43
ג'יקטיליה מצויה שם, עמ' 191-190, 207. דבריו אלה של ר' דוד מופיעים גם בכתב היד של בית הספרים 
הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, 8°488, אשר נכתב בכתיבה ספרדית בינונית בגיברלטר, עמ' 38ב-39א.
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מהלך של התרחקות הדרגתית מתורת הפרצופים האנתרופומורפית של האדרות והתמקדות 
בתורת הספירות.44

בין הרמד"ל לזוהר

הוא מחברו של  כי הרמד"ל  גרשם שלום  במאה העשרים שלטה בעולם המחקר עמדתו של 
של  כתביו  ובין  הזוהר  בין  ובסגנון,  בתוכן  וכולל  גורף  דמיון  קיים  כי  טען  שלום  הזוהר. 
הרמד"ל.45 ליבס, לעומת זאת, הציג במאמרו הנזכר בראש מאמרנו תמונה מורכבת יותר, שבה 
ניכרים לעתים קרובות קווים של מחלוקת רעיונית. מסקנתו היתה שרמד"ל לא היה מחברו 
המתודולוגיות  מגוון  מהו  היא  זה  מאמר  בעקבות  שנפתחה  השאלה  הזוהר.  ספר  של  היחיד 
שיש לגייס כדי לנסות לפרום את מה שנתפס עתה כסבך טקסטואלי רחב ורב מחברים, דהיינו 
ספרות הזוהר. בהמשך למתודולוגיות השונות שנקטתי בפרסוַמי עד עתה אתייחס כאן לשאלה 
באיזה אופן פרטני עדיין אפשר לקשור בין הרמד"ל לזוהר; אם לזוהר מחברים רבים — האם 
נוכל להראות כי פסקה מסוימת, ולו אחת, יצאה דווקא מתחת ידיו? המתודולוגיה המוצעת כאן 
היא ההשוואה הממוקדת ליחידות טקסטואליות מוגדרות היטב בתוך הזוהר. אם לזוהר מחברים 
רבים, הם קיימו ביניהם, מן הסתם, דיאלוג אוראלי או ספרותי; משום כך אפשר למצוא לעתים 
קרובות נקודות דמיון בין שתי יחידות זוהריות, או בינן ובין כתבי הרמד"ל — באלמנט רעיוני 
זה או אחר, במטבע לשון המאפיין את הז'רגון שהתהווה בחוג, או במאפיין תחבירי כלשהוא 
וכו'. אבל כדי שיהיה אפשר להרהר בשאלת זהותם של הכותבים, או למצער בשאלת הקרבה 
ביניהם, יש להצביע על מקבץ משמעותי של סמלים ורכיבים תאולוגיים שווים, ולהראות כי 
רק מיעוטם של הרכיבים סותרים. לאחר ששוקלים גם היבטים של סגנון ושל מבנה הטקסט, 
אפשר להמשיך ולתהות מה היחס המסוים הקיים בין הטקסטים הנידונים; האם ניכרת השפעה 
אידאית? האם ניכרים קשרים טקסטואליים? האם אפשר לקבוע שטקסט אחד מעבד את רעהו? 
ליישומה של  בודדות  דוגמאות  ביניהם? אצביע על כמה  הזמן  יחסי  האם אפשר לקבוע את 

המתודולוגיה הזאת, בבחינת צעדים ראשונים במימושה:

נפתח באזכורה של קבוצת דוגמאות שליליות: על פי הקריטריונים המוצעים כאן, את   •
ספרא דצניעותא ואת האדרות לא כתב הרמד"ל, שכן אף על פי שאפשר למצוא כמה 
נקודות מגע בינן ובין כתביו, הרי רוב האלמנטים התאולוגיים אינם מתיישבים אלה עם 
אלה כלל ועיקר. טענה זו היא כאמור אחד מצירי הטיעון במאמרו הנזכר של יהודה ליבס, 

והיא מקבלת חיזוק רב מתוך העיון בפירוש העומד לפנינו.
הקשרים  על  הצביע  שלום  כבר  תורה.  סתרי  חטיבת  היא  זאת,  לעומת  הפוכה,  דוגמה   •
האידאיים ההדוקים בינה ובין כתביו של הרמד"ל. תשבי הרחיב יריעה זו ואף מצא פסקה 
משותפת: אצל הרמד"ל היא מופיעה בעברית, ואילו בסתרי תורה — בארמית.46 לאחרונה 
וחל כמעט  ביותר  ואכן הדמיון בעולם האידאי רחב  זו,  ייחדתי מאמר לתיאור חטיבה 
כך  זאת אפשר להצביע על כמה סתירות.  ובכל  והתאולוגי.  כל המערך הסימבולי  על 

סובול, תשע"ב, בייחוד עמ' 320-317.  44
שלום, 1941, פרק 5.  45

ראו בעיקר שלום, 1941, עמ' 184; תשבי, תשי"א, עמ' יב, יז-יט.  46
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למשל על פי תורת הנפש של הרמד"ל יש לאדם נפש, רוח ונשמה, ואילו סתרי תורה 
מעמיד תורה זו על הניגוד בין הנשמה ובין היצר הרע. נקודת המפתח לפתרון היחס בין 
הטקסטים היא העובדה שבספר המשקל מייחס הרמד"ל את העמדה השנייה לתלמידו 
האהוב, ר' יעקב ש"ץ. הצעתי, המפורטת במאמר ההוא, היא כי אותו תלמיד אהוב הוא 
שכתב את הסתרי תורה; בדרך כלל הציג את עמדות רבו, אלא שעשה זאת בסגנון דרשני 

השונה מסגנונו המדוד של רמד"ל, ולעתים גם חלק עליו.47
אפשר למצוא בכמה מקומות בזוהר כמה וכמה דרשות המציגות מקבץ רעיונות הדומים   •
לאלה שמעלה הרמד"ל. כך למשל בדרשות 'איילה שלוחה' ו'סוד ייחוד האמונה'.48 הן 
'קול'  המונחים  באמצעות  הנבואית  בהתגלות  לפנינו,  העומד  לפירוש  בדומה  עוסקות, 
ו'דיבור', ברומזן לתפארת ולמלכות; הן תוהות אם יש 'קול בלא דיבור'; ה'קול' הוא צירוף 
של שלוש מרוחות השמים או שלושה מן היסודות, ובכל זאת מן השלושה נוצר 'אחד'. 
ולבסוף: הדרשות מגייסות את י"ג המידות בהן נדרשת התורה לצורך סימבוליזציה של 
המערכת האלוהית — כלל ופרט, או כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל. יש בהן לא מעט 
פרטים שאין להם מקבילה או סתירה אצל הרמד"ל, ואי לכך קשה לקבוע עמדה מדויקת 
ביחס אליהם. אולם אי אפשר להתעלם מכך שסגנונם של אותם טקסטים מסוימים שונה 
מאוד מזה של הרמד"ל: מדובר בדרשות ארמיות, ואילו הרמד"ל כתב עברית, ובדרך כלל 
על פי עקרונות תמטיים. ההבדל בולט עוד יותר בדרשת 'איילה שלוחה', שכן דרשה זו 
היא חלק מסיפור המשבץ דרשות בתוך נוסחאות מסגרת נרטיביות. אין לנו שום ראיה 
לכך שבחיי הרמד"ל חלה מטמורפוזה סגנונית, וכל הראיות הקושרות באופן כללי בין 
הרמד"ל לזוהר הן ראיות 'נסיבתיות' וכוללניות, ואינן ממוקדות בטקסט מוגדר. לעת עתה 
לא נוכל אלא לקבוע כי מי שכתב את הדרשות האלה היה קרוב מאוד לעולמו התוכני 
של הרמד"ל, בין שהיה חבר ובין שהיה תלמיד, ממשיך דרך או אף מעבד מאוחר. אין לנו 

בינתיים כל ראיה לטענה נחרצת יותר.

