
חובשרררי;וברתשניםעשר

בנויהוובשירתמוטיבים
לייםרשמואלםאת

לבגשאדםשלבסירונ :רוחניתתופעההיאהשירה-נופים.במתח
"שיר·הבמסתווהסתירות.הניגודיםאתלחאדהקרעים,אתלאחרתחררירת·ימיו,

 •••הניגודיםחיברומעיןהיאמהותהפיעל,,השירה :בבליכותב )'וחיברו"
מוצאיםאלהליפרת mוהפכים ,, •••וחליפותיההפכיהעלבהגלומהההוויהתמצית

שלוהליכותיושנימוסיומלמדברשביריומקיףעיוןבבלי.שלשבי,רתוגםאבר
נפשיים.מאבקיםשלפרייםאלאשבפשטות,הרמוניהפריהיולאייקראדםאותר

שלוהתלבטותתהומיותטרגאית,הסכתלותמתגלהבבליהללשלבשירתו
מתחרשת·יניקתוהאדםבכלישלהמלבבחיוכוובדבידותו.בעלבונוהשקעוהיחיד

מגילתהיאשירתופשוט.ו.מידיאותרמוציאיםשיריוהמשורר.בבלישלהנאכים
השירהמסממנישבירתומוצאיםאנואיןאםגלגרלי·נפשר.שלשחבונםודיויים,

עולםילתרןשנקלעהנשמהשליסרריהמפעפעיםשר·רותיהביןהריהמדורניסטית,
שכןוכלאחריםבדברימידהדרשהואלשונו.אתשמרהאוומפולג.שבו·ר
שלהזוהלהגתוהבומן,הביטוימחריפותנזהרהוצנועשהקרלניבוצעמו.בדברי
איוב.סרפשלהכאבעלמכסהתהליםספדשלהכאבחרצפד"

לפניוובוקעאירופהראאמריקהבנוףהואמסתכלכפול.נוףהואנופר
ומעוד,,החשדהשירתנואברתכלאצלמצריהכפולזהנוףישראל.ארץשלנרפה
הגעגועיםמתחתיאור.שלאמנותיותובעיותהזדהותשלנפשיותבעירתהוא

ומקשיבההרמההסרןברחובות ,העירבלבהואעומד .בבלישלחרויותאתמפצל
בורח",הרמהרחוק,,לקול

המרחקים"שירתכאשרמרגישהואהמרחקים.לשי·רתשיותרנשעיתרכן
 :אחרובשירליפרת·נרף" nבבימסתובבכדרר·ערלם / •.•באןרביזורמת

הברוןהלילירדירד,
 ;נוף-חסדיואלויקחני

ערוך,הסודלקרתאקשוב,לבי
עדיו.נשאממר-מרחקים

המתנשאתחרישית,המיהלאותהקול,לארתרומקשיבמחכהמתהלךרכן
אחתמוסרהאחרוניםהשיריםחאדלאזנו.ומגיעההמעמקים-המרחקיםמן

 :"בלטף·סרד"קולותאליועלוכאשדהאחרוניםבימיוחמררירתיר

-חדדילמרוםבוקעיםנוגי-תפילהצלילי-זמרה
מרחקים.מאופקהמבושםהלילבדממת

ונוףהשירהברף :מרובה-שממערתהאוהחסדים,ברףהרחוק,רהנרף

כבפשרנקעבהרחוקהנוףארץ·ישראל.ונףוהנשמהנוףהנעו·רים,נוףהכיסופים,
עמוקעמוקבגנלה.נעוץהנסתרבנכר.משתקפתמולדתהקרוב.,בונףומתגלם
לנוףשההפלגה·מגלהשבשיריומ·רחקים·מעמקיםחריזתנוף.אותוחבויבתרנו

המסעאיןהנפשי.שכמעמק·לגרףהפלגה-שכנגדסערנההגיארגרפישבמרחק
שלהקטבייםהנופיםגיליוימתוןעצמית.מהכר·היקרהתגליתמגלההחיצוני

הנצח.נוף-כמיסהתכליתהכמוסומיוח,דאחדברףרעולהמפציעבבלי
 :מברןוהואעולמנובתרןמובלעדחוקברףשאותרבר~רההכרהבבלימכיר

יחוןיקלוט,לבואדםאשדי
 ;עולםכרזיבבואות-רגע

עליוןשירתיאזיןיחבין,אשרי

ומחולם.חייםבהמולת
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מחאד·המשורר,תפקידותפקידורריה nמררסק·ההמודרניאדםגורלגורלו
אצלוקובעתהנוףקירבתאיןהמציאות.שלצדשרםעלמוותרהואאיןהחוויה.

