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Kaufmann A 178, 456. old. A hatvanhetedik zsoltár hétágú gyertyatartó 
alakjában írva. Illusztráció a szövegkiadás alapjául szolgáló tizenötödik századi 
kabbalista kéziratból, mely A szentség levele mellett más misztikus munkákat is 
tartalmaz. (A kézirat a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának  
Kaufmann Gyűjteményében található.)
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Kaufmann A 251, 20. old. A szefirák rendszere faként ábrázolva egy tizen
hetedik századi olasz kabbalista kéziratból. (A kézirat a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának Kaufmann Gyűjteményében található.)
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Kaufmann A 173, 111. old. Szefirák koncentrikus körökként ábrázolva. Illuszt
ráció Smuel ben Szaadja haSzefaradi kommentárjából a Szefer jecirához.  
(A kézirat a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kaufmann Gyűjte
ményében található.)
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S Z Ö V E G K I A D Á S

[Kaufmann A 177, 3–14. old. és Kaufmann A 178, 1–45. old.]
[Kaufmann A 177, 3. old.]

שערי הצדק

 יברכך ה' וישמרך אחי בהיותך זריז ומהיר לחקור על הדברי' והדרכי'
 אשר מהן תדע יראת שמים ותוכל ללכת בדרכי האורה המאירה אל
 מול פני המנורה הטהורה שתנצל מדרך האפלה המכשלת את העורים
 אשר לא ראו פני המאורות המזהירו' הנה בקשת ממני להורות לך
חבור בענין  לש''ש  כלם  ויהיו  צרכיו  לעשות  אדם  יוכל  שבה   הדרך 
 האדם אל אשתו כדי לזכות לבני' בעלי תורה והורייה ]הוראה[ ראויי'
האמת דרך  על  הולכת  מחשבתך  ובראותי  מ''ש.  עול  עליהם   לקבל 
 ארצה לפתוח לך שערי צדק בענין שתשיג בקשתך הנכונה בתורת ה'
 הנאמנה. וכדי שתשיג בקשתך מהר אסדר לך הדברי' בפרקי' מסודרי'

ואקדים הקדמה בפרק ראשו.

פרק ראשון

יתעלה ישראל מיוחדת לשם  כי בהיות אומת  ישמרך האל   דע אחי 
 נבדל מכל מה שזולתו כאומ' ית' עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו אמ'
 במקום זה עם זו ואמ' במקום אחר יי' זו אחד אחד לגזרה שוה וזה שאנו
[4. old.] אומרי' אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ 
 ואמ' אח''כ יצרתי לי כלומ' הבדלתי לי להיותו מיוחד לכבודי כאומ'
הנהגתם כי העבדי'  ידעת  וכבר  לי.  להיות  מן העמי'   ואבדיל אתכם 
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 כפי שהם רואי' בהנהגתו אדוניהם. והנה השי''ת ידוע שהוא אדוננו
 ואנו עבדיו הנה הוא קדוש שאין קדוש כמותו וצוה לנו להיות קדושי'
 כאשר הוא קדוש. כאשר ארז"ל  בפסוק והלכת בדרכיו אמ' מה הוא
 קדוש אף אתה היה קדוש. מה הוא חנון אף אתה היה חנון כו'. וא"כ
ית' הגדול  יסוד השם  על  מיוסדות  הנהגותיה'  כל  כי  ישראל   נמצאו 
 לפי שמתדמי' אליו בכל מעשיהם. והוא ית' אמ' והתקדשתם והייתם
 קדושים כי קדוש אני. ומאחר שכל מעשינו הם כדמיון מעשי הבורא
 ית' נמצא  כי כל זמן שאנו עושי' הטוב והישר שאנו מקדשי' שמו הגדול
 כאו' ומי גוי גדול אשר לו חקי' ומשפטי' צדיקי' לפי שאנו מתדמי' בהם
 לבוראנו יתע'. וכל זמן שלא נתנהג כשורה וכל מעשינו מקולקלי' אנו

מחללי' בהם ש''ש אחר שאין אנו מתדמי' לו ומעשינוו מכוערי'.
 ועל זה אמרו במס' יומא בזמן שאדם קורא ושונה ומשאו ומתנו בשוק
 נאה כו' עליו הכתו' אומ' ויאמ' לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.
 אבל בזמן שאדם קורא ושונה ואין משאו ומתנו נאה מה בני אדם או'
 עליו ראיתם פלוני שלמד תורה כמה מקולקלי' דרכיו כמה מכוערי'
 מעשיו [ .old .5] שה''א כאמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו ונמצא
 ש''ש מתחלל. והטעם על כל זה הוא מה שאמרנו כי אחר שאנו מתדמין

לו במעשינו הנה קדושת ה' וחלולו תלויי' במעשינו.
 ואחר שהודענוך זה דע כי בהיות חומר האדם וטבעו סבת היותו רע או
 טוב מצד תכונת המזג כפי הטפה שממנה נתהוה ונמצא חבור האדם
 סבת קדושת ה' או חלולו כפי הבני' שיוליד צוה אותנו ועל זה והזהירנו
 ואמ' כי נצטרך לקדש עצמנו בשעת תשמיש כאשר באה הקבלה בפ'
 והזרתם את בני ישראל מטומאתם ומפני שזו היא הסבה להוליד אדם
 בני' צדיקי' מקדשי' ש''ש או רשעי' מחללי' את השם. ואחר שהדבר
 כך תצטרך לדעת מה שאז''ל צריך אדם לקדש עצמו בשעת תשמיש

 מה היא קדושה זו כי היא נחלקת לחמשה דרכי'.
הדרך הראשון במהות החבור.

הדרך השני בזמן החבור.
הדרך השלישי במזון החבור.
הדרך הרביעי בכונת החבור.

הדרך החמישי באיכות החיבור.
א' כל  כונתך  כפי  בענין שיספיק  הדרכי'  אלו  כל  בבאור  נכנס    והנני 

מהם בפ' המיוחד.
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SZövEgKIAdÁS / 69

[6. old.]

פרק שני
הדרך הראשון במהות החבור

כפי הדבר  כשיהיה  ונקי  קדוש  ענין  זהו  לאשתו  האדם  חבור  כי   דע 
 מה שראוי ובזמן הראוי ובכוונה הראויה ואל יחשוב האדם כי בחבור
 הראוי גנאי וכיעור חלילה חלילה. כי ]ה[חבור הראוי נק' ידיע''ה ולא
 לחנם נק' כך כאומ' וידע אלקנה את חנה אשתו. והסוד שטפת הזרע
והבינ''ה ובטהרה נמשכת ממקום הדע''ה   כשהיא נמשכת בקדושה 
והוא המוח. וידוע שאלו לא  היה בדבר קדושה גדולה לא היו קור]א[
 י' אל החבור ידיע''ה. ואין הדבר כאשר חשב הרב ז"ל במורה הנבוכים
 בהיותו משבח אל ארסטו על מה שאמ' כי חוש המשוש חרפה הוא
 לנו חלילה חלילה אין הדבר כמאמ' היוני זה שמץ מינות שאינו מורגש
 שאלו היה מאמין שהעולם מחודש בכונה לא היה אומ' כך זה היוני
 הבליעל. אבל אנו כת בעלי התורה מאמיני' שהשי"ת ברא הכל כפי
 שגזרה חכמתו ולא ברא דבר שיהיה בו גנאי או כיעור. כי אם נאמ' כי
 החבור הוא דבר של גנאי הנה כלי המשגל הם כלי הגנות. והרי השי"ת
 הוא בראם באומ' הוא עשך ויכוננך וארז"ל במס' חולין  מלמד שברא
אשר  [7. old.] את  אמרו  קהלת  ובמדרש  וכו'  באדם  כונניות   הב"ה 
 כבר עשוהו מלמד שהוא ובית דינו נמנו על כל אבר ואבר שכך הוא
 והושיבוהו על כנו. ואם כלי המשגל הם דברי גנאי היאך ברא הכ"ה דבר
 שיש בו מום או חסרון או גנות. א''כ נמצא שאין פעולותיו תמימות.
 והרי אדון הנביאי' מכריז הצור תמים פעלו. ואומ' וירא אלקי' וכו' והנה
 טוב מאד. אבל הענין הוא כמו שנא' כי הש"י טהור עינים מראות ברע
 אין לפניו ענין קלקול או גנאי. והוא ברא איש ואשה וברא כל איבריהם
 והכינם על מתכונתם ולא ברא בהם דבר גנאי. והעדות הברורה אמרו
 במעש' בראשית ויהיו שניה' ערומי' האדם ואשתו ולא יתבוששו. כל
 זה קודם שחטאו לפי שהיו עסוקים במושכלות וכל כונתם לשם שמים
 ולא היו כלי המשגל בעיניהם רק כעינים או כידים ושאר אברי הגוף.
 אמנם כשנטו אחר ההנאות הגופניות ולא נתכוונו לש''ש אמ' עליהם
זה כי כאשר הידי' בעת שכותבי' ס"ת הם ופי'   וידעו כי ערומי' הם 
 נכבדות ומשובחות וכשגונבות או עושות נבלה מן הנבלות הן מגונות
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 כך היו כלי המשגל לאדם ולאשתו קודם שחטאו ולאחר שחטאו. כמו
 שיש בכל אבר מן האברי' מהולל ומשובח בעשותך הטוב והישר וגנאי
 בעשותך הרע כך אירע לא''ה בכלי המשגל. א''כ לפי דבר זה נמצא
 שה' יתע' כל דרכיו [.old .8] משפט וטהרה ונקיות. ונמצא הכיעור כלו
 בא מצד פעולת האדם. על זה אמ' שלמה לבד ראה זה מצאתי אשר
 עשה האלקי' את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים כלומ' אין
 בכל אברי האדם מצד הבריאה דבר קלקול וכיעור כי הכל בחכמה
 עליונה דבר מתוקן וטוב ונאה. אבל  האדם ממש בהיותו חוטא מביא

כיעור בדברי' שלא היה בהם כיעור מתחלה. והבן זה מאוד.
 והנה סוד זוו''ג ידיע''ה שאני רומז לך הוא סוד היות האדם כלול בסוד
סוד והאשה  החכמ''ה  סוד  הוא  האדם  כי  ודע''ת  ותבונ''ה   חכמ''ה 
 התבונ''ה ו]ה[חבור הטהור הוא סוד הדע''ת. וז''ס איש ואשה בסוד
 הקבלה הפנימית. וא"כ הנה החבור הוא ענין עלוי גדול כשהוא כפי
 הראוי. והסוד הגדול על זה הוא סוד המרכבו''ת שהיו מחוברות זה
 בזה דמיון זכר ונקבה. ואילו היה בדבר גנאי לא היה מצוה אדון העולם
 לעשותם ולשים אותם במקו' הקדוש והטהור שבכל המקומות שהוא
 על יסוד עמוק מאד. ושמור הסוד הזה ואל תגלהו לאדם כי מכאן תראה
 סוד עלוי הראוי. וז''ס שנא' בבנין שלמה כמער איש ולויות ואו' כאיש
ואנושה מפני זה אמרו חרפה שברה לבי  ועל   המעורה בלויות שלו 
 כשנכנסו עמוני' בהיכל אמרו ראו אלקיה' של אלו מה הם וחרפו וגדפו
 בענין [ .old .9] הכרובי'. ואם תבין סוד הכרובי' והקול נשמע ביניהם
שכינ''ה בקדושה  לאשתו  מתחבר  בשעה שאדם  מה שאחז"ל   תדע 
מסתלקת שכינה  נתחממו  י''ה.  ואישה  איש  והסוד  ביניהם.   שרויה 
 מביניה' ונשארים אש אש. והבן כי בכאן גלו כל הסוד. וא''כ נמצאו
 כל הדברי' שאמרנו מבוארים ואל זה הסוד נתכוונו באמרם ג' שותפי'
בזמן אמ'  קידושין  ובגמ'  הב"ה.  ועליהן  ואמו  אביו  הן  ואלו   באדם 
כאלו עליהם  אני  מעלה  אומ'  הקב"ה  ואמו  אביו  את  מכבד   שאדם 
 דרתי ביניהם וכבדוני. ואם היה הדבר גנאי היאך היו כוללי' את השי"ת
 בדבר שהוא כך. והנה השי"ת ויתע' אמ' לאברה' בענין מוליד יצחק
 וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. ואמ' בענין רבקה ויעתר לו ה'
 ותהר רבקה אשתו ובענין רחל ולאה ויפתח את רחמה. ובענין אלקנה
 וידע אלקנה את חנה אשתו. ואחז''ל בחגיגה ג' מפתחות לא נמסרו
 ביד שליח והא' מן הריון שנ' ויפתח את רחמה ואלו היה בדבר גנאי
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 מהו להב"ה לעשותו ע''י עצמו ולא ע''י שליח. ובב"ר בענין ויט אליה
 אל הדרך. בקש יהודה לעבור רמז הב''ה למלאך הממונה על התאוה
 כו' בא להודיע כי כונת ה' וחפצו היתה בחבור זה. ופי' נולדו שניה'
 תאומי' שניה' צדיקי' שניה' טהורי' כדוגמת שמש וירח פרץ וזרח. והבן
 כי כצורת סדרי עולם [ .old .10] נולדו ואין בחבור שלהם גנאי כאשר
 אין גנאי בתקון סדרי עולם כללם ופרטם. ובענין רות נאמ' ויתן ה' לה
 הריון ותלד בן ואלו היה בדבר גנות הרי כבר נאמ' הבט אל עמל לא
 יוכל טהור עינים מראות ברע. אם כן נמצאו דברי היוני הבליעל בטלי'
 מצד א' והוא כשיהיה החבור לש''ש אין דבר קדוש ונקי כמהו. ועל זה
 נאמ' בחבור הצדיקי' בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם
 הקדשתיך. הנה יחס צורת הצדיק אליו ית' כאילו הוא מצייר טפת הזרע

הנמשכת מן הצדיק כאומ' בטרם אצרך בבטן.
 אבל ברשע הפריץ שאותה טפה כלה טמאה אין )להם( ]לשם[ חלק

בה אמ' עליה זורו רשעי' מרחם.
 והבן שהם זרים ונכרים מחלק ה' ית'. והנה כל הדברי' שאמרנו הם
 בסוד מערכת סדרי עולם ובניינו דו]ג[מת זכרי' )ב(]ו[נקבות בסוד
 מקבל ומשפיע. והנה חבור האדם לאשתו כראוי כדמיון בריאת שמים
רוח אדם ויוצר  ויוסד ארץ  נוטה שמים   וארץ כאומ'  כה אמ' אלו' 
 בקרבו ואמ' ואגודתו על ארץ יסדה. והם אגודה א' לברוא אדם וז''ס
 נעשה אדם בצלמנו כו' כלומ' גם אני שותף במעשה בראשית בבראית
 האדם והשותפות הזאת היא כי מן האב והאם נמשכי' כל סדרי הגוף
 וה' יתע' זורק בו נשמה כאומ' [.old .11] ויפח באפיו נשמת חיים ואומ'
 וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל אלקי' אשר נתנה. ואתם
 בעלי עיניים ראו אם יש גנות בדבר שהשי"ת שותף בו. א''כ נמצא
 חבור האדם לאשתו כשהוא כפי הראוי שהוא סוד בנין עולם וישובו
 ונעשה בו האדם שותף להב"ה במעשה בראשית. והנה סוד משז''ל
 בזמן שאדם מתחבר בקדושה שכינ''ה ביניהם בסוד אי''ש ואש''ה זהו
 סוד בטרם אצרך בבטן ידעתיך. וסוד קדש לי כל בכור. ומ''ש נתחממו
ז''ס זורו רשעים מרחם.  שכינה מסתלקת מביניהם בסוד א''ש א''ש 

והבן מאד.
 ואחר שעוררנו על יסוד מהות הדרך האחד מן החבור נודיעך הדרך
 השני והוא הפך הדרך הראשון כי בזמן שאין אדם מתכוין לש''ש הנה
 אותו הזרע הנמשך ממנו היא טפה סרוחה אין לה' ית' חלק בה ונק'
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והנוטע גופו כלה לב)ה(]ט[לה.  והנה   משחית את דרכו על הארץ. 
 אשרה ומפטם עגל לע"ז בהיותו מזריע זרע משחת מקולקל וטפה שלו
 נזרקת ]כ[סלון ממאיר. זהו אין לשם חלק בו ועליו נאמ' זורו רשעי'
והייתם זה  על  ואמ'  ית' בתורה  ה'  צונו  והנה   מרחם. כאשר אמרנו 

קדושי' כי קדוש אני ועו' נבאר זה בפרקי' הבאי' בבאור נכבד.

)עד הנה לא מצאתי במחילקו' דבר של יסור אלא מאמרי חז''ל [...](1

[12. old.]

פרק שלילי
הדרך השני בזמן החבור

 הנה השי"ת אמ' בתורה שארה כסותה ועונתה לא יגרע. ועונה האמורה
 בתורה מפורשת בתלמוד כי העונות משתנות כפי סדר כל בני אדם
ועכשו נניח לדבר בעונת שאר בני אדם ונדבר בעונת ת"ח הראויה
 שהיא מלילי שבת ללילי שבת. ועל זה אז''ל אשר פריו יתן בעתו זוהי
 עונת ת"ח. וידוע כי זרע האדם הוא חיי הגוף ומאור זהרו כי הוא הדם
 המובחר והנקי אשר בגוף שאילו לא היה כן לא היתה צורת האדם
 מצטיירת בו. והוא הזרע הוא חלק מחלקי הגוף ויש בו חלק מכל אבר
 ואבר כי בידוע שלא יולד עין מאזן ולא אזן מעין רק כל אבר נמשך
 מטבע אבר אחר דומה לו. כמו שלא יולד מזרעות החטה פולין ועדשי'
 ולא מזרע אדם חמור או שור או שה וא''כ כל אבר ואבר וכל צורה
 וצורה יש לו טבע מיוחד וכח ידוע שממנו הוא נולד. ואין להקשות
 סומא שמוליד פקח כי כח האבר מצוי בטבע הכללי לגוף. וא"כ שהזרע
 הוא חלק מכל אבר ואבר מאברי האדם אין ראוי להיותו מצוי אצל
 אשתו תמיד כתרנגול כי אז יהיה כחו תשש ומאור עיניו מתמעט. וכל
 חלקי אבריו הולכים ודלים. אבל בהיות החבור לעונה הידועה שהיא
[.old .13] שהוא סוד החזרת הגלגל פני' ואחור בשבעת ימי  לילי שבת 
 שבו]ע[ אז יוכל להשפיע כח גדולתו והוא לא יחסר דבר שיהיה נחלש
 עליו חולשה נראית לפי שכבר קבל כח שיוכל להשפיע ממנו. ולפי' אמ'
 אשר פריו יתן בעתו והיינו מלילי שבת ללילי שבת. וסמיך לו ועלהו לא

.
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 יבול כלומ' יהיה החבור לש''ש ויבא לידי גמר וטעם להיות מלילי שבת
 ללילי שבת לפי שהשבת היא יסוד עולם והיא דוגמת עולם הנפשות
לנפש כונתם  להיות  בלילי שבת  בעונת ת"ח  וכונו  לה'   בטעם שבת 
 השכלית דהיינו להוליד צורה ראויה לעבודת ה' בעלת נשמה שכלית
 עליונה וטהורה כאומ' וביום השביעי נראה שבת וינפש. והנה היתה
 הכונה לזה בעונת ת"ח. והבן מאד כי לא שמו עונתם בימי' הגופנים
 דהיינו ששת ימי המעשה כ''א ביום שכולו שבת והוא ועולם הנפשות.

הואל נא ובין וייטב לכך.
 ואחר שעוררנוך על זה נחזור למע].[ל למה שהיתה כוונתנו לבארו
ונאמ' כי זמן החבור נחלק לג' חלקי'. החלק הא' זמן העונה בימים.
 החלק הב' זמן העונה מצד המזון. החלק הג' זמן העונה מצד השעות.
 אמנם החלק הא' כבר בארנוהו בפ' זה. והחלק הב' שהוא זמן העונה
צריך בו  נזון  שהאדם  המזון  כי  לדעת  שתצטרך  מה  המזון   מצד 
שלשת מיני מטחן ולמדרגת הרביעית נהפך לזרע או לדם לבן מפרנס
הנה לאכילה  סמוך  מטתו  אדם  ישמש  ואילו   [14. old.] הגוף   את 
 באותו טבע הגוף רותח והדם מעורב ואינו זך וצלול והנה אותה הטפה
 הנמשכת ממנו עכורה ומלוכלכת סרוחה ומטונפת אינה צלולה ולא
 נקיה וטהורה ולא זכה. וא''כ נמצא הולד הנולד מאותה טפה מיסוד
 מיסוד עכור ומטונף. ועליו נאמ' הרה עמל וילד און. ועל זה נאמ' זורו

  רשעי' מרחם. לפי שטבע מזג

[Kaufmann A 178, 1. old.]