ספרותיים  גבולות  בעלות  טקסטואליות  ליחידות  הקרבה  משאלת  היוצא  זה,  מחקרי  מהלך 
הדמיון  מאפייני  כי  להבחין  אפשר  השאלה  הצבת  עצם  לאחר  אבל  מסיומו.  רחוק  ברורים, 
מתרכזים במקומות מוגדרים היטב בזוהר; איננו מתייחסים עוד בהקשר זה באופן עמום וכוללני 
לזוהר, אלא יחידות ספציפיות הן ש'צפות על פני השטח' ומגלות קרבה מובהקת לכתביו של 
הרמד"ל, להבדיל מיחידות אחרות הרחוקות ממנו באופיין. לעת עתה, זאת יש להדגיש, לא 
נמצאה אף יחידה אחת שאפשר לומר עליה בסבירות גבוהה כי אכן נכתבה על ידי הרמד"ל 

עצמו.

מרוז, תשע"א, ושם גם פרטי הטיעון. עוד ראו שם כמה דוגמאות נוספות לקשרים בין יחידות טקסטואליות   47
מוגדרות בזוהר ובין כתביו של הרמד"ל.

ח"א, רמו ע"ב; ח"ב, ג ע"א. בגלל קיצורה של הדרשה השנייה נבהיר שהכוונה לסעיפים יט־כ במהדורת   48
הסולם.
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פירוש הרמד"ל לי"ג מידות — הטקסט

חיבור בלתי ידוע זה נמצא לעת עתה במלואו בכתב יד אחד ויחיד — כתב יד ניו יורק, 
יד אשר  כתבי  לתצלומי  במכון  )סימנו  עמ' 129ב—131ב   ,1609 לרבנים  בית המדרש 
בבית הספרים הלאומי הוא 10707(. כתב היד, המסומן בסיגלה — נ, הוא מן המאה הי"ד, 
כתוב בכתיבה ספרדית רהוטה וקשה לקריאה.49 הוא כולל אוסף מגוון של טקסטים של 

מקובלים בני המאה הי"ג — ר' אשר בן דוד, ר' עזריאל, ר' יוסף ג'יקטיליה ועוד.
חלק מהטקסט )§11-1( מצוי גם בכתב יד מינכן, ספריית המדינה 47, ס' 1611, אשר 
הפירוש  מובא  כאן  מ(.50   — )סיגלה  בוונציה  הט"ז  במאה  אשכנזית  בכתיבה  נכתב 
של  ידיו  תחת  יצא  שלום  של  להערכתו  אשר  מוכר',  בלתי  קבלי  'חיבור  של   בסופו 

רמד"ל.51
חילופי הנוסח מובאים בהערות השוליים. לא הבאנו חילופי נוסח קלים כגון קיצורים 
מלא  כתיב  וכו'(,  )אע"פ  תיבות  ראשי  או  )אומר/אומ'(  מילים  סופי  השמטת  ידי  על 
וחסר, חילופי זכר ונקבה, תוספת או חיסרון של ה' היידוע, חילופים בין כינויי המספר 
וכיוצ"ב.52  או שלושה־עשר(,  י"ג  )למשל  העבריים  המספרים  באמצעות  או  הידועים 
פסוקים מן המקרא או מובאות )או פארפרזות( מן הספרא מוצגים באותיות מעובות. 
בדרך  ואם  גרשיים  באמצעות  אם  הדגיש,  שהסופר  למילה  גרשיים  הוספנו   כאן 

אחרת.

בשולי החיבור מופיעות הגהות אחדות. נראה שמקצתן נכתבו בקולמוסו של המעתיק, ומקצתן בקולמוס   49
אחר. רק בשני מקרים מדובר בהוספת מילים שנשמטו ממקומן )ראו בהערה 112, 115(. כל שאר ההגהות 

הן בבחינת סיכום מקוצר או ראשי פרקים, ולכן לא הבאנו אותן כאן.
על כתב יד זה ועל המעתיקים של עוד קבוצת כתבי יד ממינכן ראו מ' בניהו, תשמ"ד.  50

שלום, 1927; הנ"ל, תשל"ו, עמ' 3; אלטמן, תש"מ, עמ' 221.  51
מקראה לסימנים הנהוגים כאן:  52

אות או מילה הכתובות שלא במקומן — בין השיטין או בשוליים >א<    
הטקסט הפסקאות  ספרור  היד,  בכתב  העמודים  מספרי  סימון  )למשל  שלי  תוספות  ]א[     

וכיוצא בזה(   
טקסט בלתי קריא, באופן מלא או חלקי, בגלל פגם טכני בכתב היד או בצילום }…{ }..א...{   

ציון סוף דף    /  
ציון סוף שורה   |  
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]נ 129ב[ פ' י"ג מדות עד"ה ]על דרך הסוד[ להחכם הה"ר משה הכהן53 דליאון54 זצ"ל55
]§1[ ]מ 385א[ ר' ישמעאל או' ]אומר[ | בשלש עשרה | מדות התורה | /]מ 385ב[ נדרשת.56 מקל 
וחומר. הנה כבר ידעת והתבוננת על כי סוד מדותיו של הב"ה הם סוד | שמו ית'.57 והנה הם 
מתחלקים לסוד י"ג מדות שהם העיקר האמיתי והסוד השלם. וכבר | זכרנו על כי סוד העולם 
התעוררנו  זו  כדוגמה   | כי  ואמנם  החשבון.  תשלום  והוא  עשר,  שנים  בסוד  תקונו  העליון58 
לשלשה  החשבון   | משלים  והוא  עשר,59  שנים  על  העומד  מטה,  של  עול"ם  סוד  על   בתחלה 

עשר.60
]§2[ והנה תדע לך כי סוד הי"ג הם הם מדות הידועות בסודם. ואמנם | כי סוד התור"ה הקדושה 
כבר רמזנו סודה. ועל כל פנים בהיות התור"ה הקדושה סוד החכמ"ה | העליונ"ה61 כפי אשר 

כינויו של הרמד"ל בשם 'הכהן' אינו ידוע לנו ממקור אחר. גם וולפסון כבר העיר על עניין זה, וראו   53
בהערה 2 לעיל.

על פי הקטלוג הממוחשב של הספרייה הלאומית כתוב כאן 'כוליאני', ודומני שטעות הדבר.  54
כל הכותר הזה חסר בכתב יד מינכן.  55

ספרא, ויקרא א, א–ב. מובאות ממקור זה )או פארפרזות( הובאו כאן באותיות מעובות.  56
הקשר בין י"ג מידות הרחמים של קב"ה ובין שמו כבר נרמז במקרא: 'וירד ה' בענן ... ויקרא בשם ה' ...   57
ויקרא: ה' ה', אל רחום וחנון ...' ]שמ' לד, ה–ו[. וראו עוד סנהדרין, קיא ע"א; רמד"ל, ספר הרימון, עמ' 
313; זוהר ח"ג, ז ע"ב. הסעיף הנוכחי טוען למעשה כי י"ג המידות בהן נדרשת התורה הן הן י"ג מידות 