ריחוקו.שרםעל·ריאליפחדתהרחוקהנוףאיןדנ,רף.שלהריאלירתמידתתא
הואמעלההמשוררוכהכרתבקרובהרחוקהנוףאתלגלותבוחרבכלהואמתאמץ

בידר.לאחדיםויהירהקרובלתךוהרחוקתא
ילדשלשלימותלארליברט.מאמץמתוךדאםלומסגלכשלושלימות

"יונקתשהשירההאמיןהוארוחן.בוחרתבמיטבקניךאלאחינם,מתנת·לאהיא,
שאיברשמהרגםבתרכןחרללרתמליםהקרקע,שלביותר·העמוקותהשכבותמתוך
הואהמציאות.שלכוללניתיותרהכרההיאהשירה ,)'השכל•שללניתוחוניתן

במאמריואחרות.למטרותאמצעיארככליהשירהאתשרואיםלאלהבתוקףהתנגד
•רשאוןגילגרל(שהוא )'שירה"שלעלבונה nבמאמרוהשירה,של•לעצמאותהנלחם
חרקיםלהשישבת·חורין,רוחנית"כריהלהיהראקוראוחינוך")"שירההמסהשל

אויןמציאותאישאיןצרת·ארפק.במעשירתאנומצטמצמיםשמלה".רתנאי·קיום
אלהדרך·היאהשירהדרךהשירה.נכחההוויהשכברתבכלהמתקשרנח

שלהארדגנאיהחד.ןרבנחגדניהם.כלעלהחייםתאמרגישהמשוררהשלימרת.
משידירבאחדהרוחני.תיקונםלידיאותםומביאהחייםאתהואמעלהשירתו

היממצהשאלהבבלישאולהחתומיםביןנבלעעצמומרגישכשהואדא,חרונים
 :שליחותואת

 ••. ?המפורדיםחייחרסיאצבוראיכה
 ?לאחדיםיי nשברי·אחויםאיכה

יחיותפילתאתרבתןהאדמהתאשאהבבבלי :תמרה-חותם.שירת
המנוחההממשות,בהוראההאדמהשלרהליחהריחלדרותשאהבלדאמה,שי

המרחלם,·לישכמהומקרים,מעשיםשלהעולםמןלהיחלץבדלוכמ•הוהנאמנות,
הישבתרךלהתבטלרצההואהמעשים.מעלבהתרוממותהעליוןהאיחודראה

 :הטהור
ומתפודיםפוקעיםהווכיס

 ...מקוםקשריחרצובות-זמן,
אוירחבללרועדדקניגוןהפתכי
משא·דברים.ללאומתעלסרועד

 :שררעוד
עומק·ראיהשלריס nבכח·ם
חולותעיניומעלהרמיהדוקיקרע

הבריאה.שלהישלמולוהעמידו

"נזירוהישיבה Hההוויהלב"אלהחיבורעלשרהאחרוניםובשיריו
לשייןרגיליםאבראין-ישמציאות,הוויה, :אלומליםהעליונה".המציאות

ופילוסופיות,מופשטותהן,כללירתהשירה.לשלוןארתך
בהת·תפילת·פטי·רה.במסכתאלומליםנארגותדא,חררניםבשיריואולם

ומסירותיסוריםש·למתיחותבלומותמוחשיותלמליםהןהופכותהשעהירוממות
לאעליון.בידנפשרלמסורנכןרהוא ...זמרהצליליבשירוכוונתוזוהינפש.