ולפי' צריך אדם  הטפה מחייב להיות הנוצר ממנה מטונף ומשוקץ. 
 לכוין שעת החבור שתהיה בשעה שנפשו של אדם מיושבת עליו ושקטו
 טבעי הגוף מרתיחת המזון שאכל ונזדקק הדם וירדו השמרים למקומם
 הטבעי ויסודות גוף האדם מסודרים בסדר נכון שזהו סמוך לחצי הלילה
 האחרון ועל זה אמרו חז''ל בגמרת ברכות תניא אבא בנימן אומ' על
ימי על מטתי שתהא מנוכה בין צפון  שני דברים הייתי מצטאר כל 
לו הויין  לדרום  צפון  בין  מטתו  הנותן  כל  יצחק  ר'  ואמ'  כו'   לדרום 
 בנים זכרים שנאמ' וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים גו' רב נחמן בר
  [.old .2] יצחק אמ' אף אין אשתו מפלת נפלים כתי' הכא תמלא בטנם
 וכתי' התם וימלאו ימיה ללדת. וצריך אני לעוררך על הגדה זו ידוע שאין

.[…]
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 פתי או סכל בעולם חושב כי מפני נתינת המטה בין צפון לדרום יזכה
 אדם להיות לו בנים זכרים ושלא תהיה אשתו מפלת נפלים כל שכן
 שאמרו עמודי עולם אנשים חכמים ונבונים כאלו ודברים כאלו אמנם
הם הסתירו הדברים ברמזים כמנהגם הטוב בכל מקום והנני מבאר.

וחכמי דרום  לפאת  הגדול  והחום  צפון  לפאת  החזק  הקור  כי   ידוע 
 האמת יודעים כי הרחקת הקצוות אינו מדין הטוב והישר אבל המדות
 הבינוניות הן נבחרות ועל [ .old .3] זה אמ' שלמה ע''ה אל תהי צדיק
 הרבה ואל תתחכם יותר אל תרשע הרבה ואל תהי סכל. ולפי שצפון
 ודרום הם שני הפכים לחום ולקור והם כשתי רשתי הכליות הסתירו
 רבותי דבריהם ההם ורמזום בהם ואמרו כי המשמש מטתו בהיות מזג
 גופו בינוני ממוצע בין החום לקור אז יוכלו טבעיו לנוח ולא יזריע מהר
 אבל יוכל לבעול במתון ואז האשה מקדמת לזרוע תחלה ונמצא זרע
 הא]שה כ[דמיון החומר וכשיבא אחר כך ]זרע האיש[ נמצא כדמיון
 היוצר ש]מצייר צורה בחומר[ וזהו סוד אשה כי ]תזריע וסמיך ליה
 וילדה[ זכר וזהו סוד ]משחז''ל בשכר[ שמשהין הצדי]קים עצמן על
 בטן האשה הויין [ .old .4] להם בנים זכרים שנאמ' הנה נחלת ייי בנים
 זכר פרי הבטן ואם כן בהיותך מבין כל כך תבין סוד הנותן מטתו בין
 צפון לדרום הויין לו בנים זכרים כי נמצא זה בחצי הלילה שכבר שקט
 הגוף מרתיחת טבע המזון שאכל ומזג הגוף עומד צח ונקי ומה שאמרו
 בין צפון לדרום ובין הקור לחום ידוע כי כל איש שנולד מטפה קרה
 יהיה לעולם פתי וסכל ומשולח ומי שנולד ]מטפ[ה חמה יהיה בעל כעס
וחמ]ה ונקלה[ אבל הנולד מטפה ממוצעת בין ]החום לקור יהיה לעול[
 ם חכם מיושב ]בדעותיו יקר רוח איש תבונה[ ויהיה ]במדותיו ובדעתיו
[5. old. ] .מעורב[ עם הבריות. ]ועל זה נאמ' ונתת לאמתך[ זרע אנשים 
 ומה שדרשו בגמ' ברכות לא אוכם ולא חוור לא חכים ולא טפש לא
 ארוך ולא גווץ כי כל אלו המדות הוות באדם בהיות מזגו בין החום
 לקור שזהו סוד בין צפון לדרום וזהו סוד בנים זכרים שאמרנו אבל
 מה שאמרנו אין אשתו מפלת נפלי' יש בדבר עקר גמור והנני פותח
 לך שערי אורה בזה כבר ידעת מה שאמרו חז"ל במסכת יומא בענין
 ההיא עוברה דאר' דאריחא כו' לחישו לה ולחיש שזהו סוד בין צפון
 לדרום קרא עליה בטרם אצרך בבטן ידעתיך וההיא עוברה דאריחא
 ולחישו ליה ולא לחיש שזהו נוטה לפאת צפון קרא עליה זורו רשעים
 מרחם. וידוע כי סבת המפלת נפלים היא בה' [ .old .6] בהתעורר הרחם
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 אל אחת הקצוות אם לרעבון או לתאוה מופלגת אם לחום או לקור כי
 בהיות הרחם ממוצע לעולם לא תפיל כאשר בהיות הפלס בעין מש'
 משפט שלא יטו המאזני' לאחד הצדדי' ואם כן נמצא זה דלחישו לה
 ולא לחיש נוטה מן הקצה האמצעי והוא קרוב להיות נפל אם לא יאכל
 מדבר איסור שהריח. ואם תאמ' הנה גם אם הצדיק הריחה. אע''פ
 שהריחה חזרה לפלס האמצעי. אבל אם הרשע שהריחה לא חזרה
 לפלס האמצעי אמנם נטתה לצד הבהמות שבה ולא יכלה להתאפק
 בקצה האמצעי. אם כן בין והתבונן בזמן שראוי לו לאדם לשמש מטתו
 ות' [ .old .7] תהיה זוכה לבנים ראויים להוראה. והנה כללנו בפרק זה

שלשה זמני' לעונה מצד הימים ומצד השעות ומצד המזון. ודי לך.

  פרק רביעי
הדרך השלישי במזון הראוי לחבור

 ידוע כי כפי מזון כל דבר יהיה הגוף הנזון. ובדרך המחקר נודע כי החיה
 שהמור נמ)ס(]ש[ך ממנה מאכלה הסנפל. והנה השם ית' ויתעלה כל
 דרכיו משפט וצוה לשחוט בהמות  למאכלנו. ומה לו לזה והלא טוב
 להיותנו נזונים במיני פירות ומגדים ומה לו להפקיר דם בהמות וחיות
ית' שהשם   [8. old. ] ולצערם צער גדול. דע כי אלו הן מוסדות עולם 
ייי לכל   מטיב לכל בריה והוא מרחם על בריותיו. ועל זה נאמ' טוב 
 ורחמיו על כל מעשיו. הודיע בפסוק זה כי שחיטת בעלי חיים ואכילתן
על ידי בני אדם לטובת בעלי חיים הוא וחמלה גדולה ורחמים עליהם.
ומן באצטומכא.  נטחן  אוכל  שאדם  מזון  כל  כי  ידוע  מבאר   והנני 
ומאותן יורד  למעים העליונים למטה מן האצטומכא    האצטומכא 
ש'א'ו'ת'ו'2 והנקי  והדק  והשמן  והמובחר  הטוב  מוצץ  הכבד   המעים 
דרך ויוצא  האחרונים  למעים  אותו  דוחה  והשאר  המזון.   שבאותו 
ומנקה ומחזירו דם  ואותו הדבר שהכבד מוצץ חוזר ומבשלו   הרעי. 
 אותו [ .old .9] ומשלחו ללב והלב משלחו לכל האברים. וכשמגיע הדם
 לאיברים חוזר בכל אבר ואבר ממין האבר בבישול שלישי. וחוזר בבשר
 בשר ובשומן שומן ובעצם עצם ובעורקים עורקים ובגידים גידים כי
 ממנו הגוף ניזון. ואם כן נמצאת בהמה זו שנשחטה כי לטובתה היה
 שעלתה ממדרגת בהמה למדרגת גוף אדם. וזהו דרך ארבע מרכבות
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 עולם התחתון שהם מקורות וצמחים ובעלי חיים שאינם מדברים ובעלי
 חיים המדברים כי המקורות שואבים ונזונים מארבע יסודות והצמחים
נזונין מן חיים שאינם מדברים  ובעלי  ומן המקורות  יסודות   מארבע 
 [ .old .10] הצמחים והמקורות וארבע יסודות. והחי המדבר בשאינם
 מדברים ובצמחי' ובמקורות וכן הדבר הולך מעלוי לעלוי עד שגלגל
 חוזר פנים ואחור ועל זה נאמ' טוב ייי לכל ורחמיו על כל מעשיו. כי
 מן היסודו' עולה למדרגה למעלה מהן והן המקורות. והמקורות עולות
 למעלה גדולה מהן והם הצמחים שצומחים. ומן הצמחי' שצומחים
 עולים למעלה גדולה מהן והם בעלי חיים שאינם מדברים שיש בהם
 כח תנועה וכח צמיחה וכח הרכבה מארבע יסדות. ומבעלי חיים שאינם
 מדברים עולים למעלה גדולה מהן והם בעלי חיים המדברים שיש בהם
[11. old. ] כח כח3 דבור וכח תנועה וכח צמיחה וכח הרכבה מארבע 
 יסודות ואם כן נמצאו כל הדברים נעשי' למזון לזולתם כדי להעלותם
 לעלוי גדול ממדרגתם. ואחר הקדמה זו דע כי בהיות הדם מזון הגוף
 ונהפך לגוף והדם הוא  כפי טבע המזון שנעשה ממנו. ראוי לך לדעת כי
 בהיות המזון עב ועכור יהיה הדם הנעשה ממנו עב ועכור. ואם המזון זך
  ונקי וטהור יהיה הדם כמותו. ולפיכך הבדילנו השם ית' בתורתו הקדוש'
 מכמה מאכלות אסורות שאסר אותם עלינו קצתם שמטמטמין את
 הלב כחלב ודם. וקצתם שמעזין את הפנים כחיות  ובהמות ועופות
 הדורסין. וקצתם שסוגרים דרכי ההבנה והחכמה כארנבת  ושפן וחזיר
ורעים חליים קשים  מיני  .12] כמה   old. ] וקצתן שמולידים   ודומיהם. 

כשרצי הארץ והמים בכלל.
 סוף דבר על כלם אמ' אל תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל
 רמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא. הרי הודיע שכל אלו הדברים
 נתעבים ונמאסים מולידים דם רע מוכן לכמה מיני פורעניות. ואם כן
 כשאמרו ז''ל שצריך אדם לקדש עצמו בשעת תשמיש הנה גם המזון
לו לאדם לאכול מאכלים הגונים ממוצעים כי ראוי  זו   כלול בקדוש 
 בין הקור לחום. ויהיו מן הדברים המולידי' דם זך ונקי וטהור מאחר
 שאותו הדם עתיד להיות נהפך לטיפת הזרע. והוא עתיד להיות יסוד
 ובנין לולד הנולד מאותו החבור כי אלו היה המזון טוב [ .old .13] ונקי
 וממוצע תהיה הטפה נקייה וממוצעת ואלו יהיה המזון רע ועכור ועב
 תהיה הטפה גם כן עבה ומטונפת ועכורה. ואם כן נמצא המזון גורם
 להיות הולד כמו כן חכם או פתי צדיק או רשע והנני מוסר בידך מפתח
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 גדול. דע כי בהיות הדבר כמו שאנו אומרי' סמך השם ית' בתורתו
 פרשת אשה כי תזריע למאכלות אסורות. ואמ' להבדיל בין הטמא ובין
 הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. וסמיך לו אשה
 כי תזריע כו' וסמך מצד האחר פרשת נגעים. ואלו השלש פרשיות
 לסודות נפלאים הן סמוכות. ופרשת אשה כי תזריע באמצע להודיע
 שאלו יבדל אדם [ .old .14] מן המאכלות הרעים הויין לו בנים הגונים
 קדושים וטהורים. ואם לאו הרי נגעים גדולים וקשים מתחדשים עליהם
 מצד טפת הזרע שהיתה מאותן מאכלות אסורו' ומשוקצים. ואם כן
 הנה סמך מאכלות אסורות לפרשת אשה כי תזריע להודיע כי צריך
 אדם לקדש עצמו גם במאכלות הגונות סמוך לתשמיש כדי שיהיה
 הזרע זך ונקי וטהור ובינוני בין צפון לדרום כאשר אמרנו. והנה כבר
 הודענוך כי כפי המזון יהיה הדם הנולד וכפי הזרע יהיה הולד הנולד
 ממנו. וכבר ידעת מה שאמרנו שלא יולד מן הסוס נשר ולא מן החטה
[15. old. ] עדשים וכן נאמ' כי לא יולד מן הזרע העכור והרע כי אם אדם 
זה בפרק  הודענוך  והנה  רשעים מרחם.  זורו  כאמרו  ונתעב   משוקץ 
 המזון הראוי. וראוי לנו לומ' לך עוד כי גם מן המזון הראוי אין צריך
 לקחת ממנו כדי מלוי הגוף רק דבר בינוני שיוכל הטבע לטחון אותו
 וימהר להתהפך דם נקי וטהור כי בהיות המאכל מתרבה באצטומכא
 אע''פ שהוא מן הדברים ההגונים הנה רבויו יהיה גורם שלא יהיה נטחן
 ויפסד באצטומכא ויהיה חוזר רע ומטונף יותר משיהיה מן הדברים
 העכורים הגסים והרעים. ולפיכך ראוי ליזהר גם בשיעור  המזון כאשר

יזהר בגוף המזון ממש. אם כן שמור העקר הגדולהזה שהודענוך.
[16. old.]

פרק חמישי
הדרך הרביעי בכונת החבור

ז''ל הרהורי עבירה קשים  צריך אתה לדעת סוד גדול שאמ' רבותי' 
 מעבירה. והנני מאיר עיניך בדברים שהם כבשונו של עולם והם נסתרים

בכמה חדרים פנימיים.
 דע כי השם יתע' אל דעות והתקין פעולותיו בחכמה תמימה ונתן בכל
 טבע וטבע מטבעי העולם כח מיוחד פועל הדבר שנתן לו במשמרת
 מבלי שנוי רק בדרך נס. והנה נתן כח בדמיון האדם להוליד כיוצא
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 בדבר שהוא מדמה. ודבר זה נדעהו גם מצד הטבע. והנה בהתחבר
 האדם אל אשתו אם דמיונו ומחשבותיו  עסוקים בדרכי בחכמה ובינה
 ומדות [ .old .17] טובות והגונות. הנה אותו הדמיון אשר במחשבותיו
 יש לו כח לצייר הצורה בטיפת הזרע כפי מה שיהיה מדמה בשעת
 החבור בלי ספק. וזהו סוד ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון
 ויפצל בהן פצלות לבנות כו' ויחמו הצאן אל המקלות ותלדנה הצאן
 עקודים נקודים וטלואים בדמיון הציור הנדמה במקלות והנה ורבותי'
 ז"ל עוררונו על זה בגמר' ברכות ר' יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה
 אמ' כי סלקן ואתיין בנות ישראל מנהרא ליסתכלן בי כי היכי דניהוי
 להו זרעא דשפיר כותי וכו' התבונן המראה  הגדול הזה כי זה החסיד
 הודיע כי בהיות האשה מחשבת ביופיו בעלותה מן [ .old .18] הטבילה
 ומתחברת לבעלה אז אותה המחשבה אשר בדמיונה תצייר צורת הולד
 כפי הדמיון שהוא תדמה ואם כן נמצא הדמיון סבה גדולה וההרהור
 והמחשבה לצורת הולד ומדותיו כאשר ביארנו. ואחר  שהדבר  כן הנה
 ההרהור והמחשבה גורמים להיות הולד צדיק או רשע כאשר המזון
 גורם כל זה. ואם כן צריך כל אדם לנקות מחשבותיו והרהוריו ולזכותם
יחשוב ואל  וזמה  עבירה  בדברי  מחשבו  יהיה  ולא  תשמיש   בשעת 
רע הרהור  מכל  מחשבותיו  ויפנה  והטהורים  הקדושים  בדברים   רק 
 ויטהרם ויהיה מחשבו בצדיקים הטהורים והקדושים אנשי מדע והשגה
 וחכמה כי אותן המחשבות יחולו על [ .old .19] הזרע ויציירהו בצורתם
 בשעת תשמיש וכן ראוי לו שיהיה מישב דעת אשתו  ומשמחה ומכינה
 ומסעדה בדברים המשמחין את הלב כדי שתהיה גם היא מוסכמת
אז כי  המצוה  בדבר  אחדים  שניהם  ויהיו  וזכות  טהורות   למחשבות 
 תתקשר מחשבתם כאחד ותהיה שכינה שרויה ביניהם ויולידו בן כפי
 הצורה הטהורה שיציירו. ואל תתמה על דבר זה כי טבע פשוט הוא
 אפי' לעיני חכמי המחקר. כי כפי המחשבה  וההרהור שיעבור על לב
 האדם ואשתו בעת חבורם יהיה הולד מוכן ומצוייר אם טוב ואם רע.
[20.  old. ] בן שחור  שילדה  הביאו מעשה  מההיא מטרוניתא   וכבר 
 והיתה היא והמלך לבנים יפים עד מאד וחשב המלך להרגה עד שבא
 חכם ואמ' שמא הרהרה בשעת תשמיש באדם שחור ובדקו ומצאו
 צורות שחורות במשכיות באותו חדר ששמשה בו ואמרה כי היתה
כענין וזהו  החבור.  בשעת  בהן  ומהרהרת  הצורו'  באותן   מסתכלת 
 המקלות ממש. ואל תתמה כי גדול מזה נודע מצד הטבע כי האדם

