




:פרושים
AROT- " לטפח ולצמוח" (ARARE-מהמילה הלטינית)
TORA- " חוק" ( תורה-מעברית )
ATOR- "ור'הת"שמה של האלה המצרית בשם  ("HATHOR")
ROTA- גלגל( "רוטה"מלטינית  )
TARO-מושג מגביל
ORAT-עתירה (ARARE-מהמילה הלטינית)

הטארוטלחכמתמבוא 



נתפס באופן מסורתי כמדע הטארוט
המשמעות של קלפי , אזוטרי טהור

מעבירים אמת עמוקה דרך  הטארוט
בלי צורך  . משמעויות סמויות ואלגוריות

מדבר קלף כל , לכתוב או לדבר מילים
מכילה הטארוטחפיסת ... מיליוני מילים

קלפים המחולקים לשתי קבוצות  78
קלפים 22)עיקרית ארקנה: עיקריות

( כל אחת11קבוצות של לשני מחולקים 
קלפים מחולקים 56)קטנה וארקנה

(קלפים כל אחת14לארבע קבוצות של 

הטארוטלחכמתמבוא 



הקטנהארקנה
קלפים עולם 56

המיקרוקוסמי  
הכרת והפנימי 

העצמי וכיצד  
פועלת התודעה  
האנושית יותר 
בפרטים קטנים 

וספציפיים

גדולהארקנה
22

המאקרעולםקלפים
הכרת וקוסמי

החוקים
האוניברסליים וכיצד  

הם פועלים יותר 
פרטים גדולים 

וכלליים



הם . 21עד 0-קלפים הממוספרים מ22-הארקנה הגדולה מורכבת מ
או ללא 0שמספרו , השוטה. בורות מוחלטת לידע מוחלט-יוצאים מ

זה קלף של . מייצג בורות מוחלטת ושכחה לעולם מסביב לזה, מספר
ועוד , כל אחד נולד תמים ומחוסר ידע, ושל הנשמה הטהורהתמימות

, ואילו העולם.יש דרך ארוכה מלפניו כדי ללמוד מהנסיון והחוויה
כל קלף מייצג רק צעד אחד . מייצג הבנה מלאה, 21שמספרו 

ההבנההמסע אל של

0 21



הקבליסטיעץ החיים 



הקבליסטיעץ החיים 



הקבליסטיעץ החיים 



הקבליסטיהקלפים של הארקנה הגדולה על גבי עץ החיים 22פריסת ה



Major Arcana 
Microcosmoc Tree Of Life

בארקנההקלפים הראשונים 11
הגדולה מייצגים את העץ החיים  

המיקרוקוסמי שזה מסביר לנו כיצד  
כמהות  , התודעה שלנו עובדת

,  יחידנית פרטנית ברמת הנשמה
ואיך הנפש שלנו מתפקדת ברמה  

. האישית





:השוטה -The Fool

ביצה קוסמית אינסופית  , הנשמה0קלף מספר 
, ונצחית שכל החיים הגיעו ממנה עד הלידה

כמו הטבע שלצידנו  , נעה באור, (הנשמה)השמש 
המייצג את הכלב כנשמה בהתקדמות  

אבולוציונית בתמונה
,  שזה ידע על העצמי" דעת"ה קלף שמייצג את ה

.זהו הקלף של העצמי

,  זהו הקלף שמייצג את האמון באור שבגבו
במילים האחרות השמש מאחורינו ועלינו לסמוך 

זה מהות  , בתמונה זה מסמל כלום" 0"ה. עליה
.הניצוץ האלוהי. רוחנית טהורה

לאן  , יודעת מאין בא, הזורחת מאחוריו, השמש
וכיצד יחזור בדרך אחרת אחרי ימים , הוא הולך

."הוא הרוח המחפשת ניסיון. רבים



:השוטה -The Fool

.  השוטה הוא הנוסע חסר הפחד
הוא מזנק לפני שהוא מסתכל  

קשור  . ודבר לפני שהוא חושב
חדש  , באופן חיובי לתמימות

חוסר פחד  , שמחה, התחלות
קשור באופן שלילי  . וספונטניות

,  חוסר בגרות, עם חוסר מחשבה
חוסר אחריות ו  , אימפולסיביות

.ֶהפֵקרּות



:השוטה -The Fool

האות שסומנה על ידי הזוהר  , (א)אלף 
בתור מילה  . כסמל לאחדות מוחלטת

שהתפרש במגוון  , פירושו שור"( אלף)"
העץ החיים  " השוטה"המיקום של . דרכים

פירושו  0-"דעת"הוא בספרת הקבליסטי
מטרת הרוח נטועה באדמה שממנו גדל "ש

,  השור מסמל כוח המניע בחקלאות. העץ
. -שהוא מסמל את אמצע עונת האביב

.עונת הזריעה ותחילת מחזור החיים
בעת  " דעת"השוטה מיוחס לספרת 

.החיים





:גלגל המזלות -Wheel of Fortune

מייצג את הגורל שלנו  10גלגל המזלות קלף מספר 
יכול לשמש ככוח מניע  , שהוא מסתובב כל הזמן

.או ככוח שמשאיר אותך בסיבובים במקום
תלוי רק בך האם תחליט לחצות את שערי החכמה  

.והידע או שתחליט להישאר במצב קפאון ובורות
הגורלות שלנו נחרצים כל רגע על בסיס הרגשות  

והמחשבות שמעצבות את ההתנהגות שלנו  
שיוצרות את הגורל שלנו שאיתו נצטרך להתמודד  
בעתיד כמו גם הגורל שהביא אותך לאיפה שאתה  

עכשיו הוא מתבסס על הבחירות שעשית בעבר  
.שהביאו אותך לגורל הזה שאתה חווה כרגע



:גלגל המזלות -Wheel of Fortune

כמו  ( כ)קלף הגלגל המזלות מיוחס לאות העברית 
כף יד סגורה כאגרוף כסמל של תפיסת הבנה כמו  

.גם השלמה וסגירת מעגל
גלגל שנראה בקלף הוא סמל מאוד עתיק של לידה  

.כמחזור חייםמוות ולידה מחדש
"גלגל הקארמה"כמו גם נקרא במילים אחרות 

אין תאונות  , זה החלט לא גלגל המזל או התאונה
.בייקום

כמו גם המפתח העיקרי של הקלף הזה שאנו  
אחראים על הגורלות שלנו הגלגל מראה לנו מה  

.הרווחנו שלא בהכרח זה חוויה נעימה



:גלגל המזלות -Wheel of Fortune

משערי  "כ היא אות כפולה והיא אחת 
לזה מיוחסים שני הכוחות המנוגדים  "הנשמה

עושר ועוני שיכולים להיחשב ככוחות  , אחד לשני
(.צדק)טבעיים של יופיטר 

כמובן ההתייחסות לעושר ועוני זה לא בהקשר  
.אלא לנשמה עצמהאדמתייםלמשאבים 

.בעץ החיים" מלכות"גלגל המזלות מיוחס לספרת 



:גלגל המזלות -Wheel of Fortune

הרעיון של הספינקס שרואים על  
של כוחות  הסינטזההקלף הוא 

הייסוד של הטבע של ארבעת  
-מים,אריה-אש)האלמנטים 

( שור-אדמה,המלאך-אויר,יונה
ואלמנט הרוח מעל שמיוחס 

.לספינקס
כמו גם הספינקס מיוחס לשערי  

כשער התעלות  , הידע והדעת
רוחנית והשד מיוחס לכוח שמחזיק  

לאחור את אותו האדם שבוחר 
.בבורות של החושךלהשאר





The Hermit-הנזיר

בחפיסה שהוא מסמל  9הנזיר הוא קלף מספר 
מאיר את אור התודעה אל  , התבוננות פנימית

לדעת את  , ההיבטים העמוקים ביותר של עצמו
ואז לעזור לאחרים , לרפא את עצמך, העצמי

.לעשות את אותו הדבר
ביטוי המתפתח בנקודת המעבר בין האלוהות  

.לאיש
הנאמרת  ( רטט" )מילה"הנזיר עשוי להיחשב כ

מילה היא זו שמעוררת ללא , לתוך מרחב עצום
הרף את ההתפתחות של הביטוי במרחב החלל 
.  והזמן מה שמביא לביטוי צורות בריאה חדשות