דומיםאינםממש.נפשבמסירתאלאשגר·ר·בפינו,בציורארבפראזהכאןמדובר
באדםכיסופיםלאותםהזהבעולםעתיד·לושמובטחאדםשלהתבטלותכיסופי
התחומים.ביןשנלבעאבדםשנמוג,

עתידשלאפשרותלושואיןעבראלאאינההזהבעולםנחלתושכלדאם
כלשלתפילהזוהיבשקה.מכללתפילתויצאהכזהדאםהיבא,בעולםאלא

 :עבראלאברשאיןמעולםלהימלטמרבןבעמדושררכךיה.תהללהנשמה

בוקר-הלבלוביהלמנישוב ...
למקורושבאבודכמעיןבייזרום

ההוויה.לבאלשובאחברתפילהושביר

תיארו-נשפמסי·רתשמלמררםתרואילאהרתם nשבירי·אברמרגישים
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האחרוניםבימיוכב·ריצאוהוא·לערלם·של·עבר·רעתידשייכתבקשהבקשן"ולא
התחומים.ביןועמדעולםמאותר

שבירהבינינוהילךראתעילאית.תופעהתם·האחרוניםשידירש-נעה
השירה.רוחבוהתגברתהרוחיסודותבוכשהתגברובשירה.ממנונפטרוהוא
ממש.-תהללהנשמהכל

שירתזוהישירתו.בכללושדשיהםחייולשירתאלהשיריםשבעתנאמנים
הנצח.שלבאמיתרשירתואתהטובעתשירת·חרתםהפיסגה,

מנותקעצמוהרואההמשוררשלהמרחקתחושת-ומחוץ.מביתבירור
חתומיםשבתוכו,המעיבותמאידך,בממשי.שרשיםהתאכיצרבבבליעור,רה

פרצושלארישומם,ניכ·רשלאאבודיםומעיינותסתריםמעיינותהם,ובערלים
הפנמהומכןאפתח-כניסהשוחרתתלישותמכאןהתקשרו.ולאהתגלולאובקעו,
אתומבדרתהמרחיקההיפערותוביניהםהתפרצות,שלגילויעלחרלמתמחלטת
שסגולותיהםעדובמעיןבעץבצימצוםמסתמליםהבידדויםשניומחוץ.מביתהאדם

באלך"אלהמתלחפים
,,אבלם ;בדמי"בלובהלי(,,סודודומי·השרשיםומעמיקהואמתערה

אףפתאוםלפתעגורפתסופהמההליבלוב.ברקדלהלימתומחכההמפרה")
תומאס.דילןאשלהידועכבשירולילהולאבוקר-פתאוםבוקעבוקר·הליבלוב

שלושברשאית.משעהשלבוקרואנושחיישלהלילהאחרבאשזהבוקראין
 •..,,שובממנו.שהתרחקידועלנוףהמשוררחוזרשכאןמעידותאחרונותשורות
המרחקים,לנוףימיוכלנכסףנידח,כגראדמותעלישנדמי ,, ...שוב ...שב
אותםכלרענן.כזארחברשיתערהנוףממנו,שנעקרלנוףשבשלרות,לתל

הנשמהנוףהאהבה,נוףהנעורים,נוףישראל,ראץנוףהתגעגע,שעלידם,הנופים
-התוויתי"לבאל,,אחברהנצח.חיינוףשלתופעות·תמורהאלאהיולא-
לתלישות,סוף

מןהןהבוקר,מןהןניזוןהמעייןסמל-הטולם.ולבטמיין·תפילה
ובעיקרתפילהאףאלאנדחועלשהםבלבדחיסוריםלאהלב.מןוהןהליבלרב
זמןוץ, mפניםביןהכפולהתיהיפער.ותאתמגשרתהדעת,בישיובשהיאתפילה
ונצח.

