ר ' יעקב איפרגאו ויצירותיו
משה חלמיש

א  .מבוא
ר ' משה ב " ר מימון אלבאז  ,הידוע בעיקר הודות לספר פירושיו על התפילות  ' ,היכל

הקדש '  ,חי במחצית השנייה של המאה השש  -עשרה בדרומה של מארוקו  .בהקדמת
ספרו הנזכר הוא מספר כי התגורר בתארודאנת והחל לכתוב את

ספרו בשנת של " ה .

כמה חכמים בני זמנו מזכירים את שמו בהערצה ומציינים אותו כרבם  ,ומכאן אפשר

לשער שהתרכז סביבו חוג של מקובלים  ,בחלקם צעירים ממנו  .בחוג זה נכללו
בוודאות ר ' יהודה ב " ר יעקב חנין  ,מחבר ' עץ חיים ' ו ' ספר האור ' ; ר ' יצחק בן אברהם

הכהן  ,מחבר 'גינת ביתן '  ,ור ' יעקב איפרגאן  ,נשוא מאמרנו  .ייתכן שהחוג כלל חכמים

נוספים  ,כמו ר ' אהרן בן יבגי  ,אך אין הדבר ודאי .
ר ' יעקב איפרגאן ( או  :אלפרגאן )  ,המכנה עצמו ' יעקב צורף בכ " מ יצחק המכונה
אבן סנה ן או ' יעקב בר כמו " ר
 [ nstgבר סבעון המכונה בן יפרגאן ממדינת

"

תארודנת ' ן נולד בשנת שמ " א

( ~ , ) 1581כנראה .

3

המאורעות הקשים שעברו עליו

בצעירותו טבעו בו חותם עז  ,והוא חוזר ומספר עליהם בחיבוריו,

חמש שנים כתב

את ספרו הראשון  ' ,פרח שושן '  ,משנת ש " ע עד שנת שע " ה  -כפי שהוא מתאר

בהקדמה  -וזאת בעטיין של הצרות שנחתו עליו  .לפיכך מפליאה העובדה  ,שחיבורו
המאוחר  ' ,מנחה

חדשה '  ,שהיקפו גדול בהרבה מן הראשון  ,נכתב במרוצת תשעה

חודשים בלבד  ,בשנת

שע " ס .

מכתביו אנו למדים  ,כי רבו המובהק היה ר ' משה אלבאז  .הוא ראה עצמו כנראה
גם תלמידם של שני החכמים האחרים מן החוג של אלבאז  ,הלא הם ר ' יהודה חנין ,
שהיה דודו  ,אחי אמו  ,ור ' יצחק הכהן  -ועל כל פנים הוא מדבר עליהם ביראת כבוד

ובהכנעה .

נראה כי לאחר המגפה שפרצה בשנת שנייח נאלצו החכמים לעקור

ממקומם  ,ואז נתפרדה החבילה  .ר " י חנין כנראה עבר לאלג ' יר  ,ואילו האחרים נדדו
הלכו סביב אקא ואופראן  ,וכנראה שהה בקרבת
1

מנחה חדשה ( להלן

:

מ " ח )  ,דף

מקום .

58א .

חלמיש  ,על המקובלים  ,עמ '

. 103

2

מ " ח  ,דף 682ב

3

תאריך זה אינו מוחלט  ,כי בתחילת ההקדמה שלו  ,בתיאור הצרות שעברו על היהודים  ,הוא

;

 , 108הערה

כותב  ' :ואני בן ר " ל שנה '  .אם זהו תיאור של סדר כרונולוגי ( ראה  :חלמיש  ,על המקובלים  ,הערה
, ) 105

הרי אפשר ליחס תאריך זה לתחילת הכתיבה ; אך עתה נראה לי  ,שהדברים נכתבו בעת

השלמת הספר  ,בשנת שע " ה  ,ואז היה בן ל " ד
4

ראה

:

נספח ב למאמר

;

מכאן שנולד בשנת

שמ " א .

זה .
85

86

ן

משה חלמיש

שיחק לו מזלו של ר " מ אלבאז  ,ור ' יעקב ששפורטאש  ,מראשי הלוחמים
בשבתאות  ,השתדל בהדפסת ספרו  ,וכך הוא נדפס באמסטרדם קרוב לחמישים שנה
לאחר חיבורו ( בשנת

תי " ג ) .

חיבור זה נפוץ ברחבי הפזורה היהודית וצוטט הרבה

בפירושי תפילות  .לעומת זאת לא הודפסו חיבוריו של איפרגאן  ,והם נזכרים אך
במעט בכתביהם של חכמי מארוקו  ,כמו למשל באחת ההעתקות של ספר ' השמות '
של ר ' משה זכות  ,בכ " י

ניו  -יורק  /ליהמן . 327

5

חשוב מזה הוא איזכורו של החיבור

בתוך קובץ פירושים לזוהר  ,בכ " י ניו  -יורק  /בית  -המדרש לרבנים  , 1650בהעתקה
משנת תנ " ג  .במקום אחד כתוב בו  ' :כך קבלנו מהחכם הה " ר יעקב בר יצחק זלה " ה '

( דף 11א )  .במקום נוסף
זצו " ל ' ( דף

58ב ) .

:

' כך פירש זאת המצוה מאור הגולה הה " ר יעקב בן יצחק

משמע שאיפרגאן נחשב לתלמיד חכם גדול  ,שתלמידים ישבו

לפניו  .אפשר שאלמלא המגפות והרדיפות והנדודים שבעקבותיהן  ,היה זוכה להעמיד

יותר .

תלמידים רבים

מכל מקום  ,מתוך ספריו של איפרגאן אין ניכרת גדולתו כמקובל יוצר ; גדולתו
מתבטאת בבניין שהקים על יסודות שפע החיבורים שעמדו לרשותו  .למרות ביטויי
הענווה שהוא משתמש בהם  ,ניכרת אישיותו התקיפה  ,גם בהכרעותיו בין דעות שונות

שהוא מציג  .דבריו כתובים מתוך שליטה והעמקה בחומר  ,ובזאת הוא מזכיר את

' אבני זכרון '  ,שהוא מעריך ומצטט ; ייתכן שהכיר גם את ' כתם

פז ' של ר ' שמעון בן

לביא  ,שכמה וכמה יסודות משותפים להם .

ב  .עביו של איפיגאו
ר ' יעקב איפרגאן ( להלן

 :רי " א )

הותיר אחריו שלושה שירים ושני ספרים  .השיר

הראשון קצר  ,ופותח במלים  ' :אזמר אל אהלל אל שמו קדוש
אף הוא קצר  ,ונמצא רק בכ " י קיימברידג '  , 105דף 221ב

והאקרוסטיכון

:

במעונה ' .
;

השיר השני

6

אורכו חמש שורות ,

אני יעקב  .השיר השלישי ארוך יותר  ,וכותרתו  ' :שיר היחוד למחבר

יע " ה [ יגן עליו ה '  ,או  :ינוח עליו השלום ] על דרך הסוד '  ,ופותח במלים
ושמך יחיד ומיוחד '

,

:

' אתה אחד

הוספת שיר קבלי בידי מחבר הספר היא תופעה נפוצה באותה

תקופה  ,ומצינו אותה למשל אצל ר ' יוסף אלשקאר  ,בסוף ' צפנת פענח ' ; אצל ר ' יעקב
ששפורטאש  ,בהקדמת ' היכל הקדש ' שהביא לבית  -הדפוס ; אצל ר ' יצחק הכהן  ,בעל
' גינת ביתן '
5

;

אצל ר ' יוסף צרפתי  ,בעל ' בן פורת '

תצלומו בספרייה הלאומית בירושלים

:

;

ובמידה מסוימת  -גם אצל ר '

ס '  . 24672ראה  ,למשל  ,דפים לג ע " א  ,סד ע " א  ' .מנחה

חדשה ' מובא בדף סו ע " א  ,מכתב  -יד של רבי יעקב אבן צור  .וראה

:

מ ' חלמיש  ,אהל חיים ,

ירושלים תשמ " ח  ,עמ ' . 210
6

ראה

7

ראה

נספח א למאמר זה .
נספח א למאמר זה .

האקרוסטיכון של השיר

:

בכ " י בהמ " ל נשמט הבית השלישי מהסוף  ,כפי שעולה מן

אני יעקב בר יצחק

קטן .

ן

יצירת ר ' יעקב איפרגאן

יבגי .

אהרן

8

87

המשותף לכולם הוא אופיים של שיריהם  ' :שירי יחוד '  ,העוסקים באין -

ובאצילות .

סוף  ,בספירות

הספר הראשון של איפרגאן נקרא  ,לפי ההקדמה ( דף וב )  ' ,פרח שושן '  ,והוא שרד

בידינו בשני כתבי  -יד  :האחד  -כ " י קיימברידג '

והאוניברסיטאי בירושלים

:

105

( מספרו בבית  -הספרים הלאומי

ס '  , ) 15941והוא נכתב באופראן בשנת שע " ז ( לפי

הקולופון בדף 226א ) ; זוהי אפוא מן ההעתקות המוקדמות ביותר  .בכ " י זה חסרה
ההקדמה הארוכה לספר  ,והוא מכיל

226

דף  .כתב  -היד השני שלם יותר  ,והוא נמצא

בבית  -המדרש לרבנים בניו  -יורק ( מספרו ס '  , ) 35173והוא מכיל

דף  .המובאות

258

דלהלן הן על  -פי כ " י זה  .עוד יצוין  ,כי כתב  -היד  ,החסר תאריך  ,איננו אוטוגראף  .דבר
זה ניכר מכך שכמה כתיבות לפנינו  .נוסף על כך  ,בדף 22א נכתב  ' :השורות האלה הם

טיעות '  -וזאת משום שהן נכתבו כבר שורות אחדות לפני כן  ,וכך לא יעשה

המחבר .
לפי עדות המחבר ( דף  15א )  ,הוא החל בחיבורו של ספר זה בתחילת שנת תע ' ש ' ה '
לפ " ג ( דהיינו  ,בסוף  , ) 1609והשלימו בשנת עשה
שושן '

לפ " ק 1615 /

( דף

15ב ) .

' פרח

9

הוא פירוש למסכת אבות 0 ,י ובו שני חלקים

1ן

תוך כדי פירוש הטקסט  ,המחבר סוטה מעניין לעניין  ,ומאריך לדבר על

האמת .

:

על דרך הפשט ועל דרך

נושאים שרק נרמזו בטקסט המתפרש  .כך  ,למשל  ,הוא מקדיש דפים שלמים להסברת

סידור התפילה ומשמעותה ( בעיקר על  -פי ' הזוהר '  ' ,תולעת

יעקב ' ו ' היכל

הקדש ' ) .

כיוצא בכך  ,בהסברו למשנת ' דע מה שתשיב לאפיקורוס '  ,הוא מביא בפירוש שעל
דרך הפשט את
עם

י " ג העיקרים של הרמב " ם  ,ומוסיף להסביר ' ע " ד הקבלה הפנימית ' ,

שאין זה מכוונת החיבור  ,כדבריו .
בפירושו על דרך הפשט  ,אין המחבר מרבה להזכיר מקורות  ,אלא נוקט לשון

' פשטנים ' סתם ( דף וב  ,והם הרמב " ם ור ' עובדיה מברטנורא )  ,וכן מזכיר את ' דברי
שלום '

,

1

ובעיקר את ' מנחה חדשה ' של יחיאל מ '

מארפטשיק .

3ן

אולם בפירוש על

דרך הקבלה נזכרים מקורות רבים יותר  ,דבר המצביע על המשקל שייחס איפרגאן לפן
זה  ,ועל כך מעיד גם ההיקף הנרחב
הם ' אבני זכרון '

;

5ן

אלה  ,ראה

יותר של פירוש זה לעומת הפשט .

ספר ' הבהיר ' ( דפים וב ,

174ב ) ;

חלמיש  ,מעמד הקבלה  ,עמ '

. 134 - 133

4ן

ספרי הקבלה

רבינו בחיי ( דף

' ברית

45א ) ;

8

על כל

9

מאותה תקופה ידועים ספרים נוספים המכונים ' פרח שושן '  ,כגון  :פירושים להגדה של פסח -

:

האחד מאת ר ' משה אלבש  ,והשני מאת אלמוני  .על האחרון  ,ראה  :מ ' חלמיש  ' ,פרח שושן
המיוחס לר ' משה אלבאז '  ,דעת  ( 18 ,תשמ " ז )  ,עמ '

. 57 - 55
חלמיש  ,מעמד הקבלה  ,עמ '

10

זהו אחד מפירושי הקבלה הקדומים למסכת זו  .ראה

11

שמא הושפע מדודו  ,ר " י תנין  ,שחיבורו על טעמי המצוות אף הוא מחולק לפשט

. D "W

:

. 138
ולקבלה .

הוא נזכר בפ " ש  ,דפים 107א 123 ,א .

12

כנראה דרושיו של ר ' יצחק אדרבי  ,שאלוניקי

13

זהו פירושו של ר ' יחיאל מיכל מארפטשיק למסכת אבות  ,שנדפס בקראקא של " ו  ,והגיע לדרום

מארוקו כעבור שנים מועטות  .הספר נזכר בפ " ש  ,דפים וב 123 ,א 125 ,א ,
14

ר " ' א כותב במפורש ( מ " ח  ,דף 63א )  ,כי זאת למרות שבידו מדרש רבה ודברי שלום  -שכן עיקר
כוונתו היא ' על

15

249א 250 -א ,

251ב .

הסוד ' .

הספר נזכר במפורש רק בדף 87ב  ,אך הרבה במ " ח  ,כדלהלן  ,כמו שנזכר במקורות

אחרים .

ן

88

משה חלמיש

המנוחה ' ( דף

94א ) ;

' היכלות ' ( דף

72א ) ;

' ( דרך ) האמונה ' לר ' מאיר אבן גבאי ( דפים

101ב 171 ,ב 190 ,ב 229 ,א ) ; ר ' יצחק דמן עכו ( דף 31ב ) ; ריקנאטי ( דף 21א ) ; ' נוערי

אורה ' ( דפים וב ,

43א 76 ,ב 77 ,ב 155 ,א 174 ,ב 229 ,א ) ; ו ' תולעת

יעקב ' ( דפים

91א ,

131ב )  .כדאי לציין  ,כי איפרגאן מזכיר את כתביו של אבן גבאי דרך כבוד  .ייתכן

95א ,

שחלק מן המקורות הללו  ,בעיקר הקדומים  ,הורקו מכלי שני  ,כנראה דרך ספר ' אבני
זכרון ' של ר ' אברהם ב " ר שלמה אדרוטיאל  .נוסף על המקורות האמורים  ,הוא מזכיר

במיוחד  ,מבני זמנו  ,את רבו ר ' משה אלבאז ( ' מארי ורבי '  -דפים

49א 50 ,א 83 ,ב ,

87ב 90 ,א  ,ב 91 ,א  ,ב 100 ,ב 119 ,ב ובהמשך )  ,ומצטט את שני חיבוריו  ' ,היכל הקדש '

( דפים וא ,

86א 94 ,ב 95 ,א 122 ,ב 131 ,ב ) ו ' פירוש כ " ב האותיות ' ( דף 11א ) ;

6ן

וכן את

' המקובל האלוהי נר ישראל הה " ר יהודה בר יעקב אחי אמי ' ( דף 144ב )  ,והוא מצטט
מחיבוריו ' עץ החיים '

' טעמי המצוות '  -דפים וא ,

( או :

45א 95 ,א  % 28 ,א 129 ,ב ,

144ב 154 ,א 155 ,ב 160 ,ב 207 ,א 210 ,א 211 ,א 212 ,א 213 ,ב )  ,וספר ' האור '

27ב 28 ,ב )  .כן הוא מציין ' קבלתי מחסיד אחד ' ( דף

( דפים

26א ,

200א) .

