
ואחדשלושיםפרק

הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

הרזיםספרשלמרגליותמהדורתא.

!Iהרזים~פר!lבאמצבדיוסניצבהואהעתיקה:היהודיתבספרותבמינויחידחיבורהוא
עוחיבורילביוהמרכבהההיכלותשבספרותוהאנגלולוגייםהקוסמולוגייםהחיבוריםןב

יסודו~מכיל~םזובספרותהחיבוריםכלכמעט).l!דמשהחרבאI!וכגוןמובהקיםמאגיים
)l!עסיבאדר'הבדלהI!ולמעטבמרכזםנמצאיםאינםאלהיסודותאךכלשהם,מאגיים

.ולילמצואניתןבלבדהרזיםבספר הקוסמולוגיות-האנגלולוגיותהמגמותביןםשזוןאלהמב
לביןותכונותיהםאותוהמנהיגיםוהכוחותהיקום,נהמבעלמידעמסורקשות,

'אפואתורםהספרשלהשוניםמרכיביוניתוחאלה.כוחותשלביכולתהמאגיהשימוש
וההקדומיםהסודבעלישלהעליוןהעולםתפיסתלהכרתהןמשמעותרבתתרומה
ין1מאגיתפעולהלפעולכדיהסודיותבידיעותיהםשלהםהשימושאופנילהבנת

השמל~'ינו.~מונחהנוסחשליאופ~תולדותיומבוl'ייחגמבמי:י,~;"ס~רה~~:~
יאותושמנוהאחרוניםבבלגאונישלהסודספרימותמרש

ע~רמ~~גפוץ~חרשהבתקופהביריהמ.המצויקרמוןכחיבור"'ירהוספרההיכלות~~:'
היכולספרl!רזיאלספרI!עשרה,הששהמאהבתהאנתולוגיהבתוךשנכללממנוול

;יומאותנוהמשמש~הספרמחדורתהחדש.'בזמובייתרחנפוץהיחודינ:~:~בע~חיבור
להירצהמרגליותפרופ'3ז.l!תשכבשנתלאורויצאהמרגליותמרדכיידייי'גי

הר~י:יהעולמיהקונגרסשלמיוחדתמליאהבישיבתהרזיםספרשללנוסחבקשרולו

1
2

א'.סעיףהבא,בפרקגםראה
"בחיבורכלוליםרזיאלשבספרהרזיםספרקטעי מוורמס,אלעזרלר'בראשיתן!מעשהסודזאנתולוגיהשלהעיקריהמרכיבשהוא

בשנתבאמשטרדם,לראשונהנדפסרזיאלס~יו·ו~פרהאחרוניםבדפיוכוללוהואא,l!תס
בזמןביותרהפופולרייםאלהלרבות"חשובים,:יעימפיולדתלהגנתקמיעותהחדש:

כינכתבהספרבשער.l!וסמנגלוףסנ~נויש~ורמ~מ~גם,מ~נ:יבביתוזהספרשמחזיקמי
זוהכרזהגרמההדבריםמטבעפה.שרנןבשניהספרשלמאדרבותלהדפסות

נדפסוהואלקמיע,עצמוהספרנעשההאחרונותםתמידל~אתה'שניתןקטנטנהבתבנית
ישראלר'כגוןהזמן,בניהקדושיםאחדתמונתעם,סאלי'!'באבאl!האבוחצירה,

הרזים.ספרראה [1063

,,'

~:;)ה
'~

הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

חוקריםעםהתייעצותעלמיוסדהנדפסוהחיבורהספר,הופעתלפניהיהדותלמדעי
השתמששהעורךהמקורותעושרמבחינתבמינהיחידההמהדורהרבים.חשובים

מקורותמעשרותציטטותרבים,גניזהקטעיהביניים,בימיהעבריתהסודספרותבהם:
בידיסייעוהגניזהקטעיועוד.ללטינית,חלקיותרגוםלערביתחלקיתרגוםשונים,

בכלהחומראתלשבץמכןולאחרלפרקים,וחלוקתוהספרשלמבנהועללעמודמרגליות
בשוםשלפנינובצורתומצויאיננוהספרבידיו.שעלתההתבניתלפיהאחריםהמקורות

לספרבמבואהעורך;שלידיומעשהוקפדניזהירשיחזורפריוהואמאוחר,אוקדוםמקור
פירסםמאזשנהלארבעיםקרובחלפו4השיחזור.מעשהאתרבבפירוטמרגליותתיאר

המחקרספרותבמבחן:עמדההספראתותפיסתולגבששהצליחהנוסחאתמרגליות
הסתייעוהקדומההיהודיתהמאגיהובתולדותוהמרכבהההיכלותבספרותהעשירה
חיבורשלחדשהמהדורהתוכןשבעתידייתכן5iהסתייגותללאמרגליותשלבעבודתו

6זה.חשוב

הרזיםספרשלורקעומקומוזמנו,נ.

בו,הכלולאחדבמשפטהדבריםמטבעהתרכזהספרשלזמנובשאלתהמחקריהדיון

לתאריך:רמזמשוםבושיש

שנהעשרהחמשלמספרוהשנייההראשונהבשנהדברבכלהנשמעיםהמלאכיםאלה

יוון.ומלכילחשבון

הרזים.ספרדן,וראההגילוי.שלסיפורואתהמספרתההקדמהוכן,62-47עמ'4
התלמוד,חוקרהיהמרגליותפרופ'עצמו.המהדירהיההספרעםשלםהיהלאשליבומי5

ספרבקטעי(כגוןהבינייםבימיההלכהבספרותעסקואףהגאונים,וספרותהמדרש
!Iגברתאהלכתא!l'עולמווהשקפתכבחמורה,בקלההקפידחייובאורחהנגיד).שמואללר

שנועדישעיהו",היה"אחדבשםספרכתבהרחל,רעייתו,מובהקת;רבנית-מסורתיתהיתה
רחוקיםהיוהמאגיהענייניבמחקר.הרווחותלדעותבניגודהספר,שלאחדותואתלהוכיח
תלמידיםעםיחדאותי,ושיתף,1958עד1953משנתמוריהיההואלרוחו.זריםואףממנו,

רבה.ויקראספרשלהביקורתיתהמהדורההכנת-העיקריתהמחקריתבעבודתואחרים,
בדיוואןשנכללוהארוטייםהשיריםכגון-שלפניובחומרמביכיםבדבריםנתקלכאשר

לראותשניתןl!הרזיםב"ספרחלקיםמובהקת.מתנצלתעמדהנקט_הנגידשמואלר'של
עיסוקואתתירץהוארבה.מבוכהלוגרמוממש,זרהעבודהגםאלאכישוףרקלאבהם

עיונובשעתהללוהחשוביםהקטעיםלונזדמנובלבד:המקרהידבחינתזהבתחום
כולה.החידהאתלפענחמלנסותלהימנעהיהיכולולאהגניזה,מןבמקורות

היהודיתהמאגיהמפעלשלהמחקרבתוכניתנכללתכזוחדשהמהדורההכנת6
שאולפרופ'ובהשתתפותשפרפטרפרופ'שלבהדרכתוברלין,שלהחופשיתבאוניברסיטה

מירושלים.שקד
.26-23עמ'למהדורה,במבואבמשמעותוהמפורטוהדיון168עמ',28-27שו'אןרקיע7
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השטרות,למנייןרמזיוון"מלכיב"חשבוןלראותהאפשרותאתרבבצדקדוחהמרגליות
אחדותפעמימונזכרהספירה)לפני311(ההלניסטיתהתקופהראשיתמאזבמזרחשנהג

במידהמוקדמשיתקבלשהתאריךמשומוזאתרחבימ,בחוגימשימשוכנראהבמקורותינו
ראשונהשנהכלומרמחזורי,שנימלחשבוןרומזהדברימשנוסחומשוממאן,מוגזמת
שדבריורוזנטל,א"שידיעלפוענחההחידהשנה.עשרהחמששלמחזורמתוךושנייה
עשרהחמששלמחזורשהואהאינדיקטיון,לחשבוןהיאהכוונהמרגליות:ידיעלהובאו
לדעתהרביעית.המאהמןהחלובביזנטיוןהשלישיתהמאהמןהחלבמצרימשנהגשנה,

מרגליות,היוונית.לביזנטיוןכנראההכוונהיוון","מלכיכאןשנזכרומאחררוזנטל,
לחשבוןשהכוונהמאדשייתכןסבור(המוקדמ),האינדיקטיוןמחזורעמהזיהויאתשקיבל
בולהשתמשיכולעברישמחברסתמיכינויהואיוון""מלכיוכילכן,קודמשנהגהמצרי,

והואהמצרי,למנייןאפואמתייחסהתאריךלדעתו,יווני.ממקורמקבלשהואנתוןלגבי
השלישית.במאהכלשהולתאריךלהתייחסיכול

נתחברשהספרהתאריךלקביעתמשמעותיתבמידהמסייעאיננוזהנתוןשלפענוחו
שנתחברלפחותאחדהיההמחבראתששימשוהמקורותביןכיממנולהסיקניתןבו.

(דעתהרביעיתהמאהראשיתאחריאומרגליות)(דעתהשלישיתהמאהראשיתאחרי
כולו,החומרשלוהעריכההקיבוץמועדעלברורדברמורהאיננהזומסקנהרוזנטל).

אויותרקדומימלהיותהעשויימבו,הכלולימהאחרימהמקורותשלזמנמעללאואף
הנוסחאותריבוימוחלטת.מקביעהנמנעוהואלכן,ערהיהמרגליותיותר.מאוחרימ
הדעתאלמקרבההלניסטיהעולמעמהחיבורקטעישלהעמוקהוההשתלבותהיווניות

איןאךהחמישית,המאהאוהרביעיתהמאהבשלהינתגבשושהדברימהאפשרותאת
חיבורהיהיכולשבוהזמןברצףיותרמובחנתנקודהלצייןשיוכלחד-משמעינתוןבידינו

אלאלנואיןוהמרכבהההיכלותבספרותאחרימרבימבמקרימכמוצורתו.אתללבושזה
זו.בקביעההכרוכההעמימותכלעמהתלמודית,התקופהבןהואהחיבורכילומר

וריבויההלניסטית,התרבותבמרחבנתחברשהספרהדברברורהחיבור,למקומאשר
הכרחכלאיןואולמ8במצרימ.נתחברשהואלרמוזיכולמצריימלמקורותהקשרימ

נתוןשהיההתיכוןהמזרחרחביבכלרווחהזותרבותהמהדירשמצייןוכפיבדבר,
שהיובעירישראל,בארץנתחברהספרכיהציעמרגליותיוון.תרבותשללשליטתה
היתהיכולההיווניתהתרבותיתשההשפעהכלומרויוונימ,יהודימתושבימבהמעורבימ

שאיןכשמ-מובהקתראיהלכךאיןאךאפשרי,הדברלקבוצה.מקבוצהבנקללעבור
9אחר.גאוגרפיזיהוילכלראיה

עבריתהכתוביםהחיבוריםשלמיעוטםמשוםהשארביוזו,הצעהבקבלתלהססיש8
ממצרים.אלינושהגיעו

"האמיתית",היהדותממחנההמחבראתלהרחיקמרגליותמרדכישלרצונוהיטבכאוניכר9

~

הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

לביןהרזימספרביןלהשוואהלמהדורההמפורטהמבואמןניכרחלקהקדישמרגליות
עמוקההשפעההמחברהושפעדעתוולפי"גנוסטיימ",בפיוהמכונימורעיונותתפיסות

שלהרוחניעולמןעלהקדומותבעדויותמשתקפתשהיאכפיהגנוסטיתהעולממתפיסת
תפיסותהנוצרית.הספירהשלהראשונותבמאותבמזרחהנוצריותהגנוסטיותהכיתות
מסקנותיובגיבושרבלעידודזכהומרגליותהשישימ,בשנותמאדמקובלותהיוכאלה
נשתנוהאחרוןבדורהגנוסיס.בחקרשעסקוולא-יהודימיהודימחוקריממצדאלה

תוקףמשנהלהמישאזשרווחווספיקותהגנוסיס,שלותוקפהמשמעותהלגביהשקפותינו
דומהאךובהקשרמ,במקוממשבספרהגנוסטיימ-לכאורהברעיונותלהלןנדון10כיומ.
המיוחסהמחשבהעולמביןמוגדרקשרשומהוכחלאכילומרניתןכללשדרך

אתלהרחיקשביקשהמהדירשללליבולהביןניתןהרזימ"."ספרלביןלגנוסטיקאימ
וגנוסטיקאימ,נוצרימפגאנימ,שלעולממאלולקרבוישראל,ממחנהזהספרשלמחברו

שנהוגמכפייותרהרבהמגוונותבדעותהחזיקויהודיימדעותהוגיכיאנויודעימכיומאך
וביניהמעצממ,לביןשונימיהודיימזרמימביןהקשרימוכידורות,שנילפנילחשובהיה
ימימ.באותמחוקרימשהניחומכפייותרומורכבימענפימהיואותמ,הסובבהעולמלבין
יותרהעתיקההעתבשלהיהיהדותשלמעולמההרזימ""ספראתלהרחיקמקומכלאין

זו.בסקירההנידוןאחרחיבורמכל

חינוךקיבללא"מחברנואומר:הואוכךבהם.כיוצאוכופרים"מתייוונים"עםולזהותו
אבלצרכיו,דילונעניתהמקראיתוהמליצהלמקרא,ספרבביתלמדאמנםשלם.יהודי

שמעתי).2וועמ'משנה"אוהלכהמדרשילמדאםוספקתלמודית,השכלהלמבלזכהלא
תלמודי"ש"יהודיהביטויאת-שוניםבהקשרים-אחדותפעמיםמרגליותפ~ופ'שלמפיו
יכוללאומדרשתלמודמשנה,שלמדמיכילוהיהנהירכלשהו.דברלומרהיהיכוללא

הרזים.בספרמוצאיםשאנוכפינכרייםבמקורותושימושומינותכפירהלכלללהגיע
שלידיעותיוומידתהחינוכירקעווכיכן,הדברשאיןמוכיחהההיסטוריההצער,למרבה

מרגליותאתחייבהמחקריהיושרנחרצת.בצורההדתימעמדואתקובעיםאינםאדם
ראיהאיןאלהובדבריםהעברית,בלשוןהמחברשלידיעותיואתהבאהבפיסקהלהציג

כלשהי.במידהחסראופגוםהיההמחברשלהיהודישחינוכו
כיום.שינויללאלהביאםיכולשאנישנהלארבעיםקרובלפנישכתבתיהדבריםמעטים10

מצאתיסיס,הגנושלכוחהבהאדרתוחברי,מוריכמומעורה,היותילמרותזהבממרה
"רביםאיםי"•1 .הבהדבריםאתוכתבתימרגליות,שלהשקפתועלבתקיפותלחלוקלנכון

בשעהואילולגנוסטיקאים,מיוחדיםמנהגיםאינםהגנוסטיקאיםשלממנהגיהם
למיוחדקשורשהואלהוכיחישעבריחיבורלביןגנוזיסביןרעיונימשרשמובעים
שימושעשושגנוסטיקאיםהוא,מרגליותשמביאהציטאטהמוכיחהאשר~לש~גנוזיס.