 /הפעמוניםלקולובכלירן·אלהים, /אדירהזורמת"ותפילהמצאנושביריו
,,בכיחציר",עלהרב·לבבי /תפילהמעיד,,לבב ;ודרמהבשירה",ואצלולאסחף
ואףיסור')(קדמוניממעמקיתפילהכגלתפךןץ uתפילה",מעין,המיתלבב,

רגילהששבירתורואיםאנוהריחתום".נחלכפרץ /מתוכותפילהכגל"יפרוץ
כמעיין.להצטיירהתפילהאף

וגםלבלוישדבר,,כל ;רב-סמליםבסיפורסיפרמברצלבנחמן 'ר·
להבלעומתהעולם,לבגדול,לבמפעםבבליבשיריאףלב".לוישבכללוהעולם

ומגתעגעומסתערהומה /איתניםלבעוד ;והרגשת,,ושמעתהמשורר,של
הסתר,תפילת /ביחידותומתפללומשתפךומתגעגעהמסתער / ...ומשתפך
ארץעלאחרובשירסתרים".כמעיןהארץכל"ולבהזכרנוכברזכה".תפילה
בי"•משתזרים·רענניםארץועורקי /מעיןנמשךללביזואדמה"מלבישראל
אחרומצד·בלבי"הלילהפרחה"שירת·אביבאחדמצדמצואיםמאוח,רבשיר

תראהעייןנמסכה".בימלבלבהזמרת·עולם /בוקעתשבורההדאמה"מחביוני
בתחןואוזןהעולם,נזעייןאתנמסכה, ...בוקעה ...האדמהמחביוניהשני,בציור
גילוילידיעדמשתלשליםוהדבריםכמעיין.הזורםזרםאותוזמרת·עולםבצליל
ידוברשעליהםוההיכלהמקדשסמליבושטמוניםמעיין·מעוןמוטיבשוילוב
 /ויתגלגלידלףאחרןובדלתונטף /המשתוקקהמעיןניביחדל,,וכי :להלן
השירהכלמעין /ילקארתךאצאאקוםאז /-ורווה-נוגהצוחקעולםלבעל

 /ומשתפךשוקק,,מעין·עולם ;המעיינות-הלבבותבמערכתולמעלהעד".חייומערן
לבאותרללב.מתקרבלבלמעיין.זורםמעייןניתזים".אליגםמספרנטפי

כברהעולם.לבהעולם,מעייןאלאאינוה·הוירה",לבאלשרב"אחברהחוויה
מאדתמידומשתוקקונוסף .••המעידכנגדעומדהנ"להלב,,רזה ;נחמן 'ר·סיפר
 11 •••בהשתוקקותמעיןאותראללבראמדא

לאהואכול·לנוספת.להוראהמשתמעיזוםפועלשאותולמדיםנמצאנו
לב·גםאלאפנימיותתופעותשכולםשויר-תפילהלב,מעיין,ליבלוב,ברקך,רק

שבהאדםשלהאבודהמיעיןמוחלט.חיצוניפיגומןקיוםקייםשהואהעולםמעיין
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שובאחברנצחיתהשתרשותשמתרשהתלושהעץמקורן.שחראההוויהמעייןאל
ההוויה.ובאו

ה,מקשדסמלמסתתרהתנערו"הקבורים"חייךבשיר-שכלב.המקוש
 :זהרתם nבשיר·הושרמהיקש.לימודהוארצרידניכררישרמרשאין

התנערוהקבוריםחייך

עפרערימותמתחתהתנוססו

ועומתי.ורחפו

מוסדינהרסוכיאמנם,,הן :שררשבע,שעריםבןאזוהואתרע"ט,בשנת

 / ..•ננעלולאעדןתפילתישעריאך /מעלי,אליכברדרגלה /מקשדי
 /מתרכרגל·תפילהיפרץואשרישאז /-רגשותשמפעתימרגביולבי
תפילתישעריואףבלב,הריהושראינו,כפיתפילה,גל ,, •.•חתרםנחל·כפרץ •••

בא ?הואהיכןמקשדיכקנין·יחידהמכונהמקדשארתראלא,בלב.לאתרנוכל
נעורבירגשאןהיא,ולמיולמה /נובעתהתפילה,,מאין :ומגלהשירשלהמשכר

אליםשלהרמץתיליבין /חרבו,מקדשיםמשראותמתחת / ;יגובבאליוקול
כיממרום mרר /משרפת·הנעררים.מצל /יחידיניצוץערדיהבהב /אכלו
האפרגליאתוזרתה /הלב,בקירובונגעה /חזקה,ערבייםררח /תשב,