A szexualitás misztikája - belív.indd   78 28/08/2018   16:52



SZövEgKIAdÁS / 79

 שנשכו כלב שוטה ונחלה חולי הידוע לאותה הנשיכה הנה מתוך אותו
 הדמיון שהוא מדמה ברעיוניו לא יוכלו להקריב לפניו מים כי מיד ידמה
 לו שהוא רואה בהם כלבים שוטים וגם בשתן שלו יראה דמיון כלבים
והתמהון אשר רוב ההרהור  כי מפני  .21] רבים עד מאד   old. ]  דקים 
 לבו מציירין בשתן צורות הרהוריו ותמהוניו והבן עד מאוד וראה עד
 היכן יגיע כח ההרהור בשעת תשמיש. סוף דבר אדם מהרהר בדברים
ויהיה ונקיים וטהורים הנה אותו ההרהור חל על טפת הזרע   טובים 
 הולד מצוייר בצורת אותו הרהור ועתיד להיות צדיק גמור ושכינה עמו
 ועליו נאמ' בטרם אצרך בבטן ידעתיך. ובאמת כי קודם הצורה שלו
 יהיה ההרהור הטוב מוכן לציירו ואז שכינה משתתפת עם המחשבה
 הטהורה כאמרם ז"ל מחשבה טובה הב"ה מצרפה למעשה. ואם אדם
 מחשב בדברי [ .old .22] עבירה וכיעור הנה הולד מיוסד על יסוד רשע
 וכיעור ועתיד להיות רשע מטונף ועליו נאמ' זורו רשעים מרחם. ואני
באמרם ז"ל  רבותי'  ובדברי  בתורה  בא  גדול  סוד  על  לעוררך   צריך 
 אלהים מושיב יחידים ביתה כלומ' בהיות אדם ואשתו בכונה טהורה
 ושניהם מתכוינין לדבר אחד השם משתתף עמהם שנ' אלהים מושיב
 יחידים ביתה כו' ואמרו חז"ל כל הנושא אשה לשום יופי חדש נכנס
 וחדש יוצא וחרב אוכלתו שנ' בייי בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם
 חדש את כו' והסוד הגדול הזה הוא כי בהיותו נושא אשה לשום יופי
[23. old. ]  הרי חבורו אינו לשום שמים אמנם הוא מהרהר בצורתה 
 בדרך הגופניות ואינו מחשב במחשבה טהורה עליונה. והנה הבן הנולד
 מאותו הרהור  הוא בן נכרי וזר ועליו נאמ' כי בנים זרים ילדו. ואין לשם
 חלק בו נמצאו בוגדים בשם ית' כלומ' שכינה מסתלקת מביניהם אחר
 שנתחממו שניהם נמצאו אש אש ואין יה שרויה ביניהם. וזהו סוד בייי
 בגדו כי בנים זרים ילדו וכו' וכדי להודיעך ]ה[עקר הגדול הזה דע כי
 לכך נסמכה בתורה פרשת בן סורר ומורה ופרשת תלוי לפרשת יפת
 תואר. להודיע כי מאשה יפת תואר לקוחה בשביה לא יצא אדם צדיק
 מאחר שאין הכונה רק ליופי כי יצאו ממנה בנים סוררים ומורדים בשם
 [ .old .24] ראויים לארבע מיתות ב"ד. ודע כי לא לחנם אירע לדוד ענין
 אבשלום ותמר כי שניהם בני יפת תואר היו. ומכיוצא באותו השרש
 יולדו כיוצא באותן הענפי' ומאותו האילן יצאו פירות כיוצא בהם כי כל
 זה ההרהור גורם להוליד כיוצא באותה הצורה. ואם כן במה שעוררנוך
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 בפרק זה בענין כונת החבור והמחשבה וההרהור די אבל ואני רוצה
 לעוררך על עקר גדול ואמסור לך מתנה גדולה בסוד המחשבה היאך
 היא פועלת הצורה בדבר שהוא נתק]בל[ה לה הנה  רבותי' ז"ל אמרו
 הרהורי עבירה קשים מעבירה. ובמקום אחר אמרו מחשבה רעה אין
 הב"ה מצרפה למעשה חוץ  [ .old .25] מע"ז שנא' למען תפוש את בית
 ישראל בלבם. והנני מאיר עיניך בדברים באו סתומים בתלמוד. הנה
 אמרו חז"ל היה בן עזאי יושב ושונה והיתה האש מלהטת סביבותיו
רבינו כקרנותיו של משה  יוצאות  וקרנותיו  ודורש  יושב   ור' אליעזר 
 ע"ה. ותצטרך לדעת כל אלו הדברי' כי כונה אחת להם והנני מבאר.
כח יש  נמוך  למקום  גבוה  נמשך ממקום  בהיותו  המים  מעין  כי   דע 
 להעלות אותן המים אל מקום גבוה אחר כנגד גובה המקום שיוצאין
 ממנו. וכן ידוע לבעלי הקבלה כי מחשבות האדם הם ממקור הנפש
 השכלית שנמשכת מן העליונים ויש כח במחשבה להתפשט ולעלות
 ולהגיע [ .old .26] עד מקום מוצאה ובהגיעה אל המקור אז היא נדבקת
 באור העליון שמשם נמשכה ונעשין היא והוא דבר אחד וכשהמחשבה
 חוזרת להמשך ממעלה למטה נעשה הכל כדמיון קו אחד ואותו האור
 העליון נמשך למטה בכח המחשבה שמושכת אותו למטה ונמצאת
 שכינה למטה ואז האור הבהיר נמשך ומתפשט באותו המקום שבעל
 המחשבה יושב שם וכך היו החסידים הראשונים מדביקים המחשבה
 בעליונים ומושכין האור העליו' למטה ומתוך כך היו הדברים מתוספין
 ומתברכין כפי כח המחשבה. וזהו סוד צפחת השמן של אלישע וכד
[ .old .27] לומ' ז"ל  כן הוצרכו רבותי'  כן. ואחר שהדבר   הקמח כמו 
 כי בהתחבר האדם אל אשתו ומחשבתו נדבקת בעליונים הרי אותה
 המחשבה מושכת אור העליון למטה והוא שורה על אותה טפה שהוא
אותה טפה ונמצאת  צפחת השמן  כענין  בה  ומהרהר  עליה   מתכוין 
 נקשרת לעולם באור הבהיר. וזהו סוד בטרם אצרך בבטן ידעתיך וגו'
 מפני שכבר נקשר האור הבהיר בטפת אותו הצדיק בעת החבור לפי
זה והבן  ונמשך האור הבהיר למטה.  בעליונים  נקשרה   שהמחשב'  
 עד מאד. ותבין ממנו סוד גדול בענין אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי
זהו סוד שלא היו נפרדות מחשבתם אפילו שעה אחת מן  יעקב כי 
קנין לאדון   [28.  old. ] הנקנין  כעבדים  האבות  ונמצאו  העליון   האור 
 עולם ולפיכך אמ' אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב. ושם נאמ'
 וכי בשעה שהיו עסוקים במאכל ובמשתה ומשגל ושאר עסקי הגוף
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 כל כוונתם היתה לשמים ולא היתה מחשבתם נפרדת מן האור העליון
 אפי' שעה אחת ואפ' רגע אחד. ומתוך כך זכה יעקב להוליד שנים עשר
 שבטים כי כלם היו צדיקים תמימי' ואין בהם נפתל ועקש וכלם ראויים
 להיותם בדמיון סדרי עולם נושאי כלי בית ייי לפי שלא היתה מחשבתו
 נפרדת מן האור והדבוק העליון אפי' בעת החבור והתשמיש והבן זה
 עד מאד ולכן אמר שלמה במשליו הנמרצים בכל דרכיך דעהו והוא
 יישר אורחותיך ואמרו בכל [ .old .29] דרכיך אפ' לכל צרכי הגוף קטון
 וגדול ומה שאמ' דעהו כבר ידעת מהו לשון ידיעה שהוא חבור הנפש
 השכלית ודבוקה באור העליון כאשר חבור האדם באשה נקרא ידיעה
ידיעה. וכבר ידעת שלא נקרא  כן דבוק הנפש בעול' השכל נקראת 
זה מאד. והבן  יודע דבר פלוני עד שנדבק המשכיל במושכל.   האדם 
 ואם כן התבונן סוד אמרו בכל דרכיך דעהו ואומ' בסוף והוא יישר
 אורחותיך כי האור העליון יהיה נדבק במעשיו ויהיו כלם בסדר נכון

וקיים וזהו מאמר ז"ל וכל מעשיך יהיו לשום שמים.
 ואחר שהודענוך זה התבונן בהיות הרהורי עבירה קשים מעבירה כי
וטנוף מחשבתו נדבקת [ .old .30] מחשב בדברי רשע   בהיות האשם 
במשא היא   שהרי  לשמים  מחוייבת  נפשו  והרי  בעליונים   בטנופה 
 מטמאה אבל אלו עשה עבירה למטה לא נגע אל השמים משפטה או
 יקל מעליו יותר מן ההרהור הרע שהוא נדבק  בעליונים והוא קרוב
 לקצץ בנטיעות. ומכאן תבין סוד המהרהר בעבירה בשע' תשמיש כי
 אותה המחשבה המטונפת חלה על הטפה ומיסדת ממנה יסוד רשע
 ועול וטינוף ונקראת זרה והבן עד מאד אם בעל נפש אתה והנה מן
 המפתח הזה שמסרנו בידך תוכל להבין מעשה של אותו חסיד שהיה
[31. old. ] יושב בשערי טבילה כדי שתהיינה מחשבתן נדבקת בצורתו 
וצורתו נדבקת בעליונים. והתבונן עד היכן הגיע כח אותו חסיד ומעלתו.
 ואחר שאנו מתעסקין בענין המחשבה נודע לך ענין אחר ואע''פ שאינו
בהיות כי  והוא  ולזולתו.  זה  לספר  מועיל  זה  כל  עם  הספר   מכונת 
 החסידים הקדושים מדביקין מחשבתם בעליונים כל דבר שמחשבין
 בו ומתכוונין עליו באותה השעה היה מתקיים אם טוב ואם רע. וזהו
 שאמרו נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות וענין שאמרו במסכת תענית
 בההיא ברתא תובי לעפריך וכן מה שאמרו ז''ל כל מקו' שנתנו חכמי'
 בו עיניהם או מיתה או עוני ומן הענין הזה בא סוד התפלה והקרבנו'
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[ .old .32] הזה בא אותו הארור  שהוא סוד הדבוק בעליונים. ומן הענין 
 של בלעם הרשע שהיו אומרין עליו את אשר תברך מבורך ואשר תאור
 יואר ולפיכך היה לרוצה לעיין בישראל עיון שלם כדי שיוכל להדביק
 מחשבתו בעליונים וימשיך עליהם מחשבה רעה. ולפיכך אמ' וישא
גו' ולפיכך הוצרך לדקדק לכה נא  בלעם את עיניו וירא את ישראל 
 אקחך אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא
 תראה כי הרשע היה צריך לעיין במ' שכונתו עליו לטוב או לרע והיה
 מדביק מחשבתו למעלה והיה מושך כח עליון אל מי שהוא מתכוין
 ומעיין. וזהו עניין אשר תחזה מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עינים כי גלוי
 עינים ממש היה צריך. ולפיכך [ .old .33] נתכוון הרשע לעיין המזבחות
 שבעה ופר ואיל בכל אחת כדי להסכים אליו כל הכחות ולהקריבם אל
 מחשבתו כדי לקיים חפצו הרע בכל אשר יאוה. ולזה אמר עליו ויקחהו
 שדה צופים שהיה הרשע צופה בהם כדי להמשיך עליהם מחשבתו
שיעור וראה  המחשבות  כל  ומבין  יודע  הוא  ית'  השם  אבל   הרעה. 
 מחשבתו וקלקלה ולא הניחה לרצון בלעם הרשע כי אם לרצונו ית'
 ונטל השם יתעלה רשותו וכחו ולא הניח דבר וכח לפי רצונו הרע. כי
 אם לרצונו יתע' והבן זה עד מאד. ותראה עד היכן יגיע כח ההרהור
 והמחשבה אם לטוב אם לרע ואע"פ שאין זה מכוונת הספר תועיל
היכן עד  ההרהור  שיעור  יודע  בהיותך  שלימה   [34.  old. ] תועלת   בו 
 הוא מגיע ותדע סוד המחשבה מה היא פועלת בשעת החבור. ואחר
 שהודענוך סודות אלו הסתומים והנעלמי' העת לנו לעמוד בפרק זה

ונתחיל להעריך סוד הפרק הסמוך לזה כפי הראוי בעזרת האל.

  פרק ששי
הדרך החמישי באיכות החבור

 כבר הודענוך בפרקים אלו דברים רבי' שיש לך לכלול אותם עם מה
 שנ' בפרק זה ושימם כחותם על לבך. והנני מתחיל ואמ' ידוע כי כל
 איש צדיק וחסיד וצנוע כשהוא מדבר אינו מדבר כי אם בלשון רכה
 ובשפה רפה ובנחת רוח [ .old .35] ואינו מדבר גדולות וכשהוא מהלך
 מהלך בקומה כפופה וראשו נמוך ועיניו למטה וכן בשאר כל מנהגיו.
עינים לך  יש  אם  לעיין  לך  יש  ואתה  מזה.  בהפך  דרכיו  כל   והרשע 
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 לראות כי מאחר שבדרכים שאין בהם גנות אבר אצל בני אדם יש
 בהן גנות מעשה. ועל כן כל זמן שאתה מתחבר לאשה אל תהי נוהג
כנגד האשה ואל תקל את ראשך  ותעתוע  ודברי שוא  ראש   בקלות 
 ואל תרבה עמה שיחה בטלה. וכבר ידעת מה שאמ' ז''ל בפסוק ומגיד
 לאדם מה שיחו אפי' שיחה קלה שבין אדם לאשתו בשעת תשמיש
להכניסה תחלה בדברים לך  יש  ולפיכך  הדין.  עליה את   עתיד לתת 
 מושכין את [ .old .36] לבה ומישבין דעתה ומשמחין אותה כדי לקשור
 דעתה בדעתך וכונתה בכונתך. ולימ' לה דברים קצתם מכניסין אותה
 בחשק וחבור ואהבה ורצון ועגבים. וקצתם מושכין אותה ליראת שמים
 וחסידות ודרך צניעות. ומספר עמה בדברי נשים חסידות וצנועות היאך
 יצא]ו[ מהם בנים הגונים כשרים וטהורים ראויים לכתר עליון בעלי
שזכתה קמחית  כמעשה  הוראה  ובעלי  שמים  ויראי  וצניעות   תורה 
 לשבע' בנים ששמשו בכהונה גדולה ובאו חכמי' ושאלו ממנה במה
ימי כל  ביתי לא ראו שערות ראשי  קורות  ואמרה להם אפי'   זכתה 
מעשיה. ויושר  וחסידותה   [37.  old. ] צניעותה  לשאר  הפלגה  זה   וכל 
 ויכניסנה בדברים מהם אהבים ומהם עגבים  ומהם יראת שמים וצניעות
 וטוהר מחשבה. ויספר עמה באמצע הלילה או סמוך לשליש האחרון
 כענין שאמ' חז''ל בגמרת ברכות משמרה שלישית תינוק יונק משדי
 אמו ואשה מספרת עם בעלה. וכשהוא בועל אותה לא יבעלנה בעל
יאנוס אותה מפני שאותו החבור אין השכינה שורה בו ולא   כרחה 
 מפני שכונתה בהפך  מכוונתך. ואין דעת אשתך מוסכמת לדעתך ולא
 תריבנה ולא תכה אותה על התשמיש. והנה אמרו ז"ל במס'  יומא מה
 ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו
 [ .old .38] בשת פנים. אבל הוי מושך לבה בדברי חן ופתוי ושאר דברים
כונת מפני שאין  ישנה  והיא  אותה  בועל  תהי  ואל  ומיושבי'   הגונים 
 שניכם אחדות ואין מחשבת' מסכמת אל מחשבתך אבל הוי מעורר
 אותה ומכניסה בדברים. סוף דבר אחר שתהיה בודק בעצמך ותראה
 שאתה ראוי לשמש עשה בענין שיהא דעת אשתך מוסכם לדעתך.
 וכשאתה מתחבר אליה אל תמהר לעורר בה התאוה כדי שתתישב
 דעתה ותכנס בדרך אהבה ותתחיל היא להזריע כדי שיהיה זרע שלה
ז''ל וזרע שלך כצורה כצורה כמו שאמרו בענין אותו חסיד   כחומר 
 דומה כמי שכפאו שד כלו' [ .old .39] שלא היה מתכון להנאת החבור
 אמנם היה מ'ש'ת'מ'ש'4 התשמיש בעיניו כמי שמתעסק בדבר שאינו
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 ממלאכתו והיה חוב עליו לגמרו משום מצות עונה האמורה בתורה
 והתבונן המראה הגדול הזה ותראה האיך היה זה החסיד מתכוין כונה
כן מכל ואם  גמורה  ולמצוה  כלו לשום שמים  והיה מעשהו   עליונה 
 הדברים שהודענוך בפרקים הקודמים ובפרק זה יש לך להקיש כמה
 דברים שלא זכרנו מן הדברים שזכרנו. והוי כולל הדברים כלם. והנה
 מדעתך תבין דרך ההנהגה שאדם ראוי להתנהג בה בשעת תשמיש
[40. old. ] יותר על כל צניעות שאתה צריך להיות צנוע בשאר מדותיך 
 במאכל ובמשתה ובדרך ארץ. כי כפי הצניעות ומחשבה שאתה נוהג

בשעת החבור כך תחול הצורה על טפת הזרע.
 וזהו סוד תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק כלומ' אחר
 שאמ' לו השם ית' שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי גו' ואמ' לו אחר
 כך אבל שרה אשתך יולדת לך בן והקימותי את בריתי אתו כו' נתכוון
כל מדותיו הטובות בהיותו על  יתירה  כוונה   אברהם בשעת החבור 
 מדביק מחשבתו בעליונים ובהיותו מתכוין להוליד בן שיהיה ראוי וצדיק
 גמור כמוהו. וזהו אמרו אלה תולדות יצחק בן אברהם וגו' ואמ' ז"ל
 צדיק בן צדיק. ראה עד היכן הגיע כח צדקותו [ .old .41] עד שהעיד
 הב"ה על יצחק שאין בו מום לא בפנים ולא בחוץ. וזהו סוד והעלהו
גבי המזבח. ידעת שלא היה מום בדבר הקרב על  וכבר   שם לעולה 
והיא קדשים  קדש  העולה  כי  ידעת  וכבר  הזה  הגדול  המראה    הבן 
 באה על הרהורי הלב ועל חטאות המורגשות ולפיכך צריכה הפשט
 ונתוח ונקרא יצחק עולה תמימה וכל זה גרם אותו אברהם ע''ה בשעת
 החבור שנתכוון לשום שמים ממש וכן הדבר נוהג בכל שאר החסידים
בעליונים מחשבתם  ובהדביקם  מצוה  לשם  בהתכונם  כי  לבב   אנשי 
 בשעת החבור יולידו בנים ראויים לקדושה ולטהרה ולחסידות ולפיכך
 הוצרכה פרשת מגלת רות [ .old .42] באחרונה לומ' אלה תולדות פרץ
 פרץ הוליד את חצרון. כאשר פרץ צדיק גמור נתכוון גם הוא להוליד
 בן כמותו צדיק וזהו סוד פרץ הוליד את חצרון וגם חצרון נתכוון גם
 הוא לבן צדיק כמוהו. וזהו וחצרון הוליד את רם כו'. וכן כלם עד ישי
ית' בחר השם  בחנם  לא  כי  להודיע  צדיק.  בן  צדיק  דוד.   הוליד את 
 בדוד עבדו כי שלשלת עשרה דורות צדיקים גמורים זה למעלה מזה
 כדמיון עשרת סדרי עולם בסוד שיעור קומה. בסוד יו"ד שהכל תלוי
 בה. ולפיכך נקרא דוד שעשר מעלות כלולות בו. כי מפרץ ועד דוד י'
 מעלות צדיק בן צדיק ואם כן התבונן סוד מה שכללנו בפרקים אלו
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 [ .old .43] וכשתהיה נוהג במה שהודעתנוך בהם אני ערב לך להוליד
בן צדיק וחסיד מקדש שם שמים.

 והשם ברחמיו הרבים יפקח עינינו ועיניך במאור תורתו ויזכנו לדבוק
השגתו להוליד זרע מוכנן לעבודתו וליראתו אמן.

בני השם ישמרך ויחייך וידריכך באורח יושר.

הנה המאכלים הראויים לאותו הזמן

 הם כל דבר בינוני שהוא ממוצע בין הקור לחום וכל דבר שאינו מעורר
 את התאוה ביותר ולא מקרר ומבטל הכח. אמנם הדברים ההגונים מן
[44. old. ] הבשר הם התרנגליות הטובות שאינן שמינות לרוב ולא רזות 
 לפי שאין בכל מיני הבשר שיוליד דם בינוני וזרע זך כמו התרנגוליות.
 ואם לא יזדמנו התרנגוליות הנה חלמון הביצה מזוקקת במים טוב
שלא הזך  והיין  ונעים  טוב  הוא  הבחורים  הכבשים  בשר  וכן   ונעים. 
 יהיה חמוץ ולא חריף רק יין מיושב ובינוני ממנו מעט ולא הרבה. הוא
 מועיל מאד ומזקק הזרע מכל דבר מכוער. ויין לבן מעולה מן האדום
 לזה. והשמר מכל מיני ירקות באותה הסעודה. והוי מרבה במיני תבלין
 בינוניים כמו הזנגביל שהוא מזקק את הדם ומוסיף בכח המוח ומרבה
[45. old. ] את הדעת. וכן הקרונפל והכלונגאן. ומוח העופות הוא ענין 
 מעולה לזה. וכן הלוזים הנקראים אבילאנש. והזהר בכל מיני דג בין
טובים ברביגוניש שהם  הנקראים  אם מהקטנים  כי  לחים  בין   יבשין 
 ומועילין בזרע והשמר מבשר תיש ובשר בקר ובשר אווזים כי כלם
והאבטיחי' הקשואים  וגם  סרוחה.  טפה  ומולידי'  הזרע  את   עוכרים 
 והחציר והבצלים והשומים שאע''פ שהם מרבים את הזרע כלן בעלי

עכירות.
 ואתה בני הוי מתנהג בזה בעוד שאני בדרך. ובע''ה בעת בואי אוסיף

להשכילך בינה בעזרת הבורא אמן סלה.

סוד בחכמה ובתבונה ובדעת מעין
ובריכה ונחל איש ואשה חבור
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[Kaufmann A 177, 3. old.]

A Z  I G A Z S ÁG  K A P U I 1

Áldjon meg az Örökkévaló és őrizzen meg! Testvérem, mivel lelkesen ke-
resed az istenfélelem megismerésének útját, hogy az igazság fénylő útján 
haladhass a világosságot adó tiszta Lámpás felé, hogy elkerüld a homá-
lyos utat, melyen vakon botladoznak, akik nem látták soha a ragyogó 
fényeket, ezért azt kérted tőlem, testvérem, hogy mutassam meg neked, 
milyen úton-módon végezheti az ember szükségleteit Istennek tetsző mó-
don. Hogyan egyesüljön a férfi feleségével úgy, hogy törvénytudó és tanult 
fiak adassanak neki, akik méltók viselni Isten igáját. Mivel gondolataidat 
igaznak találom, feltárom előtted az igazság kapuit [Ps. 118:19], hogy elérd 
nemes célodat az Örökkévaló igaz Törvénye segítségével. Hogy biztosan 
célba érj, válaszomat fejezetekbe rendezem, és az első fejezetben előszóval 
vezetem be.