בעברית כמו  ( י)כמו גם הנזיר הוא מיוחס לאות 
(אזוטרימילה בפרוש)לוגוס , אש, כמעשה" יד"



The Hermit-הנזיר

על כך אנו מבינים  " בתולה"הנזיר מיוחס למזל 
.  טהור ותמים לחלוטין, שהנזיר הוא בתול תמידי

מוצג כמישהו בתחילת הדרך של ההתפתחות  
את ידע, שהוא מחפש את האור, הרוחנית שלו

אחד המסרים החשובים של קלף זה שעליך להבין  
,  שיש לך עוד דרך ארוכה לפניך של גילוי עצמי

להשיג ולהבין שאתה עוד צריך ללמוד הרבה כדי
.בהמשך הדרך( ידע)את האור 

בעץ החיים וזה גם " יסוד"הנזיר מיוחס לספרת 
אקרת הסקרום שזה אחראי על  'מקשר אותנו לצ

.הפוריות שלנו



The Hermit-הנזיר
ספר שמות יכול לשמש כאלגוריה לדמות  

"  הלוגוס"על ידי הנזיר כנשמה המובלת
משה דרך מדבר החיים אל הארץ  

המובטחת הרוחנית כהכרה עצמית  
.גבוהה

.באה מהנזיר" יד"כמו גם המילה 
באלגוריה של ספר שמות אנו יכולים  

לראות את הדמות של משה כיד או ככלי  
.המקיים את רצונו, של האבא העליון

ככלי היצירה של " היד"בעניין זה מיוחסת 
האולטימטיבי של האדם שהוא עצם ידו  

כמו גם אנו יכולים לראות את  . של הבורא
-הבורא בעזרת מילהכזרעון( י)האות 
לוגוס





Strength-עוצמה

שמסמל אומץ לב 8העוצמה הוא הקלף מספר 
וכוח רצון המזל אריה שהוא בא בשילוב עם הנחש  

(.ט)עם האות שהוא מפתח מאוד חשוב בקלף
כמו גם קלף העוצמה מציג את החוויה הפנימית  
מייצג את האומץ האסרטיבי הקשור לסיטואציה
הנחש שמחזיק את זנבו בפיו הוא מייצג חכמה  

ואילו אותו נחש  , וכוח חיים האינסופי והחיוני
שהוא גם , מתואר בספר בראשית בתור מפתה

.הגואל לפי האלגוריה
בעץ החיים " הוד"קלף העצמה מקושר לספרת 

אקרת המקלעת השמש  'שזה מקשר אותנו לצ
רק בצד  . שאחראית על כוח הרצון והאומץ לב

(תודעתי פנימי נשיהייבט)העמוד הדין 



Strength-עצמה

מה  , זהו כוח הטבע בשליטה מושלמת
(  אנרגיה סולארית)שהאלכימאים יתארו כגופרית 

מדגיש את ווייט(. רצון)בשילוב עם מרקורי 
המשמעות הזו על ידי הצגת סימן האינסוף של 

זה כוח הרצון  ; הקוסם מעל ראשה של האישה
.המכוון את כוח החיים כדי ליצור עוד צורות חיים

המפתח בקלף זה הוא שאנו צריכים רצון חזק  
ואומץ כדי להגיע למה שאנחנו באמת רוצים כמו  

על כך נדרשת  , חופש ועולם יותר טוב ומוסרי
עבודה פנימית של פיתוח אומץ רב ורצון חזק לזה



Lust-חשק ,תשוקה ,תאוה

ה, זו תאוות החיים. זו לא תאוות התשוקה המינית
שהמילון מתאר בתור, משמעות שניה של תאווה

שורש המילה."*** להיטות או התלהבות עזה"
.פירושה להיות להוט, -לאס, תאווה

,של האגו, האריה, בלי הרכב
מי , הזהברכבמי נוהג, אבל. אתה לא הולך לשום מקום

הרוכב
לעתים קרובות בחברה שלנו אנו נתקלים באגו מונע 

מטעמים אישיים בלבד וללא התחשבות בחסד של  
זה מה שמעיד על התבטאות אגו רק לצרכים  , האחרים

.האישיים ולא חמלה לטובת כולם
החומרית , האריה הוא הכלי שלך כמו הגוף שלך כהזדהות

.אדמתייםשלך שאיתו אתה מבצע דברים 

אתה צריך להיות להוט לחופש של כולם ולפעול למען  

הצדק והמוסר ולא להיות שקוע בצרכים שלך בלבד



Lust-חשק ,תשוקה ,תאוה

". אני"פירושו פשוט , למשל, שורש האגו
האגו משמש ככלי  , העצמי"אגו מוגדר כ

אגו הוא . לזיהוי עצמי מהעולם ומאחרים
הכלי שבאמצעותו אתה מגלה את עצמך  

הבעת הייחודיות שלך בכל מה . ויעיל
,  שאתה עושה מעוררת עניין תמידי

ועל כוונון עדין של  ; תאווה לחיים
, בלי הרכב. הכישרונות הייחודיים שלך

אתה לא הולך לשום , של האגו, האריה
מי רוכב , מי נוהג ברכב הזה, אבל. מקום

לעתים קרובות מדי  ? על האריה
בהיסטוריה האנושית האגו הונע על ידי  

.ללא חסד מצד הרוח, אינטלקט בלבד





The Chariot-המרכבה

המרכבה מייצג את הכוח 7קלף מספר 
הרצון והאומץ לב באופן חיצוני 
.כנקיטת מעשה בעולם החיצוני

המרכבה נושאת את ההשפעה של  
החכמה וההכרה מהמישורים הגבוהים 

כמו  , ומביא אותם למישורים הנמוכים
לעזור לאחרים להראות את הדרך 
ולהחלים במישורים הנמוכים של 

.התודעה של החברה שלנו



The Chariot-המרכבה

המרכבה המתוארת בקלף היא מרובעת  
(  סמל אלכימאי)והמנצח המוכתר בעיגול זהב 

.באמצע
החיות השחור לבן מסמלות את האיזון בין  

כמו כן הספינקס  , האנרגיה הזכרית והנקבית
מסמל חניכה לידע נסתר ושער שמובילים אותך  
אל היעד הנבחר מרצון החסר מעצורים לחכמה  

.ולהכרה הגבוהה
שתואר  ( ח)המרכבה מזוהה עם האות העברית 

כשטח שמיועד לטיפוח



The Chariot-המרכבה

,  המרכבה מזוהה עם המזל סרטן
שהוא מזל מים שמגביר את  
המסר בצורה רכה אבל עם  

קליפה קשה כמו המגן והקסדה  
.של רוכב המרכבה

כמו גם הקלף המרכבה מקושר 
שזה  . בעץ החיים" נצח"לספרת 

אקרת'הצצידה השני של 
.  מקלעת השמש בעמוד החסד

(היבט חיצוני גברי)





The Lovers-הנאהבים

הנאהבים הוא מייצג את  6קלף מספר 
,  לנקביהאיחוד הקדוש בין הזכרי

הביטוי של האיזון ההרמוניה 
והנישואים הקדושים של הזכר  

יציבות דואלית פנימית של  , והנקבה
חזרה  , איחוד של שני האנרגיות האלו

6כמו גם קלף מספר , למקור
.אקרת הלב'הנאהבים מתקשר לצ

שזה  ( ז)כמו גם הקלף מקושר לאות 
מין, הפכים, הפרדה, אומר חרב

.