הרחמים והן הן שמו.
מטה.  של  ועולם  אמצעי  עולם  עליון,  לעולם  הספירות  עולם  של  חלוקה  מוצאים  אנו   4-1 בסעיפים   58
נראה שהכוונה לשלוש קבוצות של הספירות — בינה, ו' קצות התפארת ומלכות — וזאת אגב תהליך 
הגלגלים  של  התיכון  לעולם  השכלים,  של  העליון  לעולם  האריסטוטלית  החלוקה  של  סימבוליזיציה 
ולעולם התחתון, מתחת לירח. חלוקות כאלה )בווריאציות קלות אך עם התייחסות למקור האריסטוטלי( 
מצויות גם בכתביו האחרים של רמד"ל: שקל הקדש, עמ' 74, 88, 104; שושן עדות, עמ' 333; משכן 
עמ'  ספרדית(,  כתיבה   ,15-14 מאה   ,1754 )ס'   OR. KU. 833 המדינה,  ספרית  ברלין,  כ"י  העדות, 

117א-ב.
סדרה שלמה של מקורות שונים ומגוונים עשויה לשמש בסיס לטענה זו. למשל חגיגה, יב ע"ב )הארץ   59
עומדת על י"ב עמודים; והרעיון מקושר גם למושג 'זרועות עולם', על פי דב' לג, כז(; ספר יצירה — י"ב 
גבולי אלכסון שהם י"ב אותיות 'פשוטות' וגם 'זרועות עולם' )מהדורת לוין–אפשטיין, פ"ב מ"א; פ"ה 
מ"א; או היימן, 2004, §17, 47-45(; פירוש ר"י סגי נהור לספר יצירה, פ"ב מ"א, בתוך: שלום, תשל"ט, 
עמ' 11 בנספח )י"ב אותיות פשוטות שהן י"ב עמודים(. ולעתים קרובות מקושר מספר זה גם למספר 

שבטי ישראל או לים הנחושת העומד על 'שני עשר בקר' )מל"א ז, כה(.
כמו בחיבורנו, כך גם בספרות הזוהר אנו מוצאים כמה וכמה מקורות המנסים להסביר את חשיבותו של   
המספר שלושה־עשר דווקא בכך שהוא 'עומד מעל השנים עשר' או 'משלים' אותם. וכך אצל הרמד"ל, 
ספר הרימון )וולפסון, א"ר, 1988(, עמ' 8 וכן בזוהר, ח"א, רמא ע"א; ז"ח, ב ט"ס )סתרי אותיות(; ז"ח, 
כך בח"ב, צא ע"א  צירופים שאינם מתבקשים מאליהם:  זה כמה  מוצאים בהקשר  אנו  מ ט"ג. לעתים 
מושתתת ספירה זו על מספרן של י"ב המצוות המעולות שיש בהן רחמים ושל אחת השלטת על כולן, 
היא מצוות 'השמור'; ואילו בח"ב, קלב ע"א נזכרים י"ב מינים של שבח והלל לאל — ואליהם מצטרפת 
'מלכות'. למקרים נוספים ראו ח"ב, קלב ע"ב; ח"ב, קפ ע"ב. המלאכותיות של הצירוף מעידה יותר מכול 
על החשיבות המיוחסת למספר י"ג או על כוחה של מסורת י"ג המידות. עוד ראו לעיל בהערות 10, 15, 

.35
§1 חילופי נוסח: וחומר[ מ: וחומר וגו'. הב"ה[ מ הקדוש ברוך הוא. שמו ית'[ מ שמו יתעלה ויתברך.  60

על פי בראשית רבה )מהדורת תיאודור־אלבק( א, א, עמ' 2. הקשר בין התורה לספירת חכמה מופיע הרבה   61
בקבלה. ראו רמד"ל, שקל הקדש, עמ' 19, או ספר הרימון, עמ' 326, או בדיון הכללי של תשבי ולחובר, 

תשמ"ב, עמ' קנג-קנה.
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אמרנו, ומשם יוצאת, מן הקו"ל הדק הפנימ"י,62 הוא העול"ם העליו"ן, והוא עומד | על י"ב63 
כאשר התעוררנו.64

]§3[ ואמנם כי הוא הענין הנכון בהיות סוד ד' הפאו"ת אשר לארבע רגלי"ו | לעומת המסגר"ת.65 
כי תמצא סוד ד' הפאו"ת, שהם שלשה, זולתי שהעול"ם של מט"ה נכלל | בעולם האמצע"י,66 
ומפני זה שלשה האבו"ת הם המרכבה.67 ואין מרכב"ה זולתי בד' ועל כן הוא | סוד שלש"ה והוא 

סוד ארבע"ה. והנה סוד ענין זה בדרכים הרבה, אבל הנני נכנס בסוד | ביאור ענין זה.68
]§4[ א"ש ומי"ם ורו"ח. צפו"ן ודרו"ם ומזר"ח.69 הנה כבר התעוררנו על | סוד ארבע היסודות, 

האלוהית  הישות  בין  מזהה  ואילך   )20-17  ,14 ב–§12,  )וכן  זה  מסעיף  הנפרשת  הסימבולית  המערכת   62
הנאצלת על פי השיטה הניאו־אפלטונית להתגלות הנבואית. הסמלים המופיעים כאן הם: בינה כשפע 
היוצא מן החכמה היא 'הקול הדק הפנימי' )ועל פי שקל הקדש, עמ' 6, היא גם 'קול שאינו נשמע'(; שש 
הספירות היוצאות מן הבינה הן 'הקול הנשמע', או 'קול בלא דיבור', ואילו ספירת מלכות היא 'דיבור 
המתנועע בקול'. מושגים אלה נפוצים גם בכתביו האחרים של רמד"ל, וראו שקל הקדש, עמ' 93-89; 
ספר הרימון, עמ' 108; סוד עשר ספירות )בתוך: שלום, תשל"ו]ב[(, עמ' 373, 386; שושן עדות, עמ' 331. 
המקבילות הארמיות של הביטויים האלה )בווריאציה כלשהי( מצויים לעתים גם בזוהר; וראו ח"א, נ ע"ב; 

שם, רט ע"א; ח"ב, רכו ע"ב; ח"ג, רסא ע"א.
מקורה של מערכת זו בתיאורים שונים של הנבואה במקרא ואצל חז"ל, אבל בעיקר בחלוקה של ספר   
יצירה — 'קול, רוח ודיבור' )מהדורת לוין–אפשטיין, פ"א, מ"ח; או היימן, 2004, §5(. חלוקה זו נעשית 
פופולרית מאוד בקבלת המאה הי"ג; כך למשל בחוג העיון )וראו ורמן, מ', 1992, עמ' 67( או בפירושים 
השונים לספר יצירה )פירוש ר' יוסף אשכנזי לספר יצירה, הנדפס על שם הראב"ד בתוך מהדורת לוין–
אפשטיין, פ"א, מ"ט(. אלא שמערכת זו זקוקה להתאמה הן למערכת המושגים הניאו־אפלטונית )שעל 
פיה מתבקש לטעון כי הרוח דק מן הקול( והן לתיאור הסימבולי של התפארת כרוח )כאחד מארבעת 
היסודות, ולאו דווקא במובן הנבואי(. אלמנטים שונים של התאמה מצויים כבר בפירושו של ר' יצחק 
סגי נהור )שלום, תשל"ט, עמ' 3, 6 בנספח(, ואחר כך אצל הרמב"ן. וראו למשל בפירושו לספר יצירה 
)שלום, תשנ"ח]א[, עמ' 95(: 'עשר ספירות בלימה. אחת — רוח אלהי"ם חיים ... והוא לשון דק ופנימי 
שאינו גוף. קול ורוח ודבור, וזהו רוח הקדש, כלומר אין לך דבר שאין לו קול כמו הקול הנשמע בדפיקת 
האויר, ורוח יש בו שהוא הדופק והמגיע לאוזן השומע, ודבר שמצייר הענין'. אצל הרמד"ל מגיע תהליך 
זה של התאמת המערכת הסימבולית המסוימת הזאת לידי גיבוש: יש רוח שהיא רוח הקודש )בינה( ויש 
גם  וראו  'קול'(.  )תפארת, אבל בסימבוליקה הנבואית היא  רוח שהיא בבחינת אחד מארבעת היסודות 