החיבור השני  ,שאף הוא לא נדפס  ,הוא פירוש לתורה  ,ושמו ' מנחה חדשה '  .בידינו
תאריכים מדויקים יותר על אודותיו  :בחיבורו הוחל באקא בכ " ו בכסלו שע " ס ( דף
59א )  ,והוא הושלם שם בי " ס באלול שע " ס ( דפים

682א ,ב ) .

מקורו של כתב  -היד שלפנינו באוסף מאיר השמור באוניברסיטת ליברפול ( מספרו
= %112044

ס '  , ) 14584והוא מכיל

682

דף  .השער קרוע בחלקו השמאלי  ,והושלם

במקצת  .וכך כתוב בו  ' :ספר מנחה חדשה יבאר קצת פסוקים

כפי

[

[

]

שחבר וספרים בעלי האמת

]

[

]

השלום בקיצור

[

[

סדר הפרשיות

]
]

[

]

ובמלין זעירי בעזר

והיתה התחלתו כ " ו לחדש כסליו בהקריבכ " ם מנחה חדשה לפ " ק  .עזרי מעם י " י

עשה שמים וארץ ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך  .בנל " ך ואע " י '  .בכתב  -היד ניכרים
סימני עש  ,לפעמים שרפה הדיו את הנייר וחסרות מלים  .בדפים האחרונים  ,החל

בפרשת כי תבוא  ,ניטשטשה הדיו במלים רבות מאוד  .בין הדפים
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חסרים

חמישה דפים  ,לפי ספירת הדפים הישנה  ,דהיינו כל פרשת וילך ותחילת האזינו  .כך

גם הוער בשולי כתב  -היד

;

אך ספירת העמודים הנוכחית רצופה  .בעצם יש לעתים

שתי ספירות ישנות של דפים  ,אם כי לרוב ספירה אחת  ,שאף היא אינה תקינה  .לפיכך
נהגנו לפי הספירה

החדשה .

כתב  -היד אינו אוטוגראף  ,למרות שבסוף הספר כתוב  ,ובכתיבה אחרת  ' :זה הספר
הוא כתב יד המחבר ז " ל והוא תלמיד הרב אלבאז בעל ס ' היכל הקדש  ,אני הכותב

[ חתימה ] '  .כך ניכר מתוך טעויות שונות  ,וכן מתוך השלמות בין השיטין  ,שברובן הן
בוודאי אותנטיות  .כמו כן יש הערות שוליים של בעלים  ,המפנות למקורות קבליים ,

בעיקר לזוהר ולספר ' מערכת האלהות '  .כללית  ,הפניות אלה מרובות יותר במחצית
השנייה של החיבור  .בספר יש כתיבות שונות ( גם של ההפניות )  ,לפעמים הכתיבה

16

ראה

:

חלמיש  ,על המקובלים  ,עמ ' . 120 - 119

ן
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צפופה  ,ולפעמים  -מרווחת  .לעתים יש השלמות בכתיבה דומה  ,אך בדיו אחרת בין

השיטין  ,או גם בשורה התחתונה  ,כמו בסופי דפים 373א 374 ,ב  .לפעמים בא בשוליים
רישום הנושא  ,כמו בשולי דף

440ב :

' כאן אכתוב סוד הגורלות על סדר

הכתובים ' .

כנראה עבר כתב  -היד מיד ליד  ,דבר המעיד על החשיבות שייחסו לו  ,ובזכות זה נשמר
עד

ימינו .
כאמור  ,זהו כתב  -היד הכמעט  -שלם היחיד

שבידינו .

ברם  ,מצאתי בספרייה

הלאומית בפארים כתב  -יד  ,שמספרו  , % 452וזממו בקטלוג ' טעמי מצוות '  ,ואשר

זיהיתיו כ ' מנהה חדשה '  .כתב  -היד קרוע בראשו ובסופו  ,מתחיל מאמצע פרשת

קדושים ומסתיים באמצע פרשת ניצבים .

17

עיון נוסף מלמד  ,כי כתב  -יד זה עובד בידי

מאן דהוא  ,ששינה מן הנוסח המקורי  ,ויש בו הוספות והשמטות מרובות  ,ולפיכך

ראוי הוא לדיון מיוחד  ,שייעשה במקום אחר .
החיבור נושא הקדמה ארוכה ( דפים
בנושאים חשובים  .דבר זה

3א 62 -א )  ,אך הוא מכיל

דיונים מרוכזים

אפשרי במיוחד כאשר אין ' אילרן ' תחת הפסוק המתפרש .

בהמשך  ,בפירושו לפרשת בראשית  ,המחבר מרחיב את הדיבור כמעט על כל מלה ,
מפרש וחוזר ומפרש  ,עד שהפירוש לפרשה זו בלבד משתרע על כרבע מן החיבור

( דפים 62ב 227 -א )  .מכאן ואילך הוא הולך ומקצר בהדרגה  ,ובמקומות שונים הוא

מפנה את הקורא לפירושו לפרשת בראשית  .כללית יש לציין  ,שהספר השני מגובש
יותר מן הראשון

( אולי בשל לחץ המאורעות ) .

רי " א ראה עצמו ' מעתיק מספר קדמון על נייר חדש ' ( דף 59א ) ,

8ן

וכמי

ש ' מלקט '

מפי סופרים ומפי ספרים  ,כדי להציג ולהסביר את תורת הקבלה  .הסופרים הם רבותיו ,
והוא מזכיר אותם בשם  ,או גם את האישים האחרים שקיבל מהם  .באשר לספרים -
הוא נוהג להסתמך על מקורות קדמונים  ,מקצתם שאב ממקור ראשון  ,ומקצתם -

מכלי שני  ,בעיקר  ,כנראה  ,באמצעות ספר ' אבני זכרון '  ,שאותו הוא מכנה ' ספר יקר '

( דף 23א )  ,ומרבה להזכיר או לצטט ממנו ( דפים 9ב 18 ,ב ,
35ב 44 ,א 72 ,א ,

 % 71א 172 -ב ,

19ב 21 ,ב 23 ,א 25 ,א 28 -ב ,

287א 292 -ב 392 ,א 460 ,ב ,

הספרייה העומדת לרשותו כוללת ספרי יסוד ,

כמו :

474א 60 % ,ב 602 -ב ) .

9ן

הריקנאטי  ,רבינו בחיי  ,ספר

' המערכת '  ,פירוש החייט  ,וספר ' ציוני '  .אך ראש לכולם  -ספרות

הזוהר .

20

הוא

מרבה לצטט פיסקאות ארוכות מן הזוהר  ,ולעתים הוא כותב ( למשל דפים 32ב 33 -א )
שהנוסח בדפוס משובש  ,ובידו הנוסח

המתוקן .

פרט מעניין  ,שאיני מוצא לו הסבר משכנע  :בהקדמת ' מנחה חדשה ' ( דפים
60א  ,ב )  ,המחבר מכנה את ' פרח

59ב ,

שושן ' בכינוי ' חיבורי הראשון '  ,או שאינו מכנה אותו

מ ' חלמיש  ' ,טיול בכתבי  -יד '  ,קרית ספר  ,ס ( תשמ " ה )  ,עמ '

. 965

17

ראה

18

בדיוק כך כתב גם מורו  ,ר " מ אלבאז  ,בסוף הקדמתו ל ' היכל הקדש '  ,ג ע " א  .וראה עוד פ " ע  ,דף

:

וא .
19

אני מניח שמ ' אבני זכרון ' שאב את דבריו על הראב " ד בדף דא  ,וכנראה גם ' מצאתי בשם המקובל
ריד " ע ' ( בדף

20

543ב ) ,

או תפלת רנב " ה ( בדף

עיין לשונו בפ " ש  ,דף 59א  ,בנספח למאמר

74א ) .
זה .

ן
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בשם מסוים  ,אלא מציין את המשנה המתפרשת  ,י 2ורק בגוף

הספר הוא מכנהו בשמו .

על כל פנים  ,פעמים הרבה הוא מפנה לספרו זה ומסתמך עליו

הראשון  ,נזכרים רבות  ,ובהערצה ,
חנין ,

25

23

,

2

אף כאן  ,כמו בחיבור

ר ' משה אלבאז ושלושת חיבוריו

,

2

ר ' יהודה

ואף מקובלים נוספים בני הזמן  .מעניין שב ' מנחה חדשה '  -ולעולם לא

ב ' פרח שושן '  -הוא מזכיר לפחות שתים  -עשרה פעם את מי שנמנה עם חוג תלמידי
ר " מ אלבאז  ' ,המקובל האלוהי המאושר הענו ר ' יצחק הכהן זלה " ה בספרו גנת

ביתן ' .

26

כמו כן הוא מזכיר את ' ספר היכל י " י לרבינו יחיאל ' ( דף 18ב )  -וסביר

להניח שהוא השתמש במהדורה שנדפסה בוונציה בערך בשנת שס " ה ; מעניין אפוא
שמהדורה זו כבר הגיעה לידיו והוא עיין בה  .לא פחות מכך חשובים האישים
שאיפרגאן כנראה הכיר מקרוב  ,מחכמי מארוקו שהידיעות עליהם אינן מרובות ; את
חלקם אינו מציין בשמותיהם

:

' כך קבלתי מזקן אחד ' ( דף 331א )

אחד בכונת הפסוק ' ( דף 391א )

' ספרי רבותי המחברים ' ( דף

;

;

' כך קבלתי מחסיד

' מצאתי בספרי המקובלים רבותי ע " ה ' ( דף

483א ) ;

' ספרי רבותי בעלי האמת ' ( דף

שמואל הלוי ( דף 77ב ) ; אברהם ב " ר אהרן ( דף
507א ) ; ' שמעון הכהן שקבל מדוד אלשקר

 % 54א ) ;

בעל28

488א ) ;

20ב ) ;

דוד בר '

אברהם בר מוחא ( 27דף

צפנת פענח ' ( דף

507א ) ; ' וזה

שמעתי מהמאושר הענו הה " ר יצחק יצ " ו בכמהה " ר עמרם בר קאים זלה " ה ודבריו
נכונים ומוסכמים ע " ד הזוהר בכמה מקומות ואין צריך ביאור '

( דף 512ב ) .

29

כאמור  ,ייתכן שחלקם של המקורות נשאב מכלי שני  ,ולפיכך לא אפרט להלן את

21

למשל

22

דפים 78א 81 ,ב 96 ,א ,

' במשנת משה קבל ' ( דף 56א )

:

;

וראה גם דף

53א  ,ב .

123ב 163 ,א 198 ,א 234 ,ב 252 ,א 259 ,ב 263 ,ב 268 ,א 274 ,ב 294 ,ב 312 ,ב ,

313ב 318 ,א 322 ,א 324 ,א 326 ,א 328 ,ב 330 ,א 355 ,א 362 ,א 363 ,א 369 ,ב 395 ,א 409 ,ב 411 ,א ,
418ב 423 ,א 436 ,ב 438 ,ב 450 ,א 464 ,ב 474 ,ב 482 ,ב 483 ,א 488 ,ב 492 ,א 553 ,א 587 ,ב 608 ,ב ,
615א 617 ,א ,
23

למשל

621ב .

' אין בידינו זולת מה שקבלנו מפי מורנו זלה " ה ואין לחלוק על דבריו ח " ו ח " ו ' ( דף 15א ) ;

:

' קבלנו מפה לאוזן ממוריגו ' ( דף 529א ) ; ' הכל בקבלה נכונה בידנו מפי מורינו זלה " ה אשר מימיו
אנו שותים יחד ' ( דף
24

530א ) .

ואלה המקומות שנזכר ' רבי ומארי ' בתוספת שם הספר ' היכל הקדש ' או בהשמטתו  :דפים 15א ,
44ב 253 ,ב 295 ,א 298 ,ב 301 ,ב 324 ,א 379 ,ב 391 ,א 415 ,א 421 ,ב 423 ,ב 432 ,ב

זלה " ה ' 443 ,א 450 ,א 451 ,ב 454 ,ב 483 ,א 492 ,א .
)

( ' רבי ומארי נר " ו

496ב 528 ,ב 529 ,א 530 ,א 536 ,ב 537 ,א 547 ,א ,

596א 598 ,ב 618 ,ב 621 ,ב  .את ' סוד מ " ב אותיות ' הוא מזכיר בדף 478א  ,ואת ' פי ' ההגדה ' בדף

483א .
25

דפים 68א ,

340ב 341 ,א 342 ,ב 355 ,א 358 ,ב 367 ,ב 368 -ב 375 ,א 377 ,א 378 ,ב 379 ,ב 383 ,א 428 ,א ,

431א 457 ,ב 458 ,א 462 ,א 466 ,ב 469 ,א 472 ,ב 477 ,ב 495 ,א 496 ,ב 504 ,ב 507 ,א 530 ,אן ! ) 533 ,ב ,

.

26
27

28

29

538ב 544 ,ב 559 ,ב 590 ,ב 593 ,א 597 ,ב 626 ,א 628 ,א 636 ,ב 648 ,א 651 ,א 663א .
דף 144ב  .וראה גם דפים 18ב 250 ,א 407 ,א 423 ,א 460 ,א 494 ,ב 505 ,א 575 ,ב 582 ,ב 612 ,ב 625 ,ב .
ראה  :חלמיש  ,על המקובלים  ,עמ ' . 92
אולי נתחלף לו ( או למעתיק ) ר ' דוד אלאשקאר בר ' יוסף  ,כמחברו של ספר צפנת פענח  .על כל
פנים  ,ר ' דוד נזכר גם במקום אחר בהקשר לתורת השמיטות  .ראה  :חלמיש  ,על המקובלים  ,עמ '
. 96
וכך בכ " י פארים  , 1452דף 87א  .מעניין האם ר ' עמרם שלפנינו הוא זה שממנו קיבל ר ' יצחק
הכהן (ראה  :חלמיש  ,על המקובלים  ,עמ ' . ) 123 , 112

ן

יצירת ר ' יעקב איפרגאן

9%

אלה שמקורם המשני ודאי  .שמות הספרים ששימשו לאיפרגאן כמקור ראשון לפי
סדר אלפאביתי  ,הם

:

' בהיר ' ,

( דפים 14ב 48 ,ב )  ' ,היכלות ' ,

30

ן3

' דברי שלום ' ( דפים 63א 67 ,ב 673 ,א )  ( ' ,דרך ) האמונה '

' זוהר '  ' ,יצירה ' ( דף

376ב ) ,

' לבנת הספיר ' ( דפים

219א 507 ,א )  ' ,מערכת האלהות ' (גם  ' :בעל הלשכות '  -דפים 8א ,
יהודה ' ,

' קונדריסים ישנים ' ( דף 72ב )  ' ,רקנטי ' ,

32

18ב )  ' ,תולעת

יעקב ' .

35

כן

נרשמו :

33

' שערי אורה ' ,

34

212א ,

18ב )  ' ,מנחת

' שערי צדק ' ( דף

' עמודי עולם ' ( דף 258א )  ' ,ספר אחד ישן ' ( דף

506ב )  ' ,מצאתי כתוב בספר אחד ' ( דף 382ב )  ' ,וראיתי לאחד מהמקובלים ' ( דפים
497ב 498 ,ב  ,ושם הוא חולק עליו )  ' ,מצאתי כתוב בספרי המקובלים ע " ה משם חסיד
אחד לא נודע שמו ' ( דף

506א ) .