The Lovers-הנאהבים

גם בהיבט של גירוש  להחשבזה יכול 
אך שאליו היא , האנושות מגן העדן

עשויה לזכות בכניסה מחודשת על ידי  
התמודדות מודעת אם מה שמכונה  
,  השמש וירח הפנימיים תחת מרקורי

שזה  , שקלף זה מתקשר למזל התאומים
.המפתח לקלף זה



The Lovers-הנאהבים
של  , "הנישואים המלכותיים"מה שמוצג כאן הוא 

בראשות דמות הברדס שהיא בעת , ניגודים
למעלה . ובעונה אחת הנזיר וההאנשה של מרקורי

כאשר קופידון  , מופיעות הדמויות של חוה ולילית
הנישואים  . מכוון חץ המסמל את הצוואה

הוא . מתקיימים בין המלך השחור למלכה הלבנה
והאריה האדום מלווה  , נושא רומח, עונד כתר זהב

שהוחלף עם ילדה של  , הילד השחור שלו. אותו
מחזיק את בסיס הרומח של  , המלכה הלבנה

משתתפים  . המלך ביד אחת ואלוה ביד השנייה
הנושא פרחים  , בה הנשר הלבן והילד הלבן שלה

בחלק  . ביד אחת ותומך בבסיס הגביע ביד השנייה
האורפיתהתחתון של הקלף נמצאת הביצה 

שהיא תוצר , עצם מהות החיים עצמם, המכונפת

.של איחוד זה



The Lovers-הנאהבים

שממנו נגזרות הדברים  , (הרגש)הרגש 
,  הטארוטבקלף .אש+ירח+השמשהבאים

,  הירח הוא האישה, השמש היא הגבר
והאש האלוהית שמעל לתהום מיוצגת על 

.ידי המלאך או קופידון

אקרת הלב באמצע עץ 'הקלף מייצג את צ
".תפארת"החיים בספרת 

לאנטליגנציההלב הוא החיבור שלנו 

.הטהורה של הייקום כאש מקודשת



שגר





הגדולהכהן -The Hirophant

והוא , 5הכהן הגדול הוא קלף מספר 
,  הזדהות עצמית, מייצג סדר מוסרי

.תקשורת פנימית ואיזון פנימי
.הוא גם נחשב ליועץ רוחני ומראה דרך

(ו)הכהן הגדול מקושר לאות העברית 
שמחבר את  , שזה מסמר או קרס

הוא והמאקרוקוסמוסהמיקרוקוסמוס 
מאחד את הייקום הגול עם הביטוי 

.העצמי



הגדולהכהן -The Hirophant

הנצחית האנטליגנציהקלף זה מייצג את 
.שמקשרת אותנו לרוח הקדושה

התודעה המאוחדת הזאת מתוארת  
:  בהרבה אלגורית וסמלים שונים כגון

,  והלמטההלמעלה, השמש והירח
כמו גם הכהן הגדול  , הפנימי והחיצוני

מייצג לימודים והוראה שמציגה רעיונות  
של המישורים הגבוהים למישורים  

.הנמוכים



הגדולהכהן -The Hirophant

הכהן הגדול הוא נחשב לספק של הכלים  
,  אמירות, יוגה, מנטרות: הרוחניים כמו

טקסים והתמדה  , עבודה רוחנית, מדיטציה
.בתהליך

זה הטכניקות שיובילו אותך לחיבור שלך 
.למקור

השמאן של , הכהן הגדול הוא המורה
דיסציפלינות נחוצות לחשיפת הקשר בין הגוף  

כמו גם הכהן הגדול מקושר עם המזל  . לרוח
שור שהוא מקובע ומקורקע ומצביע על עונת  

אדמה ומה שמעיד על , חקלאות, הזריעה
כמו גם לקרקע את  , התמדה וקביעות בתהליך

.האנרגיה הרוחנית ולבטא אותה במישור הפיזי



הגדולהכהן -The Hirophant

ביוונית  ופאנטסהירוספירוש השם 
מתואר  , הוא אחד שמראה את הדרך

גם כמגדלור הקדוש שמנחה אותך  
לחוף מבטחים כדי למנוע  

.על סלעים הקשיםהתרסקות
כמו גם קלף הכהן הגדול מקושר  

שגם מקשר אותנו  " גבורה"לספרת 
אקרת הגרון'לצ





The Emperor-הקיסר

,  כבוד: שמייצג4קיסר הוא קלף מספר 
,  שאפתנות, כוח רצון, מנהיגות, משמעת

נקיטת פעולה מכוח רצון , תמיכה, הגנה
במישור הפיזי והחיצוני כמו גם הקיסר  ,

מקושר לכוכב מאדים ולמזל טלה שמייצג  
הגנה  , מלחמה, הנועזות, את כוח הרצון

.עצמית
הקיסר מייצג את ספרת 

אקרת הגרון'וצ"החסד"



The Emperor-הקיסר

קיסר מזוהה עם אנרגיה גברית  
שקלף זה  ( הבנה)תחת בינה , חזקה

(ה)מקושר לאות העברית 
פעולתו רציונלית ומסווגת כפי 
זה , שמודגש תבעו האדום הבוהק
מייצג את הבינה בעולם הרוח 

אלמנט  )הטהורה שזה האצילות 
(.האש



The Emperor-הקיסר

הכי , ראשון, עיקרי: עיקרון פרוש
,  הכי ראשון בעדיפות, חשוב מכל

.בסמכות, בתפקיד, בזמן
כמו גם הקיסר מתייחס לעקרונות  
המוסר ולקשר שלו למזל הראשון  

.בגלגל המזלות שזה הטלה
הקיסר דואג לסדר שמתבסס  

עקרונות המוסר וצדק על
.כעדיפות עליונה ביותר





The Empress-הקיסרית

היא  3הקיסרית היא מוצגת בקלף מספר 
מייצגת את ספרת הבינה שזה הנקבה 

הטהורה מתוארת כפוטנציאל אין סופי של 
וויט ואחרים  כםיצירת כל צורות החיים כך 

מתארים את הקיסרית בהריון ובמצב דגירה  
פסיבית שהיא תוצאה של מיזוג של חכמה  

גם הקיסרית מקושרת לאות  כגךובינה 

".דלת( "ד)העברית 
"  הבינה"כמו גם קלף זה מייצג את ספרת 

אקרת העין השלישית'בעץ החיים וצ



The Empress-הקיסרית

היא מפתח מאוד חשוב " דלת"האות 
זה מתפרש כדלת מעבר  , בהבנת הקלף

.מהיחיד לרבים
זהלמעשה המפתח העיקרי לקלף זה 

.ריבוי
כמו שאנו רואים הכוהנת העליונה 

ובקלף  . מוצגת עם גלימה נינוחה ופשוטה
של הקיסרית היא מכוסה כראוי בכל  

.הבריאהתחשיטי



The Empress-הקיסרית

בהרבה מאוד תרבויות אנו רואים יש  
צורה כלשהי של דמות של אמא אדמה  

וכמעט בכל מקרה  . או אמא של האלים
האלה האימהית הזו יולדת אלוהות  

,  ביניים השולטת ישירות בכדור הארץ
בלידת  "לדוגמה ישו גם דמות שהופיעה 

".בתולה
.הרעיון הוא לידת נס



The Empress-הקיסרית

.הקיסרית היא הפתח שבו כולנו נולדים
,היא נחשבת גם אמא וגם לוחמת

היא תטפח את ילדיה בדם הלב שלה אם  
כמו גם הכוכב ונוס מייצג את  , נדרש להגן

,  קלף הקיסרית בדמות אוהבת
.ומטפחתמלטפת

.עצמההיצרתיותהיא האב טיפוס של 
createהשורש 

KERESבא ממקור 
CERESכמו גם 

אלת החקלאות





הגדולההכהנת -The High Pristess

נמצאת  2בקלף מספר , חכמת הכוהנת הגדולה
קצבי הרטט המשתנים שלה קובעים את  . בתקנות

כשהוא  לחומר הראשון( קובע את התבנית)הכיוון 
,  מסיבה זו. לעבר מצב של צפיפות גדולה יותר" יורד"

השעווה  , דפוס הרטט. הירח מיוחס לנתיב זה
נמצאים כאן  , וכל שאר התכונות שלו, והדעיכה

,  דואליות, הירח מייצג תנודות. במקור הטהור ביותר
הירח הוא השולט על הגאות והשפל של . גאות ושפל