E L S Ő  F E J E Z E T

Tudd meg, testvérem (őrizzen meg az Isten), hogy Izrael népe az Örökké-
való (magasztaltassék) számára elkülönített nép, az Örökkévaló szava sze-
rint: „Ez (zu) az a nép, amit készítettem magamnak, hogy dicsőségemet 
elbeszéljék.” [Isa. 43:21] Itt az van írva: „Ez (zu) a nép”, máshol pedig az 
van írva: „Az Örökkévaló ez (zu), ellene vétkeztünk.” [Isa. 42:24] A két 
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szöveghely szóhasználatának párhuzamából a tartalom párhuzamára kell 
következtetnünk.2 Ezért mondjuk [az imában], hogy Te egyetlen vagy, 
a Neved egyetlen, és ki olyan, mint néped, Izrael, egyetlen nép a földön?3 
[4. old.] Aztán pedig az van írva: „készítettem magamnak”, vagyis: külön-
választottam magamnak, hogy a magam számára elkülönített nép legyen, 
ahogy írva van: „Különválasztalak titeket a többi néptől, hogy enyéim 
legyetek.” [Lev. 20:26]

Jól tudod, hogy a szolgák úgy viselkednek, ahogy uruktól látják. Nekünk 
az Örökkévaló (áldassék) az Urunk, mi pedig a szolgái vagyunk. Isten szent; 
szentségéhez semmi sem fogható. Nekünk pedig azt parancsolta, hogy 
szentek legyünk, mint ahogyan Ő is szent. Mestereink is így magyarázták 
ezt a bibliai szakaszt: „Az Ő útján járj!” [Deut. 28:9] – ahogyan Ő szent, 
úgy te is legyél szent; ahogy Ő könyörületes, úgy te is legyél könyörületes. 
Így aztán egész Izrael viselkedése az Örökkévalón (áldassék) alapul, mivel 
hozzá hasonulnak minden tettükkel. Isten (áldassék) pedig azt parancsolta: 

„Szenteljétek meg magatokat, és legyetek szentek, mert Én szent vagyok.” 
[Lev. 11:44] Mivel minden tettünk a Teremtő (áldassék) tetteinek mintáját 
követi, amikor helyesen és jól cselekszünk, akkor megszenteljük Isten nagy 
nevét, ahogy meg van írva: „Melyik nagy népnek vannak ilyen igaz törvé-
nyei és szabályai?” [Deut. 4:8], mert ilyenkor Teremtőnkhöz hasonulunk. 
Amikor pedig nem úgy viselkedünk, ahogy kellene, és rosszul cselekszünk, 
megszentségtelenítjük Isten nevét, mivel nem hasonulunk hozzá, és tette-
ink utálatosak. Erről mondták a Joma traktátusban [BT Joma 86a]: „Ha 
valaki szent szöveget tanul és recitál, és kedvesen bánik a többiekkel, akkor 
áll rá az írás: �Azt mondta nekem: A szolgám vagy, Izrael, veled büszkél-
kedem!�” [Isa. 49:3]. Ha azonban valaki úgy tanulja és recitálja a szent 
szövegeket, hogy közben kelletlen a többiekkel, és megszólják emberek: 
Látjátok ezt-és-ezt, aki jártas Tórában, milyen romlottak útjai és tettei? 
[5.  old.] – akkor őrá az áll: „[Megszentségtelenítik szentségem nevét,] 
hiszen azt mondják róluk: Az Örökkévaló népe ez, de elhagyták a földjét.” 
[Ezech. 36:20] – ami Isten nevének megszentségtelenítése. Mindennek 
pedig az az oka, amit mondtunk: mivel tetteink által hasonulunk Istenhez, 
nevének megszentelése vagy megszentségtelenítése is a mi tetteinktől függ. 
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Most, hogy mindezt tudomásodra hoztuk, tudd meg azt is, hogy az 
ember jóságának vagy rosszaságának oka az ember természete és fizikuma, 
testnedvei arányának4 megfelelően aszerint, hogy milyen volt az a mag, 
melyből kifejlődött. Végső soron tehát Isten nevének megszentelése vagy 
megszentségtelenítése attól függ, hogyan egyesül a férfi házastársával, és 
milyen fiakat nemz. Rendelkezett is erre nézve Isten, és figyelmeztetett 
minket, hogy meg kell szentelnünk magunkat szexuális életünkben, ahogy 
hagyományunk tartja: „Válasszátok el Izrael fiait tisztátalanságuktól!” 
[Lev. 15:31] – mert ettől függ az, hogy az ember igaz fiakat nemz, akik meg-
szentelik Isten nevét; vagy gonoszakat, akik megszentségtelenítik.  Mivel 
pedig ez így van, meg kell értened, mit értettek bölcseink az alatt, hogy 
meg kell szentelnünk magunkat házaséletünkben. Ennek a szentségnek 
pedig öt összetevője van: először is, az együttlét mibenléte; másodszor, az 
együttlét ideje; harmadszor, a megfelelő együttléthez kívánatos táplálko-
zás; negyedszer, az együttlét szándéka; ötödször, az együttlét minősége. 
Nekilátok elmagyarázni minden dolgot szép sorjában.

[6. old.]

M Á S O D I K  F E J E Z E T :  
E L Ő S Z Ö R ,  A Z  E G Y Ü T T L É T  M I B E N L É T E

Tudd meg, hogy a férfi egyesülése feleségével szent és tiszta dolog, ha a 
megfelelő módon történik, a megfelelő időben és helyes szándékkal. Ne-
hogy azt gondolja bárki, hogy a megfelelő együttlét bármilyen szempont-
ból is szégyenletes vagy visszataszító volna, Isten ments! Hiszen a helyes 
együttlétet „megismerés”-nek5 nevezik, és nem véletlenül, hanem ahogy 
meg van írva: „Megismerte Elkana feleségét, Hannát.” Ennek titkos ér-
tel me az, hogy a sperma, ha szentségben és tisztaságban fakad, akkor a 
tudás és az értelem [forrásából] ered, ami az agy. Világos, hogy nem nevez-
nék az együttlétet megismerésnek, ha nem volna benne nagy szentség. 
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Nem úgy van, ahogy a rabbi [Maimonidész] gondolta, amikor „A tévely-
gők útmutatójában” Arisztotelészt magasztalta, aki szerint a tapintás ér-
zéke szégyenletes ránk nézve. Isten ments, nem úgy van, ahogy ez a görög 
állítja! Ez ugyanis eretnekséget takar, még ha nem is nyilvánvalóan. Mivel ha 
Arisztotelész hitt volna abban, hogy a világot Isten szándékosan teremtette, 
akkor nem beszélt volna így ez a semmirekellő görög. Azonban mi, a Tóra 
népe, hisszük, hogy Isten úgy teremtett mindent, ahogy bölcsessége el-
rendelte, és semmi szégyenletes vagy visszataszító dolgot nem teremtett. 
Ha azt mondanád, hogy a nemiség szégyenletes, akkor a nemi szervek is 
szégyenletesek volnának, holott Isten teremtette őket, ahogy írva van: 

„Ő  alkotott és szervesített téged.” [Deut. 32:6] Bölcseink ezt úgy értelmez-
ték a Hullin traktátusban [BT Hullin 56b], hogy a Szent (áldassék) te-
remtette az ember minden szervét. A Prédikátor könyvének midrásában 
[Ecclesiastes Rabbah 4:14] pedig úgy magyarázzák ezt a szakaszt: [7. old.] 

„amit már megcsináltak” [Ecc. 2:12], hogy Isten és mennyei törvényszéke 
megvizsgált minden szervet, és rendben valónak találta őket. Hogyan le-
hetnének a nemi szervek szégyenletesek, hogyan teremthetett volna Isten 
bármi tökéletlen vagy szégyenletes dolgot? Hiszen akkor tettei nem vol-
nának tökéletesek, holott a legnagyobb próféta azt mondta: „Kőszikla, 
akinek tettei tökéletesek.” [Deut. 32:4] És ahogy meg van írva: „Látta 
Isten [mindazt, amit teremtett], és minden nagyon jó volt.” [Gen. 1:31] 
Hanem a dolog úgy áll, ahogy írva van: az Örökkévaló „...szeme tisztább 
annál, hogy rosszra nézhessen” [Hab. 1:13] – semmi sem romlott vagy 
szégyenletes előtte. Ő teremtette a férfit és a nőt, és minden egyes testré-
szüket, szerveiket rendeltetésük szerint, és nem teremtett bennük semmi 
szégyenleteset. Világos bizonyíték erre a teremtés története: „Mindketten 
meztelenek voltak, a férfi és felesége, és nem szégyenkeztek.” [Gen. 2:25] 
Mindez persze az előtt volt, hogy vétkeztek volna, amikor még csak a tiszta 
szellemi fogalmakkal foglalkoztak, és minden szándékuk Istenre irányult, 
és ugyanúgy tekintettek a nemi szervekre, mintha csak a másik szemébe, 
kezére vagy bármely testrészére néztek volna. Azonban, amikor a testi 
élvezetek felé kezdtek fordulni, és nem Istenre irányult a szándékuk, akkor 

„megtudták, hogy meztelenek” [Gen. 3:7]. Ennek az a magyarázata, hogy 
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miként a kéz felmagasztosul és megdicsőül, amikor a tóratekercset írja, de 
lealacsonyodik, ha lop vagy alávaló dolgot tesz, ugyanúgy történt a férfi 
és a nő nemi szerveivel is, mielőtt és miután vétkeztek. Ahogy minden 
egyes testrész magasztossá és dicsővé válik, amikor jót teszel, és alávalóvá, 
ha rosszat, így az első ember nemi szervei is. Tehát az Örökkévaló (ma-
gasztaltassék) minden útja [8. old.] igazságos, tiszta és hibátlan, ami pedig 
visszataszító, az csak az ember tetteiből származhat. Erre mondta Salamon 
király: „Lásd, csak erre jutottam: Isten igaznak teremtette az embert, de 
az ember mindenféle képzelgése után törekedett.” [Ecc. 7:29] Vagyis a 
teremtés részéről semmi romlott vagy visszataszító dolog nincs az ember 
egyetlen tagjában sem, hiszen mind magasztos bölcsességben, jónak és 
hibátlannak teremtetett. Hanem az ember vétkeivel visszataszítóvá tett 
olyan dolgokat, melyekben eredendően semmi visszataszító nincsen. Értsd 
meg ezt alaposan! A párosodás és a megismerés [tudás]6 titka, amire uta-
lok neked, annak titka, hogy az ember részese a bölcsesség, a megértés és 
a megismerés titkának, mert a férfi a bölcsesség titka, a nő a megértés titka, 
a tiszta egyesülés pedig a megismerés [tudás] titka.7 Ez a férfi és a nő titka 
a kabbala, a misztikus hagyomány szerint. Ezért aztán a megfelelő módon 
történő egyesülés nagy és magasztos dolog. Még ennél is nagyobb titok a 
[szövetség ládáján álló] kerubok titka,8 melyek úgy egyesültek egymással, 
mint a hím és a nő. Ha ez szégyenletes dolog volna, nem adott volna pa-
rancsot elkészítésükre a Világ Ura, és nem helyezte volna őket a legszen-
tebb és legtisztább helyre, igen mély alapra. Őrizd meg ezt a titkot és ne 
fedd fel senkinek, mert elárulja a helyes felemelkedés titkát.9 Ez a titka 
annak, ami Salamon templomáról van írva: „[Kerubokat, oroszlánokat 
és pálmákat vésett rá], mindegyiket a maga helye szerint, és koszorúkat 
körbe.” [1Reg. 7:36] [Mire azt kérdezte valaki: Mit jelentenek a „maga 
helye szerint és koszorúkat” (kemaʿar is velojot) szavak? Rabba b. Sila] 
azt felelte: Mint egy férfi, aki a párjával ölelkezik (kais hameʿore balivaja 
selo). [BT Joma 54b]10 Ezzel kapcsolatban mondták: „Gyalázat törte  össze 
szívemet és elgyengültem.” [Ps. 69:21], mert amikor beléptek az ammo-
niták a jeruzsálemi Templomba, azt mondták: Nézzétek, mik ezeknek 
az isteneik! Gyalázkodtak és gúnyolódtak [9. old.] a kerubok miatt. 
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Ha  felfogod a kerubok titkát, és a hangét, ami közülük hangzott fel,11 ak-
kor megérted, amit bölcseink mondtak: amikor a férfi szentségben egyesül 
a feleségével, az isteni jelenlét (Sekhina) 12 lakozik közöttük. A férfi és a nő 
titka a „férfi”[-t jelentő héber szó, (איש) „is”]-ben lévő „y” betű, és a 

„nő”[-t jelentő szó, (אשה) „isa”]-ban lévő „h” betű, vagyis a YH [יה, Isten 
neve]. De ha elragadja őket a szenvedély, az isteni jelenlét távozik közülük, 
és nem marad más, csak tűz, tűz [אש אש, „es es” ].13 Értsd meg ezt, mert 
ebben a mondásban tárták fel a bölcsek az egész titkot, és ha így van, akkor 
minden, amit mondtunk, be van bizonyítva. Erre a titokra gondoltak a 
bölcsek, amikor azt mondták: „Hárman közreműködnek az ember szü-
letésében: az apja, az anyja és fölöttük a Szent (áldassék).” [BT Nidda 31a]
A Talmud Kiddusin traktátusában [30b] is azt mondták: „Ha valaki tisz-
teli apját és anyját, a Szent (áldassék) azt mondja: úgy tekintem nekik, 
mintha köztük laktam volna, és megtiszteltek volna.” Ha ez valami gya-
lázatos dolog volna, hogyan gondolhatnák, hogy az Örökkévaló részt vesz 
benne? Pedig az Örökkévaló így szólt Ábrahámhoz Izsák születésével 
kapcsolatban: „Megáldom Sárát, és még egy fiat is adok neked tőle!” 
[Gen. 17:16] Rebekkával kapcsolatban meg az van írva: „[Izsák könyörgött 
a felesége miatt az Örökkévalóhoz, mert meddő volt,] az Örökkévaló pe-
dig meghallgatta; és teherbe esett Rebekka, Izsák felesége.” [Gen. 25:21] 
Rahel és Lea ügyében meg az van írva: „és megnyitotta a méhét” [Gen. 29:31 
és 30:22]. Elkanával kapcsolatban meg ez: „És megismerte Elkana a felesé-
gét.” Azt mondták bölcseink a Taanit14 [BT Taanit 2a] traktátusban: 

„Három kulcs van [Isten kezében], melyeket nem adott át küldöncnek: 
[az eső, a születés és a holtak feltámadásának kulcsai].” Az egyik ezek kö-
zül a foganás, ahogy meg van írva: „és megnyitotta a méhét” [Gen. 29:31]. 
Ha szégyenletes dolog volna, miért intézné a Szent (áldassék) saját maga, 
miért ne bízná küldöncre? A Genesis Rabbában [85:9] pedig azt olvassuk 
[Júdáról, aki meglátta Tamart, de nem ismerte fel, és prostituáltnak vélte]: 

„»És letért hozzá az útról.« [Gen. 38:16] Vagyis tovább szeretett volna 
menni, de a Szent (áldassék) intett a vágyért felelős angyalnak stb.” Ebből 
azt tanuljuk, hogy a Szent (áldassék) akarta és kívánta, hogy egyesüljenek. 
Ezért ikrek születtek az együttlétükből, egyformán igazak, egyformán tisz-
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ták, olyanok, mint a Nap és Hold, Perec [áttörés] és Zerah [felragyogás].15 
Vedd észre, hogy kettejükben a világ rendszere tükröződik. [10. old.] Nem 
volt semmi szégyellni való Júda és Tamar egyesülésében, ahogy nincs semmi 
szégyellni való a világ rendjének helyreállításában akár egy részét, akár az 
egészét illetően. Ruthtal kapcsolatban pedig az van írva: „Az Örökkévaló 
megadta neki, hogy foganjon és fiút szüljön.” [Ruth 4:13] Ha [azt gon-
dolnád, hogy] ez szégyellni való, nemde meg van írva: „Látni se bírod az 
üzelmeket, szemed tisztább annál, hogy rosszra nézhessen.” [Hab. 1:13] 
Következésképp annak a semmirekellő görögnek a szavai tévesek olyan 
értelemben, hogy ha az együttlét Istennek tetsző módon történik, akkor 
nincs is annál tisztább és szentebb dolog. Ezért mondják az igazak házas-
életéről: „Mielőtt megformáltalak volna anyád méhében, már ismertelek, 
mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek.” [Jer. 1:5] Vagyis az igaz  ember 
formáját Őneki (áldassék) tulajdonítja, mintha Ő formálná meg az igaz 
embertől származó spermát, ahogy írva van: „mielőtt megformáltalak 
volna anyád méhében”. A gonosz, erőszakos ember magja tisztátalan, és 
az Örökkévalónak semmi köze hozzá, ahogy meg van írva: „A gonoszak 
elidegenedettek már az anyaméhtől fogva.” [Ps. 58:4] Értsd meg ezt: 
a gono szak elidegenedettek és kívülállók, az Örökkévaló (áldassék) dolgai-
hoz nincs közük. 

Minden, amit eddig elmondtunk, annak a titoknak része, hogy a világ 
rendje és szerkezete a férfi és a nő kapcsolatának mintáját követi, a kiáradás16 
és a befogadás kettősségének megfelelően. Ha a férfi a megfelelő módon 
egyesül feleségével, akkor az ég és a föld teremtését képezik le, ahogy meg 
van írva: „Így szól Isten, aki kiterjesztette az eget és szilárd alapra helyezte 
a földet, és megformálta az ember lelkét.” [Zak. 12:1] És ahogy meg van 
írva: „Közösségét a földön alapozta meg.” [Amos 9:6] Mivel ők [a házas-
pár és Isten] egy közösséget alkotnak az ember teremtésében. Ez a titka 
[a  többes szám első személyben lévő bibliai szakasznak]: „Készítsünk em-
bert a mi képmásunkra.” [Gen. 1:26] Mármint, hogy Én is részt veszek 
[minden egyes] ember teremtésében. A közös teremtés azt jelenti, hogy 
az apától és az anyától származik a test felépítése minden tekintetben, és 
az Örökké való (áldassék) helyezi a lelket a testbe, ahogy meg van írva: 
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[11. old.] „És orrába fújta az élet leheletét.” [Gen. 2:7] És ahogy meg van 
írva: „A por visszatér a földbe, ahonnan vétetett, a lélek pedig visszatér 
Istenhez, akitől származott.” [Ecc. 12:7] Ti, akiknek van szemetek, lássátok, 
vajon szégyenteljes lehet-e olyasmi, amiben az Örökkévaló (áldassék) részt 
vesz? Tehát a helyes házasélet a világ felépítésének és benépesítésének titka, 
amiben az ember társa lesz Istennek a teremtés művében. Ez a titka annak, 
amit bölcseink mondtak: Amikor a férfi szentségben egyesül feleségével, 
az isteni jelenlét (Sekhina) lakozik közöttük. Ez a férfi (איש) és nő (אשה) 
[szavak betűinek] titka.17 Ez a titka annak, hogy „Mielőtt megformálta-
lak volna anyád méhében, már ismertelek.” [Jer. 1:5] És annak titka, hogy 

„Szentelj nekem minden elsőszülöttet.” [Ex. 13:2] És annak, amit mond-
tunk, hogy ha elragadja őket a szenvedély, az isteni jelenlét távozik közülük, 
a tűz (אש) [szó betűi] titkának megfelelően.18 És ez a titka annak, hogy 

„A gonoszak elidegenedettek már az anyaméhtől fogva.” [Ps. 58:4] Értsd 
meg ezt alaposan!

Miután felhívtuk figyelmedet az első dologra, vagyis az együttlét miben-
létének alapjaira, tudatjuk veled a második dolgot is, ami az első ellentéte. 
Ugyanis, amikor az ember szándéka nem Istennek tetsző, akkor magja 
nem más, csak egy bűzös csepp, amihez az Örökkévalónak (áldassék) 
semmi köze, és közösülése olyan, mint aki magját hiába veszejti, és a 
földre ontja. Olyan, mintha asérát19 ültetne, és bálvány áldozatnak hiz-
lalna borjakat. Mivel romlott és rossz magot vet el, ami olyan, mint „egy 
szúrós tövis” [Ezech. 28:24]. Ahogy mondtuk, az Örökkévalónak nincs 
hozzá köze, ahogy meg van írva: „A gonoszak elidegenedettek már az 
anyaméhtől fogva.” [Ps. 58:4] Holott rendelkezett erről az Örökkévaló 
(áldassék) a Tórában, mondván: „Legyetek szentek, mert Én szent vagyok.” 
[Lev. 20:26] Folytatjuk a magyarázatot a következő fejezetekben. 

[Megjegyzés a margón]: Eddig nem találtam a diszkusszióban semmi 
félrevezetőt [eretnek gondolatot], csak a bölcsek mondásait […].
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[12. old.]

H A R M A D I K  F E J E Z E T :  
M Á S O D S Z O R ,  A Z  E G Y E S Ü L É S  I D E J E

Az Örökkévaló (áldassék) azt parancsolta a Tórában: „[Az első feleség] 
megélhetéshez, ruházkodáshoz, nemi élethez való jogát ne csorbítsa [ha 
második feleséget is vesz].” [Ex. 21:10] A nemi élethez való jogot a Talmud 
részletezi, hiszen a házasélet elvárható gyakorisága az adott személy hely-
zetétől és körülményeitől függ. De most beszéljünk csak a tanult embe-
rekről, a többieket hagyjuk. Bölcseink a következő szakaszt: „Gyümölcsét 
idejében hozza” [Ps. 1:3] a tanultak házaséletére vonatkoztatták,20 melynek 
ideje mindig sabbat éjjelén21 van.

Köztudott, hogy az ember magja a test élete és ragyogásának fénye, 
legkiválóbb és legtisztább vére,22 mert ha nem így volna, nem hordozná 
magában az ember formáját.23 A mag az ember testének része, és minden 
egyes testrész kezdeményét magában hordja, hiszen köztudott, hogy nem 
születik szem a fülből, sem fül a szemből, hanem minden testrész valamely 
hasonlónak a természetét követi. Búzaszemből nem lesz sem borsó, sem 
lencse, és az ember magjából sem születik szamár, ökör vagy kecske. Tehát 
minden egyes testrésznek és minden egyes formának megvan a maga sajá-
tos természete és meghatározott képessége, és hasonlóból születik. Nem 
lehet ellenérvként felhozni a vakot, aki látót nemz, mert a [hibátlan] szerv 
sajátos képessége benne van a test általános természetében.