שמות אישים ( שלא נזכרו סמוך לפני כן ) לפי סדר אלפאביתי הם  :רבינו בחיי ,

ר ' יוסף ג ' יקטילא ( דפים

129א 472 ,א 516 ,א )  ,ר '

מאיר אבן גבאי ( דפים

14א 494 ,א ) ,

רמב " ם ( בפירוש המשניות ובשמונה פרקים  -דפים 439א 671 ,ב ואילך )  ,רמב " ן ,
רבינו ניסים ( דף דא )  ,ר ' עזריאל ,

38

ציוני ,

טוב .

שם

39

36

37

40

למרות ההבאות המרובות  ,אריכות לשונות והחזרות  ,איפרגאן רואה עצמו מקצר

בדברים .

41

פעמים שהוא מציג עמדות שונות של מקובלים  ,אך כמעט שאינו מתמודד

ולכאן .

עמהם  ,או שאינו מציג הכרעה לכאן

למשל :

42

30

דפים

31

מכאן

74א 89 ,א ,ב 115 ,א 160 ,ב 186 ,א 200 ,ב 366 ,ב 498 ,א 536 ,א 546 ,ב 607 ,א 645 ,ב 659 ,א .
העתיק פרקים שלמים  .ראה דפים 90ב95 -ב 103 ,ב 129 ,ב 157 ,ב 213 ,ב ואילך 216 ,א 221 ,א .

32

דפים

101ב 104 ,א 106 ,א 162 ,א 165 ,א 169 ,א 177 ,א 178 ,א 180 ,א 182 ,א 183 ,א 185 ,ב 192 ,א ,

194א 197 ,א 205 ,ב 220 ,ב 225 ,א 226 ,ב 231 ,א 232 ,א 235 ,א ,
33

דפים 74א 103 ,ב 105 ,א 106 ,ב  15 ,וב 128 ,א 161 ,א 164 ,א 168 ,ב 176 ,א 177 ,א 179 ,ב 180 ,ב 183 ,א ,
191א 212 ,ב 238 ,א 244 ,ב 246 ,ב ,

247ב 283 ,א 303 ,א 313 ,ב 343 ,ב 377 ,א 392 ,ב 394 ,א 395 ,א ,

415א 462 ,ב 476 ,ב 494 ,ב 509 ,ב 512 ,א ,

552ב ,
34
35

דפים

36

דפים 286א ,
562ב ,

572ב ,

39

661א .

385א .

324א 406 ,ב 450 ,א 496 ,ב 609 ,ב 615 ,א 618 ,ב ,

648א 659 ,ב ,

38

519א ,

524א 533 ,א 536 ,א 539 ,א 541 ,א 544 ,ב 549 ,א ,

558א 564 ,א 584 ,א 589 ,א 598 ,ב 609 ,ב 625 ,ב 638 ,ב 644 ,ב 651 ,א ,

דפים 18ב 19 ,א 42 ,א 46 ,ב 361 ,א ,

37

238ב .

621ב .
532ב ,

536ב 544 ,ב 548 ,ב 558 ,ב ,

הגדול ' ) ,

631א 638 ,א 644 ,א 647 ,א ,

376ב 397 ,ב 466 ,א 472 ,א 503 ,ב 504 ,א 517 ,ב ,

582א 588 ,א 603 ,א 607 ,א 626 ,א ( ' המקובל

660ב .

דפים 51א 485 ,א ,
דפים 14א  ,ב 31 ,א 48 ,ב  .ר ' עזרא נזכר בדף 503ב  ,אך בוודאי מכלי שני .
504א 510 ,ב ,

דפים 21א 151 ,ב ,

513א ,

536א ,

588ב ,

598ב ,

631ב .

172ב 209 ,א  ,ב 248 ,א 250 -א 258 ,ב 312 ,ב 345 ,א 346 -ב 347 ,ב 348 ,ב 446 ,ב ,

515א 604 ,ב 633 ,א ( ' המקובל הגדול ' ) 658 ,ב

( כנ " ל ) .

40

' רבי שם טוב המקובל בעל ספר לבנת ספיר'  -דף 507א .

41

למשל  ,ראה  :מ " ח  ,דפים 20ב 25 ,א 84 ,א 330 ,א 369 ,ב  .אמנם פעמים שהוא נזקק להסביר בארוכה
כדי לפקוח עיניים עוורות שעדיין לא הציצו באור התורה ( דף 30א )  ,שהרי ' לא לדידהו

ולדכוותייהו של רבותי המקובלים אני צריך להודיע ולהורות ' ( המובאות מכאן ואילך הן מתוך
מנחה חדשה  ,אלא אם צוין
42

פ " ש) .

וראה  ,למשל  ,עוד בדף 372ב  ,שבו הוא מביא ' מספרי כעלי האמת '  ,ויודע שיש ביניהם חילוקי
דעות בפרטים מסוימים

:

' והנה יש פנים לכאן ולכאן וכולם דברי אלוהים חיים ומלך

עולם ' .

כיוצא בדבר בהמשך  ,לענין י " ג מדות  ,בדף 393ב ; וכן ' הנה לך כמה סברות על ענייני הסוכה
וכונתה ע " ד המקובלים רבותי ע " ה '

( דף 495ב  ,ועיין עוד בדף 496ב ) .

92
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מצאתי כתוב בספרי המקובלים ע " ה משם חסיד אחד לא נודע שמו [ .
מצאתי כתוב בספר אחד ישן  .והנה דעת רוב המקובלים הסכימו [  ] . . .אמנם
רבי שם טוב המקובל בעל ספר לבנת הספיר ז " ל כתב [  ] . . .והשם יודע האמת .
עוד מצאתי כתוב משם המקובל הה " ר אברהם בר מוחא זלה " ה [  ] . . .ולא
 ] . .ע" כ

הבנתי דבריו  .אמנם מצאתי בשם המקובל האלוהי הה " ר שמעון הכהן שקבל

[...

מהמקובל האלוהי הה " ר דוד אלשקר בעל ספר צפנת פענח
שהוא

אמת .

והיובילים ( ! )

]

וכן נראה

הכלל העולה  ,הנה הדרכתיך בדרך תלך בסוד השמטות

בדרך קצרה כפי השגתי מספרי בעלי האמת רבותי ע " ה ( דפים

506א 507 -א ) .
אך יש שהוא מכריע על  -פי מה שנראה לו כדעת הזוהר ורוב
משום שזו הכרעת רבו ' ואין לחלוק על דבריו '  .וכה

המקובלים  ,ובעיקר

דבריו :

והנה על זה הוצרכתי גם כן להביא לך מה שקבלתי מרבי ומארי זלה " ה בכונת
הצורה הנזכרת והיא דעת מוסכמת על דעת הזוהר גם רוב דעת המקובלים

עליהם השלום  ,וזאת היא הצורה על דרך משל  .ועם היות שאין הענין מצורך
כונת החיבור  ,עם כל זה באתי להעירך במה שהיה בידינו

[...

]

ואין אני חולק

על רבותי ח " ו  .אמנם אק בידינו זולת מה שקבלנו מפי מורנו זלה " ה ואין
לחלוק על דבריו ח " ו ח " ו  ,וכולם דברי אלוהים חיים ( דף

15א ) .

רי " א משתמש בכינויי השפלה שדמם  ,ורואה עצמו פתי  ,נבזה  ,נער  ,ואולי יש בכך כדי

להסביר מדוע אינו תוקע ראשו בק הרים גדולים .
'

לצפצף ' ( דף

284א  ,והשווה

דפים 6שב ,

2 % 1א ) ;

למשל  ' :אין ראוי לפתי כמוני

43

וכן

' לא מפי הוצאתי אמרים ולא

:

מלבי הוריתי מלין '  ,אלא על  -פי רבותיו המחברים ( דף 424ב )  .ככלל הוא מציין  ,שיש
צורך בקבלה מפה אל פה או מפה לאוזן ( דפים 200ב 2 % % ,ב )  .פעמים שהוא מביא

פירושים או סודות שונים לאותו נושא  ,בחינת ' יגדיל תורה יאדיר ' ; כך למשל  ,בפרשת
נזיר  ,הוא מביא ' כמה כונות וסברות בארוכה
אחד '

( דף 534א ) .

[...

]

וכונתם אחת וכלם ניתנו מרועה

פעמים שהוא נמנע מלהרחיב בדברים  ' ,והמבין יבינהו מדעתו '

( דפים 177ב 185 ,ב )  ,או  ' :אם בעל נפש אתה וסתום הדברים ' ( דף

185א ) ,

או ' ויש בזה

ענין פנימי ונעלם ולא אוכל לפרש ' ( דפים 191א 341 ,א )  ,או  ' :לא אוכל לפרש  ,ורזא
בין מחצדי חקלא

[ מקובלים ]

איהו ' ( דף

469א ) ,

וכן

:

' יש לו

והשומע ישמע והחדל יחדל פן יהרוס וידלדל ' ( פ " ש  ,דף 13א

;

סוד סתום וחתום . . .
ראה גם דף 14א ) .

על

כן ראש לכל חייב אדם לעשות לו רב בעיקרי הקבלה  ,כדי שלא יטעה ' 41וזה המאמר

43

למשל  ,במקום אחד הוא מביא שני פירושים קדומים  ,ומוסיף

:

' עדיין אנו צריכין למודעי '  .הוא

מציג שאלות ומתנצל כביכול  ' :ואין אני הבזוי חולק על רבותי המחברים ח " ו אמנם איפשר שלא
הבנתי דבריהם וראיתי להוסיף לך תוספת ביאור ' ( דף
44

584ב ) .

פ " ש  ,דפים 45ב 46 -א  .על כך הוא חוזר רבות  ,כגון  ' :ועדיין צריך קבלה מפה לאוזן בלחישה ' ( דף
503א ; השווה פ " ש  ,דפים 14א 138 ,ב ,

195ב) .
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צריר קבלה מפה אל פה  ,ואם תזכה ותשמש כל צרכך תדענו ' ( פ " ש  ,דף 123ב ) .
ובלשון בוטה יותר  ' :הנה בכאן נרמז סוד נפלא עמוק מי ימצאנו  ,והנני רומז לד רמז
דק [  ] . . .והסוד הנמרץ בזה [  ] . . .והמיבין ( ! ) ידום  .ואם אורח צדיקים כאור נוגה ודרכי
צדיקים תשמור אז תבין יראת ה ' ודעת קדושים תמצא  .ואם לאו  ,לד והשתמש כנגד
אורן של חכמים ' ( פ " ש  ,דף 195א )  .יש שהוא מסתמך על הקורא שיבין  ' ,אם בעל נפש
אתה ' ( מ " ח  ,דף

185א ועוד )  ,או :

' וכמדומה לי שתבינהו מדעתך אם באבני אש

התהלכת ' ( מ " ח  ,דף 293ב )  ,שכן לימוד הקבלה מחייב ' פנאי גדול '  ,שכל זך וצלול
בכמה עיקרים גדולים ( פ " ש  ,דף

14א ) .

ברם  ,לשונו הקלה יחסית של רי " א  ,המסקנות

שהוא מעלה  ,תוך הסבר  ,לאחר המובאות שהוא משתמש בהן  -עשויים להקל על

הקורא בדרך כלל .
נלך בעקבותיו של רי " א בהצגת רעיונותיו במספר נושאי יסוד  .השתדלתי לגבש

את הדברים  ,במידת האפשר  ,כיחידה שלמה  .כדי שלא להאריך יתר על המידה  ,לא

ציינתי את מקורותיו הקבליים  ,והמשכיל ידע .

ג  .רעיונותיו של איפרגאו והפיכותיו

.%

עולם האצילות

בדומה לאלבאז רבו  ,הפותח את הקדמת ' היכל הקודש '  ,בבירור עניינים עקרוניים

באשר לאצילות  -כך רי " א מרחיב בהקדמות לספריו בבירור מקיף ויסודי של תורת
האין  -סוף והאצילות  ,בהישענו על מקורות קבליים

שונים .

רי " א מבחין בין אין  -סוף לבין עולם הספירות וקובע דרגות ביניים שונות שנועדו

להעלים את אין  -סוף ככל

האפשר .

הוא משתמש בכינויים ובתיאורים הרגילים

בספרות הקבלה  ,דהיינו  ,שאין  -סוף הוא יחיד ומיוחד  ,נעלם  ,מאציל עליון  ,בחינת

נשמה לנשמות  ,שאינו מושג כלל ( דפים 6א 7 -א 41 ,ב 128 ,ב ועוד )  .אף שידובר עליו

כמאציל  ,הרי מודגש כי הוא מהכתר ולמעלה ( דף

42ב )  ,וליתר

דיוק  :יש מערכת של

צחצוחים שמפרידה בין אין  -סוף לבין כתר  .בוודאי ובוודאי שאין למנותו במניין
העשר  ,אין לו יחס עמהן  ,ואין הוא נכנס בחשבונן

( דפים 30ב 31 -א ) .

על יסוד התשובה המפורסמת המיוחסת לרב האי גאון  ,גם רי " א מדבר על ' אור

קדמון מצוחצח וצח ' הנקראים בקיצור  :סוד הקמ " ץ .
לכתר  45 ,ומבחינה זו אין  -סוף הוא נשמה לנשמות  .אמנם
45

הקמ " ץ הוא בבחינת נר " ן
הוא מפרט ואומר  ,כי מכח

מתוך ספר כתם פז ( דף רצח ע " א ) נראה  ,כי הוא מזהה את עשרת הצחצוחים עם שלושת אורות

הקמ " ץ  .תורת הצחצוחין מפותחת בכתבי ר ' דוד בן יהודה החסיד ובכתבי תלמידיו  .ראה  :ד ' מט
( מהדיר )  ,הקדמה לספר מראות הצובאות  ,קליפורניה  , 1982עמ '

; 24 - 23

מ ' אידל  ,מחקרי

ירהילים במחשבת ישראל  ,ב ( ב ) ( תשמ " ג )  ,עמ '  . 206ייתכן שהשימוש הרב של רי " א במונח
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משה חלמיש

זהירות  ,כלומר הארת  ,אור קדמון נאצל כתר ובו נרשמו כל החקיקות ' בהופעה אחת
בלי שום הפסק '  .אחר  -כך הבהיק אורו על כתר ונאצלה חכמה  ,וכן הלאה ( פ " ש  ,דף
; )2

אך הדוגמה של נר" ן באה ללמד  ,כי בעצם לפנינו בחינת שלוש יחידות של מהות

אחת  .כיוצא בכך משתמש במקום אחר בדימוי של גוני השלהבת ( פ " ש  ,דף 98א

דף 47ב ) .
הגוף  .לפיכך

;

דוגמת הנר " ן מבטאת גם את מקור ההשפעה  ,כשם שהנפש מזינה את

מ" ח ,

אברי

לנשמות ( דפים

ידובר הרבה על הספירות כעל גוף  ,ועל אין  -סוף  -כנשמה

9א 11 -א 44 ,ב ,

ועוד) .

הפעולה הראשונה של אין  -סוף ( הנקראת גם סוד האין  -סוף  ,רזא דאין  -סוף  ,נשמת
האין  -סוף  -במקומות רבים  ,כמו למשל דפים
אורו בסוד הקמץ '

( 40א ) .

341ב 365 ,ב )

היא

' התנוצצות צחצוח

מכוח התנוצצות זו  ,נאצלו ' סוד עשרה צחצוחין דקות

פנימיות בלתי נשנות נעלמות בלתי נתפסות  ,ונקראים אור שאינו נתפס  .ואותו האור
הנז ' מתעלם בסוד הכתר  ,והוא אליו דמיון היכל רוחני פשוט ' ( דף 70א  .וראה גם דף

68א ) .
רי " א מדבר אפוא על עשרה צחצוחים בקמ " ץ ועשרה בכתר ( דף 170א )  .אלה
שבכתר הם כדמיון היכלות לקמ " ץ  ,ובהם הם מתפשטים ( דף 31ב )  .כן הוא אומר ,

שהצחצחות הם עצמות לעשר ספירות ' שהם [ הספירות] כלים

לקבל מהם ' ( דף 37ב ) .