.מי התודעה



הגדולההכהנת -The High Pristess

האופוטרופוסהגדולה היא הכהנת
היא שומרת על הידע  , שלה הסודות הנסתרים

.האלוהי בסתר לזמן הנכון לחשוף
ביטוי  , יכולת נפשית, קשור לאינטואיטיביות

התודעה במישור המעשי תחת הרמוניה של  
.הזכרי והנקבי

בעץ  " חכמה"כמו גם הקלף מייצג את ספרת 
בפועל  החיים שייצג את הפעולה וההתנהגות

בעולם החומרי
"ההבנה"על בסיס בינה של הקיסרית 

הביטוי הפנימי



הגדולההכהנת -The High Pristess

הגדולה היא נוסעת במדבר הכהנת
.התהום הגדול

הגדולה מקושרת לאות העברית  הכהנת
"גמל"שמשמעותה ( ג)

הגמל הוא מפתח מאוד משמעותי בקלף  
זה שמייצג את החייה שנודדת במדבר  
היבש והריק והוא עשוי לשאת אותנו  

, בדרך הארוכה והכי חשובה
מהפוטנציאל הטהור לצד המעשי של  

.התודעה



הגדולההכהנת -The High Pristess

,  יש ללמוד את הכוהנת הגדולה במונחים של הקוסם
ניתן לדון  . בכך שהיא מבצעת את מה שהוא יוזם

אפשר לקרוא לה . באינטראקציה זו במספר מונחים
)החומר הראשוני הראשון  Prima Materia או ,(

מצב זה פועל על הכוהנת  שהיא יכולה להיחשב
המסוגל  " מוח"הגדולה באופן שדרך גימל הופכת ל

לשאת את צורות המחשבה שמהן יורכב בסופו של 
היא המקור לדפוסי הרטט של היקום  . דבר היקום

.הכלשבבסיס 
היא נושאת את הרעיון המחשבתי של הקוסם  

הגדולה  הכהנתכמו גם , לביטוי המעשי( מרקורי)
.מקושרת לספרת חכמה בעץ החיים



הגדולההכהנת -The High Pristess

יש ללמוד את הכוהנת הגדולה במונחים 
בכך שהיא מבצעת את מה , של הקוסם
ניתן לדון באינטראקציה זו  . שהוא יוזם

אפשר לקרוא לה החומר  . במספר מונחים
)הראשוני הראשון  Prima Materia או ,(

מצב זה פועל על שהיא יכולה להיחשב
הכוהנת הגדולה באופן שדרך גימל  

המסוגל לשאת את צורות  " מוח"הופכת ל
המחשבה שמהן יורכב בסופו של דבר 

היא המקור לדפוסי  . דרך מעשינו, היקום
.הכלהרטט של היקום שבבסיס 

היא נושאת את הרעיון המחשבתי של  

.לביטוי המעשי( מרקורי)הקוסם 



The High Pristess-הקוסם

שמתחתם נמצאות , דמות זו המורכבת מגלי אנרגיה
יתר על  . הצורות המנטליות המושפעות מאותם גלים

שום דבר לא יכול לצמוח בגן של הקיסרית ללא , כן
קצבי הרטט  . הגדולההכהנתביטוי מעשי של 

קובע את )המשתנים שלה קובעים את הכיוון 
)לחומר הראשון ( התבנית Prima

Materia=Pilosopic stone Mercury=MAGICIAN )
.  לעבר מצב של צפיפות גדולה יותר" יורד"כשהוא 

,  דפוס הרטט. הירח מיוחס לנתיב זה, מסיבה זו
נמצאים  , וכל שאר התכונות שלו, השעווה והדעיכה

,  הירח מייצג תנודות. כאן במקור הטהור ביותר
הירח הוא השולט על הגאות  . גאות ושפל, דואליות

.והשפל של מי התודעה





The Magician-הקוסם

קלף הקוסם הוא מקושר ישירות לאות  
"בית"שמשמעותה ( ב)העברית 

זהו מקום מגוריה של הרוח היורדת לעבר  
(.הגדולההכהנת)צפיפות הביטוי 

הקוסם מעביר את האנרגיה הקוסמית  
.לאדמה

בעץ  " כתר"כמו גם קלף זה מקושר לספרת 

.אקרת הכתר'החיים שמקושר לצ



The Magician-הקוסם

זה המארגן הגדול  1קלף הקוסם מספר 
האנרגיות הלא  ,של ארבעת האלמנטים

מוגדרות מהמקור הטהור למעלה  
.ולהעביר אותם מטה לעולם החומרי

מייצג את  ( מרקורי)כמו גם הקוסם 
ההכרה הגבוהה של עצמך עם החיבור 

.הכלשלך לרוח ולמקור הטהור של 



The Magician-הקוסם

לא , הוא לא חיים ולא מוות, הקוסם
הקוסם מתחיל  . התחלה ולא סוף

מחזור המסומל על ידי  , תהליך זה
וכן הנחש  ( למניסקוס)סמל האינסוף 

)המחזיק את זנבו בפיו  Uroboros .)
שניהם מייצגים את מעגל האנרגיה  

שמתחיל במספר אחד , הסגור ביקום
( א)הפועל על מישור האפס ( ב)

שמיוצג על ידי השוטה כקלף הנשמה  
ספרת הביצה הקוסמית  0וספרה 

.והריק
הקוסם משמש את המישור הריק  

.כתשתית אלוהית

בא



The Magician-המאגוס

הקוסם  ,ברוב התיאורים של קלף הזה
עומד מול שולחן ערוך עם הסמלים

,  כוס; לאש, שרביט: מארבעת היסודות
,מטבע; למים

ומעל ראשו מתפתל  ; לאוויר, חרב; לאדמה
.האינסוף

סמלים אלה אומרים לך שאתה חייב לדעת 
על

הם אומרים לך  . היכולות של המוח שלך
שהמוח מסוגל

שימוש בכל מרכיבי החיים כדי לפתור  
.בעיה



Mastery of all 4 elements through the spirit

Fire

Water Earth

Air



Mastery of all 4 elements through the spirit

Fire

Water

Earth

Air

Inspiration, Ambition. The idea that lights the fire, will power, 
Transformaton, Action (Masculine), The Devine Will of End
Human Slavery

Emotions, feelings, intuition, Care, Nurturing, creative, Artistic
(Feminine), The Devine Pession For the Holly porpuse to End Human
Slevary, the Idea need to be immereced with the desiers by the
Magician in the holly grail

Intellect, Rational pathways of the Magician's Mind bring the Idea into
plan, observation, Vision, Focus, communication, analizing, reasoning
(Masculine) The Devine intellect of the Cousal Factors Of Human
Condition

Faundation, Fertility, Matter, stability, structure, formalization, Holding the
Magician Graunded between the spiritual and material planes (Feminine) 

The Devine Graunding, The Magician Graunded and work as aspiritual
channel between the cosmos and the earth





Major Arcana 
Microcosmoc Tree Of Life

בארקנההקלפים הראשונים 11
הגדולה מייצגים את העץ החיים  

המיקרוקוסמי שזה מסביר לנו כיצד  
כמהות  , התודעה שלנו עובדת

,  יחידנית פרטנית ברמת הנשמה
ואיך הנפש שלנו מתפקדת ברמה  

. האישית



הקבליסטיהקלפים של הארקנה הגדולה על גבי עץ החיים 22פריסת ה



Major Arcana Macrocosmic 
Tree Of Life

הגדולה  בארקנההארחרוניםהקלפים 11
המאקרוקוסמימייצגים את העץ החיים 

הכוחות הטבעשזה מסביר לנו כיצד 
,  פועלים במובן הקיומי ואוניברסלי

ואיך הנפש שלנו  , קולקטיביתכמהות 
הקולקטיבית ביחס  מתפקדת ברמה 

לחוקים הטבעיים הנצחיים  
והאם האנושות תעשה והאוניבירסליים

בחירה לחיות בהרמוניה עם הטבע או  
.לחוות רוע ועבדות 





The Universe-העולם

והאחרון  21קלף העולם הוא מספר 
המכיל בתוכו את כל  , הגדולהבארקנה

ההתחלה והסוף ואת  , הייקום במלואו
שלמות הייקום במלואו כמו גם הביצה 

.נולדהכלהקוסמית והרחם שממנו 
.הכלהמהות של 

קלף העולם מתקשר לספרת הדעת בעץ  
.החיים



The Universe-העולם

הסמליות הגדולה של האם הגדולה שדרכה עוברים  
.מהחיים ולחיים

האישה שמצוירת היא ערומה שמציג אותה כמשהו  
.טהור

שזה מסמל ( ת)קלף העולם מקושר לאות העברית 
בצורה  היתההכיתוב המקורי של האות " צלב"