Mivel pedig a mag minden egyes testrészből elvesz egy részt, nem jó, ha 
a férfi állandóan a feleségén csüng, mint egy kakas, mert akkor egészen 
megfogyatkozik az ereje, szemének fénye is elhalványul, és minden egyes 
testrészének ereje egyre csak csökken. A házaséletre megfelelő sabbat éjjel-
nek titka az, [13. old.] hogy ekkor tér vissza az előre és hátra mozgó égi 
szférák mozgása a kezdőpontba, ezért ha a férfi ekkor él szexuális életet, 
akkor képes lesz magából kiárasztani a nemzéshez szükséges képességet 
a megfelelő nagyságban anélkül, hogy a teste elgyengülne, hiszen [az égi 
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szférák emanációjából, mely a heti ciklus befejeztével különösen erős] 
már megkapta azt a képességtöbbletet, amit kiáraszthat magából. Ezért 
mondták azt, aki „gyümölcsét idejében hozza” [Ps. 1:3] – vagyis sabbat éj-
szakánként. A vers folytatása pedig „levelei nem fonnyadnak el [és  minden 
sikerül neki]”. [Ps. 1:3]. Vagyis, ha a megfelelő szándékkal közösül, nem 
vall kudarcot.

Azért sabbat éjjelenként kell csinálni, mert a sabbat a világ alapja,24 és 
a spirituális világ mintája, mert „a szombat az Örökkévalóé” [Ex. 20:10]. 
Ezért van az, hogy a tanultak házaséletére a sabbat éjszakát jelölték ki, 
mert az intellektuális lelket tartották szem előtt, vagyis hogy olyan formát 
 nemzzenek, mely alkalmas az Örökkévaló szolgálatára, mivel magasztos és 
tiszta intellektuális lélekkel bír. Ahogy írva van: „A hetedik napon abba-
hagyta a munkát és felfrissült a lelke.”25 [Ex. 31:17] Ez a tanultak házas-
életének ideális időpontjára utal. Figyeld meg, hogy nem a test napjait, 
vagyis a hétköznapokat jelölték ki számukra, hanem a spiritualitás napját, 
a nyugalom szombatját. Értsd meg ezt, mert hasznodra válik.

Most, hogy ezekre figyelmeztettünk, visszatérünk arra a témára, ami-
ről eredetileg beszélni akartunk. Az együttlét ideális időpontjának három 
aspektusa van: először is, melyik napon; másodszor, az étkezéshez képest 
mikor; harmadszor, mely napszakban. Az első szempontot már kifejtettük 
ebben a fejezetben. A második szemponttal kapcsolatban azt kell tudnod, 
az ételnek három emésztési fázison kell átmennie. A negyedik fázisban 
pedig vagy fehér vérré [anyatejjé] változik, mely a [csecsemő] testét táplálja, 
vagy a férfi magjává. [14. old.] Ha az ember evés után él nemi életet, amikor 
testének természete forr és a vére zavaros, nem tiszta és áttetsző, akkor a 
spermája zavaros, romlott, bűzös és szennyes lesz, nem pedig tiszta, áttet-
sző és makulátlan. Ezért aztán az abból kifejlődő gyerek zavaros, szennyes 
alapelemből alakul ki. Róla mondja az Írás: „Üzelmeket fogan, hazugságot 
szül.” [Ps. 7:15] Továbbá: „A gonoszak elidegenedettek már az anyaméhtől 
fogva.” [Ps. 58:4] [Kaufmann A 178, 1. old.] Az ilyen sperma összetevőinek 
természete miatt szükségszerű, hogy ami belőle formálódik, az romlott 
és szennyes. Ezért az embernek akkor kell házaséletet élnie, amikor lelke 
nyugodt, a test belső természetei nyugalomba kerülnek az emésztés okozta 
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fortyogás után, a vér kitisztul, az üledékek a maguk természetes helyére 
kerülnek, a test alapösszetevői tökéletes rendszert alkotnak. Ez pedig az 
éjszaka második fele körül következik be. Ezzel kapcsolatban mondták 
a bölcsek a Berakhot traktátusban [BT Berakhot 5b]: „Aba Benjamin 
azt mondta: Két dologgal törődtem egész életemben: [hogy imádkoz-
zam, mielőtt ágyba bújok, és hogy] ágyam észak–dél irányban legyen stb. 
Rabbi Jichak pedig azt mondta: Aki észak–dél irányban helyezi el az ágyát, 
annak fiai születnek, ahogy meg van írva: »Kincseddel26 megtelik hasuk, 
bővelkednek fiakban.« [Ps. 17:14] Rav Nahman bar [2. old.] Jichak azt 
mondta: És a felesége nem vetél el, hiszen az egyik helyen az van írva: 
»kincseddel megtelik hasuk«, a másik helyen pedig: »kiteltek szülésének 
napjai [és ikrek voltak a méhében]«27.” [Gen. 25:24]. Figyelmeztetnelek 
kell ezzel a történettel kapcsolatban arra, hogy nincs olyan ostoba idióta 
a földkerekségen, aki azt hinné, attól fognak fiai születni, hogy az ágyát 
észak–dél irányba helyezi, vagy abban bízna, hogy ez megvédi feleségét a 
vetéléstől, vagy elhinné, hogy a világ tartóoszlopai, a tudós bölcsek ilyene-
ket mondanának. Hanem arról van szó, hogy a bölcsek – szokásukhoz 
híven – célzások mögé rejtették üzenetüket. Mindjárt elmagyarázom. 
Köztudott, hogy az északi oldal igen hideg, a déli pedig nagyon meleg. 
Az igaz bölcsek pedig tudják, hogy a szélsőségek és a túlzások nem helyesek, 
hanem a középutat kell választani. [3. old.] Erre mondta Salamon: „Ne 
légy túlságosan igaz, és ne okoskodj túl sokat. Ne tégy túl sok rosszat, és 
ne légy együgyű.” [Ecc. 7:16–17] Mivel észak és dél a hideg és a meleg ellen-
tétpárja, és olyanok, mint a két vese, bölcseink arra akartak célozni ezekkel 
rejtett értelmű szavaikkal, hogy aki akkor bújik ágyba feleségével, amikor 
testnedvei egyensúlyban vannak, középúton hideg és meleg között, annak 
természete nyugalomban marad, és nem élvez el túlságosan hamar, hanem 
képes lesz lassan szeretkezni, úgy, hogy a nő élvezzen el először. A  nő magja 
adja az anyagot, és utána a férfi magja a formát, alakot formázva az anyag-
ból. Ez a titka annak a bibliai szakasznak, hogy „ha egy nő elveti magját”, 
majd rögtön utána: „és fiút szül”. [Lev. 12:2]. És ez a titka annak, amit böl  - 
cseink mondtak az igazakról, akik visszatartják magukat [addig, amíg a nő 
el nem élvez],28 [4. old.] és ezért fiúgyermekeik születnek, ahogy meg van 
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írva: „A fiakat az Örökkévaló adja örökül, jutalom29 a méh gyümölcse.” 
[Ps. 127:3] Ha ezt megértetted, értsd meg annak titkát is, hogy aki ágyát 
észak–dél irányba helyezi, annak fiai születnek. Mármint, hogy az éjszaka 
közepén következik be az, hogy az ember testének forrása az elfogyasztott 
étel emésztése miatt megszűnik, testnedvei tiszták és egyensúlyban állnak. 
Ami pedig azt illeti, hogy észak–dél irányban, vagyis a hideg és a meleg 
között: köztudott, hogy aki hideg spermából fogan, az ostoba és együgyű 
lesz; aki forró spermából fogan, az indulatos és forróvérű lesz. Azonban 
aki sem túl hideg, sem túl meleg spermából fogan, az értelmes lesz, nyu-
godt, kiegyensúlyozott és megértő, jelleme és nézetei vonzók lesznek a 
többiek számára. Erre mondja az Írás: „és fiúgyermeket adsz szolgálódnak” 
[1Sam. 1:11]. [5. old.] Ahogy bölcseink magyarázták a Berakhot traktátus - 
ban [BT Berakhot 31b]: „[fiúgyermeket] – nem [túl] sötét bőrűt, nem [túl] 
világos bőrűt, nem bölcset, nem ostobát, nem magasat, nem alacsonyt”, 
mert mindezek a jellegzetességek mértékkel lesznek benne, ha az ember 
testnedvei hideg és meleg közt vannak, ami az észak–dél irány titkos je-
lentése, és a fiúgyermekek születésének titka, ahogy mondtuk. Ami azt 
illeti, hogy a felesége nem fog elvetélni, az is teljesen megalapozott állítás, 
amit mindjárt megvilágítok neked a magyarázat fényével. Tudod, mit 
mondtak bölcseink a Joma traktátusban [BT Joma 82b] a terhes nővel 
kapcsolatban [aki a jom kippuri böjtnapon étel] illatát érezte [és meg-
kívánta], mire ráolvastak [egy mondatot a Bibliából], és a ráolvasás segített. 
Ez az észak–dél irány titka. Mire föl azt idézték: „Mielőtt megformálta-
lak volna anyád méhében, már ismertelek.” [Jer. 1:5] Egy másik terhes nő 
magzatára viszont hiába olvastak rá, nem segített, mivel az északi irányra 
hajlott. Erre azt idézték: „A gonoszak elidegenedettek már az anyaméhtől 
fogva.” [Ps. 58:4] Köztudott, hogy a vetélés oka [6. old.] az, hogy a méh 
valamely szélsőség felé hajlik: mohóságra vagy túlzott élvezetekre, hidegre 
vagy forróságra. Azonban, ha a méh állapota kiegyensúlyozott, semmiképp 
sem vetél el, mint ahogy a jól beállított mérleg is egyensúlyban van, nem 
billen egyik irányba sem. De a magzat, akire hiába olvastak rá, elvesztette 
egyensúlyát, és az anyja elvetélt volna, ha nem evett volna abból a tilos 
dologból, amit a magzat az illata miatt megkívánt. Ha azt vetnéd ellen, 
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hogy az igaz magzat anyja is kívánóssá lett az étel illatától, [azt felelem:] 
ennek ellenére visszaállította egyensúlyát. A gonosz magzat anyja viszont 
végképp elvesztette egyensúlyát, engedett állati ösztöneinek, és nem tudta 
megtartóztatni magát. Úgyhogy értsd meg és gondolkodj el azon, mikor 
helyes házaséletet élni, [7. old.] és akkor olyan fiaid születnek, akik méltók 
lesznek a tanulásra és tanításra. Ebben a fejezetben megvitattuk a házas-
élet ideális időpontjának három aspektusát a megfelelő nap, napszak és 
az étkezés idejének szempontjából. Ennyi elég neked.

N E G Y E D I K  F E J E Z E T :  
H A R M A D S Z O R ,  A  M E G F E L E L Ő  É T E L

Köztudott, hogy olyan a test, amilyen a tápláléka. Tapasztalatból tudjuk, 
hogy ha egy állattól elveszik táplálékát, elpusztul. Az Örökkévaló (áldas-
sék és magasztaltassék), akinek minden útja igaz, megparancsolta nekünk, 
hogy állatokat vágjunk le azért, hogy megegyük őket. Miért tette ezt, holott 
jó lett volna nekünk az is, ha gyümölcsökön meg növényeken élünk? Miért 
engedte meg, hogy az állatok vérét ontsuk, nagy szenvedést okozván nekik? 
Tudd meg, hogy a világrend alapja, [8. old.] hogy az Örökkévaló (áldassék) 
jól bánik minden teremtményével, és könyörületes velük. Ahogy meg 
van írva: „Jó az Örökkévaló mindenkihez, és minden tette könyörületes.” 
[Ps. 145:9] Ez a passzus azt tanítja, hogy az állatok levágása és fogyasztása 
az állatok javát szolgálja, nagy kegyelem és irgalom a számukra. Mindjárt 
elmagyarázom. Köztudott, hogy a gyomor megőröl minden ételt, amit az 
ember elfogyaszt. A gyomorból az étel a gyomor alatti felső belekbe kerül, 
és onnan a máj kiszívja az étel legjobb, leg értékesebb, legtisztább és legtáp-
lálóbb részét. A maradékot pedig az alsó belekbe taszítja, ahonnan végül 
kiürül. Amit pedig a máj kiszív az ételből, azt újból megfőzi, vérré alakítja 
át, megtisztítja, [9. old.] és továbbküldi a szívbe. A szív pedig szétküldi az 
összes testrészbe. Amikor a vér eljut a testrészekbe, harmadszor is megfő 
a testrész fajtájának megfelelően. A húsban hússá válik, a zsírban zsírrá, 
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a csontban csonttá, az erekben erekké, az inakban inakká – mert a test a 
vérből táplálkozik. Így aztán az állat javát szolgálja, ha levágják, hiszen az 
állat szintjéről az emberi test szintjére emelkedik. Ez az alsó világ négy ösz-
szetevőjének útja, vagyis az ásványok, a növények, a nem beszélő állatok és 
a beszélő állatok útja: az ásványok a négy elemből táplálkoznak; a növények 
a négy elemből és az ásványokból; a nem beszélő állatok [10. old.] a növé-
nyekből, az ásványokból és a négy elemből. A beszélő élőlény pedig a nem 
beszélőből, a növényekből és az ásványokból. Így minden egyre magasabb 
szintre kerül, amíg a ciklus egy teljes kört nem ír le. Erre mondja az Írás: 

„Jó az Örökkévaló mindenkihez, és minden tette könyörületes.” [Ps. 145:9] 
Mivel az elemek szintjéről magasabb szintre emelkedik, vagyis az ásványo-
kéra. Az ásványok is magasabb szintre emelkednek, a növények szintjére, 
melyek növekednek. Onnan pedig még magasabb szintre emelkednek, 
a nem beszélő állatok szintjére, amikben megvan a növekedés és a mozgás 
képessége, valamint a négy elem vegyítésének képessége is. A nem beszélő 
állatok szintjéről pedig még magasabb szintre emelkednek, vagyis a beszélő 
állatok szintjére, akikben megvan a beszéd, a mozgás, a növekedés és a négy 
elem vegyítésének [11. old.] képessége is. Tehát azért szolgál minden dolog 
táplálékául valami másnak, hogy egyre magasabb szintre emelkedhessék. 
E bevezetés után értsd meg, hogy a vér táplálja a testet, és átalakul testté, 
a vér minősége pedig a táplálék természetétől függ, mert abból keletkezik. 
Tudnod kell, hogy ha az étel nehéz és zavaros, a belőle létrejövő vér is nehéz 
és zavaros lesz. Ha az étel tiszta és friss, akkor a vér is az lesz. Ezért tiltotta 
meg nekünk az Örökkévaló (áldassék) a Tórában egyes ételek fogyasztását. 
Némelyek eltompítják a szívet, mint a zsír és a vér. Mások erőszakossá 
tesznek, mint a ragadozó állatok húsa. Megint mások elzárják az értelem 
és a bölcsesség útjait, mint például a nyúl és a disznó és hasonlók. Vannak, 
melyek [12. old.] mindenféle betegséget okozhatnak, mint a különböző 
csúszómászók és tengeri herkentyűk. Egy szó, mint száz, általában azt 
mondja róluk az Írás: „Ne tegyétek magatokat utálatossá azokkal az álla-
tokkal, madarakkal és csúszómászókkal, melyeket tisztátalannak jelöltem 
ki számotokra.” [Lev. 20:25] Így tudatta, hogy mindezek a visszataszító és 
undorító dolgok rossz vért szülnek, mely a legkülönfélébb bajok forrása. 
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Bölcseink mondása, miszerint meg kell szentelnünk magunkat nemi éle-
tünkben, a táplálkozásra is vonatkozik. Az a helyes, ha az ember tápláléka 
se nem hideg, se nem meleg, és olyasmikből áll össze, melyek tiszta és jó 
vérré válnak, hiszen a vérből jön létre a sperma, ami a születendő gyermek 
alapja lesz, aki az [étkezést követő] együttlétből fogan meg. Ha az étel tiszta 
és jó, [13. old.] se nem hideg, se nem meleg, akkor a sperma is tiszta lesz, 
se nem hideg, se nem meleg. Ha viszont rossz, nehéz és zavaros, akkor a 
sperma is rossz, szennyes és zavaros lesz. Így aztán a táplálkozástól függ, 
hogy a gyerek okos lesz vagy ostoba, igaz vagy gonosz. 

Nagy [titoknak a] kulcsát adom a kezedbe. Tudd meg, hogy emiatt 
tette az Örökkévaló (áldassék) a Tórában egymás mellé a „Ha egy nő elveti 
magját” [Lev. 12:2] kezdetű szakaszt és a tiltott ételeket felsoroló szakaszt. 
Megparancsolta, hogy válasszuk külön a tisztát a tisztátalantól, a fogyaszt-
ható élőlényeket és azokat, melyek fogyasztása tilos. A „Ha egy nő elveti 
magját” kezdetű szakasz mellé helyezte a fekélyeket tárgyaló szakaszt is. Ez 
a három szakasz egy nagyszerű titok miatt került egymás mellé. A „Ha egy 
nő elveti magját” kezdetű szakasz azért került középre, mert ez mutatja, 
hogy ha az ember tartózkodik [14. old.] a rossz táplálékoktól, akkor ki-
váló, szent és tiszta fiai születnek. Ellenkező esetben viszont mindenféle 
fekélyek gyötrik majd őket a sperma miatt, mely tiltott és utálatos ételből 
keletkezett. Ezért helyezte a tiltott ételeket felsoroló passzust a „Ha egy 
nő elveti magját” kezdetű szakasz mellé, hogy tudassa veled, az étkezés 
tekintetében is meg kell szentelnie magát az embernek a szexuális aktus 
előtt, hogy a magja tiszta legyen és ne zavaros, észak és dél között, ahogy 
már elmondtuk. Hiszen olyan lesz a gyerek, amilyen a mag, és olyan lesz 
a mag, amilyen a vér, annak minősége pedig a táplálkozástól függ, amint 
már elmagyaráztuk. Nem nemz a ló sast, és nem nő lencse a búzamagból; 
ugyanígy nem lesz a rossz és zavaros spermából más, [15. old.] csak vissza-
taszító és undorító ember, ahogy meg van írva: „A gonoszak elidegene-
dettek már az anyaméhtől fogva.” [Ps. 58:4] 

Ebben a fejezetben elmagyaráztuk neked a megfelelő táplálkozással 
kapcsolatos tudnivalókat. Még azt fűznénk hozzá az eddigiekhez, hogy 
a megfelelő ételből sem kell annyit enni, hogy teljesen elteljen vele a test, 
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hanem csak közepes mennyiséget, amit a szervezet gyorsan megőröl és 
tiszta vérré változtat. Ha a gyomorban túl sok étel gyűlik fel, még ha a 
megfelelő fajtából is, akkor a mennyisége miatt nem emésztődik meg ren-
desen, hanem megromlik a gyomorban, és még rosszabb és szennyesebb 
lesz, mint a nehéz, zavaros és rossz táplálék. Ezért oda kell figyelni az étel 
mennyiségére is, ugyanúgy, ahogy a minőségére. Jegyezd meg ezt a fontos 
alapelvet, melyet tudomásodra hoztunk.

[16. old.]