אנו רואים אפוא תהליכים מגוונים  -עד לאצילות הכתר  -שתכליתם כביכול
ליצור אבחנה בין המאציל והנאצלים  ,ובראשם הכתר  .עם זאת  ,רי " א מדגיש שאין

חידוש בנאצל ואין חסרון במאציל ( דף

8א ) .

עשר הספירות אדוקות בו כשלהבת

בגחלת  ,ועם היותן משתלשלות ממנו  ,לא הופרדו מן המקור ונשארו עמו כצל  .מכאן
מתפרשת לשון

' אצילות ' בבחינת ' צל ' או ' אצל ' ( דפים 44ב 45 -ב ) .

אין אפוא אלא שזה עילה וזה עלול ( דף

בין המאציל לנאצל

48ב ; פ " ש  ,דף  , 88על

פי ' אבני זכרון ' ) .

דרך הספירות ניכרת אלוהותו  ,ואלמלא הן  -אינו יכול להתגלות ( דפים 8א ,

12א ) .

46

כל השינויים וההפכים הם מצד בחינת הנהגת הספירות את העולם  ,אך לא

מצד המאציל  .שהרי מן הפשוט לא יצא אלא פשוט בתכלית הפשיטות  ,ומתוך
שביקש שכבודו ייראה על נבראים מחומר  ,שתהיה להם זכות בחירה בין טוב לרע ,
הרי לשם כך הוכרח להיות שורש למעלה באצילות ' לתיקון הנבראים לשלימות
הבריאה ' ( דפים
ולהתיחיד ( ! )

190א 191 -א ) .

לשם כך אין  -סוף ' הוצרך לצמצם כבודו המקודש

בהם כדי להעמידם ולקיימם ' ( דף 46א )  .מבחינה זו  ,הספירות משמשות

כמתווכות  .והאומר כי אין אמצעי בין אין  -סוף לעולם  ,כאילו הכחיש את מציאות

ההשגחה האלוהית  ,שהרי האין  -סוף עצמו הוא טרנסצנדנטי ( דף

המאמין באין  -סוף ולא בספירות  -הרי הוא כופר

דא ) .

משמע ,

בעיקר .

' צחצוחים ' חוזר ומצביע על תפוצת כתביו של ר ' דוד בצפון  -אפריקה  ,כפי שהעירו כמה פעמים
בספרות המחקר  .וראה עוד בסמוך .
46

השווה גם כתם פז  ,דפים רנג ע " א  -רעז ע " א  .בשל הקירבה הלשונית  ,נראה לעתים שרי " א הכיר
את כתם פז  ,אך ייתכן ששניהם השתמשו באותה לשון של המקורות הקודמים .
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הספירות

איפרגאן אומר  ' ,שהנה עשר ספירות הם עצם האלוהות ונאצלו מאין  -סוף והם אדוקים

עמו קישור ויחוד אחד ' ( דף דב )  .ויש שהוא מכנה את הספירות ' כלים '  ,אך במובן
שכל אחד ' מיוחד למלאכתו ' ( דף 12ב )  .כינויים שגורים בכתביו הם  :הוויות  ,תקוני

מלכא  ,שפירושו תיקון ( כלי) מציאות האלוהות והשגחתו ( דף  1וב )  .במובן זה נאמר ,

על  -פי ' מנחת יהודה '  ,שהאלוהות היא עצמות וכלים ( דף

192א ) .

ולפי פירושו של

רי " א  ,היא עצמות כלפי פנים  ,וכלים כלפי חוץ  .משום כך מדובר פעמים הרבה על
עשר ספירות או הוויות נגלות ונסתרות

( דף 36א ) .

47

הוא מתאר אותן כך  :בהתנוצץ

סוד הנשמה מכתר ולמטה  ,הספירות מקבלות שפע  ,כל ספירה מן הכוח הפנימי

שכנגדה  .למשל  ,סוד הכתר הנעלם  ,הנקרא גם הכוח הפנימי  ,מאציל לכתר הנגלה ,
והכוח הפנימי מאיר ומזהיר בכל הכתרים הקבועים בכל תשע הספירות  ,וכן

הלאה .

מבחינה זו  ,כל ספירה כוללת את כל סוד ' הנשמה ' וההשפעה הנמשכת מעשרת
הצחצוחים שבכתר  ,ואלה מסוד הקמ " ץ  .הספירות הן אפוא מלבוש לצחצוחים  ,ואלה
הם כסא לסוד הצחצוחים האדוקים בנשמת

הכול  ' ,רזא דקמץ ' ( דף . ) 37

אף הביטויים

שבתיקוני זוהר  :י " ס דאצילות  ,י " ס דבריאה  -מתפרשים כאן כהבחנה שבין עשרת
הצחצוחים שבכתר לבין עשר הספירות ה ' נגלים ' שמכתר ולמטה  .משמע  ,צחצוחי

הכתר  ,ובוודאי אלה שבסוד הקמ " ץ  ,אינם כלולים בחשבון הספירות ( דפים 9ב 36 ,א ) .
הבחינה הנגלית של הספירות היא זו הנתונה לשינויים  ,שבה יש יסוד הריבוי  ' .עם
היותם אחד בבנין הם עשרה במנין ובהם סוד כל ענין ' ( דף 12ב )  .כל השמות  ,הכינויים
והתארים לה ' מתייחסים לספירות הנגלות  .באלה קיימים יסודות של חסד  ,דין
ורחמים  ,שהם שורש לחילופי ההנהגות שבעולם התחתון  ,שבזכותם יש מקום להטיל
חובה של תורה ומצוות ולהעניק שכר ועונש  .כל שינוי שבעולם הספירות  ,מבחינת

השפע החי  ,הוא מצד המקבלים  .לכך מובא משל הזכוכיות  ,מתוך ' אבני זכרון '  ,או
משל הנשמה ואברי הגוף  ,מתוך ' היכל הקדש '  .בקצרה  ,בבחינת שינויים אלה מדובר

על ספירות כעל ' כלים ' ( דפים

14א 16 ,א 43 ,ב 44 -ב ,

ועוד ) .

מכאן נדרשת המלה

' ספירות ' מלשון ' סיפור דברים '  ,שהרי רק בתחומן אפשר לתאר דברים ( דף 43א )  ,או

אם תרצה  -מלשון ' מספר וסיפור '  ,דהיינו  ,דיפרנציאציה של אחד -שניים  ,ימין
ושמאל  ,וכיוצא בזה ( דף

35ב ) .

המחבר עומד על תהליכי ההאצלה בספירות  ,שכללית יש בהם ארבעה שלבים  ,או
' הטבעות ' ( פ " ש  ,דפים 2א 3 -א ; מ " ח  ,דף 55ב ,

ועוד) .

כתר  -חכמה  -בינה נקראות

סגולתא  .כאשר המטבע נטבע בשלשה הבאה של חסד  -גבורה  -תפארת  ,נוצר

סגול .

בשלב הבא יש התפשטות של חסד בנצח  ,גבורה בהוד  ,תפארת ביסוד  .בשלב האחרון

טבועה מלכות כהיכל ונרתיק  ,ככלה הכלולה מן הכל ( דפים 18ב 37 ,ב 38 -א )  .יש

47

בדרך כלל מכונות הספירות שבתוך הספירות בשם ' בחינות '  ,כמו למשל  ,בדפים ד3א 309 ,ב ,

486א .
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שההאצלה מתוארת שלב אחרי שלב  ,אם כי עיקרי הדברים חלים על הספירות

הראשונות  .לאמור  ,הכתר מתנוצץ בחכמה  ,והיא מקבלת את הכל כמות שהוא  ,כולל

האפשרות לסדר אבני בניין  ,לצייר את סוד עולם האצילות ( דפים

70א ,

603ב ) .

48

התנוצצות זו שמכתר עודנה סתומה  ' ,בטש ולא בטש '  ,ומתגלה ' הצצה ' ( הנצצה ,

התנוצצות ) מועטת  .הצצה זו ממשיכה להתגלות בסוד הבינה  ,ולכן משלימה זו את
שם י " ה ( 39ב )  .בשלב זה  ,בהיותם סתומים  ,כל ההפכים שווים ,

49

ורק מבינה ואילך

מתחילה ההתפרסות  ,ובעיקר של טוב ורע ( דפים 11ב 603 ,ב 604 -א ) .
שמספירת חסד ונזולך נאצלו כל הספירות יחדיו ( דף 39ב ; פ " ש  ,דף . ) 8
כאן למעשה דעות שונות  ,המצויות בספרות הקבלה .

.3

יש שנאמר

רי " א מרכז

ספירות כתר

בהזדמנויות רבות רי " א חוזר לדון במעמדה של ספירת כתר ובייחודה ( למשל  ,מ " ח ,
דף

. ) 72

הוא מציג אותה בכפל פנים

מצד אחד  ,כתר רמוז באות בי " ת  ,בחינת בדת ,

:

רמז לכך שהוא משמש משכן לאין  -סוף ; אך הוא גם בחינת אל " ף  ,כי נפלא מעין כול ,
ובלחי נתפס ( 72א ,

68ב ) .

הוא רואה בכתר היכל  ,כסא ומרכבה לעשרת הצחצוחים

שבו  ,שהם מעין נשמה לעשר הספירות  .ומצד שני  ,עשרת הצחצוחים הם בו  -זמנית
כסא ומרכבה לסוד הקמ " ץ  ,האדוק בנשמת הכול ( דף 37א )  .מכאן המחלוקת הישנה ,

אם יש למנות את כתר במניין הספירות בשל מעלתו המיוחדת  .יש שמוציאים אותו מן

"

מניין  ,ומשלימים את המניין בדעת

;

אך רוב המקובלים  -ודי לו להסתמך על

הזוהר ו ' רעיא  -מהימנא '  -כוללים את כתר במניין ( דפים

.4

37א ,

72ב ) .

ספירת מלכות

רי " א מקדיש לספירת מלכות דברים ארוכים ( ראה למשל דף 344ב )  .כפי שנזכר
במקורות קדומים  ,מלכות נחשבת  ,עם יתר

הספירות  ,באחדות ולא באצילות ( כגון

דפים 43ב 44 ,ב 362 ,א ואילך 479 ,א )  .היא הכלה הכלולה מן הכול  .היא אחרית הבניין ,
וממנה מתחיל עולם הפירוד  .בלעדיה אין מידה נאצלת למטה הימנה ( דף 49א )  .היא

אמת  -המידה להמשכת השפע  ,ובאמצעותה פועלות כל הספירות  ,לטוב או למוטב
( דפים

3 19א ,

479א  ,ב

ועוד ) .

משה רבנו שזכה אמנם לקבל השראה מתפארת  ,גם אליו

לא נמשך הדיבור אלא באמצעות השכינה ( דפים

48

251ב 318 ,א ,

394ב )  .תפקיד חשוב

גם בספירת חכמה עדיין הכוחות קשורים ואדוקים  ' ,לרוב עילויה ועומק מחשבתה '  .רק בבינה

הוחל סוד ההתפרחות והדיפרנציאציה ( דף 236א )  .אמנם יש שהוא כותב  ,כי הבחירה נמשכת
מחכמה  ,כי ממנה השינויים ( פ " ש  ,דפים 137ב 138 -א )  -אך כנראה שכאן הוא מדגיש יותר את
יסוד החשיבה בפעולת הבחירה  ,שמקורו בחכמה  .ועיין עוד
49

כתר היא מידת ההשוואה

;

ראה

:

פ " ש  ,דף 2ב  ,ועוד .

:

פ " ש  ,דף 2א  ,ב .

יצירת ר ' יעקב איפרגאן
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נועד לספירה זו בהיותה ראש

היא בבחינת בית  -דין

שלמעלה  ,ומכוחו פועלים שרי

זה בא למלכות כי

היא יונקת מבינה ( הנקבה העליונה )  ,מאותו מקום ש ' משם נאצל הדין וחוייבו

הקליפות '  .הקליפות יונקות מכוח הדין ומצדו  ,וזהו סוד ידוע הקשור בפסוק ' ויאהב
יצחק את עשו '  .ולכן גם יש השפעה  ,בזאת השמיטה  ,של הקליפות על המלכות ( דף

586ב ) .
תפקיד זה  ,שהוא ביטוי להנהגה כללית של העולם מצד מלכות  ,תוך שליטה גם על
עולם הקליפות  ,אינו בלעדי  .במידה רבה  ,מלכות תלויה בכוח התעוררותם של

התחתונים  ,ובהתאם לכך היא מושפעת מן הספירות העליונות .

50

ממילא  ,הקשר

המיוחד של מלכות לישראל מביא לכך  ,שבשל חטאם היא מתחייבת גלות  .ברם ,

בכמה מקומות נראה  ,שיש בחינה משנית במלכות  ,היא בחינת מטרונה ( כמו

מטטרון ) ' ,
ן

שהיא זו המתנתקת וגולה  .נראה שיש בכך רמז לוויכוח שהתגלע  ,למשל ,

בין ' מערכת האלהות ' לבין ר ' יהודה חייט  ,ורי " א נוקט פה עמדה די ברורה ; ואפשר

שהוא הולך בדרכו של ר ' יוסף קארו  ,ועל כך מעיד השימוש בכינוי מטרונה  .עמדה זו
משתלבת גם בנאמר לעיל על הוויות נגלות ונסתרות  ,ובנאמר לקמן על הסיטרא

אחרא .
.5

השיברא אתרא

בתיאורו של רי " א את עולם הסיטרא אחרא לא ניכרת מגמה מיתית או מגמה
דואליסטית מיוחדת  .גם כאשר הוא מביא את מאמרו  -תשובתו של ר ' יצחק הכהן על
האצילות השמאלית ( מ " ח  ,דף 25ב ואילך )  ,אין בכך יותר מאשר ' העשרת הידע ' דרך

ליקוט המקורות  ,כמנהגו  .במקום אחר  ,בדרוש שלו על מלך צור  ,הוא מסביר תחילה ,

כי מספירת חכמה יצא גם סוד האור הצח וגם סוד החושך  -שהוא כוח

הקליפות .

מלך צור הוא קליפה עליונה  ,שממנה נתגלו כל הקליפות יחד  ,בדרך כלל  .הקליפה
הראשונה היא מצד חכמה  ,כלומר מכוח הדין הנאצל ממנה  ,כי תחילת הדין החל
להסתעף ממנה  .בשלב זה היו הכוחות ' טובות '  ,טפלים לקדושה כעבד לפני רבו  .אך
כאשר מרדו באור העליון ורצו לעשות עצמם אלוהות  ,אז נתדעכו והיו כלא היו  .זוהי
המשמעות של מיתת מלכי

אדום .

משמע  ,הרע מתבטא בכך  ,שבמקום לעמוד

במסגרת גבולו ותפקידו  ,הוא מרד וביקש להתעלות אל מקום לא לו  .אך למעשה  ,כל
העניין של ' מלכי אדום ' מתגמד וחריפותו מוקהית ; אדרבה  ,הסיטרא  -אחרא הוא חלק
מן הקדושה  ,ודבר זה מובלט ביותר  -עד כדי כך שאין לומר עליו רע  ,אלא קודש
קודשים

!

( דף

87א  ,ב ) .

גישה זו מתבטאת גם במקום אחר ,

כדבריו :

50

דף 226א  ,ואילך  .שם הוא תפרט ומדגים זאת בבחינות צדיק  ,בינוני ורשע .