לא-גנוסטיקאים.זאתשעשוכפיהיוונים-מצריים,בפפירוסיםממופלותהבתורות
.כישוף·לצרכי...שלהםהרקיעיםותורתהאנגלולוגיהאתלנצליכלוהגנוסטימאי~

ס,~רביןרעיוני,אוספרותיקשר,כלשלקיומוהוכחשלאהיא,אפואוהעולההמסקנה
-שגשוגהבמלואהיתהמצויהזהספרשלחיבורושבשעתהנוצרית,הגנוזיסלביןהרזים

[1063].211-210עמ'הרזים,ספרדן,
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הספרמננהג.

הוא-שוניםמקורותמעשרותמאדמגווןחומרקיבוץבצד-המהדירשלהעיקריהישגו
הגניזהבקטעישזיהההמבניתהמערכתבתוךהרבהחומרוארגוןהספרשלמבנהוחשיפת

בידילמךבןלנוחהספרמתןעלהמספרתלפתיחה,נחלקהספרהביניים.מימיובמקורות
מהםאחדשכלפרקים,שבעהמכןולאחרמטרתו,אתבפירוטומגדירהרזיאל,המלאך
המאגיהיסודמבחינתהשביעי.הרקיעעדהראשוןהרקיעמן-הרקיעיםלאחדמוקדש

ברקיעדהיינוהראשון,בפרקביותרוהמפורטתהשלימהבצורתובאהואהרישבספר,
הרקיעשלמתיאורולגמריחסרהואכיעדבהדרגהזהיסודמתמעטומכאןהראשון,
הואהראשוןהפרקמדויקת:בצורהלאכיאםהפרקים,באורךגםניכרהדברהשביעי.

והולכים.!!מתקצריםהפרקיםואילךומכאןביותר,הגדול
בדרכיםעליוניםכוחותלהשביעהאפשרותמובהקת:רעיוניתמשמעותישזהלמבנה

העולםשלהתחתוניםבדרגיםמרוכזתהמשביעשלהאנושייםלצרכיםולשעבדםמאגיות
העליון,בשלבכיעדלרקיע,מרקיעמתעליםשאנוככלוהולכיםמתמעטיםוהםהעליון,
מפחיתה,לאלהותהקירבהמשמע,כלל.קיימתאיננהזואפשרותהשביעי,ברקיע

שללכשפיוציותמתוךלפעולהחופשייםהכוחותהמאגית.היכולתאתמגבירה,ולא
העליוניםבתחומיםואילוהעליונה,המערכתשלהתחתוניםבדרגיםמרוכזיםהאדם
ההיענותכלשהי.השפעהלהשפיעהאדםשבידיהמאגייםבאמצעיםכוחאיןביותר

אלאהמלאכיםשלהרוחנילכוחםישירביחסאפואעומדתאיננההמאגייםלצרכים
לצרכיםלהיענותיכוליםיותר,קטןכוחםשממילאהנמוכים,בדרגיםהמלאכיםרקלהפך:
בהםהאלהיוהיסודיותרנמוכיםהרקיעיםששליטיככלכיהתפיסהכאןמקופלתאלה.
המאגיתהפעילותמשמע,האדם.לצרכיולהפעילםבכשפיםעליהםלהשתלטניתןכךקטן,
כוחותשלמרכיבאיננההמאגיהלחולשה.דווקאאלאלכוחביטויאיננההמלאכיםשל

שבוציורמתקבללאלהות.יותרקרוביםהללושהכוחותככלפוחתתהיאשכןאלהיים,
ככל-שנימצדוהמאגיקוןאחדמצדהאלהותביןבינייםבתחוםמצוייםהרקיעיםשבעת

לאלהותיותרקרוביםשהםוככלהשפעתו,מתגברתלמאגיקוןיותרקרוביםשהמלאכים
מתמעטת.המאגיקוןשלהשפעתו
אתהמאפיינתמהתמונההרזיםספרשלהעולםתמונתאתגםמרחיקזהמבנה
הכוחותשלבהיירארכיההספרשלהמובהקעניינולמרותהמרכבה.יורדישלכתביהם

תיאוריווכלההיכלות,שבעתעלדבריודעמחברואיןבתיאורם,הרבוהפירוטהעליונים,

מקורותמתוךמשוחזרספרלפנינוהכל,ככלותשכוזה,בענייומלאלדיוקלצפותקשה11
ניכרהמדורגהתהליךזאת,ובכלהרבה.חסרוהיכומעטחסרהיכויודעיםואיננורבים,
היטב.

I.

I'~~.\

1 \ .,'

הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

למדינחותבתחוםמצוייםבהםהראשוניםהשישהשלפחותהרקיעים,בתיאורמתרכזים
הציוריםביןמגענקודותכמעטמוצאיםאיננוכךמשוםהמרכבה.יורדישלבציוריהם
המכונההיכלותובספררבתיהיכלותבספרהעליוניםהכוחותתיאורילביןכאןהמובאים

בהתעלותתחתונהמוצאנקודתהםהרקיעיםהמרכבה,יורדילגבי!2השלישי"."חנוך
מתוךלומר,ניתןהשביעי.הרקיעשבתוךההיכלותשבעתהואשתחומוהעליון,לעולם

במקוםכיוהמקובלים,הפילוסופיםביןהיחסעלהבינייםמימימקורשללדבריוהקבלה
המרכבה.יורדישלרגליהםמעמדשםהרזים""ספרשלהמאגיקוניםראשישלמעמדם

שהראשונהבמקוםמיסטיקה:לביןמאגיהביןהיחסעלדברמכאןלהסיקניתןאולי
למצואניתןהרזיםספרלדברייותרקרובותמקבילותמתחילה.השנייהשםמסתיימת,

הסלבי),וחנוךהשני""חנוךובעיקרחנון,ספרשנים,מאותהנראה,ככללו,שקדםבחיבור
בעיקרבהם,הפועליםוהכוחותהרקיעיםשבעתשלתיאורבאהראשוןחלקושבמרכז
ספרלאחרכנראהשנתחברומאגייםלחיבוריםגםהקבלהקיימתהקוסמולוגי.במישור
!3המלבוש".ו"ספרהישר""ספרובעיקרהרזים,

ביןההבדליםלמרותומודעת,מכוונתעריכהבבירורמגלההפרקיםשלהפנימיהמבנה
שלחלוקההראשונההפיסקהמכילההשביעי)הפרקולהוציאפרקבכלהשונים.הפרקים

מהםאחדכלשבראש-שנייםלביןעשרשניםביןנעמספרם-תחומיםלכמההרקיע
הראשון)ובפרקושנייםלשבעיםמגיעשמספרםמשרתיו,ומתחתיונכבן,עליוןכוחעומד
ההשבעה,שלעיקרההםאלהמשרתיםשלשמותיהםוהשלישי).השניובפרקיותרואף

למכשף.הללוהכוחותאתאחרים,אמצעיםעםיחדהמכפיפה,היאהשמותוקריאת
הכוחותשלרותיהםWלהנזקקאתלכווןהיאהספרשלהעיקריתתכליתוהמבנהמבחינת

לפקודותיו,שייענומשרתיםלמצואיוכלשבוהנכוןוהמדורהנכוןהרקיעאלהעליונים
השמים","מפתמעיןאפואהואהספרלהשיג.מבקששהמאגיקוןהמיוחדהענייןלפי

רקהמיוחדים.לצרכיושייענוהכוחותאתלמצואהיכןהדרכהמקבלבהשהמשתמש
ומרקחותחפציםכלומרלא"מילוליים,אמצעיםגםההשבעהמכילההמקריםמןבחלק

המאגית.הפעולהאתהמשמשים
לרקיע.מרקיעבמעברהמאגייםהמעשיםשלבאופייםבהדרגתיותכןכמולהבחיןניתן

ברקיעהריהטבע,סדרישינוימובהק,מאגיבמעשהמדוברהראשוניםבפרקיםבעוד
ממששלכפייהלאאךעינים,אחיזתיצירתאוידיעה,עלהואהדגשוהשישיהחמישי
מתרככתהראשוניםהפרקיםשלה"קשה"המאגיההמציאות.שלסדריהאתהמשנה
!4העליון.העולםשלשיאואלהמתקרביםבפרקיםבהדרגה

יורדיבספרותהפ.לרומהלתפיסתהמוקדשיםהפרקיםבשלושתבהםהמפורטהדיווראה12
וחמישה.עשרים-ושלושהעשריםפרקיםהמרכבה,

.lוהעילהלו,ראה13
]1065[בפרקלמשל,השונים.הכוחותשמותשלבאופייםדירוג,שלנוסףעיקרוובספרשישייתכו14
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הפתיחהסיפור.

בספרמובאהואשכןהיטב,ידועהרזיםספרשלהפתיחהכסיפורמרגליותשקבעהנוסח
כולו:לספרוקדושהקדמותהמעניקוהוא15רזיאל,

קינןכןמהללאלכןירדכןחנוךכןמתושלחכןלמךכןלנוחשנתןהרזיםמספריספרזה
כניסתו.לפנילתכהכיאתוכשנתהמלאךרזיאלמפיאדם,כןשתכןאנושכן

האחרוןברגענוחלביןרזיאלהמלאךביןקדמוןלשיחמאזיןזהבספרהקוראמשמע,
המציאותמןקדמוןשרידהואזהספרבתיבה,עימווהנמצאיםלנוחבדומההמבול.שלפני
בשלמותה,ניתנתנוחשלהגנאלוגיהלנוח.שקדמוהדורותעשרתמתחוםהמבול,שלפני
כאילופניםהעמדתשזוייתכן-היטבזאתיודעשאיננוהעבריתקוראיביןמיישכאילו
רביםדורותשהתרחשוהתורהומתןהתורהכתיבתעלדבריודעאיננוהדבריםמוסר
העברייםבמקורותנזכראיננוהואכך:כלקדמוןאיננורזיאלשהמלאךאלאמכן·לאחר

לנוסחת16הקדומה.העבריתהסודבתורתממששלתפקידממלאואיננוהקדומים,
פתיחתולהקרובההמאגיהספריבין-הקדומההסודבספרותמקבילותכמהישהפתיחה

הישר:ספרשל

שחטאכשעהכיהראשוןלאדםניתןהואגםהספרוזה...והנפלאהמעולההישרספר
הזההספרלוושלחלפניורחמיםוכקשלווהתחנןלפניואדםוככהעדןמגןהקכ"הוגרשו

וליצחקולאכרהםולעכרולשםולנחלמתושלחולחנוךלשםמסרוהואהמלאך,גליצורע"י
אכרםלידישכאעדזהלזהמסרוהדורותכלוכןולפנחסולאהרוןלמשהוללויוליעקוכ
17זלה"ה.

הכתב:עלהספראתשהעלההואנוח

[10~

כרקיע-ב"אל"המסתיימימשמותהנושאימכאלהומשרתיהמהשוטרימביןשאיןכמעטהראשון
לראותזאתלעומתקשהזו.סיומתבעליכשמותהמכוניםהכוחותרביםזאת,לעומתהשני,

יווני.בסגנוןבשמותבשימושכלשהישיטתיות
חדרהמדרש,בביתנכללהואע"א.לה-ע"אלד),2הע'ולעיל,רזיאלספר;66-65עמ'15

.160-159עמ'שלישי,

42ועמ'מרגליותשלהשערתוהביניים.בימיגםנרחבמקוםתופסאיננורזיאלהמלאך16

כללהאיורזיאל","סודיאלאאיננורזייא","סודימוורמס,אלעזרר'שלשספרו)87הע'
אלעזר.ר'שלההלכיספרו"רקח",כמו"אלעזר",בגימטריהרזיי"אסוד"יבסיס.

וספרהמלבושספרשלדבריהםאתלהשוותהקפידההמחברת.200עמ'וונדריי,ראה17
.340בעמודבאהמקבילותורשימתקפדנית,ביקורתיתבמהדורהבספרשמוצגיםהישר,

ראה-הקראיתהספרותמןהידועאדמ"ב"ספריסודהזושפתיחההאפשרותאתמעלהמרגליות
הבאה.בהערהראהחנוךבספרותהמקבילותעל.33-31עמ'

'.

הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

כינהוערכידעתורזיפלאיממעשהלמדוממנוהיטככארספירכאבן[נוח]ויכתכהו
כשכעהאשרבכלולשוטטמרומיםמעלותחקרעללעמודעיצה,ועשתונותענוהומחשכות

מסילותולידעלכנהחקריולכארחמהכמנהגוליתכונןהמזלותככלולהיסתכלמעונות
לכליצליחווכמהוממלכתן,ורקיערקיעכלשוטרישמותמהולהגידוכימה,כסילעש

18דכר.

הקושיהתחום.שלתיאורואתהפותחהאחרוןבביטויאלאלמאגיה,רמזאיןכאןעד
יששמאאובלכדבידיעהכאןמדובראםהוא,זהממשפטהעולהוהרעיוניהטקסטואלי

כפשוטו,להבינוישמעונות"בשבעהאשרבכל"לשוטטהאםלמרום.להתעלותרמזכאן
מה"להגידעש",מסילות"לידעכמולידיעה,המכוונתמליצהאלאהואאיןשמאאו

מפתיעהקירבהכאןלמצואניתןכפשוטו,משמעו"לשוטט"אםרקיע".כלשוטרישמות
בו.וסיורבביקורנרכשתהעליוןהעולםשלהנסתרותידיעתשלפיוהאתיופי,חנוךלספר
בספרכשאיןבייחודאחת,מילהעלמדימופלגתמשמעותלהעמיסהצדקהכלשאיןדומה
עליונים.לעולמותאדםשלהתעלותולענייןאחררמזשוםכולו

והבנתעתידותידעבצדמאגית,מעשית,תועלתלושישידעלקוראמבטיחהדבריםהמשך
הקוסמוס:שלמבנהו

תשמעעונההיאזוואילהם,יתנסךומהמשרתיהםשמותומהדכרלכליצליחווכמה
מותמעשהממנולידעכטהרה.אליהם"הקרכ")(צ"להקרוככלחפץכללעשותלהמ

למכהעתלמותועתללדתעתלידעורגעים,עיתותלחקורוהטוכ,הרעלהכיןחיים,ומעשה
כרוחותולמשולמלחמות,ולהשקיטקרכלעוררוחזיונות,חלומותלפתורלרפואה,ועת

רעמיםכקולמחוכםלהיותהארץ,רוחותכארכעלהכיטכעכדים,וילכולשלחםוכפגעים
ושנה,שנהכלעסקעללעמודוחודשחודשככליהיהמהלהגידכרקים,מעשהמהלספר

כאחדלהיותלמלחמה,אםלשלוםאמלבצורת,אמלתכואהאםלרעכ,אםלשובעאם
מרום.19כשיריולהשכילהנוראיממן

קהלתשבספרה"עיתות"פרקאחרמסוימתבמידהעוקבתהקטעשלהראשונהמחציתו
מתייחסיםהביטוייםרובמנוגדים.בקטביםפעילותלגביהדגשהשלמידהבווישג',פרק

בבירורהמכווניםביטוייםגםישאךהמציאות,אתהמשנהלפעולהדווקאולאולידיעה

בספרותבאותבכתיבתו,נוחשלוחלקוהחיבור,אתהפותחתהמסורתלשלשלתמקבילות18
חנוךראהאשרהחכמהמראהראהאשרהשני"המראהא:לזאחנוךלמשלראה-חנוד