תשבי ולחובר, תשמ"ב, קנג-קנד.
העולם העליון הוא כאמור בינה )ראו לעיל הערה 58(. הוא עומד על י"ב, כפי שיראה הטקסט בהמשך,   63

שכן אין שלוש הספירות חסד, דין ורחמים אלא בעלות י"ב היבטים.
§2 חילופי נוסח: סוד הי"ג[ מ ביסוד השלשה עשר. הפנימי הוא[ מ הפנימי כי על כל פנים סוד הקול הדק   64

הפנימי הוא.
מסמלת  'המסגרת'  כאשר  כו–כז(,  כה,  )שמ'  במשכן  השולחן  לתיאור  במקרא  נקשר  המונחים  צירוף   65
בספר  אבל   ,94 עמ'  הקדש,  הרמד"ל, שקל  אצל  גם  מצוי  דומה  רעיוני  צירוף  המלכות.  את  בפירושנו 
הרימון, עמ' 339, מסמל המונח את הבינה. סמל 'המסגרת' לספירת המלכות מצוי גם בזוהר, וראו ח"א, 

כח ע"א )השייך לתיקוני זוהר(; שם, לא ע"א ועוד.
ראו לעיל הערה 58.  66

על פי בראשית רבה מז, ו, עמ' 475; הרעיון נפוץ ביותר בקבלה, דוגמה אחת היא רמד"ל, שקל הקדש,   67
עמ' 12.

§3 חילופי נוסח: רגליו[ נ קשה לקריאה ואושר ע"פ מ. סוד ד' הפאות שהם שלשה[ מ סוד הפאות שהם   68
שלשה. הם המרכבה[ מ הן הן המרכבה. ועל כן[ נ קשה לקריאה, ואושר ע"פ מ. הוא סוד שלשה והוא סוד 

ארבעה[ מ סוד שלשה וסוד ארבעה. אבל הנני[ והנה סוד ענין זה בדרכים הרבה אבל הנני.
היסודות  סמלי  בין  השילוב  על  המבוססים  שלנו,  לטקסט  בתוכניהם  מאוד  וקרובים  מקבילים  קטעים   69
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ארבע הפאות, בהתקשרם ביחד,70 כל אחד ואחד כפי תכונתו. ואמנם | כי סוד ג' הפאות הם ד', 
וסוד ג' היסודות הם ד'. ועל כל פנים כי סוד התור"ה נדרשת | בתוך י"ג בהתאחז העולם העליון 

בהם, כאשר הודענו בסוד הי"ב.71
]§5[ יש לך לדעת כי סוד השלש"ה | יסודו"ת הם הנקראים חס"ד, גבור"ה, תפאר"ת. מלכו"ת 
נתחבר עמהם. ונתהוו ]מ 386א[ יסודות ד'. אמנם | תוכל לדעת כי יסוד הא"ש הוא יסוד ק"ל 
מכל שאר היסודו"ת, כי לעולם טבע האש להיות קל | מכולם, ולעולם תמצא יסוד הא"ש לצד 

צפו"ן. והוא הענין בהיות ארבעה טבעים לצד אחד,72 | כאשר נפרש ב"ה.73
זולתי האר'   | יותר משאר היסודות  חמור  יסוד כבד  כי המי"ם  ויסוד המי"ם כבדים, על   ]6§[
]הארץ[. ואמנם כי יסוד הא"ש והמי"ם והרו"ח אין חמור וכבד מכולם כמו המים, | שהם כבדים 
מן הא"ש ומן הרו"ח. והמי"ם — דרו"ם. והוא ארבע טבעים ביחד. ואע"פ שכבר | רמזנו ברמז 

יש לנו לפרש הענין.74
]§7[ כי תדע לך שיסוד הא"ש לצד צפו"ן, / ]נ 130א[ ואמנם כי טבע הא"ש מתחלק לשנים — 
ח"ם ויב"ש. וצפו"ן מתחלק לשנים, והוא ק"ר ול"ח. הרי | לך כי יסוד הא"ש הוא מתחלק לסוד 

ארבע טבעים. ולעולם צפו"ן הוא צד הא"ש, וסודו בארב"ע.75 |
]§8[ ואמנם כי יסוד המי"ם כמו כן מתחלק לארבע טבעים. והמי"ם הם לצד דרו"ם, ועל כל פנים 
| כי המים יסוד ק"ר ול"ח, והם שני טבעי"ם. ודרו"ם הוא ח"ם ויבש, והם שני טבעים. נמצאו | 

המי"ם בסוד ארבע"ה.76
]§9[ ואמנם כי זה ק"ל וזה חמו"ר. ונמצאו בסוד שמנה. על כי עניינם | בהתחלקם כל אחד יושב 
במחלוק"ת לצדו. כי על כל פנים אין לך ביסוד זה ובין ביסו"ד זה | שהנו]![ במחלוקת. ואמנם כי 
יסוד הא"ש הוא בצדו במחלוקת, בהיות הא"ש לצד צפו"ן | וצ>פ<ון הוא ק"ר ול"ח, והא"ש הוא 
ח"ם ויבש. ועל כל פנים כענין זה יסוד המי"ם. כי המי"ם | לצד דרו"ם. והמים קרי"ם ולחי"ם. 
ודרו"ם הוא ח"ם ויב"ש. ועל כל פנים כל אחד משניהם | הוא במחלוקת. ועל כן שני היסודות 

האלו הם ק"ל וחומ"ר.77

לסמלי רוחות השמים, מצויים הרבה מאוד הן אצל הרמד"ל )למשל שושן עדות, עמ' 337, או שקל הקדש, 
עמ' 92–96( והן בזוהר )למשל ח"ב, כב ע"א(.

השורשים קש"ר, חב"ר )§5 ועוד( או ער"ב )§10 ועוד( נפוצים מאוד בקבלה ומשמשים להדגשת אחדותו   70
הפנימית של עולם הספירות. להלן )בסמוך להערה 113( תודגש אחדות זו בעזרת המליצה הנפוצה אצל 
הרמד"ל, 'נקשר הכל בקשר אחד' )ובזוהר, בארמית, ראו ח"א, רמה ע"א(. הטקסט העומד לפנינו נעזר 
גם בתאוריה המקובלת )ראו לעיל בהערה 32, ובסמוך להערה 72( של יצירת כל החומרים בעולם מתוך 
עירוב וחיבור בין ארבעת היסודות שבטבע. עניין זה חוזר הרבה אצל הרמד"ל, וראו ספר הרימון, עמ' 

129, עמ' 409, ועוד.
הטקסט מפנה את קוראיו ל–§1.  71

עוד בעניין הטבעים ראו לעיל בסמוך להערה 32.  72
נוסח: קל מכולם ולעולם[ מ קל מכולם צף מלמעלה ולעולם. ב"ה[ מ בעזרת השם יתעלה  §5 חילופי   73

ויתברך.
§6 חילופי נוסח: המים יסוד כבר חמור[ מ המים יסוד כבד. והמים דרום והוא[ מ והמים לצד דרום והם.  74

§7 חילופי נוסח: האש לצד צפון[ האש הוא לצד צפון.  75
§8 חילופי נוסח: טבעים והמים[ טבעים כי המים.  76