51

דפים 458א 457 ,א  .במקום אחר מדובר על ' כבוד נברא '  ,שהוא מלבוש לסוד השכינה השוכנת

בקרכון ראה  -פ

"

ע

דף 99ב

ן
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ומזאת הבחינה אסור לנו לבזות צד הקליפות  ,כי הנה כוחם יש לו שורש פנימי

[...

למעלה

כי בכל מעשה ידי היוצר העליון ית ' וית ' ולצורך גדול ברא כל

]

מה שברא ויצרבחכמתוהנפלאה [ . . .

]

שזה אי איפשרלמוח

בלא קליפה [ . . .

]

הנה לך מבואר מזה המאמר כמה צריך האדם שלא יהיה בז לצד הקליפות לפי

שיש להם קצת על מה שיסמכו [ . . .
העליונה ( פ " ש  ,דף 138א ) .
הערכה זו כלפי הרע בוודאי מיוחדת

]

וזה הענין נמשך מסוד ענין בחינת החכמה

היא .

דימוי הקליפה והמוח  ,או הקליפה והפרי  ,חוזר ונשנה  ,תוך הדגשה שהקליפה
קדמה קדימה זמנית בלבד  ,בפועל ולא בכוח  ,ולא בקדימת מעלה ( פ " ש  ,דפים  14וב ,
173ב ; מ " ח ,

( פ " ש  ,דף

דפים

3ב ) ;

216ב 284 ,א ,

642ב )  .אין הקליפות אלא

' שמשים לסוד הקדושה '

שורשן נעוץ בעולם האצילות  ,ומכוח אותו שורש בא להן

חיות .

לפיכך אין אפשרות לשום מלאך או מזל לפעול בלא שכוח קדוש מנהיגו ( דפים
28ב 29 -ב )  .הפעולה היא התפקיד שהשכינה מטילה  -להעניש את הרשעים ( פ " ש ,
,
דף 110ב ; מ " ח דפים 88ב 89 -א )  .נמצאת למד  ,שתפקיד הרע מתבטא כלפי הנפרדים
וכדי להבליט זאת איפרגאן אומר  ,כי בקרקע השדה העליון ובתחתיתו מתחיל סוד

התמורות ( דף

207א ) ,

או באופן כללי  :בעץ הדעת טוב ורע ( דף 84ב )  .אבל בוודאי

שאין הקליפה נוגעת בתפארת ( דפים 206א 270 ,ב 274 ,א 337 ,א ) או בבינה ( פ " ש  ,דף

49א) .
אפשר עוד להרחיק לכת ולהראות  ,שבעצם אף מלכות אינה נפגעת מן הסיטרא

אהרא ,

5

בדרוש ארוך ב ' פרח שושן ' ( דפים

150ב  % 53 -א ) ,

שבו רי " א עוסק בשנאת

הגויים לישראל  ,הוא קובע  ,כי ' אין לו [ לנחש] באותו ענין שום הנאה ולא

יתרון ' .

הפגיעה שלו אינה ' בחצר הפנימית '  ,אלא בשוליים  ' ,בסוד מטטרון והיכלותיו '  .עקב
העוונות נוצר מסך של ענן בין המלך לבין המלכה  ,ואז ' מיד מסתלק סוד הנחש

למעלה לינוק מסוד הפחד [ גבורה ] לא כמקודם שהיה משתעבד תחת שם אדנ " י  .וזאת
היא ההנאה שיש לו בקלקול התחתונים '  ,שהוא יונק השפע ' כיד המלך ' מן המקור
שלו  ,ובלא פגיעה ישירה מצדו

המלכות

בשכינה .

דומה כי תפיסה זו משתלבת בתפיסת

האמורה .

לעתיד לבוא  ,אומר רי " א  ,לא יהיה צורך ברע  ,ומאליו הוא יתבער מן העולם ( דפים
צר הרע  ,שנועד להתעות את האדם ,
193ב 333 ,ב 358 ,א 463 ,ב )  .כמוהו וכגורלו גם
~
וייעוד זה יתבטל ( דפים  % 33ב 612 ,א)  .ומתוך שיבוער רוח הטומאה  ,אפשר יהיה
להציץ בשכינה בלא מסך ( פ " ש  ,דף

52

112א ) .

השווה גם לעיל ביחס לשכינה  ,ולקמן  -בנושא

האדם .

יצירת ר ' יעקב איפרגאן

ן

99

 . 6האדם

רי " א רואה את האדם כנזר הבריאה  .לא נברא אדם אלא לעבודת הבורא ( דף
מ " ח דף

148א ) .

הוא נברא בצלם המרכבה העליונה ( ' בשם ולא

בתואר ' ) ,

426

ב

;

ולפיכך

כלולה בו נשמה טהורה זכה וברה  ,אשר חוצבה מכסא הכבוד ( דף 426ב )  ,וחלק גופני
גשמי  ,שמקורו מצד הקליפות ( דפים 147א 117 ,א  ,ב )  ,והוא כנגד החלק הרע

שבמלכות ( דף 64א ) .

' נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ' מתפרש אפוא כך  :בצלמנו -

נשמה  ,כדמותנו  -גוף ( דף 118ב )  .בעמדה זו נשמע הד לתפיסת הרע  ,שניתחנו
בסעיף

הקודם .

אדם נברא בדוגמה העליונה  -אור וחושך  ,נשמה וגוף ( דף 118ב )  .מכוח הנשמה

נמשך הלצר הטוב  ,ומכוח הרע  -הקצר הרע ( דף 117ב )  .גם חלוקת האיברים דומה

לפרקי המרכבה העליונה  ' ,והכל אחד '  .רי " א אף מוצא מקום לתאר בפרוטרוט את
האיברים ומקורם העליון ( דפים

122א 127 -ב ) ; אם

כי גם נאמר  ,שהעצמות והגידים

הם כנגד מחנות המלאכים הקדושים  ,ואילו הבשר והעור  -כנגד הקליפות ( דף

119ב ) .

אולם יש לזכור כי הדמיון לעליונים אינו

וכדוגמה בלבד ( דפים

128ב  % 29 -א ) .

' בעצם ותבנית ' אלא ' לזכרון '  ,כסמל

לכוחות ולבחינות העליונים אין שום יחס עם

האיברים הגשמיים  ,כי סופם להיעדר ( דפים

ומלבוש לעולם העליון ( פ " ש  ,דף 30א ) .
הנקראות בכללותן ' אדם ' ( פ " ש  ,דף 139ב ) .

133א  ,ב ) .

בכללו  ,אדם למטה הוא כגוף

הוא ' מרכבה מטבע וצורה ' לעשר הספירות ,

לפיכך נתייחד הכינוי

' אדם ' לנשמה ,

ואילו הגוף הוא ' בשר אדם '  ,כפי שהורו כבר חכמי הקבלה הקדמונים ( דפים

115א ,

128ב 135 ,א )  .אולם האיברים הם בבחינת כלים לכוחות הנשמה  ,שבאמצעותם היא

מביעה את חפצה בעבודת הבורא ( דפים

132ב ,

426ב ) .

גוף האדם כולל שני הפכים  :כוח החומר מצד התמורות  ,והוא הבשר ; כוח השכל ,
היא הנשמה  -מצד הקדושה ( פ " ש  ,דפים 70א 114 ,א 137 ,א ,

186ב ) .

משכן הנשמה

הוא במוח ( דף 135א )  .באדם נוצרו שני הפכים  ' ,לפי שיש לזה הענין שורש למעלה ' ,
שהרי שני פנים למרכבה  .אף התורה יש בה מצוות  -עשה ומצוות לא  -תעשה  ,ובעקבות
זאת קיימים שכר ועונש  .אמנם לאדם ניתנה הבחירה בין טוב לרע ( פ " ש  ,דפים 137ב ,

6ב 39 ,א 136 ,ב )  ,וזאת באמצעות היצרים

' המנהיגים '  .היצר

הרע אמנם נוצר תחילה ,

כשם שסיטרא אתרא קדם לפרי קדימה זמנית  ,אך ניתן בו גם יצר טוב  ,שהוא ' סרסור

דרזא דמהימנותא ' ( פ " ש  ,דף

114

א "ב ) .

כאמור  ,מבנה זה מקביל לעולם

הספירות .

השכינה כוללת טוב ורע  ,ועל  -ידה נברא אדם  ,והוא בחינתו כבחינתה  .על כן  ,אם ילך

אדם בדרך התורה והמצוות  ,ימשיך לה שפע  .וזאת עיקר בריאת האדם  ,כאמור  ,להיות
לה עזר מלמטה ( פ " ש  ,דפים 5ב ,

74ב ) .

לפיכך  ,כאשר אדם נוצר  ,יורד צלם וחופף

עליו  .כאשר הוא מקיים מצוות  ,הצלם מתמיד בחיבורו עמו  ,וזהו הקשר שלו עם
השכינה  ,עם הקדושה  .והוא גם סוד המלבוש שלו שבו יתלבש לאחר מותו ( פ " ש  ,דף

136א ) .
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הניגוד שבין הנשמה ומקורה לבין היותה כאן  ,בעולם הזה  ,בעולם החומר  -הוא

ניגוד חריף  ,ולכן הנשמה מתאבלת בירידתה לעולם הזה ( דף 424א ) .
שהנשמה נאצלה ממקור עליון  ,אין חטא בא על ידה ( דף 139א )  .בשעה שאדם חוטא ,
היא מסתלקת מעליו  ,ועומדת בבושה וכלימה  .לא זו בלבד שגופו נטמא  ,אלא כל
חטא פוגם במלכות ( דף 426ב )  .הרי זה מדרכי הלחימה של סיטרא אחרא  ,שבאמצעות
אך משום

היצר הרע  ,ה ' נחקר '  ,הנובע מסוד התמורות  ,על  -ידי פיתוי הגוף  -הוא מבקש

ליתר דיוק  ,כאמור  ,רק הנפש חוטאת ,

לשלוט בנשמה  ,נציגת הקדושה ( דף 142א ) .
ואילו בעוונות חמורים משתתפת גם הרוח ( דף 405א ) .
לנפש  ,ולא לנשמה ( דף 139א ) .

מכאן שכל העונשים מיוחסים

איפרגאן מתאר גם את הצד החיובי  ,בהסבירו כי האדם מתנהג בסוד שלושה
עולמות :

העולם הזה  ,השפל והארעי ; גבוה הימנו  -גן עדן תחתון  ,שבו מתעדן

אדם אחר פטירתו  ,והוא רוחני יותר מקודמו ; ומעליו  -גן העדן העליון  ,שהוא עולם
פנימי נסתר  ,שזוכות להיכנס אליו נשמות קדושות וטהורות מבני עלייה  .שלושה
עולמות אלה מקבילים לעולם המלאכים ( שבו סוד כבוד ה ' מצוי ואינו מצוי )  ,השכינה
והאצילות

( דף 12 %א  ,ב ) .

אף בשעה של תחיית המתים  ,שאז סיטרא אחרא יתבער  .מן

העולם  ,כאמור  -הרי גם הגוף שנרקם מכוח הנחש ירקב ( לא כן
האדם הרוחני להביט בשכינה  ,כדלעיל

חוזרים לעפרם ( דף

( פ " ש  ,דף 112א ) .

העצמות ) ,

ואז יוכל

הצדיקים  ,לפי הנאמר  ,אינם

133ב ) .

 . 7עם ישראל
כמו ספרות הקבלה שלפניו  ,גם רי " א מדגיש את עליונות עם ישראל על האומות  ,כפי

שמתחייב גם מתפיסת הקדושה והטומאה בעולם  .פעמים רבות הוא משתמש בכינוי

' עדה נבחרת '  .לדבריו  ,הנשמות הקדושות ' נחקרות ' ונובעות מסוד הקדושה  ,ואילו
הנשמות של שאר האומות  -נובעות מן התמורות ( דף 527א )  .לכן לישראל יש קיום

נצחי  ,כמו לשם ה ' ( דף 65א )  .באופן מפתיע נאמר  ,שיש לנשמות ישראל קדימת זמן

ומעלה כאחת ( דף 75ב )  ,בעוד שלעיל הזכרנו שהרע קודם קדימה זמנית ; אך יש לזכור
שמדובר בנשמה  ,שהיא והרוה נאצלו ' מזיו אורו '  ,ואילו נשמת גוי אין מקורה אלא
בדרגה נחותה ( דפים 416א 419 ,ב ועוד )  .באופן כללי נקראת עדת ישראל ' אדם ' ,
משום שהיא מייצגת את הקדושה  ,את עולם

הספירות  ,שאף הוא נקרא  ,כאמור  ,אדם .

מכוח זה ניתנה להם תורה  ,ומכוח הקדושה שהם מייצגים  -חובה עליהם להתרחק
מכל טומאה ( דפים 4 % 6א 419 ,ב ,

148א ) .

מכאן חומרת העונש שהוטל על ישראל

כאשר נתחייבו גלות בשל חטאם  .אף השכינה שרויה עמהם  ,ובעת ביאת הגואל ,
תחזור עטרה ליושנה ( דף

514ב ) .

ן
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וצורה ומצוות

גם בתפיסת התורה והמצוות אנו מוצאים אצל רי " א רעיונות מובהקים משל הקבלה ,

הפזורים בספרותה הענפה  .הגם שאין למצוא בדבריו חידוש  ,מן הראוי לסקור ולסכם

בכתביו .

את הרעיונות העיקריים ששולבו

המחבר מציין את מקורה העליון של התורה

:

אור שנתנוצץ תחילה מסוד הכתר

לחכמה ( דף 78ב )  ,ומכאן  ,ממחשבתו  ,נחקרה ונאצלה אלינו

היא תורה קדומה ( דף

55א ) .

( דף 137ב ) .

בבחינה זו

וכמו שבתהליך האצילות של הספירות הזכרנו לעיל

ארבעה שלבים  ' ,הטבעות '  ,כך גם בתורה ( פ " ש דפים 109ב 110 -א )  ,אם כי תהליך זה

מתגלה באופנים שונים  .למשל  ,יש שמתואר הסדר  :כתר  -תפארת  -יסוד  -עטרה ( דפים
396א 397 ,א )  ,ויש שמדובר על חלוקה של שמות  ,אותיות  ,תיבות וניקוד  .כלומר ,
התורה היא כולה שמות ( דף 78א )  ,בהתאם לרעיון הקבלי הקדום  ,ואז היא כמובן
נעלמת ובלחי נתפסת  ,ולאט לאט בא שלב המעבר לאותיות  ,ומכאן לבניין תיבות
מוגדרות  ,הבאות לידי גילוי נוסף בניקודן ( פ " ש  ,דף

8ב ) .

ארבעה שלבים אלה אינם

אלא ארבעה שהם אחד  ,שכן התורה נאצלת מסוד ארבע אותיות השם הקדוש ( פ " ש ,

דף 110ב )  ,ואף אלה מציינות שקדות שבריבוי  .לקישור לאותיות השם המפורש יש
משמעות נוספת  :אין בתורה שינוי  .אף המעבר משמיטה לשמיטה לא יחולל שינוי
בתורה ( פ " ש  ,דף 110ב )  ,אם כי גם נאמר  ,שאיסור לאו בשמיטה הנוכחית היה מותר

בספירה הקודמת ( מ " ח  ,דף

80ב ) .

כל תרי " ג המצוות יש להן שורש ועיקר למעלה  ,ולכן נאמר בתורה ' וזכרתם את כל

מצותי ' ( דף

499ב ) .

קיימת אפוא הקבלה מלאה בין תרי " ג המצוות לבין פרקי המרכבה

העליונה  ,וכן בינן לבין איברי האדם  .כך שלפנינו מתאם

מלא .