אדם".בןשתבןאנושבןקינןבןמהללאלבןירדבן
לשירותלהקבילהיתהיכולה"שירים"הזכרתמרום"."כשריולקרואלתקןישכנראה19

נזכראיננוזהנושאואולםמרכבה",וב"מעשהרבתי"ב"היכלותהמרכבהיורדישאומרים
]1067[הנוראים".מןכאחדל"היותכמקבילהלתקוראויולכןהרזים,בספר
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שלהמובהקההקשראלמלאואולמ-מלחמות"ולהשקיטקרב"לעורר-למעשה
זהבענייןברורההצהרהלידיעה.ולאלמעשהשהכוונהלהביןהיהקשהבכללוהספר
אליהמהקרבחפץ"כליעשוהעליונימשהכוחותההבטחההראשון:במשפטבאה

בטהרה".
בפועלשימוששכולללהמ",יתנסך"ומהאתלצייןישזהבקטעהקשימהביטויימבין

"להיות-הסיומבמשפטגמלמצואניתןדומהנעימהזרה.בעבודהכללבדרךהקשור
כ,r~נו<;~ו:ידהיההאדמ"הןכ"ב,ג'בבראשיתהלשוןאתהמזכיר-הנוראימ"מןכאחד
כהבטחה.מובאימהדברימוכאןלשבח,דווקאאיננושהקשרוורע",טובלדעת

מכןולאחרעצמונוחבימיתחילההספר,שלתולדותיואתמתארתהבאההפיסקה
הבאימ:בדורות

המבולמימשטףולהיסתרתבהגופרעצילעשותוהשכילנחלמדהזההספררזיומחכמת
זהבבארוןויתנהומאכל.ומכלאכלמכלולהכניסשבעהושבעהשניםשניםעמולהביא
יעמודעונהובאיזולילהעיתותממנוולחקוריוםעיתותממנולידעלתבהתחילהויבאהו
לאברהםמסרומותוובעתחייו.ימיכלמשתמשהיהבוהתבהמןוכיצאו20שוועה.להפיל

ספרילווניגלוהמלךשלמהשעמדעדודורדורכלוכןלחכמיםונביאים...ליצחקואברהם
המשוטטיםוהפגעיםהרוחותבכלחפצו,בכלומשלבינהבספרילמאדוהשכילהרזים

ספריםהרבהכיהזה,הספרמחוכמתוהצליחובנהוהביאושלחוהתירואסרבעולם,
תסכיתאוזןאשריבותביטעיןאשרימכולם.וקשהונכבדיקרנמצאוזהבידונמסרו

ולהצליחדברבכללהשכילנלמדממחנותםבהם.אשרוכלהרקיעיםשבעתבוכיחוכמתו
הזה.הספרמחוכמתולעשותלחשובבכלמעשה

מאחרלכאורהאךאופיו,עלזומפתיחהללמודהיהקשהעצמוהספרלפנינוהיהאלמלא
לאופירמזימלמצואניתןבמרכזו,עומדתמאגיותנוסחאותהוראתכיאנושיודעימ

הגדול,ברובןהפתיחה,שללשונותיהואולמבפתיחה.הכלולימהביטוייממןבכמהזה
דווקאלאואךועתידות,נסתרותלידיעתודעת,לחכמהכמתייחסותלהתפרשניתנות

שבמתכווןייתכןאישיימ.לצרכיממלאכימשלבכוחותיהמולשימושממשלמאגיה
המאגיותהנוסחאותידיעללאדמהמוקנימהכוחותשלמפורטתיאורהפתיחהכללהלא

נוחשלרזיאל,שלחכמתמאתמבטיחהספרלהרתיע.עשויהדברשכןשבספר,
בפרקימשההשבעותבמציאות,לשלוטהעוצמהאתמדגישאיננואךשלמה,ושל

המוצגימאחדימנושאימפיעלהדברימאתעתהנבדוקאותה.מבטיחותהראשונימ
בספר.

הבינוהו).לאהמעתיקיםשגםברורהנוסחאות(ומחילופיזהביטוילהביוקשה20]1~

Ij

הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

השנאההשבעתה.

מןשנאה,לביטוייכולוהמוקדשקטעבמיוחדבולטהראשוןהפרקשלהראשוןבחלקו
מיוחד.עיוןלולהקדישוראויהעברית,המאגיתבספרותלמצואשניתןביותרהחריפימ

כיהמחברקובעזהבפרקהראשוןבמשפטכבר

שם,מוכניםכסאותושבעהחמה,מליאיםמחנותבושמיםהנקראהראשוןהרקיעשם
אדםלבניונשמעיםומזה,מזהמחנותלהםומקיפיםיושבים,שוטריםשבעהועליהם
הנשמעתבעונהבאותתםולהזכירםלשמתםלנסךלעמודהלמדלכלעסקם,בשעת

לכללשלחםמושליםהאלהשוטריםשבעההאלההמלאכיםמחנותכלמעשהלהצליח
21ולהצליח.לרוץחפץ

והכוחותמאגיקונימ,שללשימושממלכתחילהנועדשמימ,זה,ראשוןרקיעמשמע,
לעמודהלמדל"כללהיענותומזומניממוכנימעומדימשוטרימ,הנקראימבו,השולטימ

לשמתמ".לנסך
שהמחברבשעהגממודגשתמאגיימתפקידימלמלאהראשוןברקיעהכוחותשלנכונותם

שמותיהם:אתמונה

השניושםאורפניאלהראשוןשםכסאות.שבעהעלהיושביםהשוטריםשבעהשמותאלה
פסכו,הששישםאסימורהחמישישםכלמייא,הרביעיושםדנהלהשלישיושםתיגרה

ולאיצאומאשכימלהטת,ואשםכאשומראיהםמאשנוצרווכלםבואל.השביעישם
כסאותיושביהשוטריםשבעהמפיאומרלהםיצאעדמעשהדברלעסקרשותבלאיצאו

עלעומדמהםואחדאחדוכליתהלכון·וברשותםהםחפצםתחתכיעליהם,המושלים
אםלמחסוו,אםליותראםלרע,אםלטובאםישולחו,אשרבכללמהרמועדיםמלאכתו
ושם).נוצרומיוםבשמותקרואיםוכולםלשלום.אםלמלחמה

לבצעהמוכניםעליוניםכוחותשלמחנותמלבדדברב"שמים"איןזהתיאורלפי
כאןנזכרולאעליהם.הממוניםהשוטריםשלבפקודתםרעות,אוטובותמאגיות,משימות

בשמים.יהיושמפעיליהםלצפותהיהשניתןאחריםתפקידיםולאוהמאורות,הכוכבים
הרמזהראשון·הרקיעהםהםכוחות,ושנייםשבעיםכוללמהםאחדכלמחנות,שבעה
ושניים"."שבעיםהמספרהואהאלשלולנוכחותויהודיתמחשבהלמערכתהיחיד

פעולתם:תחוםנקבע22אורפניאל,שבראשוהראשון,במחנההכוחותמנייןלאחר

.67עמ'21
אנוןדמנא"בומדיכלשהו:משותףמכנהבהלמצואוקשהמוזרההללוהמלאכיםרשימת22

).68(עמ'פטרופי"קטיביאאמודאלפי
[1069]
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מורבידךוקחבלילהבשנייהאוראשונהבשעהעמודלרפואהדברלעשותבקשתאם
אורפניאל,הנקראהראשונהמחנהעלהמושלהמלאךלשםאשגחליעלנתוןוהואולבונה
אנימבקשכן:ואמורפעמים,שבעלפניוהמשרתיםהמלאכים23ושניםשבעיםשםואמור

תבקשאשרוכלפ',ברשלפ'רפואהידיעלשתצליחמלפניךפלוני]בן[=פלוניפ'ב'פ
תצליחואזזמהמכלבשרךונקהטומאהמכלעצמךוטהרבשאילה.ואםבכתבעםיתרפא

).69~8(עמ'

רשימתעלפעמיםשבעלחזורצריךהמשביעמזו.ו"נקייה"מתונההשבעהלתארקשה
גחליעלולבונהמורלהחזיקהלילה,שלשנייהאוראשונהבשעהלעמודהמלאכים,שמות

שזקוקמיאתלרפא-בנימוס-ולבקשנעים),שריחחקטורתלהקטיר(כלומר,אש
לאסורדעתועלמעלהמישהוהיהאםספקכאלה,היוההשבעותכלאילולרפואה.

שלמחנהוהראשון,המחנהשלכוחותיושלזהתיאוראחרואולםבכשפים.שימוש
שפזוריםכוחותשמוניםשלשירותותגרה,עומדשבראשוהשני,המחנהבאאורפניאל,

גםביניהםנכללכיואםמשמעותחסרירובםאךו"שלהבין","כביר"כגוןשמותביניהם
לגמרי:אחרתמציאותמגלההדבריםוהמשךi"פדותיאל")

להצרונכוניםומלחמת,קרבדברכלעלוממוניםוחימהאףהמלאיםהמלאכיםאלה
ואםבידם.שנמסרממיולהפרעליקוםאםכירחמיםבםואיןלאיש,מותעדולענות

אובצורהחומהלהפילאואנייהלהפוךאוחובן,בעלעלאושונאךעללשלחםביקשתה
להכהותוביןבמיטה,להפילווביןלהגלותושתרצהביןולהרע,להשחיתאויביךעסקלכל

מעיינותשבעהמןמיםבידךקחדבר:לכללולהצרביןברגליו,להאסירוביןעיניומאור
ביחדתערבםואלבאור,נכנסושלאחרשנבליבשבעביוםשעותבשבעלחדשבשבעה

שלפיאליןלךקחהשביעיתובלילהלילות,ז'הכוכביםתחתותניחםאלה,עםאלה
השמיםרוחותלארבעוהשלךהחרסכליושבורלתוכה,המיםושפוךאויביךלשם24זכוכית
עולפהצפון,ברוחהחונהשרוכיתמזרח,ברוחהחונהההגריתרוחות:ארבעכנגדכןותאמר
לכםמשליךשאניהזאתבעתמידינאקבלודרום,ברוחהחונהכרדימערב,ברוחהחונה

החרשנבליכשבירתעוזוגאוןולשבוראיבריוכלולכתתעצמותיולשבורפל'ב'פלונילשם
שלמיםפיאליןוקחאילו.חרסלנבלירפואהשאיןכמורפואהלהםתהיהולאהאילו,

[1070]

אתידעשהמחברעדותבולראותישהאםכאו:ושנייםשבעיםבמספרכרוכהקשהבעיה23
דl/ישמותבספרהפסוקיםשלושתעלהמיוסדהאותיות,ושתייםשבעיםבוהשםשלסודו

,~~א והנסתרהקדושהשםנוצרומכאוב,l/עהואמהםאחדבכלהאותיות,שמספר-
י~אםספקהקדושולשםכללשייכותלוואיוהואמקריהמספרשמאאוב,l/עשלשם
לכאו.אולכאולהכריעהמאפשריםנתוניםכאו

בפפירוסיםמקבילהאלהמפנה),55לשורההערה,7סועמ'מרגליותהערתוראהצלוחית;24
היווניים.המאגיים

----..." •••,0•••••••••••••

הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

לכםאנימוסרכך:ואמורתיגרההואהשוטרושםהאלההמלאכיםשמותעליהוזכור
במיטהותפילוהומראיהוואתאתוותשחיתואתושתשנקופל'ב'פל'אתוחימהאףמלאכי

שיגיעעדוהולךנחסרויהיהודעתורעיונוותפיחולבבומחשבותותפירוהונוותחסרו
כלום.לויותרולאוביתומבניוותנדוהושתגלוהוכן:אמורלהגלותותבקשואםלמות.
ולאבמחשבתויעליניולאעצתוותבטלופיואתשתיסתמוכן:אמורהואחובךבעלואם

כן:אמוראנייהעלאםבעיניו.יראינילאלפניועוברושאהיהפיודברילתוךיביאיני
ולאפלו'בןפלו'שלאישאנייהעלשתעמדוומשחיתקצףמלאכיעליכםאנימשביע

בתוכוותגעשוהוהיםאלותביאוהומנהגרוחלהיבאולאאחדממקוםלפרושתניחוהו
עליכםאנימשביעכן:אמורבצורהחומהלהפילואםמשא.ולאאדםלאממנהימלטולא

עפרעדותגיעוהפלו'בןפלו'חומתותפילוגבורתכםבכחשתבאווחמהוקצףרגזמלאכי
יבנהואםבקומה,אבןעלאבןלהניחלאדםתניחוואלועמורהסדוםכמהפכתויהפך
להשחיתאוהמטהעלשונאךלהפילואםהבית.פנותארבעעלושפוךבלילה.יהפךביום

לארבעהמיםשפוך-להגלותוואםפתחו.עלהמיםאתשפוךצרהדברלכלאומראהו
השלךאניהלהשקיעואםבגדיו.עלהמיםאתהשלךחובךבעללאסורואםהעולם.רוחות

חפורחומהלהפוךואםהאניה.לתוךבעליהולשםהאניהלשםמימיהואתהזכוכיתאת
25תצליח.ואזבטהרהעשהודברדברבכלוכןלתוכם.המיםאתוחלקהחומהפנותלארבע

יהודיידיעלנכתבושהדבריםייתכןלאכישסברמישללליבוהיטבלהביןאפשר
המעצוריםוחוסרהאכזריותזמנו.שלהיהודיתבחברהמעורהוהיהותלמודמשנהשלמד

המסורתמןחלקבהםלראותנוחולאופוגעים,מרתיעיםאלהבנוסחאותהמתבטאים
"עשהאירוני:כמעטנשמעהסיוםמשפטהתלמודית.בתקופההיהדותשלהתרבותית

"לשבורביריבךיפגעוהמלאכיםכיבטהרהתבקשאםכלומרiתצליח"ואזבטהרה
נחסרויהיהודעתורעיונוו"תפיחורפואה",להםתהיהולא...איבריוכלולכתתעצמותיו

שטועןמישללרוחולהביןניתן"יפה".יעלושהדבריםחזקה-למות"שיגיעעדוהולך
הןהצחה,העבריתהמליצהגנוסטי"."דואליזםשללהשפעהביטויאלהבדבריםשיש

הלשוןהעברית;התרבותבןהיהשהכותבבבירורמעידהחז"ל,מלשוןוהןהמקראמלשון
תרבותי.עצמיביטחוןומביעהבהירהעניינית,ספרותית,
השני:ברקיעהדןהשני,בפרקגםבאהואכזריותהבחומרתהדומהנוסחה

הרביעית.במעלהמעמדםאלה...ביבאונמלכיאלצגריאלאלה:עומדיםהרביעיתמעלהעל
קלים(=שער),לפילוןממערבופוניםממזרחעפיםנחשת,כקולצעדםוקולסערה,חגורים
לשוםבקשתאםולהרע.להטיבבהםוישאדםמבנישינהמפרידיםסביבותם,ואשכברק

ן1נ.71-69עמ'25
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26פסוכרופורוןציץוקחמימיואורראהשלאשחורכלבראשקחבשינה,מטורףאויבך

במעלההעומריםרוגזמלאכילכםאנימוסרכך:ואמורהמלאכיםאלהעליווכתוב
ותקשרוהוברזלבכבלישתאסרוהופל',ב'שלפ'רוחוואתנשמתוואתנפשואתהרביעית
כיולרהוצועקבוכהויהיהתררמהולאתנומהולאשינהלעפעפיותתנוואלנחשתבמוטות

פיועלשעוהותןשלכלבראשפהלתוךותןכןוכתובלהתירו.ארםלבןרשותתתנוואל
אםבו.ובאיוצאשהואבמקוםאוביתואחרוטמניהוולךארי,עליהשישבטבעתוחתום

והשליכהוהכתבוהוציאחותמווהסרשםטמוןשהואממקוםהעלהולהתירובקשתה
2ותצליח.דבענווהועשהישן.הואומירבאש,

גנוסטית.להשפעהביטויאלהבדברימלראותלניסיוןשחרכלאיןתאולוגיתמבחינה
דברימiשבעהמביןהראשוןברקיעמצויימכאןאותממשביעשהמאגיקוןהמלאכימ

אךהשני.ברקיעהמצויימהכוחותשלהמאגיתהיכולתבתיאורגמבאימברוחמקרובימ
ידיעהשלההיבטויותריותרמודגשהרקיעימבמדרגותעולהשהמחברככלואילן,מכאן

הכוחותכילמדיברורוהולך.פוחתהמאגיותבפעולותהחבלהמלאכישלוחלקמנפלאה,
שהובאבקטעהמתוארימאלהמעיןאכזריותמעשיבעשייתהאדמאתלשרתהמוכנימ

מהממתעלימשאנווככלהעליון,העולמשלביותרהתחתונותבמדרגותשוכנימלעיל
28יותר.ה"נקי"הרוחני,היסודמתגברכךוהלאה

אפרןריטינוגה,כוכבו.