ככה זה מסמל לנו את אלמנט האדמה  , צלבית
כשילוב ויציקה של כל הארבעת האלמנטים

(סטורן)כמו גם הקלף מתקשר לכוכב שבתאי 
ככה גם אנו מבינים שההתפתחות שלנו מתחילה  
מעולם החומרי למעלה ומזכיר לנו על טוהר חוקי  

הייקום שלא ניתנים לשינוי



The Universe-העולם

המרכזיות מסכימות שהדמות  הטארוטכל חפיסות 
הנשית צריכה להיות

זו  קראוליבסיפון של . מוקפת בצורת אליפסה כלשהי
טבעת של

בשחר הזהב. זהו זר פרחיםווייטמרסייבחפיסות . כוכבים
שנים עשר )האובל נוצר על ידי שנים עשר היקפים 

קשורים( המזלות
יחד על ידי שבעים ושתיים פנינים 

מה שמסמל הוא גם הרחם של הנקבה  . ושמות אלוהים
,האנושית

והרחם הגדול שלתוכו, שדרכו עובר הילד בלידה
נשלט דרך אמא טבע ושהכל, נשמה חולפת במוות

.הגדולה





הדיןיום -Judgement

הוא  בטארוט20קלף יום הדין הוא מספר 
מייצג את האיזון החיוני של האחד והקשר שלו 

כמו גם  , (מאקרוקוסמוס-לייקום)ולהכללכלל 
הבנה כוללת של מבנה האישיות והיחס שלו 

המסר בקלף זה הוא . הגדול יותר ולכלללייקום
.ומהכלשאנו כל אחד ואחד חלק מהכלל 

זה תחילת הדרך של ההתעוררות שנמצאת  
.בספרת מלכות בבסיס

.יום הדין מתקשר לספרת המלכות בעץ החיים

.



הדיןיום -Judgement

כמו גם אחת ההשראות שאנו יכולים לקחת  
שההתעוררות שלנו כמין  מקלף זה

לא תקשיבו לקולו  אם, הכרחית וחיוניתאנושי
,  החלילשל המלאך המנגן על

הקוסמי שהאנושות תחווה כאוס  הדיןליום
כהשלכות על ההתעלמות  והרס

ההשקמהמקריאת

.



הדיןיום -Judgement

שמייצגת את השריפה של ( ש)קלף יום הדין הוא גם מקושר לאות העברית 
.האשליות של הנפרדות שלנו מהכלל

ביטוי  , חומציות, יכול גם להיות בהקשר לניב הנחש" שן"זה ( ש)האות 
.קבלת האור והידע כבחירה, אקטיבי של עיקרון האש

עם מים, מציגים את האוויר למעלהוהווייטקלפי השחר המוזהב 
המים והאדמה, מובן כי האוויר. בין שני חלקים של כדור הארץ

. מחוממים ומופעלים על ידי האש
.שהביא המלאך( תמידית)הפעולה היא פעולה איטית ויציבה 

אשר מסומלות, השפעה זו היא על הדואליות המרכיבות את הפרט
מופעלת על ידי הדינמיקה( מים)תודעת הרוח כטיהור : על ידי אש ומים

בתוך( אוויר)בנוכחות הרוח המאזנת ( אש)עיקרון 
יום הדין מכוון (. כדור הארץ)רכב פיזי 

הכרחי להבנה כוללת, יצירת איזון בתוך הפרט

.של מבנה האישיות והיחס שלו ליקום הגדול יותר



הדיןיום -The Aeon

בכתבים של שחר הזהב קלף זה נחשב לפאר  
מצביע על היחס לגוף הפיזי מוצג כאן  , החומר

מלמד  הקךף, לידה מחדש, כתחיית המתים
להקשיב לקול הפנימי ולצאת  אותנמו

וזאת תמיד בחירה חופשית האם  , מהבורות
.בחושך ומוותלהשארלהקשיב ולהתעורר או 

זהו קלף שמתאר את יום הדין של האנושות  

.ברמה הקוסמית שמתבססת על בחירותינו





The Sun-השמש

ידע  , מסמל את אנרגיית השמש כנותנת חיים19קלף השמש מספר 
.וחום

על כך המיקום שלה בספרת יסוד שנותנת לנו בחירה בין החיים או 
זה נותן לנו את חופש הבחירה , בין הקיפאון או ההתפתחות, למוות

.והתחלה חדשה
זה מוציא אותנו לדרך חדשה כקולקטיב אנושי האם להפנים ידע 

.בבורות ומוותלהשארולפעול בהתאם או 
,  מוסר, ידע, האם לבחור בחכמה, האנושות עומדת בפני בחירה

.קפאון ומוות, עוולה, צמיחה או בורות, צדק
,  הפנים, הכוח המנחה" ראש( "ר)הקלף בא בהקשר לאות העברית 

הוא הדיסק הזהב ראאש -ראכמו גם ראש זה , מנהל, מארגן
בנקודה הכי גבוהה ביום שהשמש מביאה את הפוריות הכי גבוהה  

.ביום או בשנה בהיפוך הקיץ
היא אות מוגדלת של י' כמו גם אנו רואים שהאות ר

'קלף השמש מתקשר לספרת יסוד בעץ החיים



The Sun-השמש

מוצג בקלף ילד רוכב
המשמעות היא שבעניין זה. אל השמש, סמל אפולו, סוס לבן

.נהיה הילד אפולו
,מרסייבעצם בעקבות גרסת , קלף השחר הזהב

אחד עומד על. מראה שני ילדים עירומים בגן מוקף בחומה
אלו הם הביטוי הטהור ביותר של. השני עומד על המים, אדמה

שזורים , בגלגול( נקבה)ושליליים ( זכר)עקרונות חיוביים 
העיקרון הגברי הפעיל פועל דרך המוצק. הסיניםוהיאנגהיין 

בעוד שהעיקרון הנשי הפסיבי פועל דרך התודעה  , כדור הארץ
הם מחזיקים ידיים כדי לציין שהפעילויות שלהם  . הנוזלית של המים

.הדדיות
כדור  )המזל המקשר בין מזל שור , זוהי גם התייחסות לתאומים

לבין( הארץ
(.מים)סרטן 



The Sun-השמש

החוויה של השמש הקשר לקלף זה מהווה היכרות עם השמש  
כמו גם השמש בהקשר  , הפנימית שהיא האור של האישיות

האזוטרי שלה היא מייצגת את הנשמה וכפי שהשמש הפיזית 
להכלהעולם החומרי הנותנת חיים שלהיא האור של 

כמו גם אם נביט בשמש הרבה זמן אנו עלולים גם להינזק מזה  
".ולהשרף"

שישנם הפכים  ( ר)גם לפי הספר יצירה בהקשר לאות העברית 
שמזכירה לנו שהשמש נותנת חיים  , כמו פוריות ועקרות

וצמיחה כמו גם היא גם יכולה לגרום להרס
כמו האגו המוגדל של האנשים שחושבים רק על עצמם  

.ומחוסרי אמפטיה לאחרים
כמו ברכת החקלאי לצמיחה וקציר עשיר לבין קללת הנווד  

במדבר הרותח



The Sun-השמש

המוקף בסימני ההוורד'ות'תבגרסת 
האדמה.הסולאריתגלגל המזלות מראה את התפתחות ההשפעה 

הירוקה
והוא מעוצב כך שהוא מרמז על  , מתחת לשמש השושנה פירושו פוריות

שאיפה
., יש מתחם חומה, כמו בשאר הגרסאות. לכיוון הגבוה יותר

כמו ה, רעיון אחד משמעותי במיוחד הקשור לקלף זה הוא
השמש חובקת"טקס השחר הזהב טוענים כי 

זה מועבר במגוון דרכיםרעיון.בקרניהכל הבריאה 
, ווייטכגון על ידי ארבע החמניות ועשרים ושתים קרניים בכרטיס של 