אך לא רק המצוות  .התורה  ,על חלקיה  ,היא בבחינת כסא ומלבוש לעולם האצילות

( דף 54א ) ; ומכאן מסקנה אחת שלכל העניינים שנזכרים בתורה  -הסיפורים

והמצוות  -יש שורש למעלה ( דפים 50ב 53 -ב )  ,ולפיכך באים בתורה סיפורים על
אישים שונים  ,כמו לבן  ,שאין לנו בהם הנאה ותועלת  .הכול רומז לדברים רוחניים

:

התחתונים הם דוגמה לעליונים  ,והתורה מדברת במשלים וחידות בדברים גופניים

ומתכוונת לגלות סודות למביני מדע ( דפים

259ב

ואילך

;

168א 272 ,א ,

293א ) .

109א ) .

מסקנה

ובעיקר  ,כאמור  ,מתגלים הסודות בסיפורים ( פ " ש  ,דפים 9א 100 ,ב ,

נוספת  :אם חיסר אדם אפילו מצווה אחת  ' ,עדיין לא נשלמה צורתו ומלבוש נשמתו '
( פ " ש  ,דף 173א )  ,והוא בבחינת בעל מום ( שם  ,דף

מלבוש לנפשו  ,רוחו ונשמתו ( מ " ח ,

149ב ) .

24ב ) .

בכוח המצוות מתקן אדם

ואם חיסר אפילו אחת מן התרי " ג  ,חוזר

הוא בגלגול עד שיקיים אותה  ,או עד שילמד וידע סוד כוונתה ( פ " ש  ,דף 167ב ; מ " ח ,
דף

355א ) .

מעניין שלצד ההגשמה

המעשית יש תחליף שווה  -ערך של ידיעת הכוונה .

ברם  ,קיום זה של התורה  -כמה פנים לו  .למשל  ,יש מי שלומד ומקיים כמצוות

אנשים מלומדה  ,והוא אמנם מקבל את הטוב הגשמי שהוא ראוי לו ( דף 56ב ) ; אך יפה

ן
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הימנו הוא מי שמקיים מצווה ' בכונתה ע " ד הקבלה  ,שהיא סוד נשמה של אותה
מצוה ' ,

כי אז היא עולה ומתקשרת בשורשה  ,ובשכרה ייעשה מלבוש לנשמת הצדיק

המקיים אותה ,

5

ולא הוא בלבד נהנה מכך  ,אלא שהוא גורם לקישור ולייחוד כל

ההוויות והכתרים עם סוד הקמ " ץ ( דף 156ב )  ,ואז אין  -סוף מגדיל את כוח אצילות

אורו והשפעתו  .אולם אם אין כוונה  ,אין התעוררות למעלה ( דפים 138א 617 ,א )  .כלל
גדול הוא אפוא  ' ,בהתעוררות התחתונים יתעוררו

העליונים ' ( פ " ש  ,דף 105א ; מ " ח ,

דפים 53ב 54 -א ועוד ) ; ובלי תורה ומצוות אי  -אפשר לעלות למעלה  ,שכן בכוחן

מתקשרים עליונים בתחתונים ותחתונים בעליונים ( דף 57א )  .עם זאת יש להדגיש  ,כי
המאציל עצמו ' אין לו הנאה וחסרון במצות ועבירות '  ,אלא כי באמצעותן יגבר שפע
האור והאצילות ( פ " ש  ,דף

103ב ) .

אמנם פעמים נאמר  ,שהתורה ניתנה כדי שיתעסק

בה אדם  ,ובאמצעות זה ישפיע למלכות ( פ " ש  ,דף

6ב ) .

מעניין שרי " א מציין בכך לא

רק את ההיבט התיאורגי  ,הרקס בקבלה  ,אלא את ההיבט של

' עבודה מאהבה ' ( פ " ש ,

דף 61א )  ,שיש בה הנאה ותועלת  -לנותן ולמקבל כאחד  .לפיכך רי " א מדבר על
קיום תורה ומצוות כעל ' תענוג הנשמה ' ( פ " ש  ,דף

133א ) .

יש להזכיר גם היבט נוסף  ,המתגלה בחיבורים שלפנינו בהקשרים שונים  .כשם
שהנשמה נזקקת לגוף כדי לפעול  ,כך הרוחני העליון אינו פועל בשלמות אלא

באמצעות הגופני  .זיקה זו היא הגורמת גם לכך  ,ששכר ועונש אינם באים כגמול
בלבד  ,אלא הם טבעיים בחוק הבריאה האלוהית  ,כדברי ריקנאטי

;

לאמור  ,עובד

אדמתו ישבע לחם  ,כתוצאה הנובעת מאליה  ,וכך מי שמקיים מצווה ( דף 509ב ) .

.9

לימוד הקבלה

רי " א מייחס חשיבות רבה ללימוד הקבלה  .אדם חייב ' לעסוק בתורה ולידע סודותיה
ולחפש גנזיה '  ,כי באמעותם ידע סוד ה ' והשגחתו  .והרי לא נוצר אדם אלא לשם כך

( דף 58א )  .אכן  ,למקובלים נמסרה הבנת התורה  ,סתריה וגנזיה  ,אם כי בשלב מאוחר

הוצנעו הדברים  ,וכל אחד אמר ' רזי לי  ,רזי לי ' ( דף 3א  ,ב )  .יש סודות נפלאים הידועים
אך לשרידים

החרדים  ' ,אשר כח להם לעמוד בהיכל המלך '  ,ולא הורשו אפילו לרמוז

רמז לזולתם ( דפים 152ב 445 ,א )  .לפיכך  ,פעמים שרי " א מודיע כי ירמוז רמז דק עד
מאוד  ' ,ולא תוכל להבינו אלא ע " י קבלות עצומות ' ( דף 603ב )  ,ופעמים הוא אומר ,

שהעניין נעלם וצריך קבלה מפה אל פה ( דף

88א )  ,ולכן

' איני רשאי

לכותבו ' ( דפים

103ב 106 ,א )  ,ורק המבין יבין וידום  ,כי עמוק הוא ( דף 107ב )  .על כל פנים  ,הוא מזהיר

את מי שבא ללמוד את הזוהר  ,שלא ינסה להבינו באופן שכלי  ,כעיון של פשט ( דפים
454ב 455 -א )  ,אלא יתור אחר מלמד שילמדו מפה אל פה  .אכן  ,בראשית ספר ' מנחה

חדשה ' ( דפים 4א

53

פ " ש  ,דף

ואילך ) ,

172ב 7וראה

גם

כמו בראש ' אבני זכרון ' לאדרוטיאל  ,הוא מציג תנאים

מ " ח  ,דף 56 ,ב 149 ,א 615 ,ב 616 -ב ,

629א .

יצירת ר ' יעקב איפרגאן

מוקדמים למי שמבקש לבוא בשערי הקבלה

;
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% 03

אך הדיון בכך אינו שיטתי  ,ומתוך

אסוציאציה סטה לענינים אחרים .
מעניין שקבלת השמות תפסה בחיבוריו של איפרגאן מקום ניכר  ,ובכך לא היה
יוצא דופן בצפון אפריקה  ,הן בדורות שקדמו לו והן באלה שלאחריו  .פעמים הרבה

הוא מזכיר את ' בעלי השמות ' .

54

יש שהוא מוצא ומעיין

ב ' קונטריס אחד ישן ' על שם

קדוש מסוים  ,ויש שבידו קבלה מפה אל פה ' מרבי ומארי שמזה הפסוק יוצא שם
קדוש וטהור ' ( פ " ש  ,דף

. ( aloo

כלשהי  ,לעיסוק בקבלה

מעשית .

על כל פנים  ,הוא מגלה הבנה רבה  ,ואפילו להיטות
55

רי " א אף מזכיר ' פעולות ' מסוימות  ,כמו הברחת

שדים ( דפים 391א 460 ,ב )  ,הפחדת אויבים בדרך ( דף 540ב )  ,או כזה שנועד לפעול
' פעולות ' רבות ( דף 543ב )  .כנראה שיצא שמו של רי " א כמי שיש לו יד ושם בחכמה זו ,
וכאמור נזכרו וחזרו ונזכרו כתביו באחת ההעתקות של ספר ' [ שרשי ] השמות ' של רבי

משה זכות  .כפי האמור ,

56

' מנחה חדשה ' היה בידי רבי יעקב אבן  -צור  ,מגדולי חכמי

מארוקו .
יש להדגיש  ,כי בצד ההערכה לקבלה הניכרת אצל
עולה מדבריו כי היו גם מתנגדים לקבלה

רי " א ואצל התומכים בו וברבו ,

:

להזהיר מקורבת הרשעים הפושעים אשר נתנו חתיתם בארץ החיים  ,ובאלהות
הם כופרים  ,באומרם לאמור  ,מי עלה שמים ועשה כנפים לעוף בשמים ושמע
מאחרי הפרגוד כי הסודות והרמזים הכתובים והחרותים שהם עדות נאמנים
נסתרים ונחבאים במליצת הפסוקים  .ואני המדבר אעיד ואגיד על שני אנשים
פושעים  ,כי שמעתי מפי המגיד עליהם אשר כפרו בסוד האלהות  .ותמהתי על
השמועות  ,ואשיב אל לבי לאמר  ,איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת  .וע " ז
צריך האדם להתרחיק מהם ומחברתם ( דף

4ב 5 -א ) .

התפיסה המשתקפת בדברי המלעיגים  ,בדבר קיום סודות בתוך מליצות הפסוקים ,
היא בוודאי תפיסה קבלית  ,ואף הלעג למי שעלה לשמים לשמוע דברים מאחורי

הפרגוד  -ברור שהוא מכוון כלפי המקובלים  .אף על פי כן יש להניח  ,שפעילותם
של המתנגדים לא הפריעה את מלאכתו של רי " א  ,ונראה כי רבים היו סמוכים אל
שולחנו לשמוע

54

לקחו .

דפים 302א 321 ,א 322 ,א 344 ,ב 460 ,א  ,ב ועוד .
215ב 216 -א 460 ,ב

55

ראה דפים 28א 77 ,ב 81 ,א ,

56

ספר השמות  ,כתב  -יד ניו  -יורק  /ליהמן

, 327

.

529א 530 ,א ,

דף סו ע " א .

'

555ב .
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נספחים

א  .שיגים
אביא כאן לראשונה בפני ציבור החוקרים את גוף השירים  .ניתוח השירים מחייב בירור בפני

עצמו .
.1

על  -פי כתב  -יד ניו  -יורק  /בהמ " ל

חימר

באית "

ל חמלל

דף 256ב

, 1510

;

( כתב  -יד קיימברידג '

, 105

דף

221ב ) :

אל שמו קדוש במעונה

יוד וגם קמן יוד בס4ד היוד היא צפחה

ותנך יוד עם סוף יוד בחבורם הם סוד ביקה

ונם ס4ד היא בתוך משיא שם גנוזה והיא טמונה
וראשו? ה ותיכונה ועליונה ותחתונה
וגם סוד ואו וקצוי ואו במשף ואו לשערתה
וסוד ארקע סמוך לארבע בסלד ארבע הם שמולה
בסוד עשר הדבוקים האדוקים בסלד שכינה

מיקטע
זמת

לקמע בנפילת נון ראשעה

DUis

? ןן מקקם  TDעין וגם ת4ף ? ין ךאשונה

ןה הדל לא  :חדל מחזות איר
קולו וקרב שיחו  :ערב כמי תורים

השכינה

ובני יקה

הטפוךים הסדורים הקבועים בסוד משנה

 . 2על  -פי כתב  -יד קיימברידג '

היי

105

דף 221ב ( חסר בכתב  -יד ניו  -יורק  /כהמ " ל

ימך י ילדי שתשסי
לש ? מ למלוי גאלהי

"

: ) 1510

אבי

ידבר נא עבדף דקר בפומבי
ואמר בי

אדויי

כי

וניבי
שיחי . . ,
שיר . . 43
ערכתי .
י. , -
ןקוזל וירצה לקורבן בהקריבי
קדוש מקודש בסוד כל סוד
חבךתיו קראתיו שיר הןחוד

במקים

קרבן ! חשב

לאל עוטה אור והוד

על  -פי כתב  -היד ניו  -יורק  /בהמ " ל  , 1510דפים 256ב 258 -א ; ( כתב  -יד קיימברידג '  , 105דפים

.3
222א 223 -ב ) .

הבית השלישי מן הסוף הושלם על  -פי כ " י קיימברידג '  .כל יתר הבתים הם על  -פי

כ " י ניו  -יורק  /בהמ " ל

:

שיר היחוד למחבר יע " ה על דרך הסוד
אתה אחד ושמך יחיד ומיוחד גבוה ומרומם על כל עליון ונתעלת מכל מחשבה ורעיון
ונסתתרת בסוד אור כבודך הנסתר ברום חביון ושם לא ישנך תוא ' ולא דמיון והאצלת אור צח
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ומצוחצח באורך הקדמון ובראת כגשר מדותיך הקדושים אשר הם עשרה [ ב ] מניין ואחד
בבניין וזיו אור כבודך בהם עליון ונעלם הוא נשמה לכולם ואתה מחיה את

כולם .