הואנוגה,כוכבשללכוחותיוישירהפנייהעבריבחיבורלפגושהפתעהשלמידהיש
בצורההיסוס,כלללאהרזימבספרמובאימהדברימיטי.רודאפהיאונוס,שלכוכבה
ובוטה:גלויה

שלעירשופטאושלטוןאועשיראוהצבאלשראולירךהמלךרעתלהטותבקשתהאם
ושחטיהואריגורקחביופיה,אשהלבאועשירה,אוגרולהאשהלבאוהמרינה,בניכלאו

עלברםהאלההמלאכיםשמותוכתובבתוכורמוותןלבווקרערמווקבלשלנחשתבסכין
בשמים,ראשיג'וקחברם.וערבשניםשלשבןישןבייןאתוומחוקפניו,שביןהעור

האשעלהבשמיםותןוטהורנקיהנוגהכוכבלפניועמור29רמושן,ושוראומוראיסטורקון

.84בעמורובהערה3עמ'ראה-קריםמיםהמוליךצינור26
.85-84עמ'27

הראשווברקיעהקשורותבפעולותהכלוליםוהשנאההאיבהביטוייכיגםלהבחיוניתן28
בעורהמבקש,שלהיהודיםחבריוכלפימופניםלהיותועשוייםמובהק,אישיאופינושאים

נכריים.ושריםמלכיםמפניההתגוננותיסודיותרגוברהבאיםשבקטעים
.73,11עמ'ראהאלהבשמיםעל29.]10ב

,

הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

מחנהומלאכישמותואתהשוטרשםאתוהזכרואמורבווהייןשהרםהכוסבירךוקח
(כך!)שאפרוריטישהואהשםהנוגהכוכבכנגרותאמרהיין.ועלהרםעלוכ'א'פעמים
כלמיאאתהמשרתיםהרביעיתמחנהמלאכיבשםעליךאנימשביעחסריאל,ומלאך

וחסרחןואמצאפל',ב'פ'אנילירי,משרתיוולבצבאוולבפלו'מלךאתאלישתסובו
כ"אהשבועהאתלרברובכלותךממנו.שאשאלשעהבכלושאלתיחפציויעשהלפניו

30ל והיין·הרםתוךיוררתאשכגחלתתראהואת'למעלההבטפעמים

ליבהורכישתזו,בהשבעהביטוילידיבאותאינןאפרודיטישלהמיוחדותתכונותיה
שלנושאולהשיג.יכולזהכשפימשמעשההתכליותמסידרתאחתרקהיאיפהאשהשל

צריךאריה,שלליבוכעיןנכבך,בלבשליטהלרכוששמבקשמיהלב:הואזהמאגימעשה
עלממונהנוגהכוכבכימכאןלהביןניתןכאן.כמתוארבליבוולהשתמשאריהלשחוט

ביןכאןהמובאהקישוריפות.אועשירותנשימושלצבאושרימלכימשלהלבבות,
31בהבהרתו.מסייעותאינןוהמקבילותמחוור,איננוחסדיאללביןאפרודיטי

בה:נזכרתאיננהואפרודיטיאשה,לבלהטותנוסחהמובאתהדברימבהמשך

חרשזכוכיתבכליפניךמזיעתקחאליךעשירהאוגרולהאשהלבלאסרבקשתהאם
ואמורלתוכווהשלךהמלאכים,ושמותהשוטרשם[=בריל]קסיטרוןטסעלעליווכתוב

בתפלוניתלבאתשתהפכומרעומלאכיחןמלאכיעליכםאנימשביעפניך:זיעתעלכך
וטמניהחרשהצלוחיתוקחלאהבה.לביעםלבהויהאבלערירברתעשהולאפלונית
לאהבתיאליתשובכןבטנהעולליעלאשהתשובוכאשרויציאתה.ביאתהבמקום

32הירח.במלאתיכתובוזהולעלם.רנןיומאמןראפלוניתא

.74-73עמ'30
ההשבעותויתראפרודיטילהשבעתאשר.126לשורה73,עמ'מרגליות,הערתראה31

מאגיתלפעולהבקשרכללבדרךבאשהדברלבלשיםראוילאלילים,המתייחסות
המחברשבעיניהאפשרותקיימתבהם.וכיוצאגבירותשליטים,נוכרים,כלפיהמופנית

נוכרים.כלפייעילשהואנכריכוחכהפעלתאליליםבשמותהשימושנתפס
בכוכבקשורהשאינהאוהבים,ליבותלקשירתאחרתנוסחהמובאתכךאחר.75-74עמ'32

הכוכביםועםהירחעםלדברבלילההנשמעיםהמלאכים"אלהובכוכבים:בירחאלאנוגה
דבך,כלעסקעלהכוכביםועםהירחעםלדברתבקשאםהרוחות.עםולדברבאובולשאול

הסלתאתגבלובמיםוברםחיים.מיםלתוךהסכויאתושחוטסלתוקמחלבושכויקח
ותנםהשוטרושםהחמישיתהמחנהשםבדםעליהםוכתובבשמשותנםעוגותג,ועשה

עליכםאנימשביעואמור:הכוכביםנגדאוהירחנגדואמורהדסעץשלחועלישלשתו
פלו',בופלו'בלבקשורהאהבתולהיותומזלופלו'לכוכבוכוכבופלונימזלשתקריבו

פלוניבאהבתואמהאביהביתותעזובדאפלוניתאוזהפלו'בלבמאשכםאשתנוואמור:
וטמוובשעוהפיהוחתוםחדשהבצלוחיתהשכויעםותנםהעוגותשניוקחפלונית.בוזה

השבעהישהשניהרקיעבתיאורגם).76-75(עמ'עליו"השמששאיובמקוםהצלוחית
[1073בכחעומדים...פצציאלחננאלעזזיאלאלה:עומדיםהשנייהמעלה"עלדומה:שעניינה
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באובהעלאהז.

ועוד),לא,יטוויקראבמפורשבתורהנאסרהמפיהמנסתרותושאלתבאובמתימהעלאת
פרקטיקהלביצועדרכיממורהשהואבשעהאי-נוחותכלחשאיננוהרזימ""ספרבעלאן

אתבדקדקנותומפרטהמקראי,הטרמינולוגיהמטבעאתמשנההואאיןזו;מאגית
התורה:ציוויעללעבורהדרכימ

שמןובידךהחמישית,מחנהמלאכישמותוזכורקברכנגדעמודבאובלשאולתרצהואמ
רוחעליךאנימשביעכן:ואמורחדשהזכוכית=צלוחית]1בפיאליביחדבלולימודבש

ל33 רצוניותעשההזאתמנחהמידישתקבלהמתימעצמותעהקברותביןהחונהקריפורייא
אמתדבריליויגדפחדבליעמיוידבראותוותעמידמת,שהואפלו'בןלפלוניליותביא

שובלאוואממיד,ויעמודממנו.צריךשאנישאלתיליויאמרממנו,אפחדולאכחדבלי
אתדברכךואחרהפיאלילפניוהניחוכשיצאפעמימ.שלשהעדאחרתפעמוהשביע
ושפוךההדסעמשביטימג'הכהולהתירובקשתואמהדס.שלשרביטבידךויהיהדבריך·
אחרת.בדרךלביתךושובמידךההדסוהשלךהכוסושבורוהדבשהשמן
אנימשביערוננית,אובניתשמוקראההרוגימלמקומצאהרוחות,עמלדברתרצהואמ

אסימורשהואשעליהמהשוטרובשמהחמישיתבמחנההמשרתימהמלאכימבשמעליכמ
ותהייאשלחהאשרלכלבחפציותלךחגרגירותרוחאתליותשלחוהזאתבעתשתשמעוני

חפץלכלושלחדבריךדברעשןעמודנגדךראיתאמוכך.כךזמןעדדברבכללישומעת
34שתרצה.

מעיסוקאנשיממנעלאבאובההעלאהאיסורכיהיטבניכרשבידינוהמקורותמכל
עדהדורות,בכלישראלמבנירבימשהנחתההיאהמלןשאולשקבעהנורמהוכיזה,

ביןהבדלישכיכללחשלאהרזימספרמחברכיומ.לסוגיולספיריטואליזמהמכורימ
אחרת.פרקטיקהלכלזומאגיתפרקטיקה

אלהאדמבנימזלותומקריבימורצימבוערת,אשונגדמאהבה,סבובימחילממולאימ
אשהלוקחרשאישלעשותאואשהבלבאישאהבתלתתבקשתהאמלאהבה.לאלה

האישושמעבריהממשניהאלההמלאכימשמותעליהמוכתובנחושתטסישניקחעשירה,
שתעשווחוהאדמבניבמזלותהמושלימהמלאכיממכמאנימבקשכך:ואמורהאשהושמ

להיותרשותלהתתנוואלוחסדחובעיניהוישאפ'ב'פ'לאשהפ'ב'פ'מזלותקריבורצוני
בעשרימכוועשהשלה.המימבמקוהואחדשלאשבכבשואחדותוממנו.חוץלאדמ

יש).82--83(עמ'בשר"ומכלומייוימימג'מאשהוהשמרוהזהרהירח,בכלותלחדשותשעה
נתונימבידיהמשכנראה-המזלותעלבהשפעהאלאישירה,בפעולהמדוברשאיורמזכאו

לזה.זההזוגבניאתשיקרבו-הזיווגימ
להרמס.כינוי-האילנושאסמית':מורטוובשמ)178לשורההערה76,ועמ'מפרשמרגליות33
שמ.מרגליותהערותוראהוחגרגירות,רונניתאובנית,לשמותהסבראיו.77-76עמ'34

----....,...---
111"·
\.

הרזימספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

החלוםפתרוןח.

ישזהלנושאשכןחלומות,פתרוןבענייןהרזימספרבעלשללהוראותיולבלשימראוי
לעמדההביאחלומשפתרוןמקרהמציגההמקראיתהמסורתומובהק.מיוחדיהודיגוון
נכבדמקומהחלומותפתרוןתופסיוסףמעשהומאזהשלטונית,במערכתשררהשל

העברית:המאגיתבספרות

מהבטהרהאליהמהקרבכלאתלהחכימהחלומעלהעומדימהמלאכימשמותהמאלה
להודיעוובקשתהחברךאושליטאוהעירראשאוהמלךיקראךאמפתרונו.ומההחלומ

לעשותחפץאתהומהעליחשבתהומהעליבלבךמהאודיעךאנילפניו:דברמחכמתך
שפתעלהראשוןביומוצאשבליבך.כלואודיעךימימשלשהזמןליתןחלומך.פתרוןומה
תאכלולאחדשה,מעיל)(=אסטוליעטוףוהיהבלילהשעותבשלשהנהרשפתעלאוהימ
בכליאשגחליעלותןזכהולבונהמורוקחייןתשתהולאדממוציאכלולא35דקהכל

ואתהפעמימ.ג'המחנהמלאכישמעמהשוטרשמותזכירהמימעלפניךותןחדשחרש
מימבשעלושמדדבמיעליךאנימשביעכן:ואמורוהארץהשמימביןאשבעמודרואה
ויבשהובימוגערלוהטאשפניומשרתיבאוירפורחותרוחותועשהמפניוונסובמימוגער

השביעיתמחנהמלאכיז'ובשמעליךמשביעאניובאותותיו,בשמולמדברישימונהרות
ומהחלומופתרוןומהחפצוומהפלו',בןפלו'בלבמהתודיענישבואלאתהמשרתימ
כדמותעליהוענןאשעמודלךשיתגלהותראהוהשלישית,השניתבלילהוכןמחשבתו.

36מבקש.שאתהמהכללךויגדשאלהואיש.

עתידותעלהעצמאיבכוחההמרמזתחיצוניתכ?שותכאןנתפסלאשהחלומבמהענייןיש
ההשוואהוחפצו.מחשבתוהאדמ,שלהפנימיימליבוממערכיכחלקנתפסאלאונסתרות,

יותרבולטתש"יהדותו"קטעשלפנינומעידהזהבפרקהאחרותהמאגיותלנוסחאות
לאלותפילהמלאכימהשבעתשלתערובתבדברימישהאחרימ.הקטעיממרביתמאשר
מוצגימזהבקטעמקרא.פסוקישלשיבוצמידיעלונפלאותיוכוחותיותיאורתוןהעליון,

המאגית:הפעולהלביצועהנחוצימהתנאימיתרהבבהירות

ולאנסתרותידיעתבגדרהוא(שכאןהנדרשהדברלביצועימימשלושהשלשהות-1
ממש).פלאמעשה

נהר.אוהימשפתעלהמימ,לידמקומ:-2

הראשונהבפיסקהואולמ.79בעמוד223לשורהשמ,מרגליותהערתוראה"דגה",צ"לאולי35
וגסהדקהמיניומכלדקהפרימכלימימשבועימשלשהעצמך"נקהנאמרהשניהפרקשל

דקהךלבהמההכוונהשמאאוi)81(עמ'דמ"מוציאיומכלדגימוממיניומייו
[1075].80-79עמ'36
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בלילה.שעותבשלשזמן:-3
חרש.מעיללבוש:-4
יין.ולאבשרלאטהרה:-5
חרש.חרשבכליאשגחליעלולבונהמורבשמים:-6
המים.עלפניךתןכיוון:-7
המחנה.מלאכישמותעלפעמיםשלושוחזרההשוטרשםהמלאכים:השבעת-8
והארץ.השמיםביןאשעמורחזיון:-9

...מיםבשעלושמררבמיעליךאנימשביעהעליון:האלבשםוהשבעהתפילה-10
המלאכיםבפניהבקשהפירוט-11
תהליך.אותועלוהשלישיהשניבלילהחזרה-12
איש.כרמותעליהוענןאשעמורהתגלות:-13
מבקש.שאתהמהכללךויגרשאלהוותשובה:שאלה-14

שלזהבחלקהמשאלהמבחינתוהןהטקסמבחינתהןהמתונותהנוסחאותאחתזו
באלה.וכיוצאהמדינהברחביחיותשלאיברימהפצתאואריהשחיטתבהאין-הספר

אךהמאגית,בספרותשכיחהנהראוימשפתעלהפרקטיקהאתלבצעישכיההדגשה
37הישר.בספרהשממסירתבטקסמיוחדתבהדגשהבאה

והירחהשמשפולחןט.