§9 חילופי נוסח: כי זה קל וזה חמור[ מ כי זה קול וזה חומר. שהנו[ מ שאינו ]וכן צריך להיות[. והאש הוא   77
חם[ כך הוא בכ"י מ. ובכ"י נ נראה כי הסופר כתב בתחילה 'ק"ר' ותיקן אחר כך בין השיטין ל'ח"ם', וכך 

גם להלן בהמשך סעיף זה.
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]§10[ ואמנם כי בהתערבם ביחד78 בהיות | גזרתם79 שוה, כי בהיותם בסוד ארבע כל אחד ואחד 
במחלוקת, הוא גזירה שוה לשניהם, כדי | שיתקשרו ביחד. כי תמצא הא"ש הוא ח"ם ויב"ש. 
והמי"ם קרי"ם ולחי"ם, הרי כי נמצאו במחלוקת. אבל | }כי תמצא{ גזירה שו"ה יש להם כדי 
| בסוד המי"ם מתקשר זה  להתקשר >ב<יחד. כי הא"ש שהוא ח"ם ויב"ש בגזרה שו"ה שיש 
בזה בהיותם גזרה שו"ה. על כי דרום ח"ם ויב"ש והא"ש הוא ח"ם ויב"ש, | הרי לך גזירה שוה 
לשניהם בהיותם מתקשרים ביחד. וצפו"ן הוא ק"ר ולח והמי"ם הוא ק"ר /]מ 386ב[ ול"ח | והרי 
גזירה שוה לשניהם להם ומתקשר זה עם זה. ועל כל פנים ק"ל וחומ"ר גזיר"ה שו"ה. והם | 

כלל התור"ה80 שהיא נדרשת בהם.81
]§11[ ואמנם כי תדע לך סוד עניינם בהתחבר היסודות הוא >בסוד< זה כאשר | אמרנו. ואמנם 
יש לך לדעת. כי לכל רוח >ורוח< מאלו הצדדי"ם ארבעה הם שני היסודות האלו | ושני הפאות. 
והנה תוכל לדעת כי הא"ש והמי"ם אע"פ שהם מתקשרים ביח"ד הכל הוא אחד, | }הנק'{ גדול 
השמיני   | גלג"ל  הוא  כי  ואמנם  המי"ם.  ואת  הא"ש  את  המנהיג  מלמעלה,82  עליהם  העומד 
הקשור בתשיע"י83 ובכח"ו הוא מניע אותם.84 ובלתי זה גלגל האוי"ר אשר עליהם | מלמעלה 

השוו לרמד"ל, ספר הרימון, עמ' 409, וראו גם לעיל בהערה 70 ובסמוך לה.  78
על פי איכה ד, ז, 'ספיר גזרתם'; גם בספר הרימון )עמ' 6( משתמש רמד"ל בביטוי זה לתיאור הספירות,   79
והוא מצוי גם בפירוש ספר יצירה לר' יוסף אשכנזי, הנדפס על שם הראב"ד במהדורת לוין–אפשטיין, 

פ"א, מ"א.
כלומר ה'כלל' הוא סמל התורה, בזכות מכלול ההקשר הרעיוני השל י"ג מידות בהן התורה נדרשת.  80

§10 חילופי נוסח: שיתקשרו[ מסופק בכ"י נ אך אושר על פי מ. אבל כי תמצא גזירה[ מ אבל גזירה. בסוד   81
המים מתקשר[ ביסודו והמים מתקשרים. והאש הוא חם ויבש[ מ ליתא. הרי לך[ מסופק ב–נ א אושר ע"פ 
מ. גזירה שוה לשניהם[ מ גזירה לשניהם. המים הוא קר ולח[ מ והמים הם קרים ולחים. גזרה שוה להם 

ומתקשר[ מ גזרה שוה לשניהם ומתקשרים.
וראו צירופי הלשון בסוכה, מב ע"ב )ועוד(, 'גדול עומד על גביו', וכן ס' יצירה )מהדורת לוין–אפשטין,   82
פ"ו, מ"ג; או היימן, 2004, §48(, 'אחד על גבי שלשה, שלשה על גבי שבעה, שבעה על גבי שנים עשר, 

וכולן אדוקים זה בזה'.
כמו בשושן עדות )עמ' 330, 338-337 ועוד( כך גם כאן נעזר הרמד"ל במושג של גלגלי השמים כדי   83
להוסיף מערכת חדשה של סמלים לספירות, בין השאר משום שגם הגלגלים בדיוק כמו הספירות מתוארים 
כ'ספיר', וראו להלן. שימוש סימבולי זה כבר מצוי בפירוש האגדות לר' עזריאל )ראו מהדורת תשבי, 
ירושלים תש"ה, עמ' 90(. הפירוט המדויק של המערכת הסימבולית חסר כאן ובשושן עדות )שכאמור 
במבוא אולי אינם אלא חלק מטקסט אחד(, אך משניהם עולה כי הגלגל השמיני מסמל את הבינה )ואולם 
ראו גם להלן בהערה 104(, והתשיעי את החכמה. מעליהם מצוי 'האוויר' )להבדיל מן הרוח, שאינו אלא 
דברי  הזה השוו את  העניין  ולכל   .96-94 הרימון, עמ'  יותר מצוי בספר  תיאור מפורט מעט  תפארת(. 
הרמב"ם, היד החזקה, הלכות יסודי תורה, פרק ג, הלכות א־ב: 'הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע וזבול 
וערבות והם תשעה גלגלים. גלגל הקרוב ממנו הוא גלגל הירח, והשני שלמעלה ממנו הוא גלגל שבו 
הכוכב הנקרא כוכב, וגלגל שלישי שלמעלה ממנו שבו נוגה, וגלגל רביעי שבו חמה, וגלגל חמישי שבו 
מאדים, וגלגל ששי שבו כוכב צדק, וגלגל שביעי שבו שבתי, וגלגל שמיני שבו שאר כל הכוכבים שנראים 
וזה  ומסבב את הכל.  והוא המקיף  מן המזרח למערב  יום  בכל  גלגל החוזר  הוא  וגלגל תשיעי  ברקיע, 
שתראה כל הכוכבים כאילו הם כולם בגלגל אחד ואף על פי שיש בהן זה למעלה מזה מפני שהגלגלים 
טהורים וזכים כזכוכית וכספיר לפיכך נראים הכוכבים שבגלגל השמיני מתחת גלגל הראשון'. גם בחוג 
העיון נמצא שימוש במושג הגלגלים בהקשר של י"ג מידות, אולם בעליל מכלול השיטה שונה; נראה 
שהיא מסתמכת הן על המשמעויות המדעיות של גלגלי השמים והן על המשמעויות הקוסמולוגיות של 

חזון המרכבה. וראו לעיל במובאה המופיעה בסמוך להערה 18.
וגם בשושן עדות, עמ' 337: 'כי התשיעי הוא סבתם ועניין תנועתם וסבת כלם'.  84
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 | ומתקיימים  והמי"ם  הא"ש  לגלג"ל  מניע  הוא  הגלג"ל  זה  אבל  נמצא.  ותנועתם  קיומם  אין 
והתבונן כי זה הגלג"ל השמינ"י שהוא גלג"ל האוי"ר, המניע אותם בכח סוד גלג"ל התשיע"י 

| הוא הנקרא בנין א"ב.85
}ה{  | בסוד  יוצאת,  התור"ה  משם  הקדומה86  החכמ"ה  כי  על  הענין  להתבונן  לך  ויש   ]12§[
נתיבות87 ואמנם על כי החכמ"ה ראש וראשון,88 ומשם הכל יוצא, נקרא א"ב, כלומר, א"ב לכל 
| המציאות, א"ב לכל, בה / ]נ 130ב[ על כי הוא המניע לכל, והוא הנותן לכל בכח האויר הזך 
אשר עליו מלמעלה.89 והתבונן כי זה | א"ב הוא נעשה בני"ן להבנות ממנו, והוא גלגל השמיני 
המקיים את הכל. אבל זה גלג"ל הוא הקו"ל | הד"ק הפנימי ונקרא בנין א"ב כי על כל פנים 
בהתפשט החכמ"ה הוא עושה ממנו בני"ן.90 וזו היא הבני"ה, | והוא בנין א"ב, וזה מקיים הכ"ל, 
וקיום כל היסודות בו. כי בהיותו מניע לכל היסודות כלם }מת..>עמו..<{91 | ונשפעים מסודו, 