כלומר
קלף שחר הזהב מציג עשרה. ארבעת העולמות ועשרים ושניים נתיבים

.כדי לייצג את מכלול עץ החיים, פרחים





The Moon-הירח

שהוא מסמל רגשות  , בטארוט18קלף הירח הוא מספר 
.הכלוזה מטיל אור של פחד על , קבורים ונסתרים

מסעות קשים וטראומות וחוסר התמודדות  , בורות: זה מייצג
.איתן כעבודת צללים

הישרדות , טראומה, פחד, בורות, אשליות, קלף זה מייצג
.חייתיםואינסטיקטים

שמדברת על החלק ( ק)הקלף הירח מקושר לאות העברית 
זה  , האחורי של הראש שמתחבר לחוט השדרה ליד העורף

חלק שמשפיע מאוד על הפונקציות שלנו על שמירה על חיי  
(וההשרדותהגוף  Fight' flight '

freeze(
קלף הירח מתקשר לספרת הוד בעץ החיים



The Moon-הירח

"  גשמי"המילה בעברית , קלף הירח גם נתפס כתודעת הגוף
כמו  " )להמטיר"או במילה אחרת " גשם"מתקשרת למילה 

(.שאנו רואים בתמונה גשם של י
זה מאחורי  . המשמעות של קוף היא החלק האחורי של הראש

,הראש עצמו
מה שמסמל , לפיכך(. השמש)שהוא מאחורי הראש  THE 

MOON הוא קדמה למודעות האינטלקטואלית בהירה וגם
גופני מה שמראה לנו אינטלקט, אינסטינקטים הישרדותיים

מה שאומר , בלי התחשבות באמת ובאור הידע, גשמי בלבד
.להישאר בבורות

.



The Moon-הירח

הכלבים של קלף הירח עשוי , מנקודת המבט של האגדה היוונית, אז
מוכן לתקוף ולהשמיד אנשים, ארטמיסלהיחשב לאלו של 

וכך גם , עצם הרעיון הוא ברברי ולא מתורבת. שלא מוצאת חן בעיניה
הנתיב של

זה נתיב של בעלי חיים. טבע חייתי גולמי, זהו נתיב פרימיטיבי. קוף
הארקנה הגדולה על עץ החיים 

יצרים ואנרגיות ללא שליטה שמבוססת על, (ונגל'חוק הג)אינסטינקטים 
זה יכול להיות דרך  . מוסריים או אתיים, שיקולים אינטלקטואליים

,אכזרית מאוד

.מראה לנו היבטים של עצמנו שהחברה מאלצת אותנו להדחיק



The Moon-הירח

התייחסות , יש חמישה עשר יודיםווייטבקלף של 
אפשרית לשעבוד

, של חומר המסומל על ידי המפתח החמישה עשר
קלף השחר הזהב. לקלף השטן

אחד עבור הכוחות של כל , מראה ארבעה ימים
קראוליבעוד , אחד מארבעת העולמות

הוא מתאר . משתמש בתשע כהתייחסות ליסוד
את אלה כטיפות של טמאות

הוא מתאר את הנתיב . כלומר מחזור הווסת, דם
כנחל

.של סרום עם גוון דם



The Moon-הירח

אנוביס היה ה
והאל הגדול של העולם התחתון, אל התן
ַסק ִדין שמייצג את , הוא אל העולם התחתון המצריאנוביס. פְּ

.התת מודע ושקילת הנשמה שלך והלב כנגד האמת והצדק
האם בחרת להישאר בחשיכה ובורות ולדחות את האמת או 

גם יכול אנוביס, בחרת בידע ולקבלת האמת ואור החיים
ולמצוא את ( תהום)להראות לך את הדרך במעמקי האיביס 

.(הידע)הדרך אל האור 





The Star-הכוכב

.הגדולה שמייצג את קבלת האמתבארקנה17קלף הכוכב הוא מספר 
ה. האנרגיה האלוהית הטבועה בכל אדם זוכה לגישה נכונה

תהליך הקשור , מרמז על מדיטציה, פירושה קרס דג( צ)האות העברית 
קשר הדוק

.עם שימוש בדמיון
קלף זה גם מסמל קבלת האמת ועבודה אלכימית ברמה החברתית ואיזון  

בין הרוח רגל אחת במים והרגל השני על האדמה שזה ביצוע מעשי בחומר

.תודעה אינדיבידואלית עם התודעה הגדולה יותר
טכנולוגיה הוא, חברה, אהבה והשראה, הקשור לשלום, המזל האויר דלי
,אמרו שבתאי הוא שולט בדלי, בעולם העתיק. נתון לנתיב הזה

.העולם21מה שמפנה אותנו שוב לבינה ולמעשה בקלף מספר 
.קלף הכוכב מתקשר לספרת נצח בעץ החיים



The Star-הכוכב

ההבנה שלנו , הריבונות שלנו, קלף זה מלמד אותנו מהי רוחניות אמיתית
ואיך אנחנו משתלבים ומתמזגים עם ההבנה הזאת  , על חוקי הייקום כולו

.דרך הפעולות שלנו כחברה
אנו רואים בתמונה אישה שמוזגת את התוכן של שני הכדים חכמה ובינה 

.שיוצרים נהר לרגליה, על האדמה
כדי  " מים( "מ)הוא גם בא בהקשר לאות העברית ( צ)סמליות קרס הדג 

כאלגוריה  ". המוות"שבא בהקשר לקלף ( האות העברית נ)לחפש את נון 
אנו מבינים כחברה אנושית שיש לנו בחירה לצלול לתוך המים  

כדי לגלות את האמת על איך המציאות עובדתהאוניבירסליים



The Star-הכוכב

קלף הכוכב מבטא את האמא הקדושה במצבה 
שמטהרת את הבלבול ונותנת , הטהור ביותר

.יותר יהירות וטיהור השקפת העולם שלנו לאמת
זה מראה לנו שיש לנו את האפשרות לבחור בידע  
ובאור האמת על פני השקר והאשליות כקולקטיב  

.אנושי

וזה משתקף לרצון חופשי ובחירה לבצע פעולות על 

האדמה בכדי להשפיע לטובה ולבנות חברה ערכית 

,  ומוסרית שחיים תחת החוקים הטבעיים בהרמוניה

גם בצד  , השאלה מה אתם בוחרים לעשות עם זה

הרוחני וגם בצד הגשמי





The Tower-המגדל

והוא מייצג התפוררות ופרוק , הגדולהבארקנה16קלף המגדל הוא מספר 
.כמו גם מהפך ושינוי לא בהכרח רצוי, של הדברים

זה משהו שמצריך שינוי כדי להיערך מחדש את הדברים במגביל עם האמת 
.כמו גם זה אומר ששום דבר לא נח בלי רטט ותנועה או שינוי, והטבע

לעבור תהליך של מחוייבים, במילים אחרות אנחנו כחברה אנושית כולה
שינוי ומהפך בכדי שנביא את התודעה הקולקטיבית שלנו בקו האמת 

.והאהבה לערכי מוסר וחרות
זה , בכדי שנחווה ונלמדבייקוםזה גם אומר לנו שהשינוי הוא כוח חיוני 

עובד גם לטובה וגם לרעה
משם אפשר לגדול , כמו גם זה אומר שאם אפילו אנחנו בתוך כישלון וכאוס

קורבן או שאתה במיינדסטזה שאלה האם אתה מעדיף להיות , ולהתפתח
.רוצה לצמוח בתודעה

.קלף המגדל מתקשר לספרת תפארת בעץ החיים



The Tower-המגדל

שאומר מה,"פה( "פ)קלף המגדל מייצג את האות העברית 
,  "הלוגוס"ומה שמהדהד דרך ( הרטט)ומתבטא דרך המילים 

כמו גם זה מייצג כוח הרסני בא , שזה מה שיוצר את המציאות
זה גם יכול  , כדי להשמיד את כל האשליות והאמונות הכוזבות

זה תלוי בנו , להוביל לכאב ורוע או יכול גם להשתנות לטובה
בבורות וחשיכה שיגדיל להשארהאם אנו מוכנים לצמוח או 

.את הרוע

בכדי לפנות מקום  כדי שמשהו חדש יגדל משהו צריך להיהרס
למשהו חדש שיצמח.