Ö T Ö D I K  F E J E Z E T :  
N E G Y E D S Z E R ,  

A Z  E G Y E S Ü L É S  S Z Á N D É K A

Meg kell ismerned a titkát annak, amit bölcseink mondtak: „A bűnös gon-
dolatok rosszabbak a bűnnél.” [BT Joma 29a] Most felfedem neked a világ 
legmélyebb, legrejtettebb titkait, melyek a legbenső szobákban rejteznek. 
Tudd meg, hogy „az Örökkévaló a tudás istene” [1Sam. 2:3], és tökéletes 
bölcsességgel végzi cselekedeteit. A világ természeteinek mindegyikébe30 
olyan sajátos erőt helyezett, mely révén folyamatosan és változatlanul végzi 
feladatait, hacsak valamely csodatett nem akasztja meg ezt a természetes 
rendet. Az ember képzeletének erőt adott arra, hogy olyasmit hozzon létre, 
mint amit elképzel. Tudjuk, hogy ez így működik a természetes tevékeny-
ségekben is. Hogyha a férfi úgy egyesül a feleségével, hogy gondolatait 
és képzeletét a bölcsesség, a belátás és a jó tulajdonságok foglalkoztatják, 
[17. old.] akkor képzeletének ereje leképezi gondolatait a formában, amit a 
férfi magja hordoz, annak megfelelően, ami képzeletében az aktus közben 
megjelent. Ez a titka annak, hogy „Jákob fogott friss nyárfa-, mandula- és 
platánvesszőket, és lehasította a kérgüket, hogy fehér csíkok legyenek rajtuk 
stb., és a nyáj a vesszőket látva párzott, ezért csíkosakat, foltosakat és tar-
kákat ellettek.” [Gen. 30:37,39] – annak mintájára, mint amit a vessző kön 
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láttak. Bölcseink felhívták erre figyelmünket a Gemara Berakhot traktátu-
sában [BT Berakhot 20a]: „[A híresen szép] rabbi Johanan  szokása volt, 
hogy a rituális fürdő ajtajában üldögélt, mondván, hogy amikor Izrael 
lányai kijönnek megmerítkezésük után [mely a házasélet gyakorlásának 
előfeltétele], meglátnak engem, és olyan szép gyerekeik születnek majd, 
mint én.” Gondolkozz el ezen! Ez az istenfélő rabbi azt mondta, hogy 
ha egy nő az ő szépségére gondol, amikor megmerítkezése után [18. old.] 
egyesül férjével, akkor a képzeletét foglalkoztató gondolat a gyermek for-
máját olyanképpen formázza, mint ami képzeletében megjelent. Ezért a 
képzelet, a képzelgés és a gondolat a gyerek formáját és tulajdonságait 
nagymértékben befolyásolja, ahogy magyaráztuk. Így aztán a képzelgés és 
a gondolat éppúgy hatással van arra, hogy a gyerek igaz lesz vagy gonosz, 
mint a táplálkozás. Ezért az embernek meg kell tisztítania képzeletét az 
együttlét idejére minden vétkes és kéjes gondolattól. Nem szabad másra 
gondolnia, mint a szent és tiszta dolgokra. Fordítsa el gondolatait minden 
rossz képzelgéstől és tisztítsa meg képzeletét! Gondoljon a tiszta és szent 
igazakra, az éles elméjű és nagy tudású bölcsekre, mert ezek a gondolatok 
gyakorolnak hatást [19. old.] a magjára, és ezek formázzák azt saját for-
májukra a szexuális aktus alatt. Éppen ezért az a helyes, ha a férfi a felesége 
kedvét keresi, felvidítja, kedveskedik neki és hangulatba hozza szívének 
tetsző beszéddel, hogy ő is osztozzon vele tiszta gondolataiban, és ők ketten 
egyek legyenek a házasélet parancsának teljesítésében. Csak így forrnak 
eggyé gondolataik, csak így lakozik az isteni jelenlét közöttük, csak így 
fognak annak a tiszta formának megfelelő gyereket nemzeni, mint amit 
elképzelnek. Ne csodálkozz ezen, mert ez egyszerű természeti összefüggés, 
amivel egyetértenek a tudományok művelői is. Azon gondolatoknak és 
képzeteknek megfelelően alakul és formálódik jóvá vagy rosszá a gyerek, 
melyek megfordulnak a férfi és a felesége szívében az aktus alatt. Precedens 
erre az az eset, amikor egy asszonynak sötét bőrű fia született, [20. old.] 
pedig ő és a király is nagyon világos bőrűek és szépek voltak. Ezért a király 
ki akarta végeztetni. Jött azonban egy bölcs, aki felvetette, hátha az asszony 
egy sötét bőrű emberre gondolt az aktus alatt. Utánanéztek a dolognak, 
és rájöttek, hogy abban a szobában, ahol háltak, a függönyön sötét min-
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ták voltak. Az asszony azt mondta, hogy az aktus közben ránézett a sötét 
mintákra, és eltűnődött rajtuk. Ez pontosan olyan, mint a vesszők és a 
nyáj esete. 

Ne csodálkozz ezen, mert a természetben ennél különösebb dolgokra 
is találsz példát. Ha valakit megharap egy veszett kutya, és megbetegszik 
abban a betegségben, amit az ilyen harapás okoz, akkor a miatt a képzet 
miatt, amit elképzel magában, nem lehet vízzel kínálni, mert mindjárt úgy 
tűnik neki, mintha rengeteg kis kutyát látna a vízben, sőt még a vize letében 
is kutyákat lát, [21. old.] mert szívének zavarodott gondolatai leképződnek 
a vizeletében látott formákban. Értsd meg alaposan, milyen ereje van a 
szexuális aktus közbeni képzelgésnek! Egy szó, mint száz, ha az ember jó 
és tiszta dolgokra gondol, akkor gondolatai hatással vannak magjára, és 
a születendő gyerek gondolatai képére formálódik: igaz lesz, és az isteni 
jelenlét nem távozik tőle. Róla mondja az Írás: „Mielőtt megformáltalak 
volna anyád méhében, már ismertelek.” [Jer. 1:5] Valóban így van, mert a 
formája a helyes képzetet követi, mely alakítja, és ilyenkor az isteni jelenlét 
csatlakozik a tiszta gondolathoz, ahogy bölcseink mondták: „A helyes 
gondolatot a Szent (áldassék) valóra váltja.” [BT Kiddusin 40a] Ha viszont 
az ember gondolatai [22. old.] bűnösek és utálatosak, akkor a gyerek is go-
nosz és utálatos alapból alakul ki, gonosz és aljas ember lesz. Róla mondja 
az Írás: „A gonoszak elidegenedettek már az anyaméhtől fogva.” [Ps. 58:4] 

Figyeld meg titkát bölcseink tanításának, akik ezt a szakaszt: „Isten az 
egyedülállónak otthont ad” [Ps. 68:7], úgy magyarázták, hogy ha a házas-
társak tiszta szándéka közös, és egyetlen dologra koncentrálnak, akkor az 
Örökkévaló társukul szegődik, ahogy meg van írva: „Isten az egyedülál-
lónak otthont ad.” Bölcseink így magyarázták: „Aki a szépsége miatt vesz 
el egy nőt – telnek-múlnak a hónapok, és a szépségét felemészti az idő.”31 
Ahogy meg van írva: „Fellázadtak Isten ellen, idegen fiakat nemzettek, 
de most felemészti őket az újhold.” [Osee 5:7] Ennek az a titkos értelme, 
hogy ha csak a szépsége miatt vette el a nőt, akkor nem Isten iránti enge-
delmesség vágyából egyesül vele, és az aktus közben [23. old.] csak testi 
szépsége foglalkoztatja képzeletét, magasztos és tiszta gondolatok helyett. 
Az  aktus ból születő gyerek pedig idegen és kívülálló lesz, és róla mondja 
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az Írás: „idegen fiakat nemzettek” (ibid). Az Örökkévalónak nincs hozzá 
köze, mert fellázadtak ellene, vagyis az isteni jelenlét távozik közülük, ha 
szenvedélyük vezérli őket. Isten neve távozik tőlük, és csak tüzük emészti 
őket. Ez a titkos értelme annak, hogy „Fellázadtak Isten ellen, idegen fia-
kat nemzettek.” (ibid.) Erre figyelmeztet az is, hogy a Tórában egymás 
mellett áll a foglyul ejtett szép nőről szóló szakasz, a lázadó és engedet-
len fiúról szóló szakasz és az akasztásról szóló szakasz.32 A szöveghelyek 
egymás mellettisége azt tanítja neked, hogy a szép fogolynő nem szül igaz 
fiat, mert csak szépségére koncentrál a férfi az aktus közben. Ezért lázadó 
és engedetlen fiakat szül, [24. old.] akiket jogosan sújt a bíróság halá-
los ítélete. Tudd meg, hogy nem véletlen esett meg Dáviddal Tamar és 
Absalom története, hanem mert mindketten szép fogolynőtől születtek. 
Amilyen a tő, olyan a hajtás; amilyen a fa, olyan a gyümölcse; amilyen a 
gondolat, olyan a belőle alakuló forma. Elég neked az, amit a képzelet és 
a gondolat hatásáról, az aktus szándékáról ebben a fejezetben mondtunk. 
De még egy dologra szeretném felhívni a figyelmedet, ráadásként még 
egy titkot elárulok neked arról, hogyan hozza létre a gondolat a formát. 
Bölcseink azt mondták: „A bűnös gondolatok rosszabbak a bűnnél.”  
[BT Joma 29a] Más helyütt pedig azt mondták: „A rossz gondolatokat a Szent 
(áldassék) nem váltja valóra.” [BT Kiddusin 40a] [25. old.] Kivéve a bál-
ványimádással kapcsolatosakat, ahogy meg van írva: „Hogy meg ragadjam 
Izraelt szívénél [a bálványok miatt, amikért elhagyott engem].” [Ezech. 
14:5] Felvilágosítalak néhány rejtett és titkos dologról, melyekre a Talmud 
céloz. Bölcseink azt mondták, hogy amikor Ben Azzaj leült tanulni, mindig 
tűz lángolt körülötte.33 Amikor pedig rabbi Eliezer leült magyarázni az 
Írást, fénysugarak áradtak ki belőle, mint Mózesből.34 Tudnod kell, hogy 
mindezeknek ugyanaz volt az oka, amit mindjárt elmagyarázok. Tudd 
meg, hogy ha magas helyen fakad egy forrás, akkor lefolyó vizét vissza 
lehet vezetni olyan magasságig, ahonnan eredt. A kabbala tanítása szerint 
az ember gondolatainak forrása az intellektuális lélek, mely a felső [szel-
lemi] világból fakad. A gondolat képes visszatérni és felemelkedni [26. 
old.] eredetéhez, hozzátapadni a felső világ fényéhez, ahonnan származik, 
és eggyé válni vele. Amikor pedig a gondolat fentről újból leereszkedik, 
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olyanná válik, mint egy sugár, ami a felső világ fényét közvetíti lefelé, és 
az isteni jelenlét megjelenik odalent. A ragyogó fény pedig szétárad ott, 
ahol a gondolat gazdája található. Így tapadtak hozzá a régi jámbor bölcsek 
gondolatai a felső világhoz, és így közvetítették a felső világ fényét lefelé. 
Ezért a gondolattól függ, hogy a dolgokon áldás van-e, gyarapodnak-e. Ez 
Elisa olajos korsójának és lisztes edényének titka is [melyek sosem ürültek 
ki].35 Mivel pedig ez így van, mestereink [27. old.] azt mondták, hogy ha 
a férfi úgy egyesül feleségével, hogy közben gondolata a felső világhoz 
tapad, akkor gondolata annak fényét közvetíti lefelé, mely elárad a sper-
májában, melyre koncentrál, ugyanúgy, ahogy kiáradt az olajos korsóra 
is. Így a sperma örökre összekötődik a ragyogó fénnyel. Ezt a titka annak, 
hogy „Mielőtt megformáltalak volna anyád méhében, már ismertelek.” 
[Jer. 1:5] Mivel a ragyogó fény összekötődött az igaz ember spermájában a 
szexuális aktus közben, ahogyan gondolata is összekötődött a felső világgal, 
és lefelé közvetítette a ragyogó fényt. Értsd meg ezt alaposan! Értsd meg 
ennek alapján Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nagy 
titkát: vagyis, hogy az ősatyák gondolatai egy pillanatra sem váltak el soha 
a felső világ fényétől, és ezért olyanok voltak, mint [28. old.] a rabszol-
gák, akiket uruk örökre megvásárolt magának, ezért mondja az Írás, hogy 
Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene. Bölcseink úgy magyarázták, 
hogy az ősatyák gondolatai soha egy pillanatra sem váltak el a felső világ 
fényétől, akkor is mindig Istenért cselekedtek, amikor ettek, ittak, szexuális 
életet éltek, vagy bármilyen testi szükségletüket végezték. Ezért lehetett 
Jákob méltó arra, hogy Izrael tizenkét törzsének őseit nemzze. Mindnyá - 
jan igazak és hibátlanok voltak, nem volt bennük semmi galádság vagy 
aljasság. Mind méltók voltak arra, hogy leképezzék a világ rendjét és az 
Örökkévaló fegyverhordozóivá váljanak. Mivel gondolataik nem váltak el a 
fénytől, és a felső világhoz ragaszkodtak még a nemi aktus közben is. Értsd 
meg ezt jól! Ezért mondta Salamon a Példabeszédekben [3:6]: „Minden 
utadon ismerd fel Őt, és egyengetni fogja ösvényeidet.” Úgy magyarázták: 
[29. old.] „Minden utadon – még kisebb-nagyobb testi szükségleteidben 
is.” [BT Berakhot 63a] Ami pedig azt illeti, hogy „ismerd fel” – már tudod, 
a „megismerés” mit jelent: a racio nális lélek hozzátapadását és egyesülé-

A szexualitás misztikája - belív.indd   106 28/08/2018   16:53



fordíTÁS / 107

sét a felső világ fényével. Ahogy a férfi egyesülését a nővel megismerésnek 
nevezik, úgy a lélek egyesülését a szellemi világgal megismerésnek nevezik. 
Tudod, hogy csak akkor mondjuk azt, hogy az ember ismer valamit, ha 
egyesül az észlelő az észlelttel. Értsd meg ezt. Gondolkodj el annak titkán, 
hogy „minden utadon ismerd fel Őt”, majd pedig „és egyengetni fogja 
ösvényeidet”. A felső világ fénye tetteihez tapad, és minden tette helyes 
és állandó rendet követ. Ezt jelenti, amit bölcseink mondtak: „Minden 
cselekedeted Istenért legyen.” [Misna Avot 2:12] Miután tudattuk veled 
ezt, gondolkozz el azon, hogy „a bűnös gondolatok rosszabbak a bűnnél” 
[BT Joma 29a]. Ha valaki [30. old.] gonosz és romlott gondolatokat forgat 
a fejében, gondolata romlottsághoz tapad a felső világban, és lelke, melyet 
megrontott, vétkes lesz a Mennyek [istene] előtt. Ha azonban a lenti [fi-
zikai, nem szellemi] világban követ el vétket, annak következménye vagy 
nem is jut el a Mennyek [istene] elé, vagy kevésbé lesz súlyos, mint a rossz 
gondolatok következménye, melyek a felső világhoz tapadnak, és tévútra 
vezetnek. Ebből megértheted annak titkát, hogy mi történik, ha valaki 
a szexuális aktus közben vétkes dologról képzeleg: szennyes gondolatai 
hatást gyakorolnak spermájára, melyből csak rossz, szennyes alap alakul-
hat, melyet idegennek neveznek. Értsd meg ezt, ha értelmes vagy! Most 
már megértheted annak az istenfélő bölcsnek a történetét, aki mindig a 
rituális fürdő kapujában üldögélt, hogy a fürdőből kijövő nők gondola-
tai a formájához kötődjenek, [31. old.] a formája pedig a felső világhoz 
kötődjön. Gondolkozz el rajta, milyen magas [spirituális] szintet ért el 
ez az istenfélő bölcs! 

A képzelet erejének magyarázata után más tárgyra térünk át, bár az nem  
tartozik szorosan ennek a könyvnek a témájához. Arról van szó, hogy 
amikor az istenfélő szentek (haszid) gondolataikat a felső világhoz 
tapaszt ják, bármire gondolnak vagy koncentrálnak is, megvalósul, jó és 
rossz egyaránt, mint ahogy [a Talmudban] mondták: „Rápillantott, és egy 
halom csonttá vált.” [BT Bava batra 75a] Vagy amit a Taanit traktátusban 
[BT Taanit 24a] mondtak arról a lányról, hogy „Térj vissza a porba!”. Vagy 
amit bölcseink mondtak: „Amire a bölcsek [vádló] tekintetüket vetik, 
vagy halál, vagy szegénység sújtja.” [BT Hagiga 5b]
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Ezen alapul az ima és az áldozatbemutatás titka is, mert ezek szintén 
a felső világhoz való hozzátapadás módjai. [32. old.] Ebben áll a gonosz 
 Bálám próféta erejének titka is, akiről úgy tartották: „Akit megáldasz, ál-
dott lesz; akit megátkozol, átkozottá válik.” [Num. 22:6] Ezért történt, 
hogy látni akarta Bálám Izraelt, szemrevételezni teljesen, hogy gondola-
tait a felső világhoz tudja tapasztani, és gonosz gondolatot tudjon rájuk 
hozni. Ahogy az Írás mondja: „Bálám felemelte a tekintetét, és látta egész 
Izraelt.” [Num. 24:2] Ezért volt szüksége arra, hogy különböző helyekről 
nézze meg a népet, ahogy írva van: „Gyere, elviszlek egy másik helyre, 
ahonnan láthatod őket. A nép szélét fogod látni, de az egész népet nem.” 
[Num. 23:13,27] Mivel a gonosz Bálámnak át kellett tekintenie azt a dolgot, 
amire jó vagy rossz szándékkal koncentrált, gondolatait a felső világhoz 
tapasztotta, hogy a felső világ erejét lehozza arra, akire koncentrációja 
közben tekintetét és figyelmét irányította. Ide tartozik az is, hogy „Aki 
a Mindenható látványát látja, nyitott szemmel esik össze.” [Num. 24:6] 
Mivel valóban nyitva kell lennie a szemének. [33. old.] Ezért a gonosz 
Bálám figyelmét és tekintetét az oltárokra koncentrálta, és a rajtuk lévő 
hét bikára és kosra, hogy magához vonzzon minden erőt, és áldozatként 
felajánlja gondolatainak, hogy valóra váltsa rossz szándékát. Ezért mondja 
róla az Írás: „Felvitte a fürkészők mezejére, [a magaslat tetejére].” [Num. 
23:14] Mert a gonosz Bálám fürkészte őket, hogy gonosz gondolatát rájuk 
irányíthassa. De az Örökkévaló (áldassék) ismer és ért minden gondola-
tot, és látta gondolatai romlottságának mértékét, és nem hagyta, hogy 
a gonosz Bálám akarata teljesüljön, hanem saját akaratát teljesítette. Az 
Örökkévaló (magasztaltassék) megfosztotta Bálámot erejétől és hatalmától, 
és nem engedte rossz szándékának megvalósulását, hanem saját akaratát 
teljesítette. Értsd meg ezt jól, és lásd, micsoda ereje van a gondolatnak 
és a képzeletnek, jóra- rosszra egyaránt. Bár nem ez ennek a könyvnek a 
témája, de hasznodra válik, [34. old.] ha megtudod, milyen hatalma van 
a gondolatnak, és ha megérted annak titkát, mit művelhet a képzelet az 
aktus közben. 

Most, hogy ezeket a mély titkokat felfedtük előtted, ideje befejeznünk 
ezt a fejezetet, és Isten segítségével belevágnunk a következő fejezetbe.
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H A T O D I K  F E J E Z E T :  
Ö T Ö D S Z Ö R ,  

A Z  E G Y E S Ü L É S  M I N Ő S É G E

Az előző fejezetekben már sok mindent elmondtunk neked, amit ennek 
a fejezetnek a tartalmával együtt „tégy pecsétként szívedre” [Cant. 8:8]. 
 Azzal kezdeném, hogy köztudott, hogy az igaz, istenfélő és szerény embe-
rek ha megszólalnak, mindig kedvesen, udvariasan és nyugodtan beszélnek, 
[35. old.] sosem arrogánsan. Járás közben nem düllesztik ki a mellüket, 
nem szegik fel a fejüket, de lesütik a szemüket. Többi szokásuk is hasonló. 
A gonoszak pedig éppen fordítva. Ha értelmes vagy, lásd be, hogy egyes 
testi funkciókat, melyekben semmi szégyenletes nincs, az emberek tettei 
mégis szégyenletessé tehetnek. Ezért aztán szexuális életed tekintetében ne 
légy könnyelmű és léha, ne tartsd jelentéktelen huncutságnak az együtt-
létet. Ne vedd semmibe a feleségedet, de ne is fecsegj vele összevissza, hiszen 
tudod, hogyan magyarázták bölcseink azt a szakaszt: „[»Aki a hegyeket 
formázta, a szelet alkotta] és visszamondja az embernek, amit beszélt.« 
[Amos 4:13] [Mit jelent az, hogy visszamondja az embernek, amit beszélt? 
Rav azt válaszolta:] Még azokról a szavairól is számot kell majd adnia 
az embernek, melyekkel feleségével az ágyban enyeleg.” [BT Hagiga 5b] 
Ezért először is hangulatba kell hoznod a feleségedet [36. old.] a szívének 
kedves beszéddel, mely felvidítja, és kedvet csinál neki az aktushoz, hogy 
tudatát tudatodhoz és szándékát szándékodhoz kösd. Évődj vele kicsit, 
olyan dolgokat mondva, melyek felkeltik a szenvedélyét, szerelmét és vá-
gyát. Másrészt beszélj jámbor, istenfélő szemérmetességgel, mesélj neki 
istenfélő és szentéletű asszonyokról, és hogy azoknak milyen kiváló, nemes, 
hibátlan és istenfélő fiaik születtek, méltók a Tóra-tanulásra és -tanításra, 
ami koronaként ékesíti őket. Említsd például Kimhit esetét, akinek hét fia 
született, és mind a hét főpapként szolgált. Mikor megkérdezték tőle, mi 
tette méltóvá erre, azt felelte: „Még házam gerendái se látták sose hajamat.” 
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[Mindig fejkendőt viselve járt.] Ami szemérmetességének, istenfélelmének 
[37. old.] és helyes viselkedésének egyik külső megnyilvánulása volt. Tehát 
egyrészt évődő, szerelmes szavakkal kell vágyat kelteni a nőben, másrészt 
tiszta gondolatokkal, istenfélően, szemérmesen kell beszélgetni vele. Leg-
jobb erre az éjszaka közepe vagy utolsó harmada, ahogy bölcseink taní-
tották a Gemara Berakhot traktátusában [BT Berakhot 3a]: „A harmadik 
éjszakai őrségváltáskor az anyák megszoptatják csecsemőiket, a házastársak 
beszélgetnek.” Nem szabad, hogy a férfi kényszerítse a nőt az aktusra, nem 
szabad megerőszakolnia, mert az ilyen egyesülésben az isteni jelenlétnek 
nincs része, mivel a nő szándéka ellenkezik a férfi szándékával, a feleséged 
kívánsága nem egyezik a tieddel. És nem szabad veszekedni vele, vagy verés-
sel kényszeríteni. Azt mondták bölcseink a Joma traktátusban:36 „Ahogy 
az oroszlán széttépi és felfalja a zsákmányát, és nem szégyenli magát, úgy 
a tanulatlan bugris megveri és meghágja a feleségét, és nem szégyenli ma-
gát.” [38. old.] Te azonban kedves szavakkal hass a szívére, udvarolj neki 
és csábítsd el! És ne közösülj vele, miközben alszik, mert akkor kettőtök 
szándéka nem egyezik, gondolata nem felel meg a te gondolatodnak. Ha-
nem keltsd fel a vágyát, hozd hangulatba a szavaiddal. 