אתה נמצא ובגדולת מציאותך כל חכמי לב יתמהו יראו ויתמהמהו כי לא ידעו מה הוא
ובכח מציאותך הנעלמה הוציאת לאור כל תעלומה והאצלת אור לפני קדש קדשים הוא לה '
וממנו השפעת סוד האור והחיים לעולם ובו נקראת בשם אהיה סוד השם הנעלם והוא ראש
וכתר לכל הכתרים כולם וממנו נובעי ' " ' ג מדות הרחמים הגמורים ולעוצם קדושת זה האור
ועלויו כל עין לא תשורינו ואין כל מחשבה ורעיון תשיגנו עמוק עמוק מי ימצאנו .
אתה יחיד ומיוחד ובסוד קדושתך הרמה האצלת אור שני בדעת ומזמה וסוד אות ראשונה
משמך הגדול בו רושמה ולראש הושמה ונקרא תורה קדומה וממנו נחקרו כל ההויות ויצאו
כל האותיות בסוד ל " ב נתיבות והרוחות והנשמות ממנו ניזונים ובו מתענגים זר לא יקרב
אליהם .
אתה ישר ובדרכיך הישרים האצלת אור שלישי עליון ונעלם ובו נקראת אלהים חיים ומלך
עולם והוא מאיר לשבעה קנים בסוד חמשים שערים ומושך האור מן האין במשך האור מן
העין ומשפע החיים והאור לסוד התפארת הכבוד כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך
בכבוד .
אתה עליון ובמעלת גדולתך נעלית על כל עליונים ואתה אדון כל האדונים מאד נעלית על
כל אלהים ומעוצם גדולתך האצלת אור רביעי ובזיו אורו הנעלם מתקיים והוא סוד אור ראשון
בבריאת העולם ובו אתה מרחם על בריותיך ומשפיע עליהם רוב חסדיך ונותן שכר טוב לעושי
רצוניך ואני ברוב חסדך אבא ביתיך אשתחוה אל היכל קדשך .
אתה קדוש ולרום קדושתך הרמה האצלת אור חמישי עליון נורא ואיום ובו נקראת אלהים
אשר לי גבורה והנצחון והממשלה והיתרון וממנו יצא הזעם והחרון וככח עוד תוקף גבורתו
ועוצם יראתו אין נסתר מחמתו כצאת השמש כגבורתו .
אתה ברוך ומעוצם ברכתך יבורך כל חי והאצלת אור ששי עליון ונורא בפאר עוז התפארת
ועל סוד ששה קנים אליו פונים וסביביו חונים לייניק ממנו סוד היין והשמנים ויוניק משלש
ויושב ומשפיע בשלש להשפיע לסוד העטרה החיים והאור כי עמך מקור חיים באורך נראה
אור .
אתה בורא וכראת הרוחות והנשמה והאצלת אור שביעי למעלת קדושתך הרמה ומעוצם
קדושת זה האור ומכחו השפעת רוח נבואה לנביאיך ובו נקראת בה ' צבאות והיה בם לעד
ולאות וממנו את ' משפיע החסד והרחמים מסוד החסד העליון מסוד השמן הטוב היורד על
זקן אהרן כטל חרמון שיורד על הררי ציון .
אתה רחום ואתה מרחם על בריותיך והאצלת אור שמיני ובו נקראת אלהים צבאות ועושה
נפלאות ובכח זה האור הקדוש אתה מעניש לרשעים משנאיך ונותן שכר טוב לצדיקים יריאיך
ונתרוממת מאד ונעלית ולכל קוראיך נדרשת ונקראת אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת .
אתה יסוד הכל ותולה עולם כאשכול והאצלת אור תשיעי ובו נקראת אל חי וקיים ובזה
האור נכלל כל סוד האור המתנוצץ וממנו מתפוצץ לסוד הלבנה סוד החצר העליונה וממנו
יונקים השפע והאור כל צבא מרום על יד ברית שלום ה ' עוז לעמו יתן ה ' יברך את עמו
בשלום .
אתה צדיק ומעוצם צדקתך האצלת אור עשירי ובו נקראת בשם אדני והוא אדון האדונים
אדון כל הארץ ובו נכלל ז ' היכלות סוד ז ' הנערות רואות פני המלך היושבים ראשונה במלכות
ולכבוד שמך נבראו ובשמות נקראו איש על עבודתו ועל משאו ובהיכל ראשון הזמנת מלאך
אחד קדוש מקודש השוער והסוגר כל שערי צדק לבל יקרב איש טמא וכל זר בו זה השער לה '
צדיקים יבואו בו .
אתה חי ומחייך נמשכים אור וחיים לסוד המלאכים אשר המה מראש נסוכים ובהם קבעת
נשיאים איש על דגלו בשמות נקראים ותחת כסא כבודך הם קבועים ואינם יודעים איה מעוניך
ובעת קדושתך משתחוים נגד כסא כבודיך ועוני ' בקול רם בנעימה ובקדושת קדוש קדוש
קדוש ה ' צבאות .
אתה קיים ובראת עשר מדרגות והם לעשר ספירותיך שלוחי ' מכת חיות עד כת אישים
ומהם מקבלים השפע והאור וגם הם לפני קדושת כסא כבודך משתחוים ועליהם זמר נעים
זמירות במקראיו ברכו ה ' כל צבאיו .
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אתה קדוש בעשותך השמים ושמי השמים ויצרת אותו מהאש והמים וקבעת בו תשעה
גלגלים מגולגלים והם תמיד חוזרים ומתגלגלים והם מספרים כבוד אל ונוראותיו ועליהם
אמר נעים זמירות בשבחיו ברכו י " י כל צבאיו .
אתה טהור וקבעת על אלו הגלגלים גלגל מקיף את כולם ושנים עשר מזלות בקרבו
קבועים נערכים ונחרזים נקבעים ולא זזים וכולם משתחוים לפניך ומאימתך הם זעים
ונרתתים ומפחדך נבהלים ונחפזים כי אתה אלהים חיים ומלך עולם אין אומר ואין דברים בלי
נשמע קולם .
אתה נאור ובכח אורך יצרת שני מאורות המאור הגדול לממשלת היום והמאור הקטן
לממשלת הלילה ובזרוח השמש עליו ויהיל מפניו יתבהל ובתשלום החדש יאסף מאורו ויריח
לא יהיל אורו ולמטה מאלו הגלגלים קבעת יסוד האש ויסוד הרוח ויצרת כדור הארץ חציו
יבשה וחציו מים ובחלק אחד מחלקי הארץ בראת גן עדניך ובראת אדם להשתעשע בו
ולמעלה מכל הבריות שמת פעולתו לספר קצת גדולת מעלתך ולהכיר אלהותיך ויזכה לחסות
תחת כנפי שכינתך בעשותו מצותיך וחקי רצוניך לחזות בנועם ה ' ולבקר בהיכלו וגם אני
עבדך בן אמיתיך העומד לפניך כדל שואל ודופק על שערי רחמיך אתה תשמע בקול תחנוני
בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשיך אולי אמצא חן בעיניך כי ידעתי ה ' אלהי ואלהי
אבותי כי מלומדיך הם מלומדים וחנוניך הם חנוני ' דכתיב וחנותי את אשר אתון וריחמתי את
אשר ארחם יהיו לרצון אמרי פה והגיון לבי לפניך ה ' צורי וגואלי .

ב  .קורותיו
כאמור  ,רי " א חוזר ומתאר בכתביו את הצרות  ,ויש בתיאוריו מקורות עזר להיסטוריון  .אביא
אפוא את דבריו כלשונם  ,אולם תחילה אסכם בקצרה את דברי רבו  ,ר ' משה אלבאז  ,בהקדמה
לספרו ' היכל הקדש ' ( אמסטרדם תי " ג  ,דף ג

ע " ב) :

אלבאז התחיל לחבר את הספר בשנת של " ה בתארודאנת  ,עד שחסרון הכיס מנע ממנו את
השלמת הספר  .בשנת שג " ח  ,בא ' דפסת  ,פרצה מגפה ורבים ברחו להרים  ,והאויבים

פגעו בהם .

הם ברחו לכפר אקא  ,עד שנעצרה המגפה בר " ח תמוז  .חלק חזרו למקומם  ,וחלק פחדו שמא
תחזור המגפה

;

ואכן בשנת שס " ד חזרה המגפה  ,והיא קשה מן הראשונה  ,עם שנעצרה בר " ח

אב  .בהיותו באקא ביקשו אותו הגולים  ' ,מקשיבים לקול ה ' '  ,להשלים את הספר  ,ולשם כך
תמכו בו מבחינה כספית

 . 1פרח שושן  ,כתב  -יד

;

ואמנם חיבורו נשלם באותו

זמן .

ניו  -יורק  /בהמ " ל  , 1510דפים 14ב 15 -ב  ,בהקדמה :

ועתה הס אזניך לשמוע סתריה בדרך פרט ע " ד הקבלה האמתית כפי ההשגה מפי סופרים גם

[ 15א ] מספרי המקובלים ע " ה לא מפי הוצאתי אמרים ולא מלבי הוריתי מלין  .ואני הצעיר
מתחנן ומתנהל לפני כל בעלי העבודה ולומדיה שאם ימצא בזה החבור ענין או דבר שאין
הגון וטעות בענין זה שידיניני לכף זכות והשם יגמור בעדו לטוב וכמו שאמר התנא והוי דן
את כל האדם לכף זכות כי לא הורגלתי ללכת באלה כי לא נסיתי ואני בן ד " ל שנה מוסיף על
דלות שכלי והשגת דעתי העניה והשפלה מעומק המושג ומקוצר דעת המשיג ונקלותי עוד
מזאת כי אני מבעלי האומנות והוצרכנו לעורר הנס בעסק הפרנסה ביגיע כפינו בדוחק ובקושי
בזעת אפינו נאכל לחם וחסרון כיס קשה מכולם ואין תורה שורה אלא מתוך שמחה ומהסרת
הטרדות ( ? ) הזמניות והדברים עתיקים ורומזים לרומו של עולם  .ועוד בזמננו זה עברו עלינו
כמה צרות תכופות מגפה ורעב ונגלינו ממדינת תארודנת יע " ה בשנת משי " ח לפ " ק ממכת
המגפה ונתיישבנו בכפר אקא י " א שנה  .עוד באה שנת בצורת בשנת שחי " ן לפ " ק כמה ששה

חדשים והוקר השער בכפר שאנו בו והגיעו החטים שש אוקיות גדולה לסאה חטים  .ויהי
אחרי כן ויעתר ה ' לארץ ובסוף השנה הנז ' באו האויבים ונלחמו עם יושבי הכפר וישפכו עליו
סוללה והיינו בצער גדול לחוצים ונלחצים עשרה ימים וירא אלוהים את ענינו ואת לחצינו
ופדינו נפשינו מידם בממון רב ויהי לתקופת השנה בשנת אחישנ " ה לפ " ג חזרו עוד האויבים
ונלחצנו ג " כ בחצר אחד גדולה מגדולי הכפר הנזכר עשרה ימים ועשרה לילות והיינו שם
בצרה גדולה בצום ובכי ונלכדה החצר ושרפוה האויבים באש ונכנסו לשלול שלל ולבוז בז

ונשארנו עירום ועריה  .והתחלתי לחבר זה החבור הנכבד מתוך צרה בתחלת שנת אלהים עמך
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בכל אשר תע ' ש ' ה ' לפ " ג ובאותה שנה נגלינו מכפר אקא לכפר תאמאנרת סוררת ואין איש
לעזור ונתישבנו שם ואני מרוב עונותי לא מצאתי מנוס ועוד נתפשתי בקולר כמו ג ' פעמים
ופדיתי נפשי בממון רב וטרדני הזמן ותלאותיו מהעניות וחסרון כיס הקשה מכולם [ 15ב ]

וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני ברבראי טפשאי ונתיישבתי שם אני וביתי שנה אחת והייתי
שם ערום ועריה מחוסר כל  .ולסוף השנה עוד נסעתי מן המקום ההוא לכפר אופראן יע " ה
והייתי שם כמשלש חדשים בתשלום ג ' שנים לגלותינו מכפר אקא  .עוד פחדתי לנפשי ובאתי
מכפר אופראן לכפר אקא אני וביתי שנה אחת ואח " כ באו הקהל הנשארים בתאמנרת וחזרו
להתיישב בכפר אקא ושם ינוחו יגיעי כח  .וכל אלו הצרות והחלאות מצאוני מרוב עונותי
ונמשכו עלי טרדות הזמן עד שנת וירא אלהים את כל אשר עש " ה והנה טוב לפ " ק והעיר האל
ית ' לבבי והשלמתי מלאכת שמים כיד השם הטובה עלי ומתוך צרה יצא זה החבור לרווחה
ובעונותינו מרוב הצרות דחקו הלבבות ודחקו המחשבות ולבן של ראשונים כפתחו של אולם
והנה אנחנו בעונותינו חסירי הידיעה כ " ש וכ " ש בדרכי הקבלה שהיא צריכה פנאי גדול ושכל
זך וצלול ככמה עקרים גדולים ויהיו ליבא ופומא שוים דלאו כל מוחא סביל כל האי  .אבל אנו
בטוחים על רחמי שמים ובא ליטהר מסייעין אותו  .והתחלנו לחבר זה החבור הנכבד והשם
ב " ה יעזרינו לגמור וידריכנו בדרך הישרה כי כל כונתינו היא לשם שמים לא למעלה וכבוד
ח " ו  .ועיקר כונתינו בזה החקר הוא לעורר סוד היחוד לחבר את האוהל להיות אחד  ,ולאסף כל
המחנות בדרך פשט ובדרך הסוד  .וכדי לזכותנו את הרבים ויהי לי למשמרת אני וביתי לשמור

דרך ה ' לעשות צדקה ומשפט וחפץ ה ' בידינו יצלח  .ומאתו ית ' אבקש שיחנני מאתו דיעה
ובינה והשכיל לבל אכשל בפי וברעיוני  ,ושלא לומר לפניו דבר שאינו הגון  ,ויקיים עלי דברו
הטוב של ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתך אוי " ר .

 . 2מנחה חדשה  ,כתב  -יד ליברפול

 , %112044דפים 58א 61 -ב  ,בהקדמה :

מן הראוי להבליט את הצרות השונות הקשורות במגפות ובמלחמות שבעטיין באים גם

קשיים

כלכליים  ,נדודים וחלאות שונות  .המחבר מתאר שני אויבים שאינם בני ברית  :האחד שמו
ברהים ( ראשי תיבות של  :בקרב רשעים המורדים ירש

ההנחיות שהוא נותן  .עיין בטקסט עצמו

בהמשך ) ;

מקומו ) ;

והאחר נקרא כנראה עלי ( לפי

עליהם נוסף גם איש בליעל  ,שפגע אישית

באיפרגאן  ,בכך שדחק רגליו ושלל את פרנסתו  .נראה כי שמו היה עמרן  .כנגד אלה יש להזכיר
את יחס החיבה וההערצה של רבים אחרים  ,שאף תמכו בו מבחינה

וכאשר ראיתי אני הצעיר

כלכלית .

שפל אנשים ובזוי משפחה יעקב צורף בכמ ' יצחק המכונה אבן סנה

גודל זה הענין וכמה חיובו על האדם ומה מאד יקר הפדיון לפני אל נורא ועליון ואמרתי כמה
אקדמנו מה אעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה אשיבנו ואשתומם על המראה וישלח י " י רוח בי