The Tower-המגדל

ווייט הברק מכה בכתר-בקלפי שחר הזהב ו
רמז ברור הוא, ראש המגדל

אותם ערכים מעשה ידי , המסומל כאן הוא הכתרים הכוזבים של קיומנו
.אדם

כתר והברק המכה בראש המגדל מסמל את עץ החיים והכוח 
כמו גם האש שזה מייצג  , הכלהאלקטרומגנטי ששולט בכל ומגביל את 

טרנספורמציה ושינוי
הזה מביא להרס של( רצון הבריאה)הניסיון ליישר קו עם הרצון האמיתי 

.האמונות המטעות שלנו

.



The Tower-המגדל

ומייצג את הכוח  , סמל הברק בקלף מעיד על שינוי פתאומי
.כוכב הלוחם, האלקטרומגנטי כמו גם כוכב מאדים

שהאנושות תתחיל  , כמו גם הברק יכול להעיד על ייזום פעולה
והריבונות ,לפעול וליזום התנהגות כנגד העריצות ולמען החרות 

.בטארוטשלהם שזה עומד כבחירה כל הזמן 
עשוי להיות( פה)יתר על כן הפה 

,  מתפרש ברמה אחת כמשמעות הפתיחה של איבר הרבייה הזכרי
זה

יותר מרמז על זהקראוליהקלף של. זרע חיים, ד"שממנו יוצא היו
המגדל המפוצץ שהוא  ".בצורת הפה נושם אש בצד ימין למטה

באמת א
וההאש היא המשמידה." פאלוס יורה ברקים של זרע

המטהרת שכן היא מאלצת את המעבר של אנרגיה  , מחדשת
.לאחרת כמו מתכת שמתחממתמצורה אחת





The Devil-השטן

, שעבוד, והוא מייצג עבדות, הגדולהבארקנה15קלף השטן הוא מספר 
.שקר, אשליה, דיבוק, עריצות

, מתנגד, אוייב: פשוטו כמשמעו, בעברית" שטן"כמו גם הפרוש של המילה 
.הולך כנגד כוחות הטבע

לא מדובר , הרבה מאוד אי הבנה בהקשר לדמות השטן שמופיעה בקלף
בבורות  פנימי של החברה ואותנו כיחידיםכהייבטחייה אלא ביישות
שבעצם בוחרים בעצמם להיות העבד של המחשבות והרגשות  , ואשליה

.שלהם ושל הנפש של עצמם
שלא הדוקות כמו שגם רואים בתמונה ששני האנשים קשורים בלולאות

.שזה אומר שהם חופשיים לצאת מתי שכוח הרצון יתעורר בהם
קלף השטן הוא מתקשר לספרת גבורה בעץ החיים

.



The Devil-השטן

כמו שמתואר בקלף אנו רואים את מזל הגדי שהוא קשור  
מחוייבות, למשאבים בסיסיים ועולם הגשמי

ההפוך שמראה שהרוח היא מתחת  והפנטגרם,וקביעות
.לחומר ושנראה זניח

שהוא שם גבולות וחוקים , קלף השטן קשור לכוכב שבתאי
מה שזה אומר שאם בחרנו בבורות נצטרך  , שאי אפשר לעבור

אנחנו בוחרים בדרך  ,אלא , לחוות כהשלכות עבדות ושעבוד
הנכונה ובחרנו לקבל את האמת

.



The Devil-השטן

כמו שמתואר בקלף אנו רואים את מזל הגדי שהוא קשור למשאבים בסיסיים ועולם  
ההפוך שמראה שהרוח היא מתחת לחומר והפנטגרם,וקביעותמחוייבות, הגשמי

.ושנראה זניח
בין אם זה אומר, מזל גדי שולט במגבלות הצורה

המערכת המלאכותית שלפיה אנו מודדים ו, התחום של החומר או הזמן
.ומצרפים את כל הפעילויות היום יומיות שלנו

התפיסה השגויה שלנו לגבי טבע האמיתי של , שנית
הסמל הקדוש של האנושות. ההפוך על ראשו של השטןהפנטגרם

(ארבעת האלמנטים והרוח)
אומר שהחזון של רוב האנשים על השקפת העולם שלהם, הפוך

והמשמעות של ה. ביחס למציאות רוחנית הוא הפוך ונקבר מתחת לחומר
פירושה שהלקח של נתיב זה הוא ארגון מחדש של, עין, אות עין

עין מסמלת את הקבלה שלנו עם מה. ראייה חדשה של דברים, פרספקטיבה
קבלת האמת ואת הראייה הגדולה כהכרה עצמית  , אנו רואים בעולם החושי כאמיתי

והכרה במציאות שמגיעה
לא רק לקבל את מה שהעין הפיזית שלנו אומרת לנו זה להיות  . מהשימוש בעין הפנימית

כפוף

.אלא לראות מעבר לאשליה כמו גבולות המוסר וחוקים הטבעיים, לאשליה ולשעבוד

.





Temperance-המיזוג

,  שמייצג חופש, הגדולהבארקנה14קלף המיזוג הוא מספר 
.התמודדות עם נסיבות מכריעות, שליטה עצמית, ריבונות

מה שאומר שהאנושית תיקח צעד מכריע כדי להימנע 
.משעבוד והרס עצמי

כנגד כל מי , זהו קלף ההקרבה העצמית למען החרות והמוסר
אנו נולדנו יצורים  , שפוגע בזכויות הטבעיות ובריבונות שלנו

.ריבוניים כמו גם הזכות המולדת שלנו זה לחיות חופשיים

קלף המיזוג הוא קלף החרות החופש 
.קלף המיזוג מתקשר לספרת חסד בעץ החיים

.



Temperance-המיזוג

.לדעת למזג את הכוחות, זהו קלף של ניהול עצמי של הפכים

ההחלפה המכוונת של אש ומים היא המיזוג או הריסון של
כאן מסומלים על ידי זרם שנשפך , הפכי אנרגיה בתוך הגוף

התודעה  , אלו המים החיים. בחזרה קדימה מגביע אחד לשני
מחייה

התהליך הוא אחד של הבאת. על ידי מיזוג עם הרוח הלוהטת
.רוח לתוך הגוף כך שהיא ממתנת את התודעה

יותר"משהו שהוא , וכך נוצר משהו חדש, 
(מים)ה ( אש)ד "זהו היישום האישי של יו." מסך חלקיו

שכל זה שוכן בתוך  ( אויר)בתוך הגוף שיחד יוצרים את ה ו 
.(אדמה)הגוף שזה ה 

.



Temperance-המיזוג

" סמך( "ס)קלף המיזוג הוא מקושר לאות העברית 
"לסמוך

זעם האלוהי תשוקה בכדי לפעול , קשור גם לכעס
.למען הצדק והזכויות המולדות שלנו כמין אנושי

כמו גם לדעת לפוגג את הכעס עם מים ולמצוא את 
ולדעת איך לטהר עם הרוח , האיזון הפנימי הנכון

.כיחידים וכחברה
זה גם מצביע על רגל אחת במים ובאדמה שזה אומר 

,  שלנוהאדמתיותלהביא את הכוח הרוחני לפעולות 
להיות רוחני ומקורקע עם הנעלים על הקרקע

כמו גם קלף המיזוג קשור למזל קשת שמעיד על  
התפתחות וצמיחה כקליעה למטרה

.





Death-מוות

הוא מסמל  , הגדולהבארקנה13קלף המוות הוא מספר 
קיפאון במצב האנושות, הרס, סבל, הכחדה

,כתוצאה מהבחירות המטעות בבורות ועבדות
קיפאון שמתבטא ככוח טבעי כדי ליצור  -אנבולוציוניכוח 

רק (. צמיחה והתקדמות-ההפך מאבולוציה)הכחדה וקיפאון 
את הקציר ' ות'תעושה את התאור בגרסת קראוליבקלף של 

ההרסני של
החרמש שגם מייצר בועות שבהן רואים צורות חיים חדשות

זוהי תחיית המתים הבאה אחרי השינוי של . מתפתחות
.המוות

אל  , לאוסיריסלמעשה הרבה חוקרים מייחסים את השלד 
.שנהרג וקם לתחייה

.קלף מוות מתקשר לספרת בינה בעץ החיים

.