דמות·אלים /למראות·אשמבינותתקום.אז . • /-הבודדהניצוץולבתה /
 :ברורתועפרתיו",עלשוביתנוססהנעוריםומקשד /בקדמת·זהרהראשונה
ולפניםלפניבלב.המקדשאףבלבהמעייןמההלב,מקדשחרא,החרבהמקשד

כשאדרהנעורים,שלוצפירתחלומותשמרדיםברדביר-קשדדאם,שלבלבו
העולםשלהמטרידותדרישותיורהאכזבה,הצערשנותמעשי·אנשר,בלב.דמשראות
המקדש.אתהחריבו

הטמוןהנעוריםמקדשהנעורים,שנות :ביאורןהתנערו"הקבורים"חייו

 /עלומיגן,,לבלב :ומקדשעלומיםסמיכותראינוכןרקם.מתנערעפרבערימות
רשאיתי,,אור :וניעוריםבפניםהטמוניםנעוריםתמונותרעדומשדק".לירבניתי

 :שאלרכןקרא".ראש,ךבערראשרהטהוריםנעוריקול / ••.נבקעשארהוא
הרי " 1המאכליםנעוריפניאראהאר /·לקראתידביר·שאשרבנפתחכי"היש

גםאנו,רואיםלעתי.דובצפייהבשרפתותילו,עלבעמדוהנעוריםמקשדלפנינו
המרטיביםשבלב,העץעם,רגםהמעייןעםגםבבדבדערלהבלבשהמקדש
מקשד·מרטיבעםמזדווגגל·מיעין·ץע·פ·ריחההמרטיביםמכלולרהשתלבר.התגלגלו

דרמהושאלהבאלה.אלהומתחלפיםתכונותבעירובהסמליםמשמשיםשער.
"שויפתשלשייריהםשהן "?שנשרפוהשנים,,אי :בשירנואףנשאלתצרבטת·לב
 "?שנסתמרבאררת·חיי,,אי :השאלהלהוסמוכההנעורים".מקשר •.•הנעורים

שבי·רירהשאלותוכשיעו-רןה·לב.שלהנעוריםבארותעלמתאבלתהיאשאף
לתרכראלרזיק /קשדתכםתשרובררוחי,לכם"האהנכראובחצרותהצלולים
 " 1אציבהגנרליברמקדשאי / ?חצרותיואבראהכיהאלינוחאי ••. /תורידו
פוניםהפיותשכלתלתלפיות,בבחינתעידןיהואאבלחרבתפארתועלהמקשד

ואףבלבחתרםתפילהגלהדאם.בלבבאלאהםבשמיםלאתפילהשערי ;ממנו
עתידכןלהיבקעהמעיןישעתידכשםבר.מהבהבתהרוסמזבחשלשא·קרדש

תרעפרתיר".עלשרביתנוסס"ןמקשר·הנער·ריםלהשתלרב.ניצוץארתר
 / .••נפסלההמזוזהלבבכם,,בחרבת :ביאליקבשירתאנר r:ממקדש·לב

רעלי· / ;ההמוןונשכחמקדשכםונאלם /שעמם.היאחררןשאכםשביבידעןאז
 .)'ששמם)לבבכם(עלהשממרן"חתולויפהקייליל /ששמםלבבכםמזחבמעי
רשםפה"רקשמםמקשראותררשמיבבלישלרת mמאשבירהמצאנורכן

רצד-שכנגדהשלמהומעידמקשרים".אפרמרל /נבוכי·לבחולמיםעומדים
בורחיםאתם,,כעכברי·אדם :בחתול•ומסייםבשדיםשפותחביאליקשללשירו

 /דבש-חסידותנוטפותשפתותיכםבערד /בם,בחנתםעברוממקשדיונמלטים
עכברי• :ובבבליהשממרן,חתול :בביאליק n,דמיה•••לחשבהשבעהולוחשות

מתוןלפליטהשניצלהניצוץרהשבבןה.לחש :וכאןלצנים,רכתשדים :שם ;אדם
הדורתזהסמלביאליק.שלהשאבמגילתכברהכרנוהמקשדחרדכןאחרהרמץ