ועל כן כל קיומם בו.92
]§13[ והתבונן כי אלו השני יסודו"ת אשר הזכרנו הם בכח בני"ן | א"ב עומדים. ואמנם כי זה 
בנין אב מוציא כתו"ב אח"ד93 באשר נכללין בו שני היסודות בהיותם | בסוד שלום.94 ועל זה 
רמזו ז"ל בסוד >אמרו< אתה כוננת משרים ]תה' צט, ד[.95 כי בהיות שני היסודות הפך זה מזה | 
ובמחלוקת יוצא כתוב אח"ד מבנין א"ב, שהוא אוחז מזה אחד ומזה אחד ]שמ' יז, יב[, ונכללים 

בו }הכל{. | הוא סוד הרוח האוחז מימינו ומשמאלו והוא נקשר בהם והם בו.

§11 חילופי נוסח: אמרנו ואמנם[ נ בלתי קריא, והושלם ע"פ מ. לכל רוח[ מ כל רוח. הצדדים ארבעה[ מ   85
ארבעה צדדים. ושני הפאות[ מ ובשני הפאות. הכל הוא אחד הנק' גדול[ מ הכל הוא }... ...{ הגדול. עליהם 
מלמעלה[ נ קשה לקריאה והושלם ע"פ מ. והתבונן[ נ קשה לקריאה והושלם ע"פ מ. בכח סוד[ מ בסוד כח. 

הוא הנקרא בנין א"ב[ נ בלתי קריא, והושלם ע"פ מ.
הצירוף 'החכמה הקדומה' מבוסס על תפיסתה של החכמה הנבראת 'קדם' לעולם )על פי משלי ח, כב(.   86

כינוי זה לספירת חכמה נפוץ אצל הרמד"ל. וראו שקל הקדש, עמ' 21.
על פי ספר יצירה, מהדורת לוין–אפשטיין, א, א, או היימן, 2004, §1: 'בשלושים ושתים נתיבות פליאות   87

חכמה חקק ... את עולמו'.
החכמה נחשבת לעתים קרובות בקבלה 'ראשית', וזאת על סמך תה' קיא, י וכן פסוקים אחרים. סמל זה   88
מצוי כבר בספר הבהיר, §4. ובניסוחו של ר' יוסף ג'יקטיליה, שערי אורה, ח"ב, שער תשיעי, מהדורת י' 

בן שלמה, ירושלים, תשל"א, עמ' 87 — 'חכמה בראש'.
אב הוא חכמה, והאוויר אשר מעליו הוא ספירת כתר, וראו לצורך העניין רמד"ל, סוד עשר ספירות, עמ'   89

374 או שושן עדות, עמ' 331.
הדק  והקול  לעיל(,  הנזכר  מאב  )להבדיל  אב  בניין  או  הבניין,  הם  כאן  הנזכרים  הבינה  ספירת  סמלי   90

הפנימי.
ונראה כי צריך להיות 'מתנועעים'.  91

§12 חילופי נוסח: הנתיבות[ מ השלשים ושתים נתיבות. ואמנם[ נ מחוק והושלם ע"פ מ. ראש וראשון[ נ   92
קשה לקריאה והושלם ע"פ מ. כלומר[ נ קשה לקריאה והושלם ע"פ מ. כי זה אב הוא נעשה[ נ זה }...{ אב 
}עושה{ והובא כאן ע"פ מ. כי על כל פנים[ מ ועל כל פנים. עושה ממנו בנין[ מ יוצא ממנו. וזה מקיים 

הכל ... כל קיומם בו[ מ זה הוא הנקרא בינה והוא אב לכלם. עד כאן כתב יד מ.
היסודות אש ומים עומדים בכוח הבינה. השילוב ביניהם יוצר את הרוח או התפארת.  93

על סמל 'השלום' ראו להלן בהערה 96.  94
גם בזוהר נמצא לעתים קריאה סמבולית דומה של פסוק זה. כך בזוהר ח"א, פו ע"ב )וכן שם, רלב ע"ב;   95
ח"ב, נא ע"ב(, המונח 'משרים' מוצג כסמל מקביל ל'יעקב', או 'הבריח התיכון', דהיינו תפארת. לעתים 

)ח"ג, נט ע"א ועוד( הוא מוצג כסמל כללי המרמז על החיבור בין זכר לנקבה.
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]§14[ על כי סוד הרו"ח כלו שלו"ם96 | ואינו כשאר היסודות, כי שני היסודות האלו הם במחלוקת 
בעצמם, כפי אשר הזכרנו, בהיות כל | אחד ואחד בסוד ארבע במחלוקת. אבל הרו"ח אינו כן על 
כי הוא בסוד שנים ח"ם ול"ח | ואוחז לכאן ולכאן. ועל כל פנים הוא שלו"ם. וזהו כתו' אח"ד 
מבנין א"ב,97 שהוא גלגל השמינ"י. ועל | כל פנים בהתחברם שני היסודות בו הוא בכח אותו 
גלג"ל, המקיים אותם שלשתם, הם כתו' אחד, | כי על כל פנים הוא הקו"ל, וזהו סוד אח"ד. ועל 
כן בהתחבר הקו"ל, שהוא הכתו"ב היוצא מבנין א"ב, | הוא ענין סוד >ה<אחד בשני היסודות 

האחרים.
הכל.98  עיקר  והוא  הקדומ"ה,   | החכמ"ה  הוא  התור"ה  עיקר  כי  להתעורר  לך  יש  והנה   ]15§[
ובהתפשט ויוצא עושה בני"ן א"ב לכ"ל, על כי אותו הבני"ן הוא המעמיד את | הכל ומוציא 
ממנו התפשטות החכמ"ה, והוא הנקרא תורה שבכתב, על כי סוד הכת"ב הוא }הנקרא | ְספַר. כי 
הֶספ"ר הוא החכמ"ה על כי הוא כלל הכל. כי גם אמנם לפי שיש ֶספֶר וספַר ִספור | והם חכמ"ה 
 | נקראים ספירו"ת, על שם שיוצ}אי>ם<{  הן  כלן  והלאה כל המדות  ודע"ת.99 מכאן  ובינ"ה 

מֶספֶ"ר וְֶספַ"ר וספו"ר.100
]§16[ ואמנם כי הֵספֶ"ר הוא החכמ"ה, כלל הכל, שאינו פתוח. הְספַר הוא | הבינ"ה, על כי כבר 
הספר הוא פתוח בסוד כתיבתו, ואזי יודע שיש שם כתיב"ה. והכתב }...{ | בפתיחתו }ואין{ ידוע 
מהו. ואמנם כי בהיות >זה< הכתב פותח שעריו101 מוציא ממנו האותיות בסוד | התור"ה, בכלל 
א"ש ומי"ם ורו"ח. ואזי התורה יוצאת ונקראת תור"ה שבכת"ב, על שם הכתב המוציא, | והוא 