Végül, ha úgy látod, hogy te spirituálisan is készen állsz az aktusra, akkor 
érd el, hogy feleséged szándéka egyezzen a tieddel. Amikor pedig egyesülsz 
vele, ne kapkodva akard felkelteni vágyát, hogy nyugodtan léphessen a 
szerelem ösvényére, és ő élvezzen el először, és magja olyan legyen, mint 
az anyag, a tied pedig mint a forma. Mint ahogy arról a jámbor ember-
ről mondták: „mintha egy démon kényszerítené” [BT Nedarim  20b] 
[39. old.] mert nem az aktus élvezete miatt élt házaséletet, hanem azért, 
hogy teljesítse azt a parancsot, amire a Tóra kötelezte. Gondolkozz el azon, 
milyen magasztos volt ennek a jámbor embernek a szándéka, hiszen min-
den tettét csak az Isten iránti engedelmesség és a tórai parancs teljesítésének 
vágya motiválta!

Minden olyan dologban, amiről nem beszéltünk, cselekedj annak analó-
giájára, amit ebben és az előző fejezetekben elmondtunk neked. Gondold 
át mindezeket, és meglátod, magad is rájössz, hogy a házaséletében még 
visszafogottabbnak kell lennie az embernek, mint a többi tevékenységé-
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ben, [40. old.] evésben-ivásban és egyéb hétköznapi ügyeiben. Amilyen 
szemérmes vagy, és amilyenek a gondolataid az aktus közben, olyan lesz 
az a forma, ami magodat alakítja. Ez a titka annak, hogy „Ez Izsák, Ábra-
hám fiának leszármazása. Ábrahám nemzette Izsákot.” [Gen. 25:19] Mi-
után az Örökkévaló azt mondta neki: „A feleségedet ne nevezd ezután 
Szarajnak.”37 [Gen. 17:15] Utána pedig azt mondta: „De igenis Szarah, a 
feleséged fog neked fiat szülni, és vele fogom megkötni szövetségemet.” 
[Gen. 17:19]  Ábrahám pedig az aktus alatt erősen jó tulajdonságaira kon-
centrált, miközben gondolatait a felső szférákhoz tapasztotta, és arra 
koncentrált, hogy olyan tökéletesen méltó és igaz fiat nemzzen, mint ő 
maga. Ezért magyarázták úgy a bölcsek azt, hogy „Ez Izsák, Ábrahám fiá - 
nak leszármazása” [Gen. 25:19]: „Igaz ember, igaz ember fia.” [Genesis 
Rabba 63a] Lásd, meddig terjedt igaz voltának ereje! [41. old.] Az Örökké-
való maga tanúskodott Izsákról, hogy nincs benne semmi hiba, sem belső, 
sem külső. Ez a titkos értelme annak, hogy „áldozd fel őt ott égő áldozatként” 
[Gen. 22:2]. Tudod, hogy semmi hiba nem lehet abban, amit áldozatként 
az oltáron bemutatnak. Próbáld felfogni ezt! Tudod, hogy az égő áldozat 
a szentek szentje, melyet a szív rosszindulatú képzelgéseiért és a szándékos 
vétkekért kell felajánlani. Ezért az égő áldozatot meg kell nyúzni és fel kell 
darabolni. Izsákot pedig tökéletes égő áldozatnak nevezték. Mindezt pedig 
Ábrahám idézte elő azzal, hogy az aktus közben csakis Isten szándékára 
koncentrált. Hasonlóképpen a többi jámbor, istenfélő ember is, mivel a 
tórai parancs teljesítésére koncentráltak, és gondolataikat a felső szférákhoz 
tapasztották az aktus közben, szentségre, tisztaságra és jámborságra méltó  
fiakat nemzettek. Ezért végződik így Ruth könyve: [42. old.] „Ez Perec 
leszármazása. Perec nemzette Hecront.” [Ruth 4:18] Mivel Perec  teljesen 
igaz ember volt, ő is magához hasonló igaz fiat akart nemzeni. Ez a titka 
annak, hogy „Perec nemzette Hecront”. És Hecron is olyan igaz fiat akart  
nemzeni, mint ő maga, ez az, hogy „Hecron nemzette Ramot”. És 
így tovább mindegyikük, egész addig, hogy „Jisaj nemzette Dávidot” 
[Ruth 4:22]. Igaz embert, igaz ember fiát. Ez tudatja veled, hogy nem vélet-
len  választotta ki az Örökkévaló (áldassék) Dávidot szolgájának, hanem a 
tíz nemzedék teljesen igaz ember miatt, akik a világ tíz rendjéhez hasonlóan 
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tíz egyre magasabb [spirituális] fokozaton álltak, a Siur koma38 titkának 
megfelelően. A Y betű titkának megfelelően [melynek szám értéke tíz, és 
mely a négybetűs istennév betűinek egyike, de önmagában is  Isten neve], 
melytől minden dolog függ. Ezért nevezik  Dávidnak [a héber név egyik 
betűje „y”], mert tíz fokozatot foglal magában, hiszen Perectől Dávidig tíz 
generációja volt az egyre magasabb fokozaton álló igazaknak, igaz emberek 
igaz fiainak. Úgyhogy gondolkodj el azon, amiket ezekben a fejezetekben 
leírtunk, [43. old.] és ha szavaink szerint cselekszel, garantálom neked, 
hogy jámbor és igaz fiaid születnek majd, akik megszentelik Isten nevét. 
Az Örökkévaló nagy könyörületességében adjon világosságot szemednek 
és a mi szemünknek Tórájának fénye által, és tegyen méltóvá minket arra, 
hogy megértéséhez tapadjunk,39 szolgálatára kész istenfélő utódot nemz-
zünk, ámen. 

Fiam, az Örökkévaló őrizzen meg és éltessen, és vezessen a helyes úton!

B I Z O N Y  A Z  A L K A L O M R A  
M E G F E L E L Ő  É T E L E K  A  K Ö V E T K E Z Ő K :

Minden mértékletes dolog, mely középen van hideg és meleg között, és 
minden olyan dolog, ami nem kelti fel túlságosan a vágyat, de nem is hűti 
le és veszi el a potenciát. A húsok közül legjobb a se nem túl kövér, se nem 
sovány tyúk, [44. old.] mert semmilyen húsféle fogyasztásától nem lesz 
az embernek olyan mérsékelt vére és olyan tiszta spermája, mint a tyúktól. 
Ha nincsen tyúk, akkor a vízben főtt tojássárgája is megfelel. A fiatal bá-
rány húsa is jó. Meg a tiszta bor, mely se nem erős, se nem ecetes. Csak az 
a bor jó, mely nem zavaros, nem túl erős, és abból sem szabad sokat inni. 
Nagyon hasznos, megtisztítja a spermát minden rossz dologtól. Erre a 
célra jobb a fehérbor, mint a vörös. Az alkalom előtti étkezésen tartózkodj 
minden zöldségtől! Azonban használj sokféle enyhe fűszert, mint például 
gyömbért, ami vértisztító hatású, jót tesz agynak és a felfogóképességnek. 
Ugyanígy a szegfűszeg és a kalungan. A szárnyasok agyveleje is [45. old.] 

A szexualitás misztikája - belív.indd   112 28/08/2018   16:53



fordíTÁS / 113

kiváló erre a célra. Meg az avilans nevű mandula. Ugyanakkor tartózkodj 
minden halfajtától, akár szárítva, akár főve, kivéve azokat a kicsiket, melye-
ket barbigunisnak neveznek, mert azok jót tesznek a spermának. Ne egyél 
se kecskét, se marhát, se libát, mert mind károsak, és rosszat tesznek a 
spermának. Ugyanígy a cukkini, a dinnye, a széna, a különböző hagymák 
és fokhagymák. Bár ezek elősegítik a spermaképződést, mégis ártalmasak. 

Fiam, fogadd meg ezeket, amíg távol vagyok, és ha majd megjövök, Isten 
segítségével új dolgokra tanítalak, a Teremtő segítségével, ámen, így legyen!

Titka a bölcsességnek, megértésnek, tudásnak; forrás, vízgyűjtő és patak, 
férfi és nő, egyesülés.40
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A  S Z E N T S É G  L E V E L E :  
E G Y  K Ö Z É P K O R I  

K A B B A L I S T A  K É Z I K Ö N Y V 
A  S Z E X R Ő L

A  szentség levele egy tizenharmadik századi kabbalista munka, me-
lyet sajátos tartalma tett népszerűvé és híressé. A könyvecske a 
szexualitás misztikus vonatkozásait tárgyalja mind elméleti, mind 

praktikus síkon. Talán ez az első olyan kabbalista írás, mely a misztikus 
tanítást nem rejtett célzásokkal, csak a beavatottak számára érthető mó-
don közli, hanem a széles néptömegekhez szól világosan és közérthetően. 
A  mű alaptétele szerint a szexualitás egyfajta isteni unio mystica lekép-
ződése, mely egyfelől az ember és Isten egyesülését jelenti (a lehetséges 
mértékben), másrészt Isten titkos, belső világának egyesítését is. A sze-
xuális aktus révén Isten manifesztálódik a világban, válik jelenvalóvá a 
házastársak között. Férfi és nő egyesülése a lenti világban visszahat a felső, 
szellemi világra: egyesülésük Isten belső egységét állítja helyre és teremti 
meg újra és újra. A kabbalista felfogás szerint Isten belső lénye a maga való-
jában felfoghatatlan és megismerhetetlen, azonban egyes tulajdonságai az 
ember számára is érzékelhető kiáradások, emanációk formájában jelennek 
meg. Az emanációk tíz, úgynevezett szefirából álló bonyolult, hierarchikus 
rendszert alkotnak, melyek egymásba fonódnak, egymáshoz kötődnek. 
A házastársak egyesülése befolyásolja a szefirák rendszerét, és azok teljesebb 
egyesülését idézi elő, vagyis tulajdonképpen Isten egységét teremti meg. 

A szentség levelének sajátsága, hogy egyszerre exoterikus és ezoterikus 
jellegű, és a két aspektus egymástól elválaszthatatlanul, egyszerre jelenik 

A szexualitás misztikája - belív.indd   115 28/08/2018   16:53



116 / A SZEXUALITÁS MISZTIKÁJA:  A SZENTSÉG LEVELE

meg a műben. Egyrészt pontos utasításokkal szolgál a szexuális együttlét 
megfelelő idejére, gyakoriságára, módjára, körülményeire és szándékára 
nézve, nem mellőzve az ágy pontos tájolását, az aktus előtt fogyasztandó 
ételek felsorolását, sőt tanácsokat arra nézve, hogyan lehet a partner vágyát 
felkelteni. Másrészt elmagyarázza a helyes és a helytelen szexuális élet vár-
ható következményeit mind a földi, mind a felső, szellemi világban. Felfedi 
továbbá a szexualitás titkos, isteni jellegét is, mely a teremtett világot és a 
Teremtőt magát egyaránt befolyásolja. 

A kabbala (a. m. „hagyomány”) a különféle zsidó misztikus és ezoteri-
kus tanítások általános, átfogó neve, mely a legkülönbözőbb irányzatokat 
foglalja magában, és középkori formájában igen erős neoplatonikus, neopi-
tagoreánus és gnosztikus hatást mutatott. A kabbalisták törekvése arra 
irányult, hogy Isten belső, az intellektus számára felfoghatatlan lényegét 
ragadják meg, ahhoz kapcsolódjanak, vagy azzal egyesüljenek kontemp-
láció és misztikus gyakorlatok, elsősorban betű- és számmisztika révén. 
A földi, emberi élet és Isten titkos, belső életének összefüggését és viszo-
nyát igyekeztek felfedni azzal a céllal, hogy a földi élet tevékenységeivel a 
rejtett isteni realitást befolyásolják. Következésképpen a kabbala mágikus 
vonatkozásoktól sem mentes, sőt a kettő közötti határ meghúzása gyak-
ran lehetetlen. A „praktikus kabbala” (kabbala maaszit) elnevezés sokszor 
tisztán mágikus spekulációkat, machinációkat fed. 

A misztikus tudást természetéből fakadóan nem lehetséges direkt mó-
don átadni, csak utalásokkal, szimbólumok és metaforák használatával. 
Célközönsége nem a köznép, hanem a kiválasztottak, a beavatottak kö-
zössége. Ezért elvileg a titkos tudást nem lehetne közérthető és mindenki 
számára elérhető módon írásba foglalni, hanem csak meghatározott 
számú, válogatott és megbízható kvalitású tanítvánnyal volna szabad 
közölni  (lehetőleg szóban). Ezek a megszorítások azonban kikerülhetők 
akkor, ha a szerző nem a nagyközönségnek, hanem egy meghatározott sze-
mélynek ír, és nem általános használatra szánt könyvet, hanem személyes 
használatra szánt levelet. A szentség levelének bevezetője szerint a szerző 
egy testvére kifejezett kérésére, kizárólag az ő számára írta le gondolatait, 
magán levélben és nem publikus munkában. Ezek a bevezető megjegyzések 
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nagy valószínűséggel fiktívek, és arra szolgálnak, hogy igazolják a szerző 
eljárását, amivel nyilvánossá tesz ezoterikus tanokat. 

A levél szerzője ismeretlen, és a mű keletkezési körülményeiről a be-
vezető sorokon kívül semmit sem tudunk. A tizennegyedik század-
tól fogva a híres geronai kabbalista szerzőnek, Nahmanidésznek 
(ca. 1194–1270) tulajdonították. A modern kutatók egyetértenek abban, 
hogy ez az attribúció nem valószínű. Hagyományosan azonban továbbra 
is Nahmanidész írásai közé sorolják, és ezt a konvenciót követjük mi is. 
Gershom Scholem javaslata szerint a szerző a kasztíliai kabbalista, Joszef 
ben Avraham Gikatilla (1248–1305 után), de ezt a feltételezését nem bizo-
nyította minden kétséget kizáróan.

A szentség levelében számos olyan kabbalista tan és képzet jelenik meg, 
melynek ismeretét a szerző adottnak véli, ezért nem magyarázza meg. Ilyen 
például a merkava fogalma, a siur koma spekulációk és a szefirák rendszere, 
melyekről a következő oldalakon röviden szólunk.

A kabbala egyik korai formája az úgynevezett merkava- miszticizmus, 
mely Ezékiel látomásán alapul [Ezech. 1), és az isteni trónszekéren (mer
kava) való elmélkedés révén keresi a misztikus megvilágosodást. A trón-
szekér képe az isteni világ titkainak manifesztálódása és vizualizálása. 
A misztikus – egymással ellentétes irányú szellemi mozgással – egyrészt 
égi utazásra indul a trónszekérre felszállva, másrészt önmaga lelkének belső 
lényege felé száll alá (ezért a trónszekér utasainak elnevezése héberül:  jordei 
merkava, „akik leszállnak a trónszekérrel”). A Misna tanúsága szerint 
már az első század körül olyan titkos tanításnak tekintették a trónszekér 
látomásának értelmezését, melyet csak a legrátermettebbeknek lehetett 
átadni: „Nem szabad magyarázni a tiltott szexuális kapcsolatokra vonat-
kozó törvényeket három ember előtt, sem a teremtés történetét két ember 
előtt, sem a trónszekeret egy ember előtt, hacsak nem olyan értelmes, hogy 
magától érti meg [vagyis a kérdéseire lehet felelni, és rávezetni a helyes vá-
laszra, de nem lehet készen elé tárni a titkos tanítást].” [Misna Hagiga 1:2] 
A merkava-miszticizmus alapvető eleme az eksztatikus látomás, mely  Isten 
belső világát képileg ragadja meg. A kontempláció irányulhat Isten belső 
palotáira, melyek az ég hetedik firmamentumán helyezkednek el, a trón-
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szekér részeire és az előtte folyó tűzfolyókra, vagy pedig egyenesen a trónon 
ülő vagy a paloták legbelső szobájában uralkodó isteni személyre. Ezékiel 
látomása szerint „a trónhoz hasonlón egy ember kinézetéhez hasonló 
foglalt helyet, Isten dicsőségének megjelenése” (Ezech. 1:26, 28). A korai 
miszticizmus egyik irányzata az Ezékiel látomásában megjelenő isteni test 
méreteit (siur koma, „a test mérete”) és az egyes testrészekhez tartozó 
angyalok neveit tanulmányozta és hagyományozta tovább, valamint ezek 
misztikus-mágikus felhasználásának módját. Az angyalok nevei sokszor 
nehezen megkülönböztethetők Isten titkos neveitől, melyek rendszerint 
egy-egy isteni aspektus természetére utalnak, és a titokzatos nevek invo-
kációjával a megfelelő isteni tulajdonságok mozgósíthatók a kívánt cél 
érdekében.

A legalapvetőbb kabbalista munka a Szefer jecira (Az alkotás könyve), 
mely a második és hatodik század között íródott, a merkava-miszticiz-
mus stílusát tükrözve. Ebben jelenik meg először a szefira fogalma, mely-
nek jelentése „szám”, speciálisan a tíz őseredeti, ideális számjegy. Isten a 
bölcsesség harminckét ösvényével teremtette a világot, ezek nem mások, 
mint a héber ábécé huszonkét betűje és a tíz szefira, vagyis alapszám. Az 
első négy szefira megfelel a négy alapelemnek, a többi hat pedig a tér hat 
dimen ziójának. A teremtés alapvetően a héber ábécé betűinek kombi-
nációi révén történt, és minden teremtő aktus nyelvi természetű volt. 
A dolgok valódi jellegét a nevükben rejlő betűk tulajdonságai fedik fel; 
minden egyes létező a betűk kombinációja és permutációja által befolyá-
solható. A  Szefer jecirában a szefirák és a betűk egymáshoz való viszonya 
nem teljesen kidolgozott. A későbbi kabbalista hagyományban a szefira 
fogalmának jelentésköre nagymértékben bővült. A szefirák rendszere 
alapvetően Isten emanációjának tíz fázisát jelöli, melyben Isten belső, 
megismerhetetlen világa manifesztálódik a teremtés felé. Minden szefira 
Isten valamely teremtő attribútumára utal. A szefirák egymással össze-
köttetésben állnak, és bonyolult rendszert alkotnak, melyet a kabbalista 
hagyomány vizuálisan fához vagy emberi testhez hasonlít. Minden egyes 
szefira megfelel a fa vagy a test egyes részeinek, melyek egymást feltétele-
zik, egymást szolgálják és egymáson alapulnak. A szefirák rendszere nem 
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statikus, hanem állandóan változó, szerkezetük Isten dinamikus egységét 
jeleníti meg, Isten belső tevékenységét képezi le. A tizenharmadik századtól 
jelenik meg az az elképzelés, miszerint minden egyes szefira tartalmazza 
az összes többit is, következésképp a szefirák végtelenül tükrözik egymást. 

A szentség levelének szerzője művében két elképzelést ötvöz, anélkül hogy 
azokat szisztematizálná. Egyfelől Ibn Ezra közismert neoplatonikus gon-
dolati alakzatát fogadja el, mely szerint három világ létezik: az intellektusé 
(felső világ), a kozmikus szféráké (középső világ) és az alsó világ. Másrészt 
a kabbalista tanítás szefira-struktúráját is ismeri, melyet az Ibn Ezra-féle 
gondolatrendszerrel úgy kombinál, hogy a megismerhetetlen „végtelen-
ből” (ein szof) kiáradó szefirák alkotják az isteni egység megnyilvánulását 
a világban, melyből megszakítás nélkül emanálódik az intellektus világa, 
a kozmikus szférák világa és az alsó világ. 

A kabbalista felfogásban a szexualitás nyelvezete a szefirák világát is defi - 
niálja: a szefirák képi ábrázolásában a jobb oldal a hím, a bal a női princí-
piumnak felel meg, közöttük a középső szefirák a két ellentétes pólus 
szintéziseként közvetítenek. A hím és a női oldal egyesülésekor a középső 
szefirákban Isten egysége jelenik meg. A szefirák egysége állandóan fel-
bomlással fenyeget: ha valamelyik oldal túlsúlyba kerül, vagy a szefirák 
közötti kapcsolat természete bármilyen okból megromlik, a harmónia 
megszűnik, és az egység elenyészik. A harmonikus egység helyreállítása pe-
dig az ember aktív közreműködését igényli. A szentség levele négy szefirát 
említ: a szefirák rendszerének emberi test képében történő ábrázolásakor 
az említett szefirák közül három („bölcsesség, megértés, tudás”) a testré-
szek közül a fejnek, egy pedig („alap”) a hím nemi szervnek felel meg. Meg 
kell jegyezni, hogy a „tudás” nevű szefira képzete csak a tizenharmadik 
században alakult ki, és tulajdonképpen nem is önálló szefirának, hanem 
a „korona” nevű szefira egyik aspektusának tekintették. 