השמשפולחןסימניהיטבבהןניכרימאשרהרזימשבספרההשבעותעוררורבהמבוכה
בתיאורבאלהןביותרהמובהקהביטויממש.זרהעבודהבהמלראותשניתןוהירח,
השני:ברקיעעשרההאחתוהמעלההעשיריתהמעלה

מרמואלסמיכאלאתכיאלשבקיאלחריאלרכריאלאלה:עומריםהעשיריתמעלהעל
עלהעומדיםאלהתבגיאל.תרכיאלמכמיכאלעזמאלאכפףצרקאליהאלצפתףקנאל
אשבקולמוסימחזיקיםהמוניםהמוניםולפניהםהאמת,עלמצוויםעשירית,מעלה

ממסולהציללפרותבשמותןהקוראלכלזכותיעיםומורמתעכביםולאספריםוכותבים
טהרצרה,ומכלרעממשפטאוהבךלפרותבקשתהואםמות.משפטומכלמלכותומרין
השמותאלהוזכורבצאתההשמשכנגרועמורימים,ג'אשהוממשכבטומאהמכלעצמך

עלהמביטהרקיעבמעלותהעולהשמשהנקראהגרולהמלאךממךאנימבקשואמור:
אליומתפללשאניהב"ההמלכיםמלכימלךלפנירבריותביאבקשתישתעשהאדם,בני

עמ'יסור,פרקישלום,i76-74עמ'אשכנז,חסידותשלהסודתורתדו,ראה:זהטקסעל37
וונדריי.אצלרבבפירוטועתה;130-129

-,-
הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

tויכלמורוחועתטוברברמלפניולוותוציארע,ובמשפטבצרהשהואפלו'ברפלו'עסקעל
מזרחברוחוטמניהונחשתבטסהאלההמלאכיםכתובועורנזק.בלאויפרהרעתומבקשי

38ותצליח.בטהרהעשהרברוכלבעלותו.השמשכנגד

בהמשתמשהמאגיקוןוכיהאל,שלממלאכיואחדאלאאיננהכאןשהשמשברור
בענייןלמשפטשהועמדאדמשלהצלתובענייןבקשתואתעצמוהאללפנילהביאכשליח

המתוארותהאחרותהמערכותלעשרותובתוכןבמעמדזההכאןהמתוארתהמתכונתרע.
השמשמלאךשכוחעדותכאןישהשמשפולחןעללהעידכדיכאןמשישויותרבספר,
במידהכפופימוכולמברקיע,השליטימהאחרימהכוחותעשרותביןדופןיוצאאיננו
הבאה:במעלההירחשלמעמדובתיאורהדיןהואהקב"ה.שלהעליוןלרצונושווה

עשרהבאחתמעמרםאלה...מארינוסרמואלרפריאלאלה:עומריםעשרהאחתמעלהעל
עלכיבמרום,משרתיםמחנותומושיביםמעמיריםגרולההמוניהבעמרםאימהמעלות.

ומתעופפים,מעופפיםלתפארה,ומעליםמגרולהמוריריםאש,מלאכיושביםרציםפיהם
מלךכנועללהעמירבקשתהאםליוצרם.ומהלליםלבוראםמפאריםבמקומםנמצאים

זכוכיתשלבפיאליותןוסולתורבששמןקחממקומו,שיררשופטאושליטאושראו
וביוםז',ימיםאשהבמשכבתיגעואלנבילהתאכלואלטומאהמכלעצמךוטהרחרשה,

בירן,פיאליאתוקחבו,בי"ואובט"ואובועשרבארבעההירח,תחתעמורהשביעי
ואמור:פעמיםשבעהמלאכיםשמותהירחכנגדעליהוהזכירשלמעלה,זומחנהבהוכתוב
ולאחריךולפניךאורומרכבותיךובלילהביוםהמהלךהירחלפניךתחנתיאנימפיל

ועומרומתמלאחסרשאתהכמהומביאךשמוציאךבמלךעליךאנימשביעחסן,מלאכי
כבורלךשישוכמוראיו,כלבעינינכברויהיהבמקומופ'ב'פ'אתתעמירכןבמקומך

כבתחלהמושלויהיהכנועלוהעמירהווחוה,ארםבניכלבעיניכבורעליותןכןבעולם
בלילהחריבהותהיהעוגהעשאםכךואחרימים,שלושהכןלוועשהממקומו.יסורולא

39בביתו.כתובטמוןופיאליהשמשיעלהלאערשלושהלימיםויאכלנהיראהלאושמש

אתכאןמנצלהמחברלאופיה,ישירהנגיעהבושאיןהשמש,שלבכוחהלשימושבניגוד
ויתגבריחזורכוחואתשאיבדששליטלהתפללכדיחליפות,וחסרהמלאהירח,שלתכונתו
משלושתבאחדבמילואה,שהלבנהבשעהזהטקסלבצעישכךמשוםעמדו.עלויעמוד
עצמאיכוחהואאיןכילירחלהזכירהמאגיקוןמןמבקשהמחברהחודש.באמצעהימים

כאןגםעצמו.ברשותהפועלעליוןלכוחפנייהכאןשאיןשברורכךשמניעו,מיישאלא
ברקיעיםוהכוחותהמעלותשלהשגרתייםהמרכיביםאלאאינםהטקספרטייתרכל

לפולחן.כנושאמובלטואיננומתייחדאיננוהקודם,בקטעהשמשכמווהירח,התחתונים,

.89עמ'38
[1077].90-89עמ'39
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הליוסשלמרכבתוי.

השמשכאןהרביעי.ברקיעהשמששללכוחההמוקדשבקטעהדבריםפניהםשונים
הדתיהקושי41היווניים.המקורותשלהשפעתםהיטבוניכרת4°מרכזי,תפקידממלאה
נושאלהפך:אלאהדבריםשלהקיצוניהמאגיהאופימשוםלאחריףזהבפרקוהרעיוני

תכליתללאשבחדבריאלאכלשהי,מאגיתפרקטיקהשלביצועהאיננוכאןהדיון
גדלההתרחקותמבטאהרזיםבספרלרקיעמרקיעהמעברלעיל,שצויןכפיiמעשית
דבריהואכולווהפרקהשמש,שלמשכנההואהרביעיהרקיעהמאגי.התחוםמןוהולכת
זה:עליוןלכוחותפילהסגידה

גנזיומלאשלהבתבכתריונשאאשעמודיעלועומדסערהברוחנטויהרביעיוהרקיע
נהרותז'ובודהרות.דהרותמתרוצציםפנותיובכלקליםומלאכיםטלליםאוצריגםגבורה

בוערתאשמלאכימזהמספר:לאיןומזהמזהמלאכיםעומדיםועליהםומים,אש
אתמלהטיןאלהולאאלהאתמכביןאלהלאברד.מוקפיןקורמלאכיומזהכשלהבת

חותותושבשירותואומריםועוניםמים.בנהריטובליןואלהאשבנהריטובליםאלהאלה.
אשוכולהאורמלאהשמשחופתנואירקיעובוחסנו.להדריצרםכיהעולמיםלחי

כיםגוייתםמיםמלאכיועודביום.אותוומנהגיםלוסבוביםגבורהאזוריםהאשומלאכי
42בלילה.אותוומנהיגיםעוזבפאראמוציםמיםכקולוקולם

הספרותהמאגית,הספרותעםכללקשורהאיננההרביעיהרקיעתיאורשלזופתיחה
וקטעההיכלות,ספרותשלמובהקסגנוןזהובאלה:וכיוצאהיווניתהספרותהגנוסטית,

תיאורהשלישי".ב"חנוךאורבתי"ב"היכלותביותראותנטיבאופןלהיכללעשויהיהזה
הדנהבספרותקבועמוטיבהואהעליוןבעולםוקורחוםשלוברך,אששלהתערובת

אופייניתהעולמים"לחיותושבחותה"שירותהזכרת43מקראיים.ויסודותיההעליון,בעולם
המרכבה.לספרותהיאאף

]10ג

אתמסוימתבמידהמייצגבהםהמצוייםוהכוחותהרקיעיםשסדרלכךרמזכאןשישייתכן40
זו.יחידהשלעיצובהעלהשפיעההרביעיביוםהמאורותבריאתוכיהעולם,בריאתימי

זהבתיאורכאלהיוונייםשמותשלנוכחותם.16-12עמ'מרגליות,שלהמפורטדיונווראה41
טוטרוסיהכגוןשמותשלנוכחותםמאשריותריהודימהקשרהדבריםאתמרחיקהאיננה

זוטרתי.ובהיכלותרבתיבהיכלותלמרכבההירידהשלההישגבפיסגתבהםוכיוצא
.96עמ'42

מונחשהואבגשרלי:אמרהשרת,מלאכיעליהןעומדיןוהיאךישמעאל"א"רלמשל:השווה43
סובביןהשרתומלאכיסופוועדהמבוימראשגשרמונחכךהעולם.כלעליוועובריןהנהרעל

יראה,שלישיאימה,זריזיעליוועומדיןישראלאלהייויטרקליילפנישירהואומריםעליו
אלהייוייהוציהיהכסלפי[וקילוס]שבחונותניוריבואותריבווריביאלפיםאלפיאלף

כמההן,שלגאוצרותכמההן,ברדנהריכמההןאשנהריכמההם,גשריםכמהישראל.

TO'

,i:
"I:".' ""
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הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

ואחריהביום,השמשאתהמנהיגים""המלאכיםשמותרשימתמובאתזופתיחהלאחר
ביניהםב"אל",מסתיימיםהשמותרובבלילה.השמשאתהמנהיגיםהמלאכיםרשימת
שנילנו.מובניםאינםרובםאך-"צדקיאל""קצפיאל",כיאל","מל-מובניםשמות

"אבראסכס"המאגית:הספרותרחבימכלהידועיםשמותהםהראשוניםהשמות
שובץאבראסכסשלושמוועבריים!יוונייםבקמיעותשכיחיםאלהשמותו'!מרמראות!!.

שלשמוכיבבירורהראהמרגליותהגנוסטיים.הארכונטיםשמותביןאירנאוסידיעל
בשנתהימיםמניין-36Sל-העולההיווניות!האותיותשלגימטריהעלמבוססאבראסכס

מציגהמנהיגיםהמלאכיםשמותמנייןלאחרהרזים'!,ב!!ספרהקבועהמבנהלפי44החמה.
לכך:הקבועבמקוםהמחבראומרכאןiהאדםשללשירותובהםהשימושדרךאתהמחבר

שבעהוהטהרוהזהרהשמרועולה,במרכבהיושבביוםהשמשאתלראותבקשתהאם
שעולהבשעהכנגדועמודהשביעיוביוםטמאה,דברומכלמשתהומכלמאכלמכלימים

המנהיגיםהמלאכיםשמותמשביעוהיהשקלים,שלשהמשקלבסמיםקטורתלפניווהעשן
למפרעאותםוהשביעשובפעמיםשבעבאלונעניתהלאואםפעמים.שבעביוםאותו
גבורתכםבכוחהשמשאתהמנהיגיםהמלאכיםעליכםאנימשביעואמור:פעמיםשבע

היםומרגיעבאפוהריםומעתיקהארץאתמרעיששקולובמיעולםלהאיררקיעבמסילות
בכסאויושבחיכלמעיניונעלםבזרועוהכלונושאבמבטועולםעמודיוממוטטבכוחו
והאדירוהאמיץוהנוראהגדולבשמוהעולם.בכלומשוטטקדשוכבודמלכותגדולת
עליכםאניומשביעמזכירוהנאוך,והנישאוהנסתרוהנפלאוהחזקוהקדושוהגבורוהעזוז

בפניםפניםואראהו45השמשצנורותסירוהזאתובעונהבעתובקשתירצונישתעשו
תראהולהשביעוככלותךרצוני.לעשותרשותלוותנומאשכםאתלהטואלבחופתוכשהוא
תזכירלהתירובקשתהואםלרע.אםלטובאםלחייםאםלמותאםאותוותשאלבחופתו

וילךכבתחלהלמקומוהשמשצינוראתשתשיבועליכםאנימשביעואמור:השבועהאת
46לדרכו.השמש

למטן.וששהלמעלןששה[גשרים]ריבואלפיםעשרשניםהן,שרתמלאכיכמההן,אשגלגלי
ששהברדנהריריבואלפיםעשרשניםלמטן.וששהלמעלןששהאשנהריאלפיםעשר[שנים
וארבעעשריםלמטן].וששהלמעלןששהשלגאוצרותאלפיםעשרשניםלמטן.וששהלמעלן

ברדלנהריאשלנהרילגשריםוסבוביןלמטןעשרושניםלמעלןעשרשניםאשגלגליריבו
ועומדיןובירייהבירייהוכלומבוי,מבויבכלשרתמלאכיכמהשרתלמלאכישלגלאוצרות

עמ'יהודית,גנוסיסלשלום,בנספח,3סעיףמרכבה,מעשה-שמים"שביליכל[כנגד]בתוכה
משותפת.התשתיתאךהרזים,שבספרמאלושוניםהתיאוריםואופיהמינוח.103

השלישיחנוךבספרמטטרוןשלבתיאורוחשובתפקידממלא365המספר.8עמ'ראה44
אחרים.ובמקורות

בדרך"גלגל"מכונההואבתוכו;נעהשהשמשהעולםאתהסובבתהמעטפתהואה"צנור"45
).sphere(ס~רהוביווניתכלל,
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לשמשהתאריםרשימתכגוןהיטב!כאןניכריםההיכלותספרותשלמובהקיםמאפיינים
iע!!ב)לגבברכותלבא(והשווהבהםוכיוצאוהאדיר!'והאמיץוהנורא!יהגדולולשמו:

ואולםבאלה.וכיוצאבזרועו!!הכל'!ונושא-ממשהאלהותתיאורימעיןהםהתיאורים
ביוםהשמשאת!לראותIתחילהמבקשהשביעיההשבעה:שלתוכנההואהדבריםעיקר
המרכבה!ן.בצפיית!ןלראותרבתיןהיכלותשלהפתיחהלשוןמעין-ועולה!'במרכבהיושב
(ישעיהעי,?יף!!ס.סזיוה~י~יו?ילףI!מעיןבחופתו!ן,כשהואבפניםפנים!ואראהוIכך:ואחר

משאלהלשאולהאפשרותגםמכאןחסרהלאוהמרכבה.ההיכלותשבספרותיז)לג
-וכוןלחיים!'אםלמותאםאותו!ותשאלI-המלךלפניניצבשהדורשלאחרמאגית
זוטרתיוהיכלותבספרהמתוארתעקיבאר!שללמרכבהלירידהמאדעדדומהוהדבר

לבקשהרשותלוניתנתהאלןפנינוכחהכבודכסאלפניניצבשהחכםבשעהשבשיאהן
אלפניםועמידהבמרכבההצפייהחוויתהחוויהןשעיקרותיאורלפנינויש47שיחפוץ.כל