על 'האחיזה' המובילה ל'שלום' ראו להלן ב–§24, והשוו גם לשקל הקדש, עמ' 42-40 )ועוד רבות בכתבי   96
הרמד"ל(: 'סוד הרוח הוא האוחז בשני העברים בין המים ובין האש ואוחז בשניהם ומכריע ביניהם ... 
ועושה שלום ביניהם'. דברים אלה מתבססים על התפילה ועל שורה ארוכה של מדרשים הדורשים את 
הפסוק מאיוב, כה ב, 'המשל ופחד עמו, עושה שלום במרומיו' )כגון מסכת אבות דרבי נתן, נו"ב, פכ"ד(, 
העוסקים בווריאציות על השלום הנעשה בשמים בין האש ובין המים. הקו הזה מפותח שוב בספרות 

הזוהר, אבל בייחוד אצל בעל הרעיא מהימנא: ח"ג, רכה ע"א )ר"מ(.
'בנין אב  יש לשים לב שרמד"ל כאן מהפך את לשון הספרא  נוסף לתפארת; עוד  'הכתוב' הוא סמל   97

מכתוב אחד'.
על פי ההקשר כאן ובסעיף הבא משמעות המונח 'הכל' היא ספירת תפארת. 'עיקרה' או 'כללה' הוא   98

ספירת החכמה, ו'בניין האב' שלה הוא ספירת בינה.
היימן,  או  א,  א,  לוין–אפשטיין,  מהדורת  יצירה,  ספר  פי  על   — וספר  ספר  ספר   — המונחים  שלושת   99
2004, 1§. הקישור בינם ובין חכמה, בינה ודעת מופיע כבר בפירושו של ר' יהודה ברצלוני לספר יצירה 
)מהדורת שח"ז הלברשטאם, ברלין 1885 ]דפוס צילום ירושלים תשל"א[(, עמ' 139. ועוד בעניין זה ראו 

מרוז, תשס"ב)ב(.
כאן ובהמשך כל סימני הניקוד )עם כל חוסר העקיבות בסימונם( — במקור שבכתב היד.  100

המונח 'שערים' כסמל לספירת בינה נפוץ ביותר בקבלה ונקבע על פי דברי חז"ל כי 'חמשים שערי   101
בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחת' )נדרים, לח ע"א ועוד(. כאן בטקסט 'פתיחת השערים' 
מציינת תהליך ניאו־אפלטוני של יציאה מן הכוח אל הפועל, מן הבינה אל התפארת, או יציאת התורה 
יצירת  לצורך  זה  ברעיון  להשתמש  מרבה  רמד"ל  כתיבתו'.  בסוד  'פתוח  למצב  פתוח'  'שאינו  ממצב 
נוסחאות פתיחה לדבריו: 'אני מרחיב הלשון מפני שאתה צריך לשון פתוח לרווחה עד שתכנס לשער 
בית המלך הפנימי )רמד"ל, סוד עשר ספירות בלימה, עמ' 371(; ובשקל הקדש, עמ' 34: 'יש לי לחבר 
חבור ... שיהיה בו לשון פתוח לרווחה למען תוכל לעמוד בהיכל המלך פנימה ולהכנס בשער החכמה' 
)ושם, עמ' 137(. ר' עזריאל קדם לרמד"ל בעצם השימוש בשורש פת"ח במובן ניאו־אפלטוני זה. וראו 
בפירושו לספר יצירה, המודפס על שם הרמב"ן במהדורת לוין–אפשטיין, פ"א מ"ב: 'עשר ספירות ... 
הם פתח אין סוף'. בזוהר נוסחה זו משתנה ומשמשת הזדמנות לפרישתה של דרשה. וכך, 'נפתח פתחים 
של התורה, שהשעה והזמן הם להתקן בדרך' )במקור: 'נפתח פתחין דאורייתא דהא שעתא ועדנא הוא 
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עיקר, כלל גדל גדול. ומפני שיוצא מתוך הכת"ב נקרא כתו"ב אחד היוצא מבנין אב, על | כל 
פנים סוד זה כפי אשר אמרנו. ואין לך דבר שהוא בסוד אמרם ז"ל שאינו על דבר הנזכר | בסוד 

}כתיבתו{ /]נ 131א[ >}..{<.
]§17[ ואמנם כי תמצא כשם שיש ֶספֶר וְֶספַר וְִספור, שהם המדרגות העליונות, כך בסוד זה | כל 
המדות הם נקראים ספירו"ת. כי תמצא סוד תור"ה שבכתב אע"פ שהוא פתוח, והוא סוד הקו"ל 
| הנשמע, וחזר102 להיותו ספ"ר על כי הוא כמו כן כלל.103 ובהתפשטותו עושה ממנו ֶספַ"ר, | 
והוא סוד גלג"ל שמיני, וזהו יסו"ד.104 ואמנם כי בהתפשטות הכל עושה נעשה ממנו ספו"ר, | 
והוא סוד הדבור באחרונה.105 ועל כל פנים כי לפיכך נקראו כלם ספירו"ת, לפי הדרך הזה אשר 
| }אמרנו{. ועל כל פנים כי סוד זה בהיות הכל בענין אחד. והנה תוכל לדעת כי על כן | זה הוא 

סוד אחד כאשר התעוררנו.
]§18[ ונחזור לאשר אנו בביאורו. מכלל ופר"ט.106 כי הכל"ל | הוא תורה שבכתב, והוא כלל, 
כלל. ועל כן >}...{<   | על כי הוא קו"ל, והקו"ל הוא בכלל תמיד, כי קו"ל בלא דבו"ר הוא 
הוא >סוד< תורה שבכת"ב, ופר"ט הוא תורה שבעל פ"ה, והוא סוד הדבו"ר המתנועע בקו"ל | 
}ומפרט{ העני"ן, ועל כן הוא נקרא פר"ט. והנה הכל הוא סוד ענין גדול פנימי. בהיותו כל"ל 

ופר"ט והוא | סו"ד בסוד הי"ג מדות.
]§19[ פר"ט וכל"ל. כלל הצרי"ך לפר"ט. ופרט הצרי"ך לכל"ל. כי על כל פנים הקו"ל | המניע 
לדבו"ר הוא ענין הצריך ז"ה לז"ה ואין זה בלתי זה. ואמנם כי סוד הקו"ל כאשר אמרנו בהיותו 
כל"ל, | כי בצאת הקו"ל אין הדבו"ר נשמע, ואין בה שום ידיעה בפירוש, ובהתחבר הדבו"ר בקו"ל 
על כל פנים אזי | ידע הענין והכל הוא בפי' ]בפירוש[. ואמנם כי הקו"ל צריך לדבו"ר והדבו"ר 

צריך לקו"ל ועל זה כלל הצריך | לפרט ופרט הצריך לכל"ל והכל הוא כאשר אמרנו.107
]§20[ וכל דב"ר שהי"ה בכל"ל ויצ"א מן הכל"ל ללמ"ד | }לא{ ללמד ע"ל הקול כלו עצמו 
יצ"א. וענין זה הוא כגון דבר שיצא >מן< הקו"ל והוא סיום הגוף הבא להורות על | }ענין הגוף{, 
והוא יסוד108 הבא להאיר ללבנה כדי שילמד על ענין הגו"ף. כי על כל פנים סוד תאוה וחשק 
| הכל להורות על חשק הגוף כי ולא בא חשקו של זה זולתי להורות על הגו"ף. כאשר תמצא 

לאתתקנא בארחן' — זוהר ח"א, ה ע"ב(. זו דוגמה להיבטים אידאיים העוברים בזוהר טרנספורמציה 
לשונית ומשרתים את המארג הפואטי שלו.

