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  ספר יצירה
  

  
  

הוא . ספר יצירההספר היסודי של הקבלה הוא 
לא ידוע מתי חובר . טר� נודע שהזוהרהופיע בזמ� 
סנהדרי� ' במס, א� כבר מוזכר בתלמוד, ספר יצירה

לי ערב חנינא ורב אושעיא הוו יתבי כל מ: "ה"ד� ס
ג� מובא על ידי ". בספר יצירהשבתא ועסקי 

ריש פרק אי� , גהחגי' מס, עי� יעקבב: קדמוני�
כגו� ספר , שה בראשיתעולא במ: י"ברש  דורשי� 

' סשה מרכבה כגו� במשנה שבעולא במ, יצירה
, ב נתיבות פליאות חכמה"תח בלוהספר פ. היכלות

. יסוד תב אותיו"מצירו� עשר ספירות בלימה וכ
, הקדומה, כללית יש לומר כי הקבלה הראשונה

  .יצירה' סיסודה ב, הספירית
  

אברה� , מסורות ידועות בעני� מחבר הספר יש שתי
שלשלת הקבלה ובסדר ' סב. עקיבא' אבינו או ר

' אסמכתא לדעה כי ר. מובאות שתי הדעותהדורות 
מוצאי� בכ� כי היה דורש לשו� , בא מחברויעק

וכ� מיחסי� לו . תורה בריבוי ומיעוט וכ� באותיות
  ".עקיבא' אותיות דר"
  

עד , רו בהרבהובמחקר נהגו לאחר את זמ� חיב
אחרונה הוכח כי ל. המחצית השניה של ימי הגאוני�

לא מאוחר מהמחצית , יש להקדי� את זמנו
רובו  יכסביר : יתר על כ�. נה של זמ� הגאוני�הראשו

  .של הספר קדו� עוד בהרבה
  

בבית , בא ממנטובה יצירה' סהדפוס ראשו� של 
ע� פירושי , ב"שנת שכ, דפוס יעקב כה� מגאזולו

משה ' יזא וריאלעזר מגרמ' ר, �"ד והרמב"הראב
ג בדר� "ג� מובא בו פירושו של רס. בוטריל

קוב" מדרשי� , ארזי לבנו�נכר� יחד ע� . פילוסופית
  .א"שס, ויניציאה, ועוד

  

מובאות שתי גירסאות של , כבר בדפוס הראשו�
מסביב לנוסח הקצר נדפסו חמישה . הספר כולו

מפורט , ארו�ל ובסו� הובא נוסח "המפרשי� הנ
ג היה א� נוסח נוס� שבחלקו נמצא "לרס. יותר

  .גניזת קהירבלאחרונה 
  

ג וחלק מפירושו של "יש להעיר כי כל פירושו של רס
, שנכתבו על יסוד הפילוסופיה, משה בוטריל' ר

של , ליז�אהפלור, מראי� את הקשת הרחבה
ספר יצירה איפשר . החשיבה היהודית מאות� ימי�

להתבסס עליו ולראות , להתלות בולשיטות השונות 
  .בו אחד מספרי היסוד של תורת ישראל

  
כי תכנו דורש , כי רבי� פרשוהו מוכיחה, העובדה

ה דרכ� של הקדמוני� תואמנ� כ� הי, באורי� רבי�
ולאל" את , לרמוז, פחיי�לגלות טפח ולכסות ט

מה כחקבל הסברי� ממי שלמד את ההלומדי� ל
  .הזאת והיה ראוי להורות אותה

  
�ל מצטט "מהראוי לציי� כי א� מר� הרב זצ, לבסו

הרע מבחי� "באורות תשובה מביא כי . המספר יציר
כשעומק הרע נעשה ידוע : "ובהמש� ש�, "את הטוב

ג� ". מבהיק יותר עומק הטוב בטובו, ברעתו
עומק הרע ועומק הטוב לקוחי� , ביטויי� אלה
  .מספר יצירה

  
ברי� אלה מובני� לנו מאד בימי� קשי� אלו ד

ק� את מסירת� של חלקי� וכשאנו מגני� בכל ת
י וא� מסכני� את המתנחלי� שנותרו "של אגדולי� 

הי רצו� שבקרוב יבהיק לנו וי. ללא מספיק הגנה
  .על עמו ועל נחלתו' ותתגלה ישועת ה" טובעומק ה"

  
  

  ]יוס� ברמסו�, 76 75' מע, לתולדות החכמה הפנימית וגדוליה  פתחי� [

  
  

_______________________________________________________________  

  

  
, "ספר יצירה". "ספר הבהיר"ו" ספר יצירה"ה�  הני� שנכללה בה� במרוכז תורת הסוד של האומהחיבורי� הראשו

ספר ").שכתב עליו פירושג היה הראשו  "רס(העוסק בסוד מעשה בראשית עולה לראשונה בתקופת הגאוני� 
וכל עיקרי , וכבר כלולה בו תורת הקבלה על מערכת עשר הספירות שלה, עוסק בעיקרו בסוד האלהות" הבהיר

שלא נית  לעמוד על , � ורזי�בשפת סתרי, הספר כתוב בהסתר רב. כ בספרות הקבלה"תורותיה המצויי� אח
מוזכרות מובאות ממנו בקרב ועולה שמו  �13ה הרק במא. כי א� לאלה שאליה� הגיעו מפתחות הסוד, �מובנ

 ובכ%, $ פענחו את סודותיוא, ה� העמיקו חדור בחיבור זה, )  וחבריו"רמב(וביקר חכמי גירונה , חכמי פרובנס
  .$ בקרב האומהוסולב, לה בחוגי� רחבי� של מקובלי�תחי, פתחו את השער להפצת תורת הסוד

  
  ]נברגיהודה איז' ר, 188' עמ, תורה מסיני[