כאןאיןאישית.בקשהלבקשהאפשרותגםמובטחתשבצידההעליון,הכוחנוכחפנים
מדוברשאיןלהבדלכמובןפרטהמרכבה!יורדיבספרותהמקובלמהתחוםהחורגדבר

בשמש.אלאהואברוךבקדוש
יותרעודמתמעטהמאגישהיסודהדברים!בהמשךהבאבקטעיותרחריפיםהדברים

דברבלילה!השמשבראייתמדוברכאן-גוברהמיסטיתוההתפעלותהחוויהויסוד
מיוחדת:סיטואציהמסמןשמלכתחילה

ימיםשבועותשלשההטהרצפונית,ברוחהולךבלילה,השמשאתלראותבקשתהואם
עטוףוהיהשעותבשלשהלילהבאשמורתועמודטומאה,דברומכלומשתהמאכלמכל
ואחתעשריםבלילהאותוהמנהגיםהמלאכיםשמותואתהשמששםאתודברלבןבגדי
ולארואהשהואבמיהרקיעבאוירהמעופפיםהמלאכיםעליכםאנימשביעואמור:פעם

הופךוהואבמחשכים,מההיודעבאילנסתרותכלוראהתעלומותכלהמגלהבמלךנראה!
כלממנויפלאולאכשמש!גלויותלפניונסתרותוכלכיוםלילהמאירוהואלבוקרצלמות

בגןלאדםהנגלההמפורשהשםבאותיותרוח,כנפיעלהמהלךהקדושהמלךבשםדבר,
הנפלאהאלבשםלאדוניהם.כעבדיםלפניומשתחויםוהירחוהשמשבמזלותהמושלעדן,

באופןבגבורתוהשמשאתואראהמבקששאניהזההגדולהנסשתודיעוניאתכםהשבעתי
וידברחפציממנוואשאל48תמיםכיוםואראהומתעלומות,דברממנייפלאולאמרכבותיו
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אלהילהלו)וכוהוי"ה,שםונכתבהי"אבטח:431-423שו'34עמ'זוטרתי,היכלותראה47
אבינוהדירירוואדירירווזיוהדרטהורהדרטובהדרה'...ישראלאלהיה'אזבונהישראל

ובעינימשרתיךכלובעיניכבודדכסאלפניולכבודולרחמיםלחסדלחןשתננישבשמים
והאמיץהחזקוהנוראהנבורהנדולהאלוכך.כךלעשותמשרתיךכלאתליותזקקרואיכל

וכו'.האדיר"
שמדוברלמרותביום,כמושלם,תמים,שייראהאלאהזמולמשךהכוונהשאיוייתכן48

לילה.בשעת

'lן i·",,~!
הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה!

דברבייפגעואלתעלומותויודיעניהעמוקותרזיליויגידרעהועםאישידברכאשרעמי
לפניך,הארץותבהיקיוצאכברקותראההצפוןמעבררעםקולתשמעלדברוככלותךרע.

49הזאת.התפלהאתוהתפללארצהפניךעלותפולתשתחוהכןשתראהוואחר

העיקריים:המוטיביםלעומתומשניצדדיהואאךכאןןשישהמאגימהיסודלהתעלםאין
ידבר!ןכאשרהשמשעםבשיחהנסתרותוגילויבלילה!הזורחתהשמשחזיוןההתגלות!

אנומוצאיםלאשרמאדעדדומהמבנהזהועלומים.סודותבהשיתגלורעהון!,עםאיש
איןזו.למערכתמתאיםהמפורשהשםשלבכוחוהשימושהמרכבה.יורדישלבספרותם

להתייחסממנומנעלאהדבראךבשמשןהעליוןהאללשלטוןערהיהשהמחברספקכל
שלמבחינתםביותרהקשההפגיעהsמיסטית.סהתגלותשלמושאכאלהשמשאל

את!והתפללI-הדבריםבהמשךבאאלילילפולחןביטויזהבחיבורשביקשוהחוקרים
נאטוסן'.היליןסאנתוליפון!ןאבצביעבריות:באותיותיווניתהכתובההזאת!!!התפלה

כך:לעבריתמרגליותידיעלתורגמההתפילה

העליון),(אוהנאמןהמנהיגאמונים,השומרהטוב!המלחבמזרח,העולההיליוס!אעריצך,
המושלהכוכבים),(שלהקדושהמסדרקבעת,השמימי)(אוהכבירהגלגלאתמקדםאשר

הכוכבים.אתהקובעמלך!המזהיר,המנהיגאדון!רביםך),בדבריםהעסוק(או:הציריםעל

בלאלישתראהלפניךתחנתיפלו!בןפלו!אני'!מפילבמקור:בעבריתהתפילההמשך
SIמבקש!ן.שאניכלבאמתליותגדדברכלממניתכחדולאאימהבליליותגלהפחד

הבאה:המסקנהאתזהמקטעמסיקמרגליות

הואהרזיםספרמחברשלשעולמוברורההוכחהכדיבוישכאןעדשהבאנוהחומר
ספרבתוךהבאותהיווניותהנוסחאותמןהיווניים.המאגייםהכתביםבעלישלעולמם
ספרשמחברלמדיםנמצאנויוונית!שנאמרהלהיליוסהתפילהמןכמוהעברי,הרזים
מסתברממקורם.חומרואתושאבהיוונייםהמאגייםהכתביםלהשפעתנתוןהיההרזים
יווניבמקורהקבועהבנוסחתהלהיליוסהתפילהאתלפניומצאכברהרזיםספרשבעל
יוונית.בלשוןהיאזותפילהדווקאמדועיובןלאכןלאשאםלפניו,שהיה

אלה:לדבריםהסתייגותמוסיףמרגליותואולם

.99-98עמ'49
שםהנקראיםלכוחותרבתיהיכלותבספרהמיוחדהיחסאתלכךלהקבילעלינו50

בתפקידהמשמשיםהשני),ובחלקו'!טוטרוסיה'!הספר)שלהראשוןובחלק!!זהרריאל!!
עשריםבפרקהמפורטהדיוןוראההמרכבה.יורדשלצפייתומושאוהםמובהקאלהי

די-ה!.סעיפיםוארבעה,
[1081].13-12,99עמ'51
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נראהאדרבא,יוונית.יצירהאיזושלעיבודאותרגוםהואהרזיםשספרלומרכוונתנואין
רשימותגלמי,חומרלרובהןהיווניותהקמיעותספרישכןמקורי:חיבורשלפנינוברור

במתכונתהבנויומסויים,משוכללחיבורהואהרזיםספרואילומסודרות,בלתיקטועות
והפעולותפיוטי,בסגנוןבאיםורקיערקיעכלתיאוריוחתימה.פתיחהעםנאה,ספרותית

ומן...השפעהעלאלאתרגוםעלאפואלדבראין...סימטריבאופןמשובצותהשימושיות
52מקורי.חדשבנייןבנההיוונייםהחיבוריםמןשלקחוהלבניםהחומר

אך-החיבורשלעדותועלבפירושמסתמכימהמ-מרגליותשלבדבריולפקפקאין
הרזימ,לספרפנימיהאחדחשובימ,נתוניממשנימתעלמימשהדברימכלפיולטעוןיש

הספרשלחלוקתוהואהפנימיהנתוןצמח.שממנווהתרבותיהרעיונילרקעקשורוהשני
שלהשפעתמבדברההכללהמשתבשתמכךוכתוצאהמזה,זהבאופיימהשונימלפרקימ
נכונימאינמוהשניהראשוןהרקיעלגבישנכונימדברימהיווניימ.המאגיימהכתבימ

בשימושימהמחברשלעניינולעיל,שצויןכפיאחריו.והבאימהרביעיהרקיעלגבי
ובמקומהרקיעימ,במעלותעולהשהואככלמתמעטהמלאכימשלבכוחותיהמהמאגיימ
בהמ.המשמשימהכוחותשלותפארתמהרקיעימבמבנההעיוןמתרכזאלהשימושימ

המעשית.העוצמהאתמחליפימוהידעוהחיזיוןהמאגי,היסודאתמחליףהחוויתיהיסוד
סופולקראתהיווניתהמאגיתהספרותשלהעקרוניתההשפעהלהתמעטותגורמזהמבנה

הרזימספרביןהקשרהיאמרגליותאצלכללנידונהשאיננההשנייההעובדההספר.של
מתארתזוספרותבפרט.המרכבהיורדיולספרותבכללוהמרכבהההיכלותלספרות
שלכוחותיהמואת"רקיעימ"),במקומ("היכלות"העליוןהעולממדוריאתבפירוט

ומתוארימבמאגיהעוסקימהמרכבהיורדיגמהרזימ,לספרבדומהבהמ:השליטימ
יווניימבמונחימנרחבשימושמוצאימאנוזובספרותגמעל-אנושיימ.כוחותכבעלי

עבריות.באותיותהמובאימיווניימביטויימלמצואניתןכאןוגממעין-יווניימ,ובשמות
האלהותשלהנסתרימהשמותבתורמוצגימרבתי,היכלותבספרבייחודאלה,ביטויימ
יחזקאלמאזהיהודית,שהמסורתממהלהתעלמאיןהרביעיהרקיעלעניין53העליונה.

מרכבה,גביעלרוכבהאלאתמתארתמקראיימ),פסוקימוכמהכמהאליו(שמצטרפימ
ספרותההלניסטיימ.במקורותאפולון,אוהליוסהשמש,אלשלהעיקריהתיאורוזהו

המסורתבמסגרתוסמכותמקומלעצמהבתביעתההרזיממספרנבדלתהמרכבהיורדי
ישמעאל,ר'עקיבא,ר'שלדבריהמעלרדו-אפיגרפיתQהפההסתמכותמכוחהתלמודית,

ספרשלמחברואיןהרזימ.בספרבאשאיננודברהגדול,אליעזרור'הקנהבןנחוניאר'

[11

.13עמ'52

לדעתקשהקדומים.מקורותשללאופייםמודרניותרגישויותבייחוסלטעותאיולוי.ראה53
העליווהאלבכינויאוהשמששללהתגלותהיווניתבתפילה-"כפירה"יותרישהיכן

היסודות.ארבעתאתהמונהיווניבביטוי

הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

המגווןהשימושזאת,עממסוימת.יהודיתמסורתבתוךעצמולשזורצורהבשוממנסהזה
אתראההואכיבבירורמעידימהדברימשלהמובהקהספרותיוהאופימקראיתבמליצה

היהודית.התרבותשלבתוכהכמצויעצמו

ואשסוסיםיא.

מרכבתשללהתגלןתההכנהמעיןהרזימבספרהשלישיהרקיעשלבתיאורולראותניתן
וניתןאש,סןסימביטוייוואחדהאש,הואזהרקיעשלעניינוהרביעי.ברקיעהשמש

הדברימאתהמקרבימציורימבכמההראשונימ)הרקיעימלשניובניגודכאןלהבחין
והמרכבה:ההיכלותלספרות

וברקיםרעמיםמחנותובתוכויוצאות,רוחותוממנוערפלאוצרימלאהשלישיוהרקיע
ודמותאשבדמותולבושםוהםכסאותםעליושביםשריםשלושהובויוצאים,ממנו

וקולםגבורתםכאשוהםאש,מלאכיבכלמושליםכזהבןמבהקתוהאשכאשהכסאות
לעוף,כנפיםולהםולהט,להבבגלגליומושליםשמשכצנוריועיניהםרעם,קולכשאגת
לכלדאיםומרופפיםשואגיםומרעידיםמדבריםכלפידיםמראיהםכסוסים,פיהםצהלת

שםשלישי:רקיעשהואבמעוןהמושליםהשריםשמותאלהפנה.לכלומעופפיםרוח
אששלדברבכלמושליבניאלדלקיאל.השלישיושםרהטיאלהשניושםיבניאלהאחד

להביעלמושלדלקיאלולהכשילןלהריץאשרכבכלעלמושלרהטיאלולכבות,להבעיר
54ולהשקיע.להדליקאש

שלאמרחץ"לכבותהיאזהברקיעהכוחותשלהראשונההקבוצהשלהמאגיתהיכולת
לזאת:המאגיקוןנדרשזאתלבצעכדיותלהט".תעלה

הארץ,עלתתנהוואלזכוכיתבכלישניםגןבןישןבשמןאותהותןסלאמנדראהבא
בג'למפריעפעמיםז'לפניוהמשרתיםהמלאכיםשמותואתהשוטרשםאתעליווהזכיר
האשמלאכיובשםיבניאלבשםסלאמנדראעליךאנימשביעואמור:בלילהשעות

סינופסיס,(שפר,רבתיבהיכלותהשביעיההיכלפתחשומריתיאורלמשלהשווה.92עמ'54
נ(ו)ראיםוקשיןעזיםעריציםהגיבוריםכלועומדיןזעופיןהשביעיהיכל"ובפתח):215-213

לטושותחרבותבפניםוהןדרוכותקשתותםמגבעות,ולטושיםמהריםגבוהיםומבוהלים
גחליםולפידימחוטמםאשוביביותעיניהםמגלגליויוצאיןטורדיןוברקיםבידיהםוהן

סוסיהםבזרועותם.להןתלויותוחניתותורמחיםמעוטריןהןושיריונותוכובעיםמפיהם
ערפלסוסיברזלסוסיברדסוסידםסוסיאשסוסיאפילהסוסיצלמותסוסיחשדסוסי

גחליםואוכליםרתמיםגחליומלאיםאשאבוסיעלהעומדיםעליהםשרוכביםסוסים
פתחכשיעורשלשהוסוססוסכלפהלשעוראחדבפהסאהמ'כשיעוראבוסיהםמתוד

המיםאמתכשיעורסוסיהםכלשותיםוהיואבוסיהםבעדאשונהריקיסרי.שלמאבוסי
[1083]).1531אוקספורדכ"יפי(עלירושלם"שלגשמיםמימיכלומחזקתשמוציאהקדרוןבנחלשיש
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שלהמלהטהמרחץמןהאשותכביתבריחיכןהאשמןשהברחתכמהאותו,המשרתים
55פ'.ב'פ'

"תולדתמכונהוהיאוהמדרשיתהתלמודיתבספרותאחדותפעמיםנזכרתהסלמנדרא
בתקופהוהיווניתהיהודיתלתרבותמשותפתהיתהחייצורהאשבתוךשישהאמונה56iאש"

ההלניסטית.
שאיננובתפקידמשמשיםלרהטיאל,הכפופיםזה,ברקיעהשנייהבמעלההמלאכים

עלסוסיםלהריץלהשביעםניתן-היהודיהציבורלגבישימושיהיהמידהבאיזויודעים
וחסדחןוישאוחיהכלרגלתקדמםולאכרוחקלים"ויהיובמירוץ:ניצחוןלהבטיחמנת

יעמדולאחיותוכלכנשרוקליםרציםויהיוייכשלוולאייעפוולאוירוצו...במרוצתם
השלישית,במעלההמלאכיםשלכוחם57עליהם".יעלהלאוכשוףקסםוכללפניהם

שורפת:שאיננהאשליצורנועדדלקיאל,הואשמנהיגם

...מאומהישרוףולאאשביתלמלאתלרען,אולאוהבך58דוקמילהראותבקשתהאם
שכולובמיאשהעטופיםהמלאכיםעליכםאנימשביעאמור:המלאכיםשמותוכשתזכיר

הגדולבשמולפניו,משרתיםאשומחנותלוהטתאשומשרתיואשכסאעלומושבואש
וכלאניואראהמאשכםהזההביתותמלאוהזההגדולהנסשתראוניאתכםמשביעאני

59נפחד.ולאהזההגדולהנסשעמי

שהפעלתהדברברורממשית.תועלתבהשגתמאשריותריכולת,בהדגמתכאןמדובר
השניברקיעיםהמנויותהמעשיותהתכליותמןמאדמרוחקתהשלישיברקיעהכוחות

תיאורהרביעי.ברקיעהאש-השמשמרכבתעםלפגישההכנהמשוםכאןוישוהשלישי,
המעשיםותיאורהקודמים,ברקיעיםמאשריותרנכבדמקוםכאןתופסוכוחותיוהרקיע

אלהמאגיהמעשהמןזהבפרקעוברהמשקלשיווייחסי.באופןמאדמצטמצםהמאגיים
העליונים.הכוחותתיאורי

עתידותוידיעתהחודשיםשרייב.