לעבכרחרת·איתניםביאליקשכפהוהסמליםהציוריםבהשפעתמקוררבשירתנו

 , 433-438עוב'(תש'ייז), 98-99ובס',,ובולידזרן, mהגרתביןדםן,דבהאר , 4
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שנקבעהבצירותפיסה·ראיית·ערלם,חאריםלעמראייתרהאצילהואאחדיר.האבים
קביעת·נרסח,

ששחבדאםשלנפשהכנתשרשית,אמרנההספוגיםאלהחרםתשיריבין
חרוןבעלוהכאזבה,הצערמרביתעלמעידבלבדזהשירעולמן,ש·לחשברנר
בקער.ולאולפניםלפנישנחתמו·הפנימיותרהתקררתהמחשבותעלהנעורים,מקשד
 1יסוריקדמוניהשירסירםלערמתמבתלט.רהביצרעוהחריגההקישורחרסו

 :זהשירמסתייםהחרישית",חיישירתואנהם /מעינרת·הנערריםשקשוק,,אקשיב

אווירמפחוהבאוואדורותת 77וי
בנהימת-שכוו.אותיומופפה

היכלותבשערי
 ... 77והתפטויתעדהכיפה,חבוש
-יפתחוכמוסיםושעריםמעטעודרגעעוד

 ...פנימהתציץתצעד,תפיוהבצעדי

שהריפהעוסקיםאברשבלבמקשדבשערילאזאלהשעריםשלטיבםמה
הפתרון .•.הארדמעין •••חשדארד •••שמימיתהרריהגמלהפנימההרצ,צה
השמימי.ארדבגרבימצטיירהתמרנהעיקרהעליונה.המציאותזיו •••וחא.רןו

אלאמהלצשרנה·ההואשהאורבלבדזזולאהחזריה.לצלכביגורעומדרא,זרמערן
 'הכאזבהשלנהימת-שכוללאאדמות.עלידאםשרואהאזרמואתרגםהואש,ונה

שחקיםמרקיעישלודמיםתיאוריםאחר".חשד,"אוראלאכאןאותר.מלפפת
השמיםבהיכלותוהליכה-מרצהבבליהיהשעליוספר-חנוךבספרמצריים
לכסאלהגיעכדילהיכלמהיכלעובריםמרכבהירודיההיכלות.בספרירווחים
זההרודיםשבעהשלהיכלותשבעה ••• ,, :איי·ינזירמבריקהיכלכלרכ,בר.ד
ועמודיםוברקיםחיקרקיןולפידיםגחליםמלאיםוכולםמזהלפניםרזהמזהלנפים
פתחכלרעל ••.לפידים,רעמדריברקיםלהטיםןעמרדי·להביםרעמדרישאשל

כמארדראמורתמיניונברתאלפיםשסי"הנהםקבועיםעוברתשבהיכליופתח
להסתכליכולהבדיהכלואיןמזי·זרמבהיקכולוהעולםשכלהגדולהעולם
-לתוכםוהצצתושנפתחוההילכותשלהסףעלבבלישלועמידתו .)"בהן"

היכלותעונ·רישלמשעיהםתכונתהיאפנימה"תציץתצדע,תפילה"בצדעי
דאירזיווראההששיבהיכלהציץעזאי,,בן :ההיאבספרותנזכרתהיאשאף
מההללומיםושאלםפיוופתחגופרסבלולאבהיכלסלולותשהיוששיאבני
·הציץזומאבןלחסידיי·המרתהה'בעינייקראומ·רהכתובעליורמתטי,בן

 . r ,, ...הששיאבבני
בטליתמתעטף,,המשורר :ד mבמי .בבליבכתבימצאנוזרמיםקבלהמונחי

יש •••מכןאלאויופיבגורהשלחלומותורוקםוזהרוריםצבעיםשלמבזמרה
הפועלמשוגהואהיכלאבנימשוג ,)'·האצילות"בעולםאזרחהיכלא,מבנישהוא

חתרםנעול,ונ.צח,,דביר :שבירתואנומוצאיםורשמיהבהכרהבחמשבתר
יפתחראלה /-אמיתרתר·לבבתרגת·אלם,לחש,תפי·לת / ;שבעיםבחותמות