'חזר' במשמעות 'הפַך', כלשון התיבונים.  102
על 'הקול הנשמע' שהוא התפארת ראו לעיל בהערה 62 ובסמוך לה. היחס בין ספירת חכמה לתפארת   103
הוא כיחס בין תפארת ליסוד, ולכן לעיל היתה החכמה כלל והתפארת היתה פרט, ועתה התפארת היא 

כלל ואילו היסוד הוא פרט.
ראינו לעיל )הערה 83( כי הבינה נחשבת ל'גלגל שמיני', אבל גם ספירת יסוד נחשבת ל'שמינית', וזאת   104
על סמך הנאמר בספר הבהיר, §105, 114. ובניסוחו של שושן עדות )עמ' 337(: 'כי הח' בו כלם, והשמיני 
נוטל את כלם ]כלומר המאפיין אותו הוא איחוד השפעים השונים[, בין מלמטה בין מלמעלה הח' מאסף 

אותם הביתה, ודי למשכיל'.
ה'דיבור' או ה'סיפור' מייצג את ספירת המלכות; וראו לעיל בהערה 62 ובסמוך לה.  105

עוד על עניין זה ראו לעיל בהערה 40 ובסמוך לה.  106
מידה זו נדרשת גם לעתים בזוהר. וראו ח"א, רמו ע"ב; ח"ב, ג ע"א )מרוז, תשע"ג, יחידות ג–ד( ועוד.   107

ואצל הרמד"ל, ספר הרימון, עמ' 108.
עברי  ביטוי  דגופא'.  'סיומא  הזוהרי  לביטוי  המקבילה  הוא  הברית  איבר  של  במשמעות  הגוף'  'סיום   108
נרחב בביטוי הארמי  ועוד. לדיון  זה מופיע גם בשושן עדות, עמ' 341; סוד עשר ספירות, עמ' 381 

ובמקבילותיו העבריות ראו ליבס, י', תשל"ז, עמ' 260-258.
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האו"ר והשמ"ש109 |}שזה{ לא בא להורות על עצמו כלל אלא ללמד על האחר הוא בא, שהוא 
הכל"ל כפי אשר התעוררנו.110 |

]§21[ כי תמצא כשהיסודות מתחברים להאחז זה בזה, זה ביסוד חברו וזה ביסוד חברו, כלם 
מתקשרים | כאחד, ואמנם כי הכל כפי מינו. ומה נחמד הענין בהיותו יוצא לטעו"ן טע"ן אחר 
שהוא כעניינו | }...{ }כ.. האש..{ בהתקשר עם חברו שהוא בא לטעון טען אחר שהוא כעניינו. 
כי תמצא האש שהוא | צפון, כאשר אמרנו, זה ח"ם ויב"ש וזה ק"ר ול"ח, ובא לטעון טען אחר 
שהוא כעניינו, כגון בהתקשרו לצד | דרום, שהוא טען אחר והוא כעניינו, בהיותו ח"ם ויב"ש. 
וזהו דבר שהיה בכלל יצא להקל ולא | להחמיר, כי השמא"ל בהדבקו בימי"ן אזי יקל ואינו 

בחומרה כבראשונה111 והנה על כל פנים סוד הענין | כאשר אמרנו.
יצא להק"ל  וכל דבר שהיה בכלל יצא לטעו"ן טע"ן אחר של"א כעניינ"ו  ]§22[ / ]נ 131ב[ 
| בצפו"ן, שאינו כעניינו, כי זה עם זה במחלוקת, ואזי יצא  ולהחמי"ר, כגון דרו"ם בהדבקו 
להקל ולהחמיר. כי דרו"ם הוא החס"ד | והוא הימי"ן, ובהדבקו בצפו"ן, שהוא הדי"ן, יקל הדי"ן 

ויחמיר הימי"ן, שהוא החס"ד. והדב"ר בקל | וחומר ויצא להקל ולהחמיר.
]§23[ ועל כל פנים בהיות נאחז זה בזה אי אתה יכול להחזירו לכללו | כבראשונה עד שיחזירנו 
לך הכתו' לכללו בפירוש, בהתגלות המי"ם שהם בדרו"ם בצפו"ן שהוא | כעניינו, ואזי יחזור 
אחד,  כלל  הכל  ונעשה  באש,  והמים  בדרום  צפון  >ומתקשר  אחד.  כלל  הכל  להיות  לכללו 

ונקשר<112 ונקשר הכל בקשר אחד113 ומתדבקים זה | בזה.
]§24[ דב"ר הלמ"ד מעניינ"ו שהם מין במינו כאשר אמרנו. ודב"ר הלמ"ד מסופ"ו. בהיות סוף | 
הענין דרו"ם עם הא"ש והמי"ם בצפו"ן. והנה שני כתובין אלו שהם מכחישין זה את זה — בהיות 
דרו"ם | לבדו וצפו"ן לבדו הם במחלוקת, והא"ש והמי"ם כמו כן, כי כלם מכחישין זה את זה עד | 
שיבוא הכתו' השלישי, שהוא הרו"ח ואוחז מזה ומזה ומכריע ביניהם.114 כי הרו"ח הוא ח"ם ול"ח 
>ומשלים לשני הצדדין, על כי האש הוא חם והמים הוא לח, ולפי'<115 ולפי' | אוחז בשני הצדדין 
ואמ"ת  שלו"ם   —  | תפאר"ת  מדת  נקרא  הענין  ולפי  שלו"ם.116  ועושה  ביניהם  בנתים  ומכריע 
משפ"ט ]ע"פ זכ' ח, טז[, על כי הוא החותם המכריע ועושה שלו"ם. 'ויקרא לו ה' שלו"ם' ]שופ' ו, 

כד[ | ולפי' ]ולפיכך[ 'ואתה שלו"ם וביתך שלו"ם וכל אשר לך שלו"ם' ]שמ"א כה, ו[.

תם. שלב"ע ]שבח לאל בורא עולם[

והשוו לרמד"ל, סוד עשר ספירות, עמ' 381: 'סוד הברית ... כלל כל האברים וכלל כל הגוף'. ויש לשים   109
לב שיחסי האישות מוצגים כאן באמצעות היחסים בין יסוד למלכות )ולא באמצעות היחסים בין תפארת 
והירח. ובדומה, שושן עדות, עמ' 339  למלכות כנפוץ במגוון תורות קבליות(, ומסמלים אותם השמש 

ועוד.
לשימוש סימבולי במידה זו ראו זוהר ח"ג, קמט ע"ב; וראו להלן בהערה 40.  110

'ההקלה' היא התמתקותם של כוחות הדין בעקבות התחברותם לכוחות החסד.  111
השלמת הטקסט בשוליים נעשתה בקולמוסו של המעתיק; החזרה על התיבה האחרונה באה להבהיר   112

היכן בדיוק יש לשבץ דברים אלה.
בעניין מליצה זו ראו לעיל בהערה 70.  113

רמד"ל קושר בין לשון הספרא בתיאור י"ג המידות ובין לשונו של ספר יצירה: 'שלוש אמות אמ"ש   114
יסודן כף חובה וכף זכות ולשון חק מכריע בינתיים ... רוח מכריע בינתים' )מהדורת לוין–אפשטיין, פ"ג, 

מ"א–ד; היימן, 2004, §30-23(.
תוספת טקסט בשוליים, כמו שנעשה בסמוך להערה 112 לעיל.  115

על סמל 'השלום' ראו בהערה 96.  116
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