השכיחהבצורהבוהפועליםהכוחותאתמציגההחמישיהרקיעתיאורשלפתיחתו
והמרכבה:ההיכלותבספרותהקוסמולוגייםבחיבורים

.93עמ'55

.17לשורה93עמ'מרגליות,אצלמקבילות56
.94עמ'57

נפלאה.יכולתשלהדגמה58
הקשורהאש,שלשרהורדתשלהפרקטיקהאתמסוימתבמידהמזכירהדבר.95-94עמ'59]10
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הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

ובתוכוגאוהמלאכיומלאהודענניובובמראהיקרלמאדמעולההחמישיוהרקיע
כגעשתמרוצתםוקולמלהבלחוצבםמפאריםחיילותחיילותומעמדםבפחדישתקשקון

כסאותםודמותהדרבכסאותיושביםכבודנשיאיי"בושםרעם,כגלגליוהליכתםהים
ומלאכיםרוח.לכלג'ג'העולםרוחותלד'ופוניםרקיעבאמצעמרובעיםהאשכמראה

עטופיםהאשכנפיולהםברקיםיצאומנשמתםהעולםרועדומשאגתםבשליחותםרצים
יהיהמהומביניםהשנהחדשיי"בעלממוניםוהםרקיע.יבהיקפניהםומזיוהאשעטרות

שמודיעיםחדשועלאישמעמדםנוצרו,לכךכידבריהיהלאמהםוחוץוחדשחדשבכל
שלרקיעהכבודנשיאיעשרשניםשמותאלהושנה.שנהבכליבאאשראתלחדשים
מחדשהשנהחדשיעשרשניםעלממוניםהםואלה...דידנאורדגהיאלשעפיאלהחמישי:

60כתובים.כשהםבחדשואחדכלאדר,חדשעדניסן

ההיכלותבספרותחיבוריםומעלהבתריסרשינויללאלהיכללהיהיכולזהקטע
עקיבאדר'באותיותדבראשית,רבהבסדרהשלישי,חנוךספרשלהשניבחלקווהמרכבה:

עםהעולםותמונתהסגנוןהלשון,מבחינתאחדבקנהעולההוארבתי.בהיכלותואפילו
הללו.החיבוריםמרבית

עתידות,לגלותשנועדהבלבן,אחתלהשבעההפרקיתרתמוקדשתזופתיחהלאחר
והדבריםמאגית,פרקטיקהמשוםכאןשישספקאיןהשואל.שלמותומועדאתובייחוד
עודמבקשאינוהשואלואולםהקודמים.בפרקיםכמוהשבעהשלבמתכונתערוכים
בלבד:ידיעהאלאפעולה,אותועלת

יהיהחדשזהובאיחדשבכליהיהמהאוהעולםמןתאסףחדשזהבאילדעתבקשתאם
ובאימלחמהמלכיםיערכוחדשזהובאיפריוהזיתישלואםהתבואהתרבהואםהגשם

-תחפוץאשרובכלבאדםחלייפולחדשזהובאיובבהמהאדםבבנימותירבהחדשזה
ותדע.תשאלם

זה:הואכאןהנידוןהפרטואילוהכלל,זהו

עשרשניםמהםועשהמזוקקזהבטסיקחהעולם,מןתאסףחדשזהבאילדעתתרצהאם
שניםשבעבןישןטובשמןוקחחדשו,ושםהמלאךשםמהםאחדלכלוכתובריקועים
ואמור:פעמיםשבעהשמןעלהזאתהשבועהאתותשביעבתוכוהריקועיםכלותשליך
ונאוראדיראמתאלבשםהעולם,והיהשאמרבמיושכלמדעמלאכיעליכםאנימשביע

מעשהעדשנים,מאותבמשךבספרותנפוציםוהדבריםהתורה,שרבהורדתמקורותבכמה
בכלל.ועדהבעש"ט",ב"שבחישםבעלאדםר'

החמה.בחודשיאוהלבנהבחודשימדובראםמכאןלהסיקשניתןסבוראינני.101עמ'60
]1085[ועוד.110עמ'אליאור,וראה
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ונאמןוישרצחצדיקצבאותצורהבריאותכלאלהיונפלאעזוזוגבורחזקונשארממלך
עלהמושלנסתרותרזיהמגלהעליוןבסתרהיושבהשנהחדשיכלעלשהעמידכמובשמ

זיהכוכבימתחתהשמןותן...נצחימלנצחהנצבעולמימלעולמילעולמהמולךוחייממות
והבטהלילהבחציעמודהשביעיתובלילהיראהו.לאושמשחדשזכוכיתבכלילילות
קצךחדשבאותובה,כתובחדשזהאיתראההשמןפניעלשיצףרקועהזוואיבשמן

61להאסף.

בפרקיםגםנכלליםמהםשרביםהנדרשים,הטהרהדיניאתהמחברמפרטמכולאחר
למרותכימעידיםהרביעי,בפרקלהליוסהתפילהאחריהבאיםאלה,דברים62הקודמים.

שהיתהכפיאחדבאלהאמונהממסגרתחורגהספראיוזרה",כ"עבודהשנראהמה
"מקובל"היהמהלשפוטקשהשנה1500שלממרחקאמנםבישראל.זובתקופהמקובלת

מוסכמותושובריכמזעזעיםהנראיםדבריםשהרידתית,מבחינה"מקובל"היהלאומה
במידהלומרשניתןכלאחר.בדורהנורמטיביתהמערכתמוכחלקמתקבליםאחדבדור
השלישי,הרקיעיםתיאוריביוההשוואהמתוךבייחודהכתוב,פיעלודאותשלרבה

כמחדשעצמוראהולאלמסורת,נאמוהיהעצמו,בעיניהמחבר,כיוהחמישי,הרביעי
בסיכוםמרגליותשלהקיצונילתיאורומקוםשאיוודאי63שהיא.בחינהמשוםדרךופורץ

נועדחיבורוכיהקובעלספר,הפתיחה

הקדמונימ,המינימשלדעותיהמהיומהחז"ל,בימישפעלוהרוחזרמיהיומהנלמדלמען
שמצאנוהתיפלותדברילנוכחעתהעמהמ.במלחמתמחז"לשלמפעלמהיהמהולעומתמ

ולטהרלזכךבידמשעלהפעלמ,להוקירונדעחז"ל,דברישבעתימלנויזהירוזהבחיבור
נשתלטהלאלחז"להודותרקזרה.עבודהפולחןאבקמכלולצרפהמסיגיההיהדותאת

64וכשפימ.במאגיההשטופימהרוחענייאלהבידישהיתהכפיהזו,המינות

חז"ל,בספרותולאהרזיםבספרלאעדויות,כלבידינואיומרגליות,שללדעתובניגוד
והכרוךבכישוףאמונהמכלהמנוערתהטהורההאמונהביולהתגוששותזה,מעיולמאבק

לעצמםכותביםוהםצרכםדילאאךמעטששנומיובראשםארצותועמיבוריםלביובו
מכלנוחההיתהחז"לשלשדעתםמהדבריםלהסיקאיןומינות.תיפלותספרימזמיניםאו

[1

.103-102עמ'61

קשרלושישוייתכןאחרימ,ובמקורותזהבספרבפרקטיקותמאדנפוץבשמןהשימוש62
דן,הענייןלכלוראהע"א).קא(סנהדריןשבתלמודהשמן)שדיואוהשמןבשרילהשבעות

כוס.שרי
השישיההיכלפתחעלהשומרימהסוררימהמלאכיםתיאוראתזהבהקשרלהזכירראוי63

פעםפיואתממריםוהםבהםשליטהכללאלשאיןרבתי,והיכלותזוטרתיהיכלותלפי
ד'.סעיףושבעה,עשריםבפרקראה-המרכבהביורדירשותללאופוגעיםפעםאחר

בהקדמה.,XVIעמ'64

I

הרזימספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

עולמםבמעלה.ראשוןדתיאויבבורואיםשהיוביטחוןאיואךהרזים",ב"ספרהכתוב
והשבעות,כשפיםבדמונולוגיה,הכרוךבכלומגובשתאחידהעמדהמציגאיננוחז"לשל
אחריםלעומתזהבענייןשהקלוכאלההיובוודאיהקודמים.בפרקיםשראינוכפי

ודמונולוגיותמאגיותתופעותלתיאורהמוקדשיםבתלמודיםהדפיםעשרותשהחמירו.
וספרואמוראים,תנאיםבושפעלומהעולםחלקהיואלהשתופעותספקבלימעידים
המוצלחהפילולוגילפעלוהודותרבה,במידה-אלינושהגיעוהביטוייםאחדהואהרזים

זה.וחיוניתוססמעולם-מרגליותמרדכישל

השביעיהרקיעיג.

המאגיתהתכליתמבחינתאךבספר,הקבועבמבנהערוךהשישיברקיעהכוחותתיאור
אחיזתליצורהעליוניםהמלאכיםהשבעתבמקצת:מוזראחך,לנושאכולומוקדשהוא

נראיםשיהיו"ובקשתאויבים:וירתיעבדרכוהמשביעאתשילווהגדולצבאשלעיניים
וכלןחניתחרבחגוריויהיוצבא,עמושישכמירואיךכלממךויפחדוועצוםרבעםעמך
נבחרהמדועלהביןקשהאבלמסוימים,במקריםבכךתועלתשישלהביוניתן65קרב".כלי

והפרקטיקותההשבעותבשלשלת-שיאבחינת-האחרונהלהיותדווקאזוהשבעה
רמזכלמכילאיננוזהבפרקהדבריםנוסחכילצייולמותר66כולו.הרזיםבספרהמאגיות

השישיהרקיע67הקב"ה.שלכוחועלבפירושמסתמכתוההשבעהזרים,אלהייםלכוחות

.105עמ'65
היאכאןאךקודמותבהשבעותגםהנזכרתקסמים,לטבעתמיוחדתפקידניתןזובהשבעה66

ושמותהשוטרימשמותוכתובמזהבנקיוציץברזלטבעתלך"ועשהבמיוחד:מודגשת
הציץמןחוץהטבעתעלוהחקקהטבעת,בתודותןבחדשימיםבשלשההמחנותראשי
יוצאימשאנשיםוראיתלמלחמהשתצאהמקוממןללכתשתצאובעתואריה.אדםדמות

שמותותזכירוטהורנקיבלבהשמימהעיניךושאפיךלתוךותןהטבעתקחלתפשך
כעשןלפניךתראהההשבעהאתלדברוככלותך...הששיתשבמעוןראשימושמותהשוטרימ

אלתשיבלהתירמותרצהלביתךוכשתבאבאצבען,אותהותןמפיךהטבעתוהוצאוערפל,
לכואתכמ,התרתיתאמר:כךואחרלמפרעהמלאכימאתוזכורהשמשכנגדועמודפיך

בתהליךגמלעתיםהנקשרתהטבעת,נושא).106-105ועמ'באצבע"הטבעתותןלדרככמ.
בימיהעבריתהסודבתורתגממקוםותפסההיכלותבספרותרב-משמעותהואהבריאה,
הבא.בחלקלהלן,המפורטהדיוןוראההזוהר,ספרועדהעיוןמחוגהביניים,

באלממשלתו,ובתקףגבורתובכחוגבורעזוזבימיןוגבורהעוזמלאכיעליכמאני"משביע67
אשרבאדוןרבבות,אלפיןאלףמשרתיואשרבאלוהריבותים,בריכביסיניבהרהנגלה
בפנימ,פניממשהעמדבראשרהעולמימבחיריבוא,בששיםממצריםלישראלהושיע

מחנהוהסיקשצוהבמיולהציל,להושיעבידודישישבצורלאין,רוזניםהנותןבאל
(עמ'לעזרני"עמיותעמדושתבואועליכםומשביעמזכיראניובאותיותיובשמוסנחריב,

מעטימעמודיםלהליוסתפילהייחדהללוהדבריםאתשכתבשמילתארמאדקשה).105
]1087[לכן.קודם
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המחנותעלוהשניהרקיעבמזרחהמחנותעלשולטהאחדמלאכים,שנישללמרותםנתון
המחנותשלתפקידיהםביןותוקפירס.אפרכסייווני:אופינושאיםשניהםשמותבמערבו.