שערילפני n Iימירבחציעומדכשהאותרפ"רןבשנתהמזהיבים",שעריךידבלי
 /צפריבלתיחזרן·לא·אנשואף(אשמר) •••אעמרדה,ומפחדנברך /המר,פזיםהנצח

אאלעליוןמבראאללבראקריאהחראשדמעשמעה".לאארזןרנגישת·שרף
טהרתילאעדןאם /היכלךפניוראיתיארכל.,איכנה :ברמנקריםפקפוקים

שלהכנותיומפורסותההיכלותבספרותלבנים".לאל·בנים,לאובגדי /ידי
שלאמיהמסוכנת.לד,רכויוצאשהואקדוםרהיטה·ררתהתקדשותהצרידהערלה
 :לצאתעתידהואאףדברש·לבסופראבלזאת.לדרךלצאתיעיזאלדירסהר

גז.ונע'שוtרוןנןודםרשות,בתימובנה•,,.משyה , 5

6 . kab,m Mysticism and Talmudic eיr Gershom G. Scholem, JewiJh G1t(JJticiJm M 
• 3 . Tradition, p. 1:i, n 

יונעמוףס,שלמדותו .. (ן• nיליזח Kל Kמבתלה,.איבר :םב 68.עמ•נפגשות,רוחות 7.
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בפאריןוליטיn uאםעד /ונבחתאטאטצעד / •••רעטרף·לבניםמזהיר"חוגג,
דת,קוהרהיתהזאתלערלמים",תסתירניהנצחשעדיובחביון /מלכרתןהזר

האבלאותקרתושלו,נופי·מרחקיםכלבתוךהטמוןהפנימיהגרףה Tהגזולה,
u ערלם·חידרבפנימציצים /טבולי-זהרעומדיםאנחנרהסודסףלעn רב

נעדמהפגישהכנירם /מצאנו.לאדרך-נדדנרחוףאלמחרף / •••דג,דנים
 1בטוחולברהסףעלשובעומדהואזהאחרוןבשיר ." •.•כמוסיםשעריםמלד

n איןפההאור,מעון הפ••• /-יפתחןכמרסיסשועריםמעטעדורגעעדר
האחרון".הפתרוןפה /-ספקותאין 1חידות

המרטיבהתפשטותשלרםג.ציין ")דרבנן"דחלרקאהנשמרת"לכרשבמאמרו
מאמרמביאהואההיכלות.בספורתהמרתאחדברמתלשבתשהנשמהמ·לבשרשל

קרניאאת,בזיארבכדפיהמתלשבן ••• ,,·לדקי~ nהעול.ר nשדנ,שמוהמקובלים
בבלישבירי .)"לעלאמ"מעלמארסלקין .•.דקב"הבזיוארמצטייריןדמטמ·רין

"כלוליםלפניושהלכושחבריו·לשירלבנים,לכרשנצחשלערינכנסשהאוצמנאו
האח·רהחדשבארדלהילפףע,רלהשהואקודםדנ.ידרןבשירףאובלם",הנצחבלבוש

 :דרבנןחלוקאבבחינתשהםהעולהבגדיבאותםמתלשבהוא
 ...והתפווטויתעדהכיפה,חבוש

נמצאהיכלא.נבישלוזהרוריםגוביםשלמבזמרהטליתארתההיאזרטלית
גוביםנטולשציו·דהפילוסופיתחדירהשלתיארואינהעליונהמציאחתשארתה
נשמהשלאכסטאטי,נפשהלןשלתיאוראלאשבה,,רהאנרנימירתהדפ.שטהמפני

לתארבאהשמורראיןהכבודשבמראותהמבריקדא,ורזיושמפנישטופת·ראר,
שבהןהרגשיתשההבעהמליםלצרףהכאסטאטיםשלבדדכםלאאמפרוטתיאור
לנרמגלהרהיאזיואלאמציאותאינההמפתחמלתהשכלנתית.להגדרהקדומת
בעלייתה.נשמתוחרדית

.s •290'ובע{תשם•,>וכ"זסגת"תרכזי , 
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