Death-מוות

שהוא במקור  , השלד מייצג את המסגרת המרכזית בגוף האדם
כמו זרע סמלי ותמידי כמו גם זה קשור לאות  , זהה לכולם

"נון( "נ)העברית 
,הצמח מת בחורף

.אך לא לפני הפקת זרעים אשר ישחזרו את תדמיתו באביב
תבנית, התמונה שנושאת היא מעין שלד רוחני

הצמח הופך לזרע: שלא מושפעת מהשינוי של הצמח
.ששוב הופך לצמח

.

.



Death-מוות

מה שזה אומר שאנו כאנושות לא זהים אחד לשני 
החיצוני וגם אפילו לא ברמת הידע וההכרה בין האחד במובן

כמו הזכויות  , אבל אנחנו זהים במקור ומבפנים,לשני
לכולם מגיע חופש ויש להם את אותם , שלנוהמולדות

ולא נעשה את , עליהםואם לא נכבד אותם ונגן, הזכויות
הרס וסבל בכדי  ,אנו נצטרך לחוות במוות, הדבר הנכון

שנוכל לבנות ונפעל בדרך הנכונה בכדי, שנלמד ונצמח מזה
שלו ושל  עולם חדש ומוסרי שכל אחד מודע מהריבונות

.האחרים

ושאנחנו כאנושות לא נחזור על אותם הטעויות מההיסטוריה 
שלנו

.

.



Death-מוות

, . צדיק פירושו קרס דג; נון פירושה דג
כדי להפוך את . הדמיוןהאינטליגנציתמסמל ( דג)נון 

הכלים של הדמיון היצירתי אשר נדרשים לצעוד בנתיב  
הקשה של

,דמיון ונועזות לדעת את הנסתר, כלומר, נון
.מסוכם על ידי סמליות הדגיםהכל

עם מזל עקרב שמעיד על כוח מוזההכמו גם קלף המוות 
.הרסני שמשמיד ככוח השינוי

.

.





התלויהאיש -The Hanged Man

הגדולה  בארקנה12האיש התלוי הוא הקלף מספר 
,  את המסירות לחוקים הטבעיים, והוא מסמל

האנושות מתקדמת צעד מעשי למען הצדק  , ההארה
מוצג כמשרת של , הקרבה עצמית לאמת, של כולם

.חוקי הטבע
קלף האיש התלוי מתקשר לספרת החכמה בעץ  

.החיים

.

.



התלויהאיש -The Hanged Man

בכל ; המיתולוגיה הזו של האל הגוסס היא אוניברסלית מאוד
תרבות 

. אוזיריס או , בין אם זה ישו, שיהיה לו צורה כלשהי
תלה את עצמו בהקרבה  אודיןבמיתולוגיה הנורדית האל 

מהענפים
.נתלה מדי שנהארטמיסהאלה , היווניבמיטוס

, כל זה מדבר על הקרבה עצמית כסמל החיבור הרוחני להארה
שקשור באופן ישיר למה שהאנושות עושה והאם בחרנו  

מהרצון שלנו למען הזכיות  , הלבמהתשומת, להקריב מהזמן
המולדות שלנו לחיות בחופש ולנצל את מלוא הפוטנציאל  

.שלנו כדי שנתחיל לתרגל את זכויותינו החופשיים
לא מדבר על מוות מוחלט אלא סמל במיטוסיםהמוות הזה 

להקרבה למען העלאת ההכרה העצמית והמודעות ואת רמת  
התודעה שלנו בחברה



התלויהאיש -The Hanged Man

האיש התלוי מופיע עם ' ות'תבקלף הגרסה של 
מסמל חכמה  ' האנקחסמלים מצריים כמו 

כמו גם את הצדק  , ומפתח לסודות הייקום
הנחש מלופף לרגלו כסמל כוח החיים , האלוהי

.  הנצחי כמו גם הוא מופיע למטה יוצא מראשו
מופיע בצורת הצלב ברגליו  ( ת)הסמל של האות 

והסמל הצליבה בידיו

.

.





Justice-צדק

קלף זה מסמל את  , הגדולהבארקנה11קלף הצדק הוא מספר 
חוקי המוסר והעקרונות הגבוהים בחשיבותם  , חוקי הטבע

.תודעת הבורא, מהכל
החרב בקלף מסמל משהו מהיר והרסני כמו גם חותך את מה  

בכל מקרה החרב מסמלת את ,שלא נחוץ לגוף ולנשמה
הנפש , השליליים על הגוףההייבטיםהחיתוך של כל 

.,והנשמה
כמו גם זה מופיע כבית מקדש עם שני עמודים חרב ומאזניים  

שמעידים על כוחות זכריים וכוחות נקביים באיזון
בצד שני שמסמלות איזון המזנייםכמו שגם רואים את 

שקילת הלב שלך כמול האמת והצדק, והרמוניה
ההארה של העמודיאת שני ( 11)שני העמודים מסמלים 
עיקרון הנטול תוקפנות  : כמובינהםהזכרי והנקבי והשילוב 
.והעקרון ההגנה עצמית

.קלף הצדק מתקשר לספרת כתר בעץ החיים



Justice-צדק

אמת , זכות, יושר, מוסר, צדק: לקדמונים המושגים כמו
אלת הצדק )מאאט: מתבטא במילה ושם אחדהכל

(המוסר והאמת
החוק הוא , משהו שלא ניתן לשינוי: חוק פרוש הוא

מצב שהוא קיים ולא ניתן לשינוי כלל, קבוע
גם הקלף מתקשר למזל מאזניים

קלף זה מייצג את כוח הבריאה ששולט בכל הבריאה  
חוקי הטבע וצדק קוסמי ואוניברסלי

.



Adjustment-צדק

"למד( "ל)קלף הצדק מקושר לאות העברית 
.השוטה( א)ללמד ולהדריך את השור 

אפשר לקרוא לזה ספר הדרכה של החוקים  
ואיך אנחנו  , הטבעיים ואיך המציאות עובדת

יכולים להבין את זה ולהביא את עצמינו  
הנשמה שלנו באיזון עם האמתואת

.

.



Adjustment-צדק

להשיג איזון פסיכולוגי" 

בחייו של האדם בהתייחס לצרכים שלו ולצרכים של
שיווי משקל זה הוא המשמעות של הסולם שבתמונה." אחרים

והקנה מידה בגליף עבור מאזניים שאתה צריך להתייחס  , הקלף
לזכויות ולצרכים שלך כמו גם בקו המאזניים לאחרים ולדאוג לא  

לפגוע בזכויות ובנתינה לאחרים כמו גם ליידע אחרים על זכויותיהם  
.וריבונותיהם

אין משהו יותר גבוהה וקדוש והאמת עצמה : קלף זה אומר במפורש
, ככוח התודעה של הבוראבהכלומהחוקים הטבעיים ששולטים 

. אין משהו יותר גבוה מזה, הכי גבוהה: שזה נמצא בספרת כתר
הבחירה בידינו האם לקבל את זה או לא ועם מה נצטרך להתמודד  

.עם כל בחירה שנעשה

.



הקבליסטיהקלפים של הארקנה הגדולה על גבי עץ החיים 22פריסת ה
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כל המערכת הקלפים של הארקנה הגדולה  
0-מבוססת על מסעותיו של השוטה

הנשמה ברחבי עץ החיים ויש לו רצון  
חופשי להחליט לגבי גורלו וגורל החברה  

.שלנו כולה
יש לו רצון חופשי לגלות את האמת ולקבל 

אותה ולבחור לפעול תחת הכרה וידע  
.ולבחור טוב על הרע
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יש לנו תמיד את הבחירה האם 
שיעבוד , פחד, לבחור בבורות

, וקפאון תודעתי או לצמוח בתודעה
לבחור להתנהג בהכרה מלאה מה  

להבין שיש מוסר , נכון ומה לא
אובייקטיבי וחוקי הטבע ששולטים  

לא משנה הזמן  , כולובייקום
זה  , והמיקום או כל דבר אחר

ובכל מקום  ומהכלבהכלמתקיים 
השאלה אם אנחנו כחברה  , בייקום

בוחרים בדרך הנכונה לפעול 
ולצמוח בתודעה ולבחור בחיים או 

..להישאר בקיפאון ומוות
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