אשגחליועלאשכגחליגויתםכאש,ובועריםמלהביצוריםמלאכים"ריביהמחברמונה
אשרעולמיםלאדירותושבחותשירותעמהםלהפציחומתרעשיןגועשיןוהמהמעמדם,

לפניהמשבחיםהמלאכיםתיאורשלמובהקנוסחזהו68הדרו".וליקריקרולהדרהכינם
השראתו.אתהמחברשאבשמשםוברורוהמרכבה,ההיכלותבספרותהאל

המחברשלתפיסתועללהסיקניתןומכאןהשביעי,הרקיעבתיאורמוצגהספרשלשיאו
זו:תכליתאלהקוראאתמובילכולוהספרהעליונות.במערכותוהטפלהעיקרלגבי

עלנכוןהכבודכסאובוהמעונות,כליבהיקוומאורושבעתיםאורכלוהשביעיוהרקיע
אשרהגדוללמאורותכליתחקרואיןנפשותואוצרותחייםאוצרותובוכבון,חיותארבע

ולאנוגהכאורואורםאורבעמודיאחוזיםומלאכיםהארץכלתאירהממולאומאורבו,
הכבוד.בכסאליושבבאימהומפאריםאורגפיעלומעמדםברקכניצוציעיניהםכייכבה,

בצדקה,ומדברבאמונהשופטצדקומפלסמשפטדורשקדשו,במעוןיושבלבדוהואכי
פתוחיםאשספריולפניו

מושכיםאשנהריומלפניו
איליםיגורוומשאתו

עמודיםירופפוומשאגתו
הסיפיםאמותינועוומקולו

דמותווחי.יראנומיואיןעיןמכלנסתרהואכידמותוישורוולאלפניועומדיםוחיילותיו
אופל,בסתרימהויודעחשךמניעמוקותמגלהנסתרה.לאממנוכלודמותנעלמה,מכל

חונהעמואורכי
יעטה.אורוכשלמה

בכנפיהםמעופפיםוהמהינשאוהוואופניםוחיותאור,עוצםוסביבותיוהאורבכסאיושב
פניהםפוניםולארבעתםפניהםיתנוולמטהפניהםיכסוובכנפיהםכנפיםששששולהם
כתותכתותלפניועומדיםגביהםעלוהןומאימתן.מפחדןפניהםלמעלהירומוולא

[=קדושק'ק'ק'חזקבקולבענוהועוניןלבנהאשכסותומתעטפיןטהרהבנהריוטובלין
69כבודו.הארץכלמלאצבאותי"יקדוש]קדוש

במרוםהקדושהתיאורילביןזהנומינוזיתיאורביןהפרשכלאיןספרותיתמבחינה
ספרותשלהעיקרייםהיסודותאחדומהוויםרבתיהיכלותבספרמרכזימקוםהתופסים

.104עמ'68
.108-10דעמ'69]108

~

הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

שירה,לשוןהנעשיםבקטעיםמשולביםהתיאוריםזו,לספרותבדומההמרכבה.יורדי
ישהכבוד.כסאסביבהעליוןבפולחןבחיזיוןהחוזהשלהשתתפותואתומבטאים
שלמנהיגיהםולאמלאכיםמחנותנזכריםלאהשביעיהרקיעשבתיאורלמהמשמעות

זהפרקזומבחינההאל.שללצידוהמצויעליוןכוחשלאחדשםאףניתןולאמחנות,
שנזכריםהמרכבה,יורדימספרותיותרהאלשלאחדותועללשמורמקפידהרזיםבספר

הרזיםשספרלמרותהאלהות.בעולםביותרהנשגביםבמעמדיםגםעליוניםכוחותבה
מגיעכשהואהתחתונים,הרקיעיםששתתחומיבכלוממוניםמלאכיםרבבפירוטמונה

ניכרתלאהרזיםבספרדווקאמפתיעבאופןאחר:לשוןלבדו.האלנותרהשביעילרקיע
שלביותרוהחשוביםהבולטיםהעקרונותאחדשהיאתפיסהאלהית,פלרומהשלתפיסה
המרכבה.יורדיספרות

לבדו:העליוןלאלשבחיםשלרצףהואהטקסשלהמשכו

בזרועותולהעמו,זרואיןלבדווהואושמים,ארץלאעדוהואהמעשים,לכלמקדםוהוא
ניצבו,חסנוולהדרנחצבופיוברוחכייראתו,מלאכיםובכלאימתומעונותובכלמעונה
מלכיכלעלמושלהמלכיםמלכימלךהואכילבטל,איוצוהואםישיבנוומיבאחדוהוא

תהיינה.לאעדמחשבותויודענוצרולאעדלבבותחוקרשמיםבמלאכיומתנשאהארץ
אלמבלעדואיוכיעדועדינצחיםולנצחעולמיםלעולמיהדרויקרומבורךשמוברוך

בגבורתושמוברוךמעלה.במעוניומבורךודורדורבכלשמוברוךאלהים.איווזולתו
קצויעדו;גחלר;גזדכואלהים~Jץ?יזדשנ':תהלתו,כוכשמוכיעוזו.בתפארתזכרוומבורך

עברתו.בחמתטמאיםומרחקליראתוטהוריםמקרבוהוא7~כ,rי~זד.סמלאהצדק~ךץ
סובלכאשכולעולםתולהבאפו.הפכםכאשרידעוולאובגבורהבאמצההריםמעתיק

ומבורךממקומוכבודוברוךוצדקה,עתקהווועמויומיןועתיקויהיה,והואהיההכל
71יקרו.בתפארת

בספרותהשכיחהסוגמןשבחיםאלהאיןקודמיו.שלמאופיושונהזהקטעשלאופיו
באלמדוברכאןהאל.אתהסובבתלמערכתנכבדמקוםבהםשניתןוהמרכבה,ההיכלות

הייחוד""שירכגוןהביניים,ימישלהעיוניתלספרותאופיינייםבמונחיםביחידיותו,לבדו,
רקלאהספרמחברמשמע,בספרד.גבירולאבןשלמהלר'מלכות""כתראובאשכנז

כשהגיעאלאהאדם,שללתועלתולהשביעםשניתןהכוחותאתהנמוכיםברקיעיםהניח
שבחיואתוריכזכוחותיהואתהמרכבהאתגםמאחריוהניחהשביעיהרקיעשללשיאו

לבדו.באל
במרכבה:הצופיםשלמחזיונותיהםמליצותבושישחזיוני,אופינושאהחיבורשלסיומו

יא.מתתהליםסד
[109-108.089עמ'ד1
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שמו.יראתעוזולידעלחקוריריאיולבדעתממלא
עוזו.בתפארתומבורךהדרובמושבשמוברוך
שלהבת.בנהריומבורךשלגבאוצרותשמוברוך
הוד.בענניומבורךזיובערפלישמוברוך
שנאן.באלפיומבורךרבואתיםברכבשמוברוך
לוהטת.במיתריומבורךהאשבשרשרותשמוברוך
ברקים.בריצתומבורךרעמיםבקולותשמוברוך
הארץ.בתהומותומבורךבארץאשרכלבפישמו][=ברוךב"ש
הים.בגליומבורךהמדברותבכלב"ש
עוזו.בישיבתומבורךבכסאולבדוב"ש
בריה.כלבשירומבורךנשמהכלבפישמוברוך
72הללויה.ואמן.אמןלעולםי"יברוך

הקדומה,הסודספרותשלבקבציםשובצוהרזיםספרשלאלהסיוםשקטעילהתפלאאין
בבריאההאלשלשלטונואתמשבחיםהם7הביניים.כימיבספרותמקומםאתמצאוואף

ה'"אשרויילומעיןניסוחיםאפילובהםלמצואאיןלכוחו.סייגכלושולליםובמציאות,
עשרותהבאיםאלהי,במעמדהפלרומהכוחותאתהמעמידיםבהם,וכיוצאישראל"אלהי

היכלותמספרמהותישינוישונהאיננוהרזיםספרהמרכבה.יורדיבספרותפעמיםומאות
השולטיםהמרכבה,יורדיבהםשניחונוהמופלאיםהכוחותתיאורשפתיחתורבתי,

שלמסכתוסיומומובהקים,מאגייםבכוחותאותם,הסובביםכלובגורלשלהםבגורלם
התפילה.בסידורנכללואףשמקצתןהעולמים,חישלבשבחוושירותהמנונות
ניגודהוא"טהורה"יהדותלביןעליוניםכוחותעלהשפעהויכולתמאגיתידיעהביןהניגוד
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ואיוהאל,שללשמוברכותשלרצףישזהבסיוםנג.פטתהלים-אמו"..."ברוך.109עמ'72
שללשמותיהםמכוונותשההשבעותהעובדהבולטתכולובספרנסתרים.שמותהזכרתכאן

שלאותיותלרצפיאועצמו,האלשלסודייםלשמותולאומעלה,מעלהבכלהמלאכים
המקבילותמןבחלקאחרים.במקורותהמאגייםבקטעיםמאדעדהשכיחיםהוי"האותיות

הקשייםלמרותכאלה.שמותרצפימצוייםבגניזההרזיםספרמעיןלהשבעותהקדומות
עצמו,האלשלבשמומלעסוקנמנעהרזיםספרמחברכילומרשניתןדומההטקסטואליים

הרבות.מצורותיובאחתזהבשםמאגישימושלעשותשניתןלאפשרותלרמוזשכןכל
הנמוכים.הרקיעיםבתחומיבעיקרמלאכים,שלבשמותיהםמרוכזתהמאגיתהפעילות

המגלהחיבורדווקאבולראותשישייתכןהספר,שלזובמהדורהשנוצרלרושםבניגוד
פעילותשלאפשרותמכלעצמההאלהותאתומרחיקתאולוגיתמבחינהרבהזהירות
מאגית.

מצאפגםמהמפליא.108-107בעמודיםבהערותיוכאלההבאותמספררשםמרגליות73
מספרותשירהקטעי-אביתוראבויוסףר'למשוררהחוקריםאחדידיעלהדבריםבייחוס

עצמו.התפילהבסידורגםאלארבים,בפיוטיםרקלאשובצווהמרכבהההיכלות

--.-
הרזיםספר-ומאגיהקוסמולוגיהאנגלולוגיה,

הןהרזים,ספרוהמודרניות.ההשכלהבהשפעתהאחרוניםבדורותשנוצרמדומה,
בו,הכלולותהמאגיותבנוסחאותוהןהעליון,והאלהמרכבההעליונים,העולמותבתיאורי
המאגיתהספרותמןחופנייםמלואיניקתווהמרכבה.ההיכלותבספרותהיטבמשתבץ

משולבתחז"לספרותגםאלאהמרכבהספרותרקולאדופן,יוצאתאיננהההלניסטית
תקופה.באותההשלטתבתרבותשוניםבתחומיםהיתה

מצויהשאיננהתופעהמתבלטתהרזיםבספרהרביעישבפרקממהלהתעלםאיןאמנם,
החוויהותיאורהאלהית,המרכבהמעיןבמרכבהכיושבהליוסראייתאחרים:במקומות
המיוחדותתופעותישחיבורבכלואולםזה.לספרהםמיוחדיםעימושבפגישההמיסטית

פגיעה,בדבריםראהלאהמחברשהם:כפיהדבריםאתלקבלההיסטוריוןשלוחובתולו,
שלהמידהקניובמאגיה.המרכבהבעולםהעוסקחיבורובמסגרתמכלילתםנרתעולא

אלאההיסטוריוןידיעלנקבעיםאינםמקובל,והבלתיהמקובלאפשרי,והבלתיהאפשרי
הספרעלמרגליותמרדכישלהחריפהביקורתוחוקר.הואשאותההתרבותידיעל

השלושבמאהמוורמסאלעזרר'ראשונית:תופעההיאכךכלמוצלחתבצורהשההדיר
שהיהמהאתלכלולהיססולאעשרההששבמאהרזיאל""ספרהאנתולוגיהועורךעשרה
מעשהמ"סודחלקהיההרזיםספראלעזר,ר'לגביחיבוריהם.בתוךהרזיםמספרבידם

במכלולהראשוןהחיבורשהואשלוהחשובהסודספראתהפותחהחיבורבראשית",
בגניזהשרדושכתביהםרביםועורכיםמעתיקיםרזייא"."סודיהסון,בתורתחיבוריו

מימצינוולאבחיבוריהם,הרזיםמספרקטעיםלכלולהיססולאהבינייםימיובספרות
74כך·עלשקטרגו

ביבליוגרפייםקיצורים

היהודיתבמיסטיקהוהיכלותהיכלומלאכים,כוהניםומרכבה,מקדשאליאור,רחלאליאור:
תשס"ג.ירושליםהקדומה,

.214-208עמ'(תשכ"ח),לזתרביץמרגליות",מהדורתהרזים'"'ספרדן,יוסףהרזים:ספרדן,

עמ',1975רמת-גןאשכנז,חסידיבספרותעיוניםהנ"ל,בוהן",ושריכוס"שריהנ"ל,כוס:שרידן,
43-34.

שכתבתימהראה-זוסודספרותשלכמתנגדיהבבלגאוניאתלהציגביקשמרגליות74
עמדהזהבנושאהציגגאווהאירב.213-212עמ'הרזים,ספרדו,ספרו:עלבביקורת
שלבכתביהםדווקאמצויהבולטשהקטרוגמענייןבפירוט.להלןהנידונהמיוחדת,

ולאובכללהתלמודיתהיהדותשלניגוחההואדבריהםמאחרישעמדשהמניעהקראים,
[L091למאגיה.התנגדותדווקא



ואחדשלושימפרק

תשכ"ח.ירושלימאשכנז,חסידותשלהסודתורתהנ"ל,אשכנז:חסידותשלהסודתורתדו,
Irina:"וונדריי: Wandrey, "Das Buch des Gewandes" und "Das Buch des Aufrechten

2004Dokumente eines magischen spatantiken Rituals, Tiibingen

-נפגשימעולמותהנ"ל,,,l/רבתי'היכלותבספריוניימושמותמשפטימ"שרידילוי,יוחנולוי:
.265-259עמ'תש"ן,ירושלימהיווני-הרומאי,בעולמהיהדותשלמעמדהעלמחקרימ

Gershomיהודית:גנוסיסשלומ, G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and
1960Talmudic Tradition, New York

תשל"ו.ירושלימוסמליה,הקבלהבהבנתיסודפרקישלומ,גרשמיסוד:פרקישלומ,
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והמרכבהההיכלותבספרותהמאגיה

התורהושרהמרכבהיורדי-למאגיהמיסטיקהביוא.

"זרמיםשלום,גרשםשלספרולפרסוםשנהחמישיםבמלאתבברליושנערךמדעיבכנס
המאגייםהיסודותעלמפורטתהרצאהשפרפטרנשאהיהודית",!במיסטיקהעיקריים
למאגיהשלוםשליחסועלנוקבתביקורתעמדהשבמרכזהוהמרכבה,ההיכלותבספרות

שליותרהמאוחרובספרועיקריים",ב"זרמיםהפיסקאותאתניתחשפר2זו.שבספרות
היהודיתבמיסטיקההמאגייםהיסודותאתשלוםתיארשבהן3יהודית","גנוסיסשלום,

המיסטיהיסודלעומתומישניכנחותהמאגיההיבטאתהציגששלוםוהסיקהקדומה,
תהליךנושאים:שניהמייצגותהחיבוריםקבוצותשתיביןביחסהתמקדהדיוןזו.בספרות
אתלדעתלחכמיםלסייעשנועדהתורה""שרהורדתשלוהתהליךלמרכבההירידה
המאגיהשימושאתהבליטשלוםשפרשלתיאורולפיעל-טבעית.בדרךהתורה

שומרימפניהמיסטיקןעלכהגנהלמרכבההירידהבתהליךקדושיםושמותב"חותמות"
נתןלדעתו,התורה.שרהורדתשלהמאגיתהפרקטיקהאתובנפרדהעוינים,הפתחים

משנימעמדהתורה",ב"שרבייחודהמאגי,ביסודוראההמיסטיליסודעדיפותשלום
שליותרגדולהבהבלטהצורךיששפרשללדעתוכרונולוגית).מבחינהמאוחרגםוואולי
בכללה.זוספרותשלנכונהלהבנהלהגיעכדיוהמרכבהההיכלותבספרותהמאגיהיסוד

תוךשלום,עלהביקורתאתלמתןאלכסנדרפיליפהציעשפרשללדבריובתשובתו
שלעקבותיוזהבדיוןלראותניתן4המאגיים.היסודותאתלהבליטהצורךבדברהסכמה
שהיא"מאגיה",לביןלהערכה,וראויהנעלהרוחניתתופעהשהיא"מיסטיקה",ביןהמתח

שלכבודםלפישאינהארצות,ועמיעםפשוטיביןהרווחתתפלות,אמונותשלמערכת
כלאין5לעיל,שנאמרכפיזו,לתפיסההדתית.החוויהשלבתולדותיהחשוביםאישים

עיקריים.זרמיםשלום,ראה1
ההיכלות.בספרותמאגיהשפר,ראה2
יהודית.גנוסיסשלום,ראה3
מאבק;אלכסנדר,הרזים,ספראלכסנדר,בייחוד:וראהתגובה;אלכסנדר,דבריוראה4

וגנוסטיים.יהודייםיסודותאלכסנדר,עיניים;אחיזתאלכסנדר,
]1093[א'.סעיףעשרארבעהפרקהתלמודית,בספרותהמאגיהעלבפרקלעיל,ראה5