ויעירני כאיש אשר יעור משנתו  .ויאמר לי בן אדם מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך טרם ינוסו
הצללים כי עוד השמש במרומים ואל תתיאש מן הרחמים ולמען אנצל מטמן עצל קמתי קודם
נסיעת הצל ונתחזקתי ועמדתי וכתנת עצלה פשטתי ועל משמרתי התיצבתי ועל אלהי ישראל
בטחתי גם בכסוי דלות נתעטפתי ויצוע רישות הצעתי וכגבר חלצי כפירתי אזרתי ותצני נערתי
עם קוצר דעתי וחסרון השגתי ואומר עת לעשות לי " י והייתי זנב לאריות שואגים הלא המה
רבותי המקובלים ובאתי אחריהם ללקט בשדותיהם שנים לא שלשה שבלים כמעמר אחרי
[ 58ב ] הקוצרים ובמאסף אחרי האוספים ושמתי פני כחלמיש ודפקתי על דלתי החכמה אולי
אמצא חן בעיני הדרת יקרת פניה הנעימה ובצל כנפיה אתלונן ובסתרי גנזיה אתבונן ובאתי
לבאר קצת רמזים בכמה פסוקים על סדר ג " ן פרשיות התורה בעזרת עוטה כשלמה אורה על
פה הקבלה הנעימה והישרה כפי קוצר דעתי ומיעוט השגתי ולא לכבוד ויתרון מעלתי כאשר
יודע ועד יוצר נשמתי אמנם לכבוד האל ית ' ותורתו הנעימה עסקתי והנני אסדר עוד ואבאר
דברי רבותי אשר כספריהם מצאתי גם כי בלשונם דברתי ועלימו תסוף מלתי ואם איזו ענין
מסודר בלשון צח ימצא במליצתי גנוב הוא אתי ויען אשר ראיתי כי גדר פרצתי ולפנים
ממחיצתי נכנסתי וביער אריות שואגים עמדתי ויאמר לי לבי המר והנמהר מי נתן איש פתי
ובער לעמוד במקום אריות שואגים ביער ומה לתבן אצל הבר גם איך יעלה על לבבי לקום
ולעמוד משפל מצבי לכתוב על ספר דברי שפר ולא ידעתי ספר ואנכי עפר ואפר נער אנכי
מהחכמה גם פתי מהמזמה אין מלה בלשוני ולא לחם בצקלוני ואיך מגדר זה לא אחדל
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ומגבולו לא אהיה נבדל והשתיקה תהיה לי לחכמה ולכסות עלי מהבושה והכלימה כי אויל
מחריש חכם יחשב גם אם לא ידע מה ואולי עוד כמעט נלכדתי בפח יקוש הולכי רכיל ומגלים
סודות בראותי רבותי המחברים אריות שואגים אשר המה פחדו לנפשם ורגזו וחלו מלכתוב
עניינים נסתרים ולפרשם ואני נער ובער מהם לא לקחתי מוסר ופרצתי גדר ובאתי לרשום על
ספר ענינים נסתרים שהם כבשונו של עולם ועוד כי צריך אני לשלשה דברים והם ישוב הדעת
וחכמה וספרים והשלשה הנזכרים ממנו נעדרים ואיך אבא אל שער בית המלך פנימה לראות
הדרת יקרת פני בת מלך הנעימה כי ממצב זה נפלו גבורים כמה וכמה  .אמנם באלהי ישראל
בטחתי וביער אריות שואגים נכנסתי לחפש גנזיהם וללקט [ 59א ] מהם קצת עניינים נסתרים
נפלאים ונוראים אשר המה פזורים ומפוזרים בספרי רבותי המחברים אחת הנה ואחת הנה
ואסדרם יחד והיו לעץ אחד ומה טוב ומה נעים סידורם ודיבוקם יחד ולהם השבח והכבוד
והמעלה והיתרון ואין לי בזה זולת גדר ההעתקה אשר העתקתי מספר קדמון על נייר חדש
ואשמרה דרכי מחטא בלשוני גם לא אתעטף בטלית שאינה שלי ואכתוב דבר בשם אומרו
לדובב שפתי ישינים ואעידה לי עידים נאמנים אוכלי לחם אבירים פת בג המלך ומאכל עדנים
הלא המה על ספר חרותים ובראשם שני המאורות הגדולים רעיא מהימנא ורשב " י בספר
הזוהר ובספר התיקונים גם יזריח אורי ויגיה חשכי מספר הבהיר אשר כשמש מזהיר ולפעמים
עוד אזכיר קצת עניינים ואותם אספר מספר לבנת הספיר עוד לשוני תרנן וחרון מספר אבני
זכרון גם קצת עניינים אבאר מספר רבינו בחיי בן אשר ומספר הארקנטי גם ציוני וספר היכלות
אגיד נסתרות וצפוני סודות גם מספר תולעת יעקב וספר האמונה וספר גינת ביתן מהם אלקט
שושן  .וספר היכל הקדש וספר עץ חיים וספר מנחת יהודה  .גם הם יהיו לי לעדה בקצת
עניינים אשר אבאר בפסוקי התורה היקרה והחמודה  .הנה כל אלין רבוותא כולם כתר ועטרה
על ראשי ויעדו ויגידו בעדות נאמנה כי לא מלבי הוצאתי אמרים אמנם בלשונם דברתי ועלימו
תטוף מלתי ובאלהי ישראל בטחתי ועל רחמיו וחסדיו נשענתי לעזריני לעשות חיל והנה
התחלתי לעסוק בזאת המלאכה הנכבדת מלאכת הקדש כ " ו ימים לכסליו בכפר אקא יע " ה
בשנת בהקריבכם מנחה חדשה לי " י לפרט קטן ומהאל ית ' וית ' אשאל ופניו אחלה להציליני
משגיאות וידריכיני בדרך אמת ויעזיריני ובצל כנפיו יסתריני ויגין בעדי מכל מיני עיכוב

ויפדני ויציליני מכל צרה וצוקה גם יגין בעד המחזיקים בידי [ 59ב ] לעוזריני הלא המה
השרידים החרירים חבירים לקול השם מקשיבים עיני ק " ק קהל אופרן יע " ה כי היתה ידם
לעזריני לעשות חיל ובכיסם עזרוני ובכוסם אזרוני והיו בתומכי נפשי גם מתמול גם משלשם
כעסק חיבורי הראשון גם בפעם הזאת כעסקי בזה החיבור הנכבד הנקרא שמו בישראל ספר
מנחה חדשה לי " י והנה הידידים אשר עזרוני צדקתם עומדת לעד ולאות לפני י " י צבאות
ויחלצם מכל צרה ויגין בעדם ויתן להם שכר טוב רוחני בנ " ע ובעולם הנצחי הגנוז לצדיקים
לעתיד לבא והנה גלוי וידוע לפני היודע ועד ית ' כי לא חשקה נפשי בפועל הנז ' למעול מעל
בי " י להתפרנס משל אחירים כי יודע כל שער עמי כי הייתי מבעלי האומנות ומתפרנס מיגיע
כפי ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובחרשת אבן גם את הברזל את הבדיל
ואת העופרת לעשות בכל מלאכת מחשבת והייתי מתפרנס ברב ומעט אמנם מרוב הצרות
התכופות עלי נדלדלה ידי מרוב העניות ודוחק השעה ומחסרון כיס הקשה מכולם גם נעדרו
סבות ההכנות לסבת האויבים המורדים אשר באו לארצינו ונלחצנו אני והקהל יצ " ו בחצר
אחת מגדולי הכפר אשר היינו בו תושבים כמו חמש עשרה שנה לגלותינו ממדינת תארודנת
לסבת המגפה בשנת משי " ח לפ " ק ויהי כאשר ישבנו בכפר אקא והיינו יושבים בהשקט
ושלוה ימים ושנים ובאו האויבים ולחצונו בחצר הנז ' עשרה ימים והחצר סוגרת ומסוגרת אין
יוצא ואין בא ואח " כ גברה יד אויבינו וישפכו סוללה על החצר ויבואו במערות ומחלות עפר
תחת הארץ וישימו גפרית ואש תחת יסודות החצר וישלחו אש תחתיה ותבקע האדמה ותפול
החצר וימותו כמה וכמה אנשים בתרדמה אשר נפלה עליהם ואנחנו [ 60א] נמלטנו בחסד האל
ית ' עמנו אשר עשה אתנו לטובה אות ולא נפקד ממנו כי אם איש אחד מת בתרדמה הנופלת
ואח " כ עוד הגלונו האויבים עמהם לאחר ששללו שלל ובזזו בזה ולא השאירו עוללות אמנם
עשה האל ית ' עמנו נס נפלא שלא נתעללו בבנות ישראל הכשירות והצנועות ויסתירם י " י
והלכנו עמהם בגלות עד כפר תאמנרת ושם ישבנו גם בכינו ואין עוזר ואין סומך גם אין איש
מדבר על לבנו לנחמנו מעצבוננו והיינו שם יושבים בכלמתנו וחרפתינו לעג וקלס לסביבותינו
ואני בעוונותי לא די לי צערי אמנם עוד נתפסתי שם לבדי וענו בכבל רגלי ופדיתי נפשי בממון
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רב וברחתי וישא יעקב רגליו וילד ארצה ברבראי טפשאי וגרתי שם שנה תמימה עוד פחדתי
לנפשי ונסעתי משם לכפר אופרן יע " ה ועשו עמי חסד גדול ועוד טמנו לי רשעים פח ללכדיני
ונסעתי עוד לכפר אקא אני ובני ואנשי ביתי לבדי וגרתי באהלי קדר אצל אדם אחד מחסידי
אומות העולם ובתשלום שנה תמימה אח " כ באו הקהל הגולים מאקא ונסעו מתאמנרת וישבו
בכפר אקא ושם ינוחו יגיעי כח ויהי לסוף חמש שנים וישוכו עוד האויבים וילחצונו במקום
אשר ישבנו עשרים יום וילכדונו אמנם לא היצירו לנו כבראשונה ועכ " ז בעונותינו רוח אפינו
משיח י " י חזן בית הכנסת נלכד בשחיתותם וימת וחזרנו ונתיישבנו בכפר הנז ' ויהי בשנת פדה
בשלום נפשי גמרתי מלאכת חיבורי הראשון מרוב הדוחק והעניות כי לא מצאתי מנוח ולא
השיגה ידי לעסוק במלאכה מפני חמת המיציק אשר כונן להשחית ויהי עוד בשנת כהקריבכם
מנחה חדשה ליי ' אז העיר השם לכי לעסוק בזה החיבור הנכבד מרוב צרה ויגון התכופות
עלינו ע " י הרשעים המורדים כמלוכה אשר הם החריבו ארצנו והשחיתו מקום יישובנו [ 60ב ]

והאחד קם ועמד ובמלוכה מרד ויקם ב ' קרב ר ' שעים ה ' מורדים י ' רש מ ' קומו ושמו תדע
בראשוני ' וימת זה הרשע ועמוד תחתיו איש ער ' ל ושמו תדע בהסירך רי " ש ותוכה תשים
לאחרוני והנה אלה רשעים גברה ידם והורם ככב מערכתם ולא הניחו מחיה לאשר הם יושבים
תחת ממשלתם והנה מרוב הצרות התכופות עלי בעונותי מטה ידי עד מאד ובאו מים עד נפש .
והנה ברבוי הצרות הלבבות רחקו ונדחקו ומעייני החכמה והידיעה חשכו וכ " ש וכ " ש כי זה
הדרך הנפלאה והנוראה הלא היא צריכה לכמה הכנות כי אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי
שאין לו  .והנה מטעם זה היה לי לשוב אחור מגדר המלאכה הזאת  .אמנם מי " י ייצא הדבר כי
אליו מצעדי גבר והנה כבר ספרתי קורותי בהקדמת חבורי הראשון ועוד הגדתי אותם גם

בפעם הזאת כי מצוה עלינו לספר ולהגיד נסי האל ית ' אשר עשה עמנו לטובה אותי כמה

פעמים כפולות ומכופלות ואשר הצילנו מכף אויבינו ועשה עמנו נפלאות  .ויהי כאשר הקיפוני
הצרות אז נתמוטטתי ונדלדלה ידי עד שהוצרכתי להתפרנס משל אחרים וגלוי וידוע לפני
האל ית ' כי הצרה הקשה עלי היא כאשר נתמוטטתי לפני אדם בליעל מבני עמי רק בשם
ישראל ןכונה ופרץ גדר לעסוק במלאכתו אשר לא נודעה אליו גם לא השיגה ידו כי היה עשיר
וברשעו ובקנאתו חץ קלקל לעומתי וירד עמי לחייתי ולפריץ חיות יצא לקראתי גם אם עושה
חסד עם הערילים אשר לא מבריתי הלא הוא בור ריק נער ובער  bihשתו השער ועוד גם כן
הלא שמו בשם בלעם הושם ונרשם בחילוף בי " ח ברי " ש באי " ק  .גם~ הלמ " ד בנו " ן באותיות
[ 61א ] תשרק נמלך והאיש הלזה גדר דרכי בגזית נתיבותי עוה ומגלגלין חובה על ידי חייב ואז
מגדר מלאכתי משכתי ידי עד שהוצרכתי להתפרנס משל אחירים בעונותי הרבים ואני השפל
הדל מתחנן ומתנפל לפני כל באי העבודה ואשתחוה נגד פניהם אפים ואכרע על ברכים וכפי
פרושות השמים שאם ימצאו בחיבור זה איזו טעיות ושגיות שאל יאשמוני ובהכל פיהם בל
ישריפוני אמנם במאזני הצדק יעלוני ולכף זכות ידינוני ונגד עשרה שליטים עליזים אפיל
תחנתי יריאים יישרו מסלתי צדיקים יסירו עיוותי ישרים יקימו אלומתי נאמנים יצחצחו
חלודתי תמימים יסקלו אבן שגייתי גבורים יחפשו בזכותי חסידים יגדרו משוכתי נבונים
יאירו נתיבתי חכמים יתקנו טעייתי ענוים יכסו חרפתי גם עוד אני מתנפל ומתחנן לפני רבותי
הנזכרים שאם יבאו לידם בחיבור זה קצת פסוקים אשר המה סמוכים ועומדים על פה הקבלה
הפנימית בלתי ראיות מוכיחות מהספרים הנ " ז למעלה גם איזו עניינים אחירים אשר המה
נסעפות ומסתעפות על פה חשבונות וגימטריאות שאל ילעיגו ויניעו ראשם על הדיעות
והכוונות אמנם כלל הדברים יהיו נגדם עריבות כי כולם על פה קבלה נכונה נשענות גם אם
יראו עוד כמה עניינים שהם שונות ושנויות במלות שונות אל יהיו כעיניהם יתירות כי כולם
אחת אל אחת צריכות והנה כתבתי אותם לעד ולאות לפקוח עינים עורות ואני המדבר הנני
משביע בחי העולם שכל מי שהוא שלול וערום מעיקרים והקדמות ומיסודות נוסדות בדרכי
הקבלה ובסתריה שאל יבא לקרב לנתיבה ומסילתה כי לא יעלה בידו כי אם אנחות ויגונות או
יפול כשוחה [ 6 %ב ] עמוקה באיזו אמונה כוזבת או יבא לידי כפירה כענין אחר במטטרון ועתה

אשאל מהאי ' ן סו ' ף ית ' וית ' המרומם על כל ברכה ותהלה ופניו אחלה שיכונן רעיוני

ומחשכתי ומזיו כתרו והדרו יאיר עלי  .ומחכמתו יחכימני  .ומבינתו יביניני ובחסדו יגדל עלי
ובגבורתו יכרית הקמים עלי ובאמתו ידריכני ומבין שני הכרובים יבא דברו הטוב וינחמני
וביסוד עולמו יעזרני ויסעדני ומעטרת זהב גדולה כלה מהכל כלולה ישלח דברו ' וכו ' .
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ג מנחה חדשה
כתב  -יד ליברפול

, %412044

דף 682א  -ב  ,קולופון החתימה

:

ותשלם מלאכת זה החיבור הנכבד הנקרא שמו בישראל מנחה חדשה יום

חמישי ( ? )

בשבת

י " ס ימים לחדש אלול בכפר [ 682כ] אקא יע " א בשנת בהקריבכם מנחה חדשה לי " י לפ " ק
ע " י אני הצעיר קל ונבזה שפל אנשים בזוי [ צעיר ? ] נער ומנוער מהחכמה פתי מהמזמה יעקב
] בכפר
] בר סבעון המכונה בן יפרגאן ממדינת תארודנת יע " ה ולקטתיו [
בר כמו " ר [
אקא עם ספר פרח שושן בעזרת עוזרני האל ית ' וית ' וישתבח שמו לעד אשר הדריכני בדרך

אמת נכוחה ובכוחו אזרני חיל ( ? ) ולגמור  .ומאותו שכל חננני ואליו ית ' השבח והכבוד
והמעלה והיתרון ולפניו ארים קולי ושיחי ברוב שבח והודאה ותהלות גם לפני תורתו
התמימה אשתחוה אפים ארצה בזיע וחלחלה ולפני ה ' אכרע על ברכים וכפי פרושות השמים
בכריעה ובהשתחויה וקידה חמש מאות גם לפני עובדיה עבדיה ומשרתיה הם החכמים
האדירי ' תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם כולם כתר ועטרה על ראשי ומהאל ית ' אבקש ופניו
אחלה שימלא חסרוננו ויאיר עינינו בנפלאות מתורתו הנעימה והתמימה ויזכני לקיים מצותיה
לשמור ולעשות אנו וזרענו וזרע זרענו כדכתיב לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך
אמר ה ' מעתה ועד עולם וישבור עול הגוים מעל צוארנו וימהר ויחישה קץ פדותנו ויבא
הגואל במהרה בימנו ובא לציון גואל וכן יהי רצון אאא ססס  .תם ונשלם שבח לאל בורא
עולם  .ע " י אני הצעיר השפל הדל מקוה רחמי יוצרו [ חתימה מסולסלת] ממקומין ? )  .בנל " ך

ואע " י .

הפניות ביבליוגראפיות
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הקבלה
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ר ' יעקב איפרגאן  ,מנחה חדשה  ,כ " י באוסף מאיר באוניברסיטת ליברפול
412044ג = ס ' . 14584

ר ' יעקב איפרגאן  ,פרח שושן  ,כ " י בית  -המדרש לרבנים בניו  -יורק

. 35173

 = 1510ס '