A kabbalisták szerint az ember, csakúgy, mint Isten, leképezi az egész 
kozmoszt. Isten teremtette a kozmoszt, az ember pedig teljessé és nyil-
vánvalóvá teszi a teremtés művét. Az ember nem passzív elszenvedője a 
teremtett világ történéseinek, hanem aktív ágens, akinek tettei visszahatnak 
a kozmoszra és Isten valójára is. A szefirák erői tükröződnek az emberben, 
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aki tetteivel befolyásolja ezeket az erőket, és visszafordítja őket eredetük 
felé. A szefirák rendszere ember képében ábrázolható; az ember tehát mik-
rokozmosz, de éppen ezért képes hatást gyakorolni a makrokozmoszra, 
vagyis e kettő kölcsönös függésben és dinamikus viszonyban áll egymással. 
Mindez egyfajta ezoterikus fiziológia képzetéhez vezet, mely szerint az 
ember testi funkciói a felső, szellemi világban is hatnak.

A muszlim és keresztény misztika hatása a zsidóságra az Istennel való 
egyesülés (unio mystica), illetve a hozzá való kapcsolódás, maximális 
közel kerülés keresésében figyelhető meg. A kereszténységgel ellentétben 
az iszlámban az Istennel való egyesülés inkább marginálisan jelenik meg. 
Egyesülés helyett inkább kapcsolódásról, közelkerülésről szólnak a musz-
lim források. Ehhez hasonlóan a zsidó misztikus-filozófiai irodalomban is 
egyesülés helyett inkább a „hozzátapadás, ragaszkodás” (devekut, vö. Deut. 
13:5) szóval találkozunk. A „hozzátapadás, ragaszkodás” egyszerre fejezi ki 
az Isten felé haladás folyamatát és a misztikus út végcélját. Az ember gon-
dolata, ha a racionális lélekből fakad, képes arra, hogy a felső világ fényéhez 

„tapadva” visszatérjen isteni eredetéhez, és azzal eggyé váljon, egyesüljön. 
Az Isten közelségére törekvő misztikusok a jámborok (haszidok), akiknek 
sajátos vallási mozgalmai egyszerre jelentek meg a tizenegyedik századtól 
fogva német, francia és spanyol területeken, illetve a tizenharmadik század 
elejétől Egyiptomban. A hozzátapadás szó speciális használata megfigyel-
hető A szentség levelében is, csakúgy, mint a jámborokra való ismételt 
utalás, mely sokszor a szerző jelenének visszavetítése a múltba: nemcsak 
a korabeli, hanem a talmudi bölcseket is haszidnak tekinti, és rájuk példa-
ként hivatkozik. A tizenkettedik–tizenharmadik században, a provence-i 
kabbalisták körében nő meg a kavvana (koncentráció, szándék, ráirányult-
ság)  jelentősége, mely alapfeltétele a szefirák rendszerének kontemplációja 
révén elért isteni közelségnek. A misztikus-mágikus nevekkel való machi-
nációk helyett tehát a szefirákon való elmélyült meditációval igyekszik 
Istenhez kapcsolódni a misztikus. Az ember gondolatai felemelkednek a 
felső világba, a szefirákon keresztül „hozzátapadnak” Isten rejtett lényéhez.

A szentség levelének egyik misztikus magyarázata szerint a szexuális aktus 
közben maga Isten jelenik meg a házastársak között. Ez a hagyomány a 
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betűmisztikán alapul: Isten kimondhatatlan, titkos nevének egyik betűje 
(Y) ugyanis a héber „férfi” jelentésű szóban, míg másik betűje (H) a „nő” 
jelentésű szóban található meg, és csak ez a két betű az, mely megkülön-
bözteti egymástól a héber „férfi” és a „nő” szavakat (a többi betűjük tehát 
azonos). Így aztán, ha férfi és nő egyesül, szükségszerűen Isten neve áll 
össze kettejük nevéből. Az isteni jelenlét (Sekhina) azonban csak addig ma-
rad a házastársak között, amíg az aktus a megfelelő módon és szándékkal 
történik. A Sekhina eredeti jelentése Isten jelenléte a világban, majd a gaóni 
korban (7–11. század) az Istentől megkülönböztethető hiposztázissá válik, 
mely Isten előtt áll és vele beszél. Ugyanekkor kezdik azonosítani Izrael 
közösségével is. A kabbalista tanítás szerint a Sekhina a tizedik szefirának 
felel meg, és a szefirák világának női princípiumát testesíti meg, vagyis 
végső soron Isten feminin megnyilvánulását az univerzumban. A szefirák 
befolyá solásával Isten igazi egységének helyreállítása válik lehetővé, vagyis 
a férfi és a női princípium harmóniájának és egységének létrehozása. 
A  házas társak szexuális együttléte, mely visszahat a szefirákra, tehát az 
isteni egység helyreállításának eszköze A szentség levele szerint. 

A levél egyes alapvető gondolatai a szexualitás és az intellektuális meg-
értés (megismerés) párhuzamán, hasonlóságán alapulnak. Ez az elgondo-
lás bibliai eredetű: a héber „megismerni” jelentésű ige egyben a szexuális 
aktust is kifejezi: „Ádám megismerte Évát, a feleségét, aki teherbe esett.” 
(Gen. 4:1) A levél szerzője szerint mind a szexuális együttlét, mind az intel  - 
lektuális tevékenység alapvetően „egyesülés”, melyeket csak a megvaló-
sulásuk szintje választ el egymástól. A szexuális együttlét két különálló 
fizikai entitás egyesülése, míg a kognitív folyamat az ember gondolatának 
egyesítése a felső világgal, mely a gondolat eredeti forrása. A gondolat a 
szefirák rendszerén keresztül visszatér felső világba, és „hozzátapad” annak 
fényéhez. Mivel azonban az ember fizikai valójához, testéhez is kötődik, 
a felső világ fényét közvetíteni tudja az alsó világ felé. Így aztán az egyén 
teszi lehetővé azt, hogy az isteni jelenlét áthassa az egész kozmoszt.

A szentség levele korának természetfilozófiai képzeteit és orvosi tudását 
felhasználva írja le a foganás fiziológiai aspektusait. Természettudományos 
utalásai az anyag, a forma és a természet arisztotelészi fogalmain alapul-
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nak. Hippokratész és Galénosz humorálpatológiai rendszerét követi a 
test nedvek (vér, sárga epe, fekete epe, nyák) arányának és egyensúlyának 
tekintetében. E szerint az ember temperamentumát a négy alapminőség 
(forró, nedves, hideg, száraz) aránya határozza meg, mely a négy alapelem 
(tűz, víz, levegő, föld) keveredéséből jön létre. Ezek az elemek minden 
fizikai létező összetevői, melyek determinálják az adott létező természe-
tét. Ha az elemek egyensúlya felborul, a testi funkciókban zavar áll be. 
Minden létező sajátos, a maga fajára jellemző természettel bír, melyet az 
alapelemek összetétele definiál. Ezenkívül minden egyes személynek saját, 
veleszületett temperamentuma is van, mely a foganáskor alakul ki, és a 
személy karakterét egész élete során meghatározza. Az egyén tempera-
mentumát továbbá külső tényezők is befolyásolják, mint a klíma vagy az 
öregedés. Minden egyes testrésznek sajátos temperamentuma van a négy 
alapminőség arányának megfelelően. 

A levél az elterjedt középkori nézeteket tükrözi a különböző testi funk-
ciók, így a reprodukció és az emésztés leírásában is. Úgy tűnik, a szerzőre 
mind Arisztotelész, mind Galénosz hatott a férfi és a nő nemzésben be-
töltött szerepének tekintetében. Arisztotelész nézete szerint a nemzésben 
csak a férfi vesz részt aktívan: a sperma révén a férfi ad formát annak az 
anyagnak, amelyből a magzat kifejlődik, és amely az anyától származik. 
Az anya azonban csak a születendő gyerek anyagát biztosítja, semmi mást. 
Galénosz elképzelése ezzel szemben az volt, hogy a férfinak és a nőnek is 
van magja, és a magzat mindkettő jellegzetességeit hordozza. A szentség 
levelében mindkét nézet nyomaival találkozunk, anélkül hogy a szerző az 
ellentétes nézeteket kimondottan harmonizálta volna.

A levél részletesen kitér a sperma képződésére, melyet a legtisztább 
vérnek tart, és amelynek minősége határozza meg a születendő gyermek 
természetét. Leírja az emésztőrendszer működését, mivel az elfogyasztott 
étel, az emésztés módja és minősége befolyásolja a sperma képződését. Az 
étel háromszor fő meg a testben: először a gyomorban, majd a májban, 
végül abban az adott testrészben, melynek részévé válik. A gyomor megőrli 
az ételt, majd a máj a táplálék legértékesebb részét vérré alakítja, és a vér a 
szíven keresztül eljutván a testrészekbe, az adott testrésszé alakul át. Ha az 
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elfogyasztott étel rossz vagy túl nehéz, akkor a belőle keletkező vér, majd 
sperma is rossz minőségű lesz. Az étkezés ideje is befolyásolja a sperma 
minőségét: ha nem a megfelelő időben élnek nemi életet, hanem akkor, 
amikor az étel emésztése még nem fejeződött be és a test az emésztés miatt 
forrásban van, akkor a sperma megint csak károsodik.

A fizikai aspektusokon túl a szellemi vonatkozások is közvetlen hatással 
vannak a foganásra: a gondolatok leképeződnek a megfoganó életben akár 
olyan direkt módon is, hogy a nemi aktus vizuális környezete befolyásolja 
a gyermek kinézetét. Ha a nő az aktus közben a függöny fekete mintáit 
figyeli, esetleg sötét bőrű gyereke születik. A gondolatok, a képzelet és a 
fantáziálás ugyanilyen hatással bírnak, ezért az aktus megfelelő koncentrá-
ciót igényel a férfi és a nő részéről egyaránt: vagyis a levél szerzője szerint a 
nő egyáltalán nem passzív résztvevője az aktusnak, hanem szellemi értelem-
ben is hozzájárul a gyermek fizikai, intellektuális és erkölcsi minőségéhez.

A kiadás alapjául szolgáló kéziratok

A szövegkiadás alapjául két, a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának Kaufmann Gyűjteményében őrzött kézirat szolgált. A szöveg túl-
nyomó része a Kaufmann A 178 jelzetű kézirat kiadása, melyet pergamenre 
másoltak a tizenötödik században, szefárd kvadrát írással. A kézirat sajnos 
hiányos, csak a harmadik fejezet közepétől van meg. Ugyanakkor a kézirat 
vége két oldallal hosszabb, mint A szentség levelének nyomtatott változatai. 
A levél végéhez praktikus tanácsokat és útmutatásokat illesztettek, melyek 
nyilvánvalóan későbbi hozzátoldások. A szöveg másolója fiktív intelmeket 
is írt a kiegészítés után, azt a benyomást keltve, mintha a hozzátoldott rész 
eredetileg is a levél részét képezte volna. 

A szöveg elejéről hiányzó részt a Kaufmann A 177 jelzetű kéziratból 
pótoltuk. Ezt a kéziratot pár évszázaddal később és más kultúrkörben má-
solták, a tizenhatodik–tizenhetedik században, papírra, itáliai kurzív írással. 
A kézirat teljes, de nehezen olvasható, esztétikailag is elmarad a szefárd 
kézirattól. Érdekessége azonban, hogy a másolója egyes szavak misztikus 
tartalmára úgy hívta fel az olvasók figyelmét, hogy azokat megjelölte a 
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szövegben: két vesszőt írt a szavak utolsó betűi fölé-közé, ugyanúgy, ahogy 
a héberben a rövidítéseket jelzik. Az így megjelölt szavak nem pusztán 
köznevek, ahogy első olvasásra tűnhetne, hanem speciális többletjelentést 
hordoznak, sok esetben például egyszerre köznevek és tulajdonnevek. Ez 
elsősorban akkor fordul elő, amikor az adott szó (például „bölcsesség”) 
alapjelentésén túl valamelyik szefirának a tulajdonneve is.

Mindkét kézirat Az igazság kapui címet viseli, mely a levél első soraiból 
vett kifejezés („feltárom előtted az igazság kapuit”), egyben pedig a Zsoltá-
rokban előforduló kifejezés (Ps. 118:19). A mű sok kéziratban viseli ezt az 
alternatív címet, de mégis inkább A szentség levele (Iggeret hakodes) néven 
vált híressé, ezért a kiadásnak ezt a közismert címet adtuk.

Zsom Dóra
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Szövegkiadás

1  Zárójeles megjegyzés a margón ugyanattól a kéztől, végén két olvashatatlan szó.
2  A betűk feletti pontok azt jelölik, hogy a másoló törölte ezt a tévesen leírt szót.
3  Sic.
4  A betűk feletti pontok azt jelölik, hogy a másoló törölte ezt a tévesen leírt szót.

Fordítás

1  A szentség levele címen híressé vált mű egyik alternatív címe.
2  A kézirat szövege romlott, a fordítás Chavel szövegkiadásán alapul (Chavel 

1964:321). Kaufmann A 177 szövege a következő: „Itt az van írva: „Ez (zu) a nép”, 
máshol pedig az van írva: „Az örökkévaló egy.” A bibliaidézetek utáni szövegértel
mezés azonban kifejezetten a gezera sava exegetikai elven alapul, mely szerint két 
szöveghely azonos szóhasználata a szövegek belső összefüggésére utal. Az azonos 
szóhasználatot – mely a gezera sava elengedhetetlen feltétele – ez esetben a mind
két idézetben szereplő „ez” (zu) szó jelenti. A kézirat bibliaidézete az azonos szót 
tartalmazó passzus kihagyásával a szöveghelyek összefüggésére utal: amint Isten 
egyetlen, úgy Izrael is.

3  2Sam. 7:23, a szombati minha imádság részlete.
4  A középkori humorálpatológián alapuló orvoslás szerint az ember viselkedése és 

egészsége négy testnedvének (vér, sárga epe, fekete epe, nyák) egyensúlyától függ.
5  A kéziratban itt és a következő sorokban a „megismerés” (jedia), „tudás” (dea) 

és „értelem” (bina) szavakat a másoló a szavak fölé írt két vesszővel jelölte meg, 
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hasonlóan ahhoz, ahogy a héberben a rövidítéseket jelölik. Ezzel arra akart utalni, 
hogy ezek a szavak egyben egyes szefirák nevei is.

6  A „párosodás” (zivvug) és a „megismerés/tudás” (jedia) szavakat a másoló meg
jelölte, ezek misztikus tartalmára utalva.

7  A „bölcsesség” (hokhma), a „megértés” (bina) és a „megismerés/tudás” (jedia) 
három szefira (isteni emanáció) neve, erre való utalásul a másoló meg is jelölte a 
szavakat a kéziratban. A Kabbala tanítása szerint Isten tíz szefirában emanálódik, 
közli magát a világgal, illetve folyamatosan újjá is teremti azt.

8  A kéziratban „a kerubok titka” helyett „az isteni trónszekerek titka” (szod ha-mer-

kavot) áll, ami itt nehezen értelmezhető, de más kéziratokban is megtalálható. 
A másoló ráadásul a „merkavot” (trónszekerek) szót meg is jelölte, misztikus tar
talmára utalva. A fordítás azonban egy könnyebben értelmezhető, párhuzamos 
szöveghelyet követ, lásd a Chavel 1964:324, 72. jegyzetben közölt párhuzamot.

9  valószínűleg az Istenhez való misztikus felemelkedésről van szó, az égi trón
szekéren (merkava) való elmélkedés révén.

10  Az idézett bibliamagyarázat a talmudi humor példájaként is felfogható. A nehezen 
érthető bibliai kifejezést rabba b. Sila úgy magyarázta, hogy a szavak magánhang
zóinak megváltoztatásával új, a szövegkörnyezetbe nehezen illeszthető és frivol 
jelentést adott a mondatnak. A talmudi bibliamagyarázat folytatásában res Lakis 
továbbviszi rabba b. Sila gondolatát, és az „ölelkezni” szóról a Templomban egy
mással ölelkező kerubokra asszociál, melyek megbotránkoztatták a pogányokat, 
akik megszentségtelenítették a Templomot.

11  Isten a szövetség ládája fölött jelent meg, a két kerub közül szólt az emberhez (lásd 
Ex. 25:22), a kerubok között felhangzó hang tehát Isten beszéde.

12  A „Sekhina” szót a másoló megjelölte.
13  A szójátékot nem lehet magyarul visszaadni. Az Isten négybetűs  kimondhatatlan 

nevének, a tetragrammatonnak (yHWH) két betűje (y és h) a héber „férfi” és 
„nő” jelentésű szavak írásképében megjelenik (de kiejtésükben nem); a „y” (י) a 
férfi (איש) szó középső betűje, a „h” (ה) a nő (אשה) utolsó betűje. Ha a két betűt 
(yHt, vagyis Isten jelenlétét) kivesszük a szóból, a maradék אש אש („es es”) 

jelentése: tűz tűz.
14  A kéziratban tévesen Hagiga traktátus áll.
15  A bibliai történet szerint [gen. 38:28–30) Tamar vajúdása során az ikrek egyike 
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kidugta a kezét, melyre rögtön egy vörös fonalat kötöttek, hogy tudják, melyik 
gyerek az elsőszülött. de azonnal visszahúzta a kezét, és ikertestvére jött előbb 
világra, akit emiatt perecnek neveztek el arra utalva, hogy utat tört magának. 
Testvérét pedig Zerahnak nevezték, mivel feltűnt, felragyogott egy pillanatra, bár 
végül nem ő született először. Mindkét név igei gyökét (áttör, felragyog) lehet 
használni a nappal és a Holddal kapcsolatban is, a felhőkön áttörő napsugárra 
vagy az éjszakában ragyogó Holdra utalva.

16  A neoplatonikus filozófiából ismert emanáció fogalmat használja a szerző.
17  A másoló megjelölte a „Sekhina”, a „férfi” és a „nő” szavakat.
18  A másoló megjelölte a „tűz” szót.
19  Az aséra a bibliában bálványkultuszhoz kapcsolódó kultikus tárgy, valószínűleg 

stilizált fa vagy esetleg valóságos fa alakjában. Aséra az ókori keleti politeista vallá
sokban közismert női istenség, az adott régió valamely fontosabb istenségének 
női párja.

20  bT Ketubot 62b.
21  vagyis péntek éjjelenként. A zsidó időszámítás szerint a napok napnyugtával kez

dődnek, így a szombat (sabbat) éjjele péntek éjszaka van.
22  Arra a középkori orvosi elméletre céloz a szerző, hogy az ondó a vérből lesz 

„ szűrés”, illetve „érlelés” által.
23  Arisztotelész azon tanára gondol a szerző, miszerint az emberi lélek a test „for

mája”.
24  Az „alap” szintén az egyik szefira neve. A szefirák rendszerét az emberi testnek 

megfeleltető értelmezés szerint a hím nemi szervnek felel meg.
25  Lefordíthatatlan szójáték, a szerző a bibliaidézetben szereplő héber igék gyökének 

jelentésárnyalataival játszik: savat („szüneteltette a munkát/szombatot tartott”) 
és jinnafas („megpihent”, a szó a nefes „lélek, lélegzet” jelentésű főnevet idézi fel, 
magyarul kb. „lélegzethez jutott, felfrissült a lelke”.

26  A héber „észak” jelentésű szó (cafon) hangalakja majdnem teljesen egyezik a 
„kincs” szóval (cafun), vagyis a bibliaidézet úgy is értelmezhető: „északoddal 
megtelik hasuk”, az északi irányba helyezett ágy fiakkal tölti meg a nők méhét.

27  rav nahman bar Jichak értelmezése a mindkét bibliai szakaszban előforduló 
(meg)telik/(ki)telik igén alapul, az ige első előfordulása implikálja a második 
előfordulás szövegkörnyezetét is.
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28  bT nidda 71a: „Mit jelent az, hogy »a méh gyümölcse lesz a jutalma«? r. Hama 
bar r. Hanina így felelt: Annak a férfinak, aki visszatartja magát, hogy először a 
felesége élvezzen el, a Szent (áldassék) a méh gyümölcsét adja jutalmul.”

29  A kézirat másolója a bibliaidézetben szereplő szakhar (jutalom) szó helyett tévesen 
zakhart írt, melynek jelentése: hím, így az idézet értelme a kéziratban a következő: 
„A fiakat az örökkévaló adja örökül, hím a méh gyümölcse.” Más kiadásokban 
az idézet pontosan szerepel, lásd Chavel 1964:328.

30  A középkori természetfilozófiaiorvosi felfogás szerint a világot alkotó minden 
egyes dolognak sajátos természete van a négy alapminőség szerint (forró, hideg, 
száraz, nedves).

31  vö. bT Kiddusin 70a, az idézet nem pontos.
32  deut. 21:1023.
33  vö. Leviticus rabba 16:4.
34  vö. pirkei de rabbi Eliezer 2. fej.
35  1reg. 17:16.
36  Helyesen: bT peszahim 49b.
37  Ábrahám feleségének neve eredetileg Szaraj volt, Isten utasítására lett a neve Szarah 

(Sára). Lásd: gen. 17:15.
38  A Siur koma („A test mérete”) anonim, korai misztikus szöveg (datálása vitatott), 

mely Isten „testének” pontos méreteit és az egyes testrészekhez tartozó angyalok 
neveit tartalmazza.

39  A kézirat szövege romlottnak tűnik, a párhuzamos szövegekben: „Az örökkévaló 
tegyen minket méltóvá, hogy felfogjuk Tórájának titkait”. (Chavel 1964:337)

40  A kézirat utolsó szavainak értelme nem világos, a szöveg itt megszakad.
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