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במבטלזהותוקשהולכן,לקיומומודעיםהיולאעצמםהםגםכי,(שלוםשלתורתו

וכתבתי,מיוחדאינטרסבכלהבחנתילאמחקרישלהראשונותבשניםאניגם.ראשון
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וביןהצמצוםביןהקשראתולא,(2מסתבראאיפכא,ולדעתי)וברואיוהאלביןריחוק

שבכתביו,אידלמשההעירניכךועל,לצייןיש.בכתביורבותפעמיםשלוםחזרזהענייןעל1
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'terrns of Exileת[own Being"
God]0interpret[10מן

this

withdrawal10rempted

I

5]

,ראה-ודאיבלשוןהנושאעלדיבריותרמאוחריםבכתביםאבל.261'עמ,ורמים,שלום
.105'עמ,קבלה,שלום:וגם;208'עמ,רעיון,שלום:למשל

בונשאראלא,ואקואוםאיננוהצימצוםחללהלוריאגייםהתיאוריםמןגדולחלקלפי,ראשית2

הדעהזוהיתהתשבילדעת)'סוףאין'מבוהתקבצוהדיןשורשיוכןהנסוגהאורמןרושם

גםזו.כח-כד'עמ,תורת,תשבי:ראה-כתביםבכמהשהוסתרהאףי"הארבקבלתהכללית

'עמ-עליימקובלאיננוזהייחוסאמנם-ו"לרחהמיוחס'האצילותעולםעלדרוש'בהדעה
~:וראה;17

yiiw

איןאורשובחודרהצימצוםלאחר,התיאורבהמשך:שנית.(127'עמ,ק"רמ

הואסוףאיןעצמותוביןבינווההבדל,העולמותאתשבונהוהוא,הצימצוםחללאתוממלאסוף

גבולבהתוויתמאופיינתאיננהי"הארקבלת,שלישית.איכותשלולאועוצמהכמותשלהבדל
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לפי,היהשלום.(ז4"היהמאהמןבטקסטאולימצאתיזהבכיווןרמז)הגלות3

עצמאיתיאורטיקוןגםאלא,קבלהחוקררקלא,אידלמשהשלהקולעתהגדרתו

כמדומנייכולנו,1991בפברוארשנערך,י"הארקבלתעלבכינוסואכן.שלה

אצלהצמצוםתפיסתעלהשפעהאפילוהיתההצמצוםעלשלוםשלדברי,להיווכח

,(הרויזאבידידיבאוזנייזאתניסחכך)לומרגםאפשר.יק'סולוביצהרבכמוהוגה

מסתפקאיננוהוא.בקאנט,נאמר,עוסקפילוסופיהשחוקרכפיבקבלהעסקששלום

ישזולדרך.הפילוסופיתהתיאוריהאתומפתחממשיךאלא,הכתובבהסברת

בחקרלגיטימיתהיאאםלשאולישזאתעםאך,רוחניתהעמקהשלגדוליםיתרונות

ומקורותהמקובלסמכותשהרי,בפילוסופיהלגיטימיתשהיאמידהבאותההקבלה

מאישבמסורותנעוציםהם;בלבדשכלולפיאדםכלבידימסוריםאינםשלוהידע

במאמץבעיקרוקשורהאדםלשכלהמסורהחלקואף,מיסטיתבהתגלותאולאיש

.עצמאיתתיאוריהשלבחידושולא,פרשני
לספרותזריםאינםשלוםשהביאכאלהפיתוחיםשגם,לצייןחשובזאתעם

אףוהיו,המקובליםשלדבריהםברקעהןגםמצויותהתיאורטיותהבעיות.הקבלה

,הקבלהבשטחהיוצריםגדוליאינםאלהאמנם)בתורתםלעיקרשעשאוםמקובלים

ששםהתשובותכנגדאיננוביקורתיעיקרואכן.(בעקבותיהםשבאוהמסכמיםאלא

קרובותלעיתיםהןאלהתשובות.בפניהםשהציבלשאלותהמקובליםבפישלום

גםאלהתשובותרביםבמקרים.רוח-שארומלאותומעניינותומלהיבותעמוקות

אלאקבליותאינןשהתשובות,טועןאינני.להבנתהועוזרות,הקבלהלרוחמתאימות

הדגיששלום:אדרבא.הקבלהשלהמיתיהאופיאתמטשטשותשהןאו,פילוסופיות

המיתיהיסודאתהבמהעלהעלהובכך,במחקריווהבליטוהזההאופיאתמאוד

איש.זאתדתשלחיוניותהלשמירתהמכרעתחשיבותואתוהראה,היהודיתשבדת

בתחוםאיננהעליהמצביעשאניהבעיה.זועצומהזכותמשלוםלגזולמתכווןאיננו

,מאיליוכמובןהניחהדתכחוקרשלום.השאלותהצגתבעצםאלאהתשובות

בכללדתשלביסודההעומדותהבעיותעללענותבאה,דתיתכתופעה,שהקבלה

,ליבס:ראה-הבוראהאלשלבעצמיותוהנבראיםכשילובדווקאאלא,לנבראיוהאלביןחד
.מיתוס

שלקדמונירושםהצימצוםשלזושפעולהבפירושאמרולאהמקובלים':עצמושלוםוכדברי3
.25'עמ,שבתי,שלום:ראה.'בהישגלות

אשר,במליצותהצימצוםתיאורלצורךמשתמשהוא.אטור,א,ראשןפרק,המלךעמק:ראה4
לעתידוקדושהלשעתהקדושהראשונהקדושה':כגון,הגלותלענייןנגעוהמקוריבהקשרן

לאל"שארזבסוד':או,(ב"עגחגיגה:והשווה,עדויותמסכתכסוףם"הרמבפירושלפי)'לכוא

זה~
שכינהזזהלא':הםלמצאשיכולתיביותרהקרוביםל"חזודברי.'רושםשעשתהעדשכינה

'חרבשהואפיעלאףההיכלמתוךהשכינהזזהלא':או,(ישמותתנחומא)'מערבימכותל

בכלמישראלשכינהזזהלא':גםמצאנושבזוהרמהימנאברעיאאמנם.(ב,ברבאשמות)

כי':אטורל,'טלשפע'ספר'המלךעמק'לקרובהאחרוןבשימוש.(ב,קעט,ג"ח)'ט"ויושבתות
בסודהפנויהמקוםזהבתוךנשאר[הואברוךסוףאין]ה"בס"אאורקדושתשלהרושםלעולם

.בכרך,ליבס:עודוראה.'"שכינהnTTלא"
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,הזאתההנחהלפי.שציינתיהסוגמןהתיאורטיותהבעיותוהן,(לחשובשנהוגכפי)

מתןלשםהיטבנחקרהחומר.מבחצןהוצגוהקבלייםלכתביםשלוםשהציגהשאלות

שאלתמידלאהחוקר.המקורותמןהועלותמידלאעצמןהשאלותאבל,התשובות

-בדרך,באאלא,חוקרשהואהטקסטיםנכתבושלשמוהדתיהאינטרסמהו,עצמואת

.תשובותמתןלשםהטקסטיםאלהפנההואואותן,מוכנותשאלותעם,כלל
ההוראהחוגשלבקונצפציהלביטויבאהגםהקבלהמהותעלשלוםשלהשקפתו

,'וקבלהיהודיתפלוסופיה'נקראזהחוג.העבריתבאוניברסיטהשהקיםוהמחקר

דווקאנושאיהמבחינתקרובהשהקבלה,ההנחההסתתרהזהשםומאחורי

,המקראיתאוהאפוקאליפטיתלספרותאולמדרש,נאמר,ולא,היהודיתלפילוסופיה

,החוגשםבשינויהיהזובתפיסהלשינויראשוןשניצןייתכן.הקודש-לשירתאו

השינוישלזומשמעותשאוליאף,'ישראללמחשבתחוג'ל,שלוםפרישתלאחר

מחשבותבגללבשינויתמכתיפנים-כל-עלאני.לגמרימודעתהיתהלאעדיין

.זהבכיווןלישהיוראשונות

.שלוהמחקרכיווןאתיותרעודוחידדובדרכוהלכושלוםשלהראשוניםתלמידיו
המעידיםשמות,ספריהםאתבהםלכנותשבחרוהשמותמןאףללמודאפשרכךעל

כגון;'משנה'או'תורה'במלהכלל-בדרךפותחיםאלהשמות.הספריםתוכןעל

דווקאדןיוסףעסקשבו,(ח"תשכירושלים)'אשכנזחסידותשלהסודתורת'

ירושלים)'קורדובירומשהשלהאלהותתורת'או,זותנועהשלהתיאורטייםביסודות

,ק"הרמאצלהפאנתיאיזםלשאלתכולוהמוקדש,שלמהבןיוסףשלספרו,(ג"תשכ

,(ג"תשכירושלים)'י"הארבקבלתוהקליפההרעתורת'תשביישעיהושלספריואו

'הזוהרמשנת'ו,הספרשלבשמוהמצויההשאלהעלהלוריאניתהקבלהאתשהעמיד

סדריכמספרבמקרה)פרקיםלשישהמחולקשהוא,(א"תשכ,ט"תשירושלים,ב-א)

'הקודשעבודת','האדםתורת','הבריאה','אחראסטרא','האלהות':(המשנה

שהואבנושאהזוהרדעתאתהקוראלפנימציגאלהמפרקיםאחדכל.'חייםאורח'ו

.לומוקדש
על'הזוהרמשנת'מללמודאפשרמאודהרבה.מאודרבערךהללוהספריםלכל

גםאפשר.תלמידייאתאליושולחואף,רבותשניםבולומדואני.הזוהרספר

ביקורתינטושהאלהעללאאך,'הזוהרמשנת'בשוניםפרטיםעללהתווכח

מןחסרהעיקר,לדעתי.בושאיןבמהאלא,בספרשישבמהאיננההבעיה.העקרונית

.'משנה'איננוהזוהר,הזוהרבספרמעטהלאקריאהאחרי,הרגשתילמיטבכי,הספר
'משנה'לכוונתי)כאוקסימורוןבאוזניימצלצל'הזוהרמשנת'הצירוףעצםאף

מתוךנכתבהזוהר.(שבזוהרי'דילןמתניתא'או'מתניתין'לולאהמודרניבשימושה

משנת'שבעלהתיאורטיותלשאלותתשובהלתתכדידווקאלאו,אחריםמניעים

המשמשהרוחניהעולםמןלהעלותאפשרכאלהשתשובותאף,בפניוהציב'הזוהר

מטנעליב-ראה5
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,י"הארשלהדתיהאינטרסעיקרהיתהלאהרעשאלת,וכך.הזוהרלדבריכרקע

.ק"הרמשלבכתביועיקרהיתהלאהפאנתיאיזםושאלת

השלביםונורות.ב

הנחהמתוך.תולדותיהתיאורעלהשפעהגםהיתההקבלהבחקר'התיאורטי'לכיוון
בתיאוריהבתולדותיהשלבכללאפייןניסיוןנעשה,בתיאוריההואהקבלהשעיקר

למשלכך.הקבלהתולדותשלהשוניםהשלביםביןחדיםקוויםנתוולפיכך.מיוחדת

,כלומר)תיאורגיתתפיסהאיןההיכלותבספרותואףהתלמודיתשבספרות,נטען

מידותשלהתיאוסופיתוהתפיסה,(האלמידותעלהאדםפעולותשלישירההשפעה

חידושהן,האלוהותבתחוםמיניות-דוהמוצאתוזו,עצמאיותמעיןכישויותהאל

לגאליסטיתבכללהיא'הרבנית'ושהספרות,ב"היבמאההספרדיתהקבלהשלגמור

קביעות6.כנגדהוהתרסהחידושהיא,שמהלמרות,הקבלהוספרות,מיסטיתואנטי

.בהמשךשנראהכפי,הכלנחלתאינןכברהיוםאלהחדות

גירושעד,לדעתו:הביניים-ימישלהקבלהבתחוםשלוםשלקביעותיוגםהןכך

;'הולךאתהלאן'בבעייתהגירושואחרי'באתמאין'בשאלתהקבלהעסקהספרד

קודםואילו,ספרדגירושעקברקבקבלהמרכזיכגורםנכנסהמשיחיהעניין,כלומר

היצירה,י"הארקבלת7.העולםהיווצרותלשאלתמעייניהםאתהמקובליםהפנולכן

,משיחימיתוס,שלוםלפי,כולההיא,ספרדגירושאחריהעיקריתהקבלית

8.השבתאותלהופעתהעיקריההסבראתלמצואישעשרה-השבעבמאהובתפוצתה
:לחלוקניתןזהקועלגם.השבתאותעדהגירושמןוברורישרקושלוםמושךכך

ושאופיה,ספרדגירושלפניכברמצויהמובהקתמשיחיתשקבלהנראהלהלן

י"הארקבלתביןהקשרגם.משמעי-חדכהענייןאינוי"הארקבלתשלהמשיחי

ובמיוחד,י"הארלקבלתהיתהלאהשבתאותלפנישכן,פשוטאינולשבתאות

מאשראיננועצמההשבתאותחקרגם9.גדולהכהתפוצה,שבההמשיחייםליסודות

עצםואף,בשבתאותמכריעאיננוהלוריאניהיסודמשקל,לדעתי,שכן,כזותמונה

ביסודדווקאוהרי0ן;השבתאיתבקבלהעיקרייסודאיננהמדיניתלגאולההשאיפה

מכריעדחףשקיבלהוא,תיאורוולפי,היהודיתהמשיחיותעיקרעתשלוםראהזה

.ספרדגירושממאורע

אמנם,הגירושבעתהיהודיתהמשיחיותבתורת,לדעתו,שחללזהדומהשינוי

,קבלה,שלום:למשלראה.שלוםבכתבירביםבמקומותבמפורשאוברמז,מופיעותאלהטענות6
.86-98'עמ

.רעיון,שלום:ראה7
.18-74'עמ,שבתי,שלום:למשל,ראה8
.י"האר,אידל:ראה9
.המשיחיות,ליבס:ראה10
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האחרוניםבשלביהי"הארקבלתביןבמעברגםשלוםלדעתחל,ההפוךבכיוון

חלהשבחסידות,טעןשלום.החסידותובין(השבתאותמןכברהמושפעים)

הואהדבקותשלהאישיהמיסטיוהיסוד,'המשיחיהרעיוןשלניוטראליזאציה'

מצדכברנוקבתלביקורתשלוםזכהזותפיסהשעל,לצייןיש1ן.זובתנועההעיקר

ירושלים)'כמיסטיקההחסידות',שץרבקהשלספרה,זאתולעומת12,תשביישעיהו

.בחסידותהעיקריהיסודמהותעלשלוםשלהנחתופיתוחהוא,(ח"תשכ
קבלתתחוםבתוךאףנמצאתשלוםשהיתווהכזהלגבולומאלפתמובהקתדוגמה

,שלוםקבעסרוגישראל'רעלבמחקרו.מקרובבהלעייןמבקשואני,גופאי"האר

הקבלייםהיסודותשגם,וצייןהוסיףשלוםאך.י"הארשלישירתלמידהיהלאשסרוג

,האלעצמותבתוךשנארג'המלבוש'תורתוראשונהבראש-לכתביוהמיוחדים

תוספתהםאלאי"הארתורתאתמשקפיםאינם-העולמותלבריאתראשונהכהכנה

שלפי,שסרוגבהחלטאפשרשכן,הראשונהמןנובעתאינהזווקביעה,סרוגמשל

בכתביומסר,לוריאנייםמקורותלאסוףביותרלהוטהיהעצמושלוםשלתיאורו

כפירושזותוספתאיפייןאלאבכךהסתפקלאשלום.אותנטיתלוריאניתמסורת

,החכםשלהחיצוניתעדותועלנסמכתזוקביעה.הלוריאניהמיתוסשלפילוסופי

שלהפילוסופיתמקבלתוהקשועל,ממודנהאריהיהודה,לקבלההמובהקהמתנגד

איננההקביעה,לדעתיאולם.סרוגישראל'ר-מורוקבלתעלהררהאברהם'ר

4ן,אחריםשלואף,שליהתרשמותי3ן.עצמהסרוגקבלתתוכןשלמבדיקהמתאשרת

5ן.ביותרעמוקיםשורשיםובעלתמובהקתמיתיתתורהזו:הפוכההיאסרוגמקבלת

שכן,פילוסופיתכאנטידווקאזותורהיצייןששלום,לצפותהיהאפשרכן-על-יתר

,זהמאורעשלהחדהאופיאתמטשטשתהיא,הצימצוםלפנישלביםבהוספת

לברואיוהאלביןתהוםקביעתכגוןתיאורטייםבאפיונים,כזכור,אותואפייןששלום

.עצמובתוךהאלוגלות
אפשר,לדעתי?שקבעמהאתסרוגקבלתלגבילקבועשלום,כןאם,ראהמה

שלפיה,סרוגתורת,ראשית:שלוהמחקריהאינטרסלפימחשבתואתלשחזר

אינה,מלבושאריגתאלא'גלות'אוצמצוםהיתהלאהאלשלהראשונההפעולה

חידושוהואראשוןכשלבעצמובתוךהאלגלות,שלוםשלדעת,י"לארמתאימה

זותורהלהפקיעכדיי"הארתלמידסרוגשלהיותובאינאחזשלוםלפיכך.העיקרי

זותורהולאפייןמודנהשלעדותואתלקבלגםלשלוםהיהנוח.מחזקתה

תוספת:תיאורטיותלהבחנותשלוםשלנטייתובגללרקלאוזאת,כפילוסופית

להמתאיםי"הארכמוגדולמורהלקבלתכסרוגישירבלתיתלמידשלעצמאית

.דבקות,שלום;ניוטראליזאציה,שלום:ראה11
.הרעיון,תשבי:ראה12
.סרוג,שלום:ראה3ן
.57והערה256'עמ,אלטמן:ראה4ן
.148-154'עמ,גולם,אידל:ראה15
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למספררקמתאיםמובהקמיתישחידושבעוד,ופילוסופיתיאורטיסיכוםלהיות

מסיבהאכן.סרוגשללדמותוולא,עצמוי"הארובראשם,מקובליםשלביותרמועט

גםמה,סרוגקבלתשלהמיתייםהרכיביםאתגםוחוגוי"לארלייחסלדעתייש,זו

בכך16.י"הארשלהאחריםהתלמידיםבכתבירמזיםזולתורהלמצואכנראהשאפשר

'רבידיבאיטליהנכתבלא'סרוגקבלת'שמכונהסמהשחלק,בידיעהלהיעזראפשר

,ו"הרחשלמושבומקום,מדמשקלאיטליהנשלחאלא,שלוםכסברת,סרוגישראל

,תשבי.רבםמדבריכחלקהקודמיםתלמידיוידי-עלהוכרולא,סרוגעזיבתאחרי
גםאולישהיוהפשוטההמסקנהאתמכאןהסיקלא,לראשונהזוידיעהשהביא

דבריעםזאתליישבכוחובכלניסהאלא,'סרוגקבלת'שנקראלמהנוספיםמקורות

לי.'דחוקההשערה'כינהבעצמושהואמהליצורנזקקכךולשם,שלום

הדתיהאינטרסחקירת.ג

בגללרקלאהקבלהשלהשוניםהשלביםביןהתיאורטייםהגבולותאתהדגיששלום

המחקרכלפיהמוצדקתהנחת-אימהרגשתגםאלא,כאמור,שלוהמהקריהאינטרס

עשהחוקרשכל,משלהייחודכלחסרת,הפקרשטחהקבלההיתה,לפניו.לושקדם

לחזורכללמציעאינני.להשוותהשרצהמהלכלדומיםיסודותבהומצאכרצונובה

,הקבלהלחקרהנוקשיםהפילולוגייםהחוקיםאתהיתווהששלוםמאז.זולהפקרות

לצמצוםבהקשר,קיפול'במונחשהשימוש,לצייןיש.249,עם,אלטמן:ראה,יונהמשה'רכך16
זהומושג,עצמייונהמשהבידישנכתבהזו,יינהכנפיספרשלהראשונהבמהדורהדווקאמצוי
הדיבוראתשםהרחיבאלטמן)סרוגישראל'רתלמיד,מפאנוע"הרמשלבעיבודודווקאנעלם

גםאולי.מרוז:וראה-טבולאבןיוסף'רבכתביזותורהרמוזהכןכמו!(המהדורותשתיעל
טוריב,בענףאשער,חייםעץ)מרובעולאדווקאעגולהואהצמצוםשחללו"הרחשלהדגשתו

שללדבריומשקללייחסישלדעתי.מרובעבצורתהואשקיפולו,המלבושתורתכנגדמכוונת(ג

חכמתכי,הזההעניןנעלםל"זו"ממהרחגםכיאומרהייתידמסתפינאולולא':מרקוםאהרון

א"ורלהנתיבותשהםהמלבושסודהואלחודבראשיתמעשה,נהרותלשנינחלקהל"זי"האר

שער=]ג"בשהעיין)הראשוןמכתהראשוןלתלמידוגילהאשרהתוהועולםוסודותשערים

קסת:ראה.'ל"זו"למהרחמרכבהומעשה,סרוגישראל'רוהוא(השמינישער[הגלגולים

,מרקוסאהרןמספריהתלהבהמחקריתדרכושבראשית,בעצמוהעידשלום'ג.א"עיז,הסופר
.מרקוס,שלום:ראה-ממנולהסתייגהתחילכך-אחרורק

(האחריםמחקריוואף)י"אביבשלמאמרו.י"אביב:וראה.223-224'עמ,העימות,תשבי:ראה17

לפיוגם.י"הארקבלתשלהסבוךהביבליוגראפיבמחקרביותרחשוביםחידושיםמחדש

עלדווקאמסתמךשאניבעודאבל.י"הארקבלתשלאותנטינוסחהיא'סרוגקבלת'מסקנתו
רקסרוגישראל'ר,לדעתוכי,בוממעטדווקאי"אביב,זושבקבלההמופלגהמיתיהחידוש

שנקראמה:למשל.ויטלבקבלתהנמצאותאונטולוגיותשכבותאותןאחריםבשמותמכנה

הואסרוגאצל,'קדמוןאדם'ויטלשקוראומה,'שעשוע'הואסרוגאצל'צימצום'ויטלבקבלת

השלבלזיהוירבהמשמעותאין,לדעתיאך.'וכו'וכו,'מחשבה'='עקודים'וכן,'מלבוש'
לראותויש,לחלוטיןשונהוזה,המיתיבתיאורהואוהעיקר,בלבדהפשטהשהוא,האונטולוגי

עיון.בכרך,ליבם:ראה-י"הארוקבלת'סרוגקבלת'עלעוד.י"האררוחשלנוספתיצירהבו
.מרוז:ראה-י"הארתלמידסרוגהיותבאפשרותחדש

Yos
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ולהעמיקלהתקדםנוכלביותרדקדקניתמתודהבעזרתורק,לרגלינונרישמשואלה

הקבלהתולדותשלהמדויקהריבודאתמאשרתאיננהגופאזומתודהאבל.במחקר

התרבותתולדותעלשידיעותינובבירורנראה,ראשית:המחשבהתוכנימבחינת

שמתבררכפי,שנית;כזהריבודלקבועכדישיידרשממהבהרבהמעטותהןהיהודית

ובסוגיםשוניםבדורותועוליםצציםדומיםתיאורטייםמוטיבים,ושובשוב

הדתיתלספרותהנודעהפרשניהאופיבגללהןמסתברזהעניין.שוניםספרותיים

-שבעללמסורותהודותהן;חלקיהעלחלקיהשלהספרותיתוההסתמכותהיהודית

מתחתשהתמידו,אזוטריותשלמשתנהמידהבעלות('קבלה'-אחרתובמלה)פה

בגללוהן;הרווחבמחקרששוערממהיותררבהשעוצמתה,בעקשנותהשטחלפני

ניסוחלקבלבליהדתיתהתודעהבשולישריחפוורעיונותמוטיביםשלמציאותם

אומרתזאתאין.ישראלבספרותשוניםבהקשריםועוליםצציםושחלקיהם,מדויק

המוטיבים:התיאורטיבתחוםהתפתחותהקבלהבתולדותלמצואאפשרשאי

,חדשניסוחומקבלים,וחדששונהבאופןתמידומצטרפיםמתחבריםהעתיקים

אבל,זרותמתרבויותעמוקיההשפעותובכללםחדשיםיסודותצירוףתוךולעיתים

שנראהממהפחותוחדהיותרמסובכתתיאורטיים-הרעיונייםהגבולותהתוויית

לגבולותמשוויםאףהחדשיםהמחקרים,כן-על-יתר.וממשיכיושלוםממחקרי

להדגישיותרנכוןתיאורטיים-הרעיונייםההבדליםבמקום:אחרתמשמעותכאלה

לנקוטאם)היהודיתשבמיסטיקההעיקרייםהזרמיםביןהדתיהאינטרסהבדליאת

לעיתיםנעוציםששורשיהם,אלההבדליםלפי.(שלוםשלהאנגליספרובשם

לתקופהמתקופהשמתגלגליםהעתיקיםהמוטיבים,התקופותשברוחבהבדלים

.ושונותחדשותמשמעויותמקבלים

עלאידלמשהשלהחדשהאנגליבספרונמצאכזהלמחקרמובהקתדוגמה

בדרךהעוסקיםאלהכמו,עתיקיםמוטיביםוכמהכמהחברוהגולםברעיון8ן.הגולם

שלהמוטיביםוכן,האדםוביןהאלשביןבהתחרותאוהאלבידיהראשוןאדםבריאת

אידלשיחזרמציאותושאת)'אמת'הנקראהעצוםוהמלאךקומה-ושיעורהאללבוש

הדתייםהאינטרסיםפי-עלצורהופשטולבשווהתפרדוהתחברואלהכל.(בספרו

שלהתיאורגיוזה,אשכנזחסידישלמיסטי-המאגיהאינטרסכגון,השונים

.ועוד,אבולעפיהאברהם'ראסכולתשלהטהורהמיסטיאו,המקובלים
שלחדשתיאורקוראיםאנובאחרונהשהתפרסמומעטיםלאבמחקריםאכן

,שלוםמפישלמדנו,הגליאניתהכמו,השלביםתורתעודלא.היהודיתהמיסטיקה
צמחה,מיתית-אנטיואף,מיתיתבלתייהדותשלרביםדורותאחרילפיהאשר

לבושעלמדוברעתה.עשרה-השתיםבמאהאירופהבדרוםמאיןישכמעטהקבלה

,(מיתולוגומנה)מיתייםגלם-חומרישלחדשדתיאינטרסמתוךחדשוניסוחחדש

'יצירהספר'ובההיכלותבספרותאחרותובצורות,ל"חזבספרותלזהותםשאפשר

תלעתדהא."ימפריטתקירת.ב.כתבתזהספרעלגדלם,אידל:ראה!8
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ופחותאמיצהיותרהרבההיוםנראיתזהספרשללרוחוהמקובליםשלזיקתם)

,זומספרותישירותשאבוהמקובלים.(]שלום9ממחקרישעולהסמהפורמאלית

אופיהעתיקיםהגלם-לחומרימשוהפירושםאמנם.שלהפירושפריהיאותורתם

ולהעמקהלהמשכיותגםלהתכחשאיןאבל,המקובליםשללרוחםהמתאים

בטקסטיםשמצוייםהמיתייםליסודותשיטתיניסוחנותןשהוא,כזהשבפירוש

בספרותמאשריותררבהבחיוניותאףקרובותולעיתים,אחרתבצורההעתיקים

פירוששלזהרקאינואלהעתיקיםלחומריםהמקובליםשלהקשר.הקבלית

,לקבלהעד'ל"חז'מימיורצופותחיותמסורותשלקשרגםלזהותאפשר.טקסטואלי

עמדתיהדבריםפרטיעל.אשכנזחסידימשמשיםאלהבמסורותחשובצומתכאשר

-עלגםשנעשה,דומהבכיווןמחקרילמאמץשותףאניובכך20,אחרבמקוםבאריכות

אסיאצלגםלזיהויניתנתוהיא2],ביותרבולטתזומגמהאידלמשהאצל:אחריםידי

אפרים,הברית-מארצותהחוקריםשלובמחקריהם,פדיהחביבהואצלגינת-פרבר

22.פישבייןומיכאלוולפסון

וקבלהעוולי.ד

ממסורותגםהמקובליםשאבו,העתיקותהיהודיותהספרותיותלמסורותנוסף

שלהמפורשותהצהרותיהםעללהסתמךבליגםלקבועישכך.פה-שבעלאזוטריות

יוחסיןאילןלהמציאכניסיון,מלחשלקורטובעםלקבלםהיהשאפשר,המקובלים

ממקומותללמודאפשרכזאתמסורתעל.לחידושיהםלגיטימאציהבולתלותכדי

שהושפעוובתורות,יהודיות-חקןבעדויותכגון,ועולהמבצבצתהיאשבהם,שונים

ביןשלוםשהיתווההיחסהחדשיםבמחקריםמשתנהלמשלכך.ישראלמספרות

שלתורתםוביןמסוימותקבליותתורותביןישירקשרהניחשלום:לגנוזיםהקבלה

ביןהדמיוןאכן.לספירההראשונותבמאותשפרחה,ל"הנהנוצריתהמינותבעלי

-כזהקשרעללהצביעאבל,בספקמוטלאינומסוימותמבחינותלגנוזיסהקבלה

גילםשלמחקריוכגון)הגנוזיסעלהמודרניהמחקרבאלעזרתנואך.מאודקשה

איןמעתה23.הגנוזיסשלהעיקרימקורהכעלהעתיקההיהדותעלהמצביע,(קויספל

אתלהוכיחכדיבגנוזיםלהשתמשאפשראך,לקבלהגנוזיסביןישירבקשרצורך

עללהצביעיכולתיזובדרך.בקבלהומופיעיםהחוזריםמיתולוגומנהשלעתיקותם

וכך24,אפלאטונית-הניאובספרותהמשולביםהאורפייםבמיתוסיםקבלייםיסודות

.9-26'עמ,גולם,אידל;73-98'עמ,גבירול,ליבס;101-103'עמ,אלישע,ליבם:ראה19
.המיתוס,ליבס:ראה20
.בכתביואחריםרביםבמקומותוכן;הבטים,אידל:ראה21
.פישביין;וולפסון;פדיה;פרבר:האיזכוריםסדרלפי-ראה22
.קויספל:ראה23
.אורפיאוס,ליבס:ראה24
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להצביעאפשר25.סטרומזהגדליהושלבמחקריוגםמצויהזוומגמהאידלמשהנהג

26.פינסשלמהבכתביהמחקרשלזהכיווןעלוהשראההשפעהמקורעל

ומיסטיקהפרשנות,קבלה.ה

זרמישלהדתיבאינטרסוגוברתהולכתהתעניינותמסתמנתהקבלהבמחקר,כאמור

כיווןזהו.המקובליםשלהפרשנותחקרלהתפתחמתחיללמשלכך.השוניםהקבלה

ונראה,עתיקיםטקסטיםפרשנותשלבדרךנבניתהקבלהשכן,ביותרחשוב

מסגרתרקהפרשנותואין,המקובלשלועמוקאמיתידתיאינטרסיימצאשבפרשנות

שחשבושדומהכפי,החדשיםהרעיונותאת,נימוסמתוך,עליהלתלותפורמאלית

ואףהלגיטימאציהשלהקשהלשאלההתשובהלהימצאגםתוכלזובדרך.פעם

,למשל,הלוריאניתהקבלהנראתהעודכל:היהדותבקרבלקבלהשניתנההקדושה

בעיני,יוצרונחשבאיךלהביןאפשרהיהלא,ביותרמשונהמיתוסשלחדשהכבריאה

העמוקיםשורשיוחשיפתעם,עתהלהתבהרמתחילזהעניין.'הקדושי"אר'ל,הכל

.המיוחדפרצופואתלושהעניקהי"הארשלהפרשנותודרך,הלוריאניהמיתוסשל
הוא,אידלמשהשלבמחקרוביותרשהתפתח,הקבלהמחקרשלומרכזיאחרכיוון

חשוב,מחקרשטחעוד.התפילהשלהפראקטיקהכולל,המיסטיותהטכניקותחקר

חיים-בעלהואהמיסטיקןגםכי,המיסטיתהפעילותשלהחברתילצדנוגע,הואאף

דרךעלרבותמשפיעיםמצדםואלה,לפעילותוהנכוניםלתנאיםהזקוק,חברתי

כי.המקובליםשלהעצמיתהתודעהחקרהואביותרהמעסיקאחרכיוון27.פעולתו

הםהיו,שביניהםוהחשוביםהגדוליםבעיניודווקא,מקובליםכמהשבעינימסתבר

כיווני.לחקירתםהמושאגםאלא,לושמחרןמהאתהחוקרהסובייקטרקלאעצמם

הצדעלאפילו,הקבליתההתפתחותשלתיאורכלעלבהכרחישפיעוכאלהחקירה

.והביבליוגראפיההיסטורי
לשתישהקדשתיהמחקרהוא,כזהמחקרשלפעולתואתלתארעודאנסהלהלן

שלוהסברההדגמהמשוםגםתהיהבכך.י"והארהזוהר:הקבלהשלפסגותיה

.האמורותהמתודות

הזוהרספי.ו

בדורוהיהשלאחכם,ליאוןדימשה'ר,אחדאישבידינכתבהזוהרספר,שלוםלדעת

.סטרומזה:וראה.בכתבייאחריםבמקומותואף;הבטים,אידל:ראה25
.פינס,ליבם:ראה26
.גריס:ויאה.המיסטיקאיםשלהמנהגיםחקראתגםלצייןישזהבהקשרד2
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-פסאודובאופןהזוהרספראתבסתרחיבראישואותו,במיוחדהנחשביםמן

'רשבראשה,מקובליםחבורתעל'מסגרתסיפור'חיברהוא,כלומר.אפיגראפי

אתכלומר,זוחבורהבנישלבפיותיהםששםהדבריםתוכןאתואף,יוחאיברשמעון

ספרעלדוקטורעבודתשכתבתילאחר,השבעיםשנותבאמצע28.הזוהרשל'משנתו'

,הספרשלעומקוכלאתלהביןשכדיעמומהתחושהחשתי29,שלוםבהדרכת,הזוהר

סיפור'איננובספרהמתוארהריאליוהיסוד,התיאורטיבצדדיאין:חסרכאןמשהו

-איהוכחתהיאלהראוישהואהיחידההמחקריתשההתייחסות,בלבד'מסגרת
חיבורודרךעלשלוםשסיפקמהתיאורלסטותחשבתילאזאתעם.שלוההיסטוריות

ביותרמוצקלינראהליאוןדימשה'לרהזוהרביןהפילולוגיהקשרכי,הספרשל

עלהארוךחיבוריאתכתבתיאז.(שלוםשלהאותוריטהגםמשהולכךתרמהאולי)

המחברשהכניסהאוטוביוגראפיהיסודעלהצבעתישבו30,בזוהרי"רשבשלדמותו

הזוהרשלהחידושתודעתעל,זושבדמותהמשיחייםהרכיביםעל,י"רשבלדמות

ועל,הזוהרלבעללמעשהכלומר,י"לרשבדווקאבספרשניתןלחדשההיתרועל

היההמחקרשלגרעינו,אגב)'המסגרתסיפור'להדרשותתוכןשביןההדוקהקשר

משהוללמדשיכולדבר,שלוםשלהשמוניםהולדתו-יוםלכבודשנשאתיבהרצאה

שהיה,שלוםשלונדיבותופתיחותועלואף,ההםבימיםהמדעיהדיאלוגרוחעל

.(אחדיםבפילוהמיוחסת,ביקורתלדבריסובלנות-אימאותהמאודרחוק
,החיבורשלאופיו.הזוהרספרלמחקרבכךדישאין,לדעתנוכחתישניםלאחר

אחדאדםשליצירההולםאיננו,היהודיתבתרבותכוללרנסאנסבבחינתשהוא

אוי"הארהבורתכדוגמת,ופועלתהחיה,מיסטיתחבורהשלאלא,בביתוהספון

.גופובספרהמוארתי"רשבשלחבורתוכדוגמתאו,החסידיםחבורותאול"הרמח
השונותהמגמותאתשהראו,רבותפילולוגיותבראיותכךאחרנתמכהזוהרגשה

לאישיםהתאמתןואת,('הזוהרספרות'נכוןיותראו)הזוהרספרבתוךהמתרוצצות

ועם,קייםהיהשבהםויותרהדורותשניבמשך,בשוליואוהזוהרבחוגשפעלושונים

גם,(מדבריהםהגוןחלקבעטוניסחשאולי)ליאוןדימשה'לרנוסף,נמניםאלה

'רוביניהם,(שלוםשלכינויולפי,'הגנוסטיקאיםהמקובלים')קאסטיליהמקובלי
יוסף'רוכן,שבזוהרי"רשבלדמותמודלששימשהואשאולי,אבולעפיהטודרוס

דוד'ר,הבירהמשושןהבאיוסף'ר,אשרבןבחיירבינו,אשכנזייוסף'ר,יקאטיליה'ג

יצחק'רן3,זוהרתיקוניספרשלהאנונימימחברו,ליט'אנגיוסף'ר,החסידיהודהבן

.חמישיפרק,זרמים,שלום:למשל,ראה28
.פרקים,ליבט:ראה29
.י"רשב,ליבם:ראה30
וכאן,יותרמאוחרלשלבזהבמקובלהדיוןאתהותרתי(נתחברכיצד,ליבס)אחדבמאמר31

גוף'וביןזוהרותיקונימהימנארעיאביןמדיחדגבולהיתווהקודמיםהחוקרים:ברמזאסתפק
הזוהרלספרבנוגעזוהרתיקוניבעלשלתודעתולשאלתדעתםאתהצורךדינתנולאהם.'הזוהר
העובדהמשמעותאתכנדרשניתחולאהם,למשל,כך.('קדמאהחיבורא'בלשונו)לפניושהיה

ממקוםממשיךמהימנארעיא:למשל.הראשונהשלהמשךהיאהשנייההשיכבהשלעיתים

הדעתאתליחןישכןכמו.(גוטליב:ראה-גופאהעובדהעל)'מתניתין'הנקראהחיבורשפסק
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,דעתילפי33.הזוהרשלחיבורודרךעלמאמרינתייסדאלהכלעל.ועודעכו32דמן
שנכתבחיבורדומהאינו:להבנתוגדולהחשיבותלוישהספרשלהחיבורדרךחקר

שנכתבלחיבורמיוחדותומסורותעצמיתתודעהבעלתתוססתמיסטיתחבורהבידי

היסודאתהדגשתווביןזהבענייןשלוםשלדעתוביןקשריש.אחדאישבידי

אדםשלשכלואףלהספיקיכולגרידאעיוניתתיאוריהלשםכי,שבחיבורהתיאורטי
כשייכיםשציינתיהמקובליםמןניכרשחלק,לצייןהמקוםכאןאורחאאגב.אחד

היהעצמווהוא,הזוהרלגבימסקנותיואתניסחששלוםאחרירקנחקרוהזוהרלחוג

בעייתעלאלהמחקריותוצאותאתליישםבידוסיפקהיהלאאך,בחקירתםשפתחמי

שלדיאלקטיתתוצאההחדשהבדרךהזוהרבמחקראףאנירואהולפיכך,הזוהר

שלוםשלאינטואיטיבייםכיווניםכמהמאשראףזהמחקרי:ועוד.שלוםמחקרי

.יותרמאוחרבשלבשהציע,התזהלטובתעתבטרםידועלשנזנחו,דרכובתחילת

הקדושי"האר.ז

הצביעושעליהםהתיאורטייםשהחידושים,מראהזהבשטחהמחקר:י"לארבאשר

,זהמקובלשלייחודועללהעמידבכוחםאין,חשיבותוכעיקרוממשיכיושלום

ודווקא,התיאורטיותהתורותשלניכרבחלק:ראשית.הקבלהתורתלשיאהנחשב

למשלכך.מובהקלוריאניחידושלראותאין,במיוחדהחוקריםאתשעניינובאלה

עללעילשהוזכרבמחקרכבר.י"הארמכתבישלוםשהעלההמשיחיתלתפיסהבנוגע

העלהי"והאר,הזוהרבספרמקורםאלהשרעיונות,הראיתיבזוהרי"רשבשלדמותו

שיסודות,שטעןשלוםכדבריולא,מעמיקהפרשנותידי-עלזהמספריסודותיהאת

עלאישיתכתגובהאותםחידשי"והארספררמקובלישלמליבםרחוקיםהיוכאלה

רעיאובין'הזוהרגוף'בין-בינייםבסגנוןשנכתבוהזוהרבספרקטעיםמעטלאשיש,כךעל
'הרקיעכזוהריזהירווהמשכילים'הפסוקעלהרבותלדרשות,למשל,כוונתי.ותיקוניםמהימנא

התיקוניםוחלקזוהרתיקוניספרבראשוכן,הזוהרבראשיתמצויותאלהדרשות.(ג:יבדניאל)

לעיתים)זוהרתיקוניבעלשלהמובהקחותמואתנושאותמאלהרבות.חדששבזוהר
רבותלגביאבל,'הזוהרגוף'בסגנוןכתובותואחרות,(הראשוןלחיבורמפורשתבהתייחסות

תודעתולהבנתמיוחדתחשיבותאלהלדרשות.בינייםמעמדלהןויש,להכריעאפשרותאיןמהן

דוגמה.כראוינותחולאועדיין,(הספרשלשמוואף)השונותשכבותיועלהזוהרשלהעצמית
שונותמבחינותזוהרלתיקוניהקרובהדרשהמצויה,א"עקפט-ב"עקפח,ג"חבזוהר:נוספת

הטקסטאחרמצד.(האנטינומיסטיתברוחוכן,בדחיסות,ל"חזבמקורותהשימושבדרךכגון)
ספרשבתוךמעניין.הזוהרגוףשל'ינוקא'החטיבתבתוךהפרדבלאספרותיתמבחינהמשולב
רעיאבסגנוןכאןאך,הזההקטעעלפאראפראזהמצויה(א"ערעב,ג"חזוהר)מהימנארעיא

מידעמוסיףמהימנאברעיאשהקטעדומה,כן-על-יתר.יותרהרבהמובהקותיקוניםמהימנא
לברכתקשוריםהמהןועל'ההאותעלשדבריוכגון)הינוקאמןהקטעפשטשלנכונהלהבנה
,ליבם)דלהלןבמאמרישהבאתיהתיאוריההואזומשונהלתופעהאפשריהסבר.(המוציא
רעיאבעלדבריאתגםואולי,חבורתובנישלדעותבלשונוניסחהזוהרבעלולפיה,(כיצד

.ספרואתבעצמושכתבלפני,דרכובראשיתמהימנא
.מיתוס,ליבס:ראהזובשאלה.דלהלןבמאמרכתבתילאהזוהראלזהשליחסועלגם32
יד(כיליבסרוה33
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סיסמתהואהחוקריםשבפי,הצמצוםענייןאפילו34.ספרדגירוששלהפורענות

ביותרקרובובאופן,בכךהעוסקיםטקסטים-י"לארמיוחדאיננו,הלוריאניזם

מיוחדתתנופהקיבלזהרעיוןאמנם.הקבלהתקופותבכלמצויים,הלוריאניתלדרך

תפקידאיזהלקבועקשהאבל,עשרה-והשמונהעשרה-השבע,עשרה-הששבמאות

מובהקיםלוריאנייםכתביםמצינו,כךעלנוסף.י"הארשלאישיותובכךמילאה

.הצמצוםרעיוןאתבתיאוריהםלכלולבלאהמציאותראשיתאתהמתארים,ביותר

א"תשנבשנתהעבריתבאוניברסיטהשלימדתיבסמינריוןלהיווכחיכולתיבזאת

שורהמצביעיםזהבכיוון,כןוכמו,האצילותראשיתעל'לוריאניים'טקסטיםבנושא

עלאידלמשההרצה(1991פברואר)י"הארקבלתעלבכינוס.חדשיםמחקריםשל

,שםשמענוכן.הגירוששלפניהספרדיתבקבלה'לוריאנית'הבמשמעותוהצמצום

שכתב,לביאשמעון'רשפיתח,הצמצוםלתורתמאודדומהתורהעל,הוםבועזמפי

עלשידעבליאך,בצפתי"הארלימדשבהןשניםבאותןאפריקה-בצפוןדבריואת

רעיונותשלאורגאניכפירושצמחהלביאשלתורתו.צפתחכמישארעלאוי"האר

משה'רשלהצמצוםתורתעלבמאמרהזקברכהלעשותהגדילה.הזוהרספר

עלמסתמכתזק,להשקדמולחוקריםבניגוד.ק"הרמעלמאמריהובשאר,קורדובירו

ftwagnu.-העלובעיקר,קורדובירוכתביהקףמלוא

m

opusעכשיועדשהוזנח,שלו

שחלקזקמראהמדויקטקסטואליבמחקר.לזוהרפירושו-'יקראור'הוא,לגמרי

עדלראותקל35.קורדובירובכתביכברמצויותלוריאניותשנחשבוהתורותמןגדול

בסיסעלחדלריבודששאפה,הקודמתהאסכולהלרוחמנוגדתזוגישהכמה

עלמעידששמו,ץ"שרבקהשלבמאמרה,למשל,ביטוילידיבאהוהיא,תיאורטי

36.'לריאליזםנומינאליזםבין-י"והארקורדובירומשה'ר':כיוונו

,העיקריתהשאלהאיננההלוריאנייםהתיאורטייםהרעיונותשלמקוריותםאבל

הכתביםלהבנתמפתחלספקכדיבהישהתיאורטיתהגישההאם,השאלהזוהי

לאחר,למדתיזושאלהעלהשליליתהתשובהאת.כךכלהמסובכיםהלוריאניים

שבאשרלדעתונוכחתי,זובדרךי"הארקבלתאתוללמדלקרואניסיתישבהןשנים

יכולתילא,בהםהכתובאתלהביןהצלחתיכאשראף,הכתביםשלהגדוללרוב

תלמידיומפיגםללמודאפשרכזאתשליליתתשובה.משמעותםבעצםמהילהבין

חוכמתואתולתארמופלגיםבשבחיםאותולהללהמרבים,י"הארשלהישירים

,השמיםציפורישיחתאווהנשמותהפרצוףהכרתכגוןבעניינים,הנפלאהוידיעתו

אוקוסמוגונייםבענייניםהתיאורטיתידיעתואתלהזכירכללטורחיםואינם

ובצורה;פרטיות:אידל:ראה-לגירושי"הארקבלתביןהקשרכנגדמצידוטעןאידלמשהגם34
ספרדגירושביןהמקובלתהזיקהאתהחלישגםאידל.264-267'עמ,הבטים,אידל:מקוצרת

.21-27'עמ,אשכולי,אידל:ראה-בכללהמשיחיתהתודעתובין
כמוולא,ביותרמיתיתהיאק"הרמתורתאיךהראיתישם.בכרך,ליבס:עודוראה.זק:ראה35

.שחשבו
.ץ"ש:ראה36
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כאלהידיעות.החוקריםבעיניחשיבותולעיקרהנחשביםכאלה37,וסופייםחיא

בלשוןאו,י"הארשלעניינועיקרשהיולדבריםהכרחירקעאלאאינןבמקורן

38.'הקדמות'הלוריאנית

לזמןקשוריםהיוי"הארשלעניינועיקרבאמתשהיושהדבריםמאחראמנם

החלוי"הארשאחריהראשוניםהמקובליםכבר,מסוימיםאנשיםולנשמותומקום

שאיננומקובלבשבילהרי:מסתברוהדבר.כלליתיאורטיאופילהםלשוות

מסוימתולאישיותלזמןהקשורההמשמעותי"הארשלזמנו-בןואיננוהיסטוריון

פי-עלי"הארכתביאתלסדרהמקובליםהחלו,זומגמהמתוך.עודקיימתאיננה

סדרלהםלשוותכדי,('הזוהרמשנת'בתשבישנהגכפיבערך)תיאורטייםנושאים

40,עריכהאחרעריכה,רבותפעמיםהכתביםנערכווכך39.הלימודעלולהקלהגיוני

נסתתרהויותריותר,לכתביםיותרטובסדרלשוותהעורכיםשעמלוככלאך

וכדי,המיוחדיםלהקשריהםדווקאקשורההכתביםשלמשמעותםשכן,משמעותם

כאן.ומאמרמאמרכלשלהמקוריההקשראתולחפשקשהלעמולישאליהלהגיע

למצואהמבקשתלמידלכלהמוכרהעצוםמהקושימבוטללאחלקנערןלדעתי

.ותשבישלוםשלמחקריהםידי-עלמסולקשאיננוקושי,י"הארבכתבימשמעות
י"הארקבלתעורכישלדרכםאתמסוימתבמידההמשיכואלהשחוקריםלומראפשר

.יוצרהשלהאינטרסלעיקרכיוונוולא,ומפרשיה

,התיאורטיתבשיטההלוריאנייםלכתביםהמפתחאתמלמצואשהתייאשתיאחר

מןהרבה.רצוןמשביעותיותרשתוצאותיהלדעתונוכחתי,אחרתדרךניסיתי

לחקרבסמיכותנחקריםהםכאשרמתבאריםהקשיםהלוריאנייםהכתבים

שלבבכללושהיההמשתנההדתיבאינטרסובהתחשבי"הארשלהביוגראפיה
סביבהקיימתהגיוגראפית-הביוגראפיתבספרותהשתמשתיכךלשם.חייומשלבי

נוכחתין4.הקבליתהספרותמןבמנותקתמידנחקרהעכשיושעד,י"הארשלאישיותו

אפשרכאלהבמקרים.זואתזומשלימותהספרויותשתירביםשבמקריםלדעת

תמידשלא,הביוגראפיתבספרותהמצויותעדויותהקבליתהספרותדרךלאמת

הביוגראפיתבספרותלהיעזראפשרגימאומאידך,אמיתותהעללסמוךאפשר

הקבלהספרותשלהתפתחותהותיאורתיארוכהשלהסבוכההבעיהלהבהרת

'עמ,תולדותאלה;156-157'עמ,י"הארתולדות;אטורד,ו"מוהרחהקדמת:למשלראה
תיאורטייםבענייניםגםהשבחיםנוגעיםשבוהיחידהמקום.ב"עד.הקודשרוחשער;248-251
.הצמצוםנזכרלאשםוגם,א"עלט-ב"ע.לח,שבהכתבי:הוא
שלבהרגלוומקורו,האונטולוגייסהענייניםאתהמכיללספר'ההקדמותשער'השםמכאן
,נתהווה'ההקדמותשער'שלניכרחלק.מיוחדענייןביאורלפניכללית'הקדמה'להקדיםו"הרח
.אונטולוגיסדרפי-עלוסידורן,הראשוןמהקשרןניתוקן,כאלה'הקדמות'מליקוט,הנראהככל

חייםעץלספרפאפרשמאיר'רשלבהקדמתו,בוטהובלשון,במפורשנוסחהזומגמה
.חייםעץ:ראה-שבעריכתו

שללחיבוריהםהודותבעיקר,גדולההתקדמותהאחרונותבשניםחלהאלהעריכותשלבמחקר

.בניהוומאירי"אביביוסף
.פכטרומרדכיתמרדוד,בניהומאיר:ידיעלביסודיותנחקרה,לעצמהכשהיא,זוספרות
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חוקריתמידשהשתמשובמתודהכאןלהשתמשמציעאני,כלומר.הלוריאנית

נסיבותפיעל'ן"מוהרליקוטי'שבספרהתורותאתשהסבירו,בראסלבחסידות

הקוראןבחקרגםלמשלנוהגתזודרךוהרי42.'ן"מוהרחיי'בספרהמתוארות,אמירתן

התגלושבהןהנסיבותפי-עלהפסוקיםמתפרשיםשבו,(האחרוןהזמןעדלפחות)

.('נזול-אלאסבאב':בערבית)'השמיםמןירדו'או,לנביא
שלביםכמהלהגדרתהגעתי,י"הארקבלתשלהיווצרותהעלזהבמחקר

השלב43.קבלתובהתפתחות,לכךובמקביל,י"הארשלהרוחניתבהתפתחותו

שקדי"האר:הפרשניבאינטרסמתאפיין,לצפתי"הארעלייתקודםשזמנו,הראשון

הוארביםשימיםמסופרהביוגראפיתבספרות.הזוהרבספרקשיםקטעיםפירושעל

'למודעיצריךאניעוד'ואמר,דעתונחהולא,אחדקטעשלפירושועלהתלבט

מןלושהורועד,מלמעלהלהשראהובקשהרוחמורתהמביעיםאחריםוביטויים

שכתבהפירושקטעימניתוחבמלואומתאשרזהתיאור44.הקטעפירושאתהשמים

היתהמהלמדיםאףאנו'הקודשרוחשער'מ45.'י"רשבמאמריששערושנשתמרו,אז

מןאיננו,מלמעלהגילויכוללתהיאאםגם,זומדרגה.אזשהשיגהמיסטיתהמדרגה

הזוהרטקסטאתרקלאהכולל,לימודשלקשהבעמלמקורו;הכחוליםהשמים

עמלמתוך.ק"הרמבכתביובעיקרקודמיםזוהרבמפרשימעמיקעיוןגםאלא,לבדו

שלהמשמעותבשינוי'מודעי',הנראהכפי,הנקראהוא)'מגיד'מלאךנוצרזהפרשני

ההשגהאתומיסטישלםבאופןמסכםוהוא46(הנזכרתהתלמודיתהמליצה

אליאוררחלוכןאלברט-רפופרטעדה,גריי(ארתור)יצחקאברהם,וייסיוסף:למשלנהגוכך

.נחמן'ר,ליבס:ראה,אניגםנהגתיוכך.(אליאור:ראה)
:וראה.פומביותבהרצאותנאמרוממנואחדיםפרקיםאך,בשלמותופורסםלאעדייןהמחקר

.תרין,ליבס;מיתוס,ליבס
.ב"עד,הקודשרוחשער;247-248'עמ,תולדותאלה:למשלראה

אניועוד'נאמרלשניהראשוןובין,פעמיםשלושפורשהזוהרשבספרהראשוןהמאמר,למשל

ה,שםב"וכיו.דטורג,י"רשבמאמרישער,'ממרוםרוחעלייערהעדזהבלשוןלמודעיצריך
קצתבונפרשמקוםומכל,ממרוםרוחעלינויערהעדלמודעיאנוצריכיםהזהבלשוןכי':אטור

,'עלינוהטובה'הכיד':היד-כתביגרסת'הידבחזקת'במקום)רביםוכן,'ה"בעהידבחזקת
כא;בטורכ,רימוניםפרדס:ראה,'הידבחזקת'לעיתיםלפרשנאלץק"הרמגם.(כתיקוןונראה

כנראה,אמרגלנטימשה'ר-טו:לביש-'ממרוםרוחעלינויערהעד'למליצהבנוגע.אטור
,'ממרוםרוחעליהםהערואשרמחוכמיםחכמיםראוועינינושמענוובכבר':י"האראודותעל

לכתביגםחדרוכאלהמשפטים.7הערה249'עמ,י"הארתולדות:ראה-בניהווהביאו
יוסף'רשלהזוהרפירושיעלבהרצאתה,רוביןצביהבהםדנהולאחרונה,י"הארשלתלמידיו

,כמוהשלאאך.1991בפברוארבירושליםשנערך,י"הארקבלתעלהבינלאומיבכנס,טבולאבן
מדרגהעלאצלומעידיםאלהביטוייםואין,י"הארמורואתבכךמחקהרקטבולאבןדעתילפי

הפרשנותאתעליווהעדיףהמגידלגילוילהיזקקסירבמוילנאשהגאוןמעניין.כלשהימיסטית
.חיים:ראה.עצמיעמלשכולה
עתידותאותםומודיעיםאדםלבניהמתגליםהמלאכיםענייןוזה':א"עא,הקודשרוחשער

צורךנותרעוד:כוונתו,'למודעיאנוצריכיןעדיין',בתלמוד.'מגידיםבספריםונקראיםוסודות

זהבמשפטהשתמשוהביניים-בימי.(ב"ענה,שבת:למשל,ראה)המודעיאליעזר'רלדברי
,הואהמובהקהמיסטיהשימוש.זהבענייןלהוסיףמהליגםנותרעוד:שפירושה,כבמליצה

.י"הארשלחידושו,כנראה
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בלתישנשארוהקצוותאתומיישר,לכןקודםבעמלשהושגההדיסקורסיבית

בימי,כך-אחרשנודעהממהשונההיתהזובדרךשנוצרההקבלהתורת47.ברורים

התיאורגי,הפרסונאלי,הדינאמיהממדרובאתחסרהוהיא,'י"הארקבלת'כ,צפת

קטעיםלזיהויגםאפשרימידה-קנההואהקבלהואופיהסגנוןזיהוי).והמשיחי

48(.מצריםבארלעצמוי"הארכתבשאותו,זהלקורפוסהשייכיםנוספים

המסתפקת,זובהשגהדעתונחהלא,הזוהרבספרי"הארהעמקתעם,לימים

כךלשם.כולוהזוהרספרשלשלמההבנהלהשיגביקשוהוא,ספוראדייםבעניינים

בעיני,שהוא,הזוהרספרשלמחברומאשריותרלכךמתאיםומי,אחר'מגיד'לנזקק

:לצפתי"הארלעלייתהסיבה,דעתילפי,היתהזאת?יוחאיברשמעון'ר,י"האר

כלאתלהשיגכדי,הזוהרבעלנשמתעםלהתחבר,במירוןי"רשבקברעללהשתטח

צדיקנשמתעםהתקשרותשלמיסטיתטכניקהי"הארפיתחאזשכן.הספרחוכמת

הושפעזהבענייןגם)49מיוחד'ייחוד'כךלשםוכתב,קברועלהשתטחותבאמצעות

(ק50"הרממןעמוקותי"האר

לאכברמעתה:שלוהקבלהאופיהשתנה,ומבוכהירידהשלתקופהלאחר,בצפת

מאמרישער'שלהאחרוןבמאמר,לדעתי,מצויההמגידלהתערבותביותרמעניינתדוגמה47

שפירשלאחר.י"הארשלבקבלתומפנהנקודת,לדעתי,מהווהזווהתערבות,בטורסו,'י"רשב

גםאכן)המלכיםמותמיתוסלהסברעוברהוא,מלכותהרוגיעשרתשעניינוזוהריקטעי"האר
-עלמחובריםהדרושחלקישני.(ב"ערנד,ב"חזוהר:ראה-הענייניםשניביןקשרישבזוהר
שלבעומקואך,קוראואלי"הארפונהכךלכאורה.'לגלותדודיםעתעתהוהנה'המשפטידי
יוסף'ראלהמגידגםפנהביותרדומותבמליצותוהרי.י"האראלהמגידפנהכך,לדעתי,דבר
הרוגיעשרת-נושאבאותועוסקתשםקארוי"רדרשת.קכג,מישריםמגיד:למשלראה)קארו

.(קארויוסף'ר-ק"הרמ-אלקבץבחוגהרבהשנדרש,בזוהרמאמראותופי-רעל-מלכות
בעשרתהעוסקהחלק:המאמרחלקישניאתשניתקו,י"הארקבלתעורכילדרךהואאופייני
נדפסאדוםבמלכיהעוסקוחלקו,לטפרק,הגלגוליםבספרלחודנדפסוגלגוליהםמלכותהרוגי
.ואילךא"עקנ,הרקיעזוהר:בספרלבדו

בקיצורהאצילותסדר'המכונההמפורסםהטקסטאתהנהלשייךמבקשאני,אלהסימניםלפי48

אוי"לארבייחוסיד-כתביבהרבהמצויהטקסט.(156-158'עמ,שטר,שלום:עליוראה)'מופלג
,חייםעץ:בספרנדפסאףהטקסט.האחרוןהייחוסאתדווקאתמידקיבלווהחוקרים,ו"לרח
:ראה-'סרוגישראלר"למוהרהתיקוןעולםקיצור'ובשם,דטורה,ישראדםובספר,גשער

סימניםגםבוויש,שלוהתיאוסופיהשליחסיתבסטאטיותמצטייןהחיבור.לחדף,החכמהמעין
קומת,זהבטקסט.'בזהודי'בלשוןהתיאורקטיעתכגון,י"הארלסגנוןהמתאימיםסגנוניים

מקבלאני,צפתלתקופתהקודם,בלבדזהלשלבביחסואכן.המשיחעםזההעצמההאלוהות
'עמ,שבתי,שלוםראה;י"הארבקבלתודם-בשרמשיחלדמותמקוםחוסרעלשלוםדבריאת
41.

,שלום:וראה.קעב,קע'עמ,החזיונותספר:וראה.א"עכח,הקודשרוחשער:השארבין,נדפס49
.185'עמ,כתביו

:ראה-שםהמתוארתלוריאנית-הכמוהטכניקהלעומתאמנם.סד'עמ,יגכרך,יקראורראה50

חסידותולאידיעהואיןהנרצהבמקוםהנפשלדבקההתבודדותענין':עב'עמ,אכרך,יקראור

עלעבודתועם,כך-אחררקק"לרמנוספהזוידיעהאולי.'מהונודעלא'ואפיעתהזהלענין
י"רשבקברעלהשתטחותובזמןדווקאמסודותיוחלקשקיבל,העידגםק"הרמ.הזוהרפירוש
להתפרסםעומדי"לרשבק"הרמשלהרוחניתקרבתועל.קעה'עמ,יגכרך,יקראור:ראה-

.י"הארוביןק"הרמביןשויםצדדיםישבכךגםלדעתי.זקברכהמאתחשובמאמר
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הכתיבהאפשרותאתממנומנעהעוצמתושרוב,כוללשפעאלא,בפרטיםעמל

.(בידיושכתבהאחרוניםהדבריםמןהיה'הצדיקיםקברותעלההשתטחותיחוד')
הכוונה.וגלגוליהןהנשמותהכרתוהוא,י"הארשלהעיקריכשרונונתגלהעתה

זוהתעמקות.הקרוביםחבריוושלשלולנשמתוובעיקר,שמסביבוהאנשיםלנשמות

בתקופה,אותושהביאהוהיא,לצפתהגיעואחרכשנתיים,מותויוםעדנמשכה

ובעיקר,חבורתועםולקשריולעצמומשיחיתמשמעותאףלייחס,לחייוהאחרונה

בענייןו"הרחשללעדותורבהאמינותלייחסנוטהאני)י5ויטאלחיים'רלתלמידו

בואועם,הראשונהבתקופה.שלוהקבלהשלהכוללבאופיההשוניאףמכאן.(זה

כך-ואחר,(מיסטיאינטרס)עליונותידיעותבהשגתהיהשלוהאינטרסעיקר,לצפת

לתיקוןכך-ואחרהפרטיותהנשמותתיקוןתחילה,בתיקוןמיוהדתלהתעניינותעבר

לאנשיםשניתנו,'ייחודים'כתחילהשנוסחמה.(תיאורגיאינטרס)כולוהעולם

הכלליתהליטורגיתבמערכתעתההשתלב,הרגילההקודשלעבודתומחקןפרטיים

קברותעלהשתטחות'שלהנזכרבייחודאףתימצאלכךדוגמה52.(התפילהכוונות)

לזמןולאהקברות-לבית-למקוםקשורהיההראשוןנוסחושלפי,'הצדיקים

,ומטרתו;(טבול53אבןיוסף'רגםואוליו"הרח)מסוימיםלאנשיםרקוניתן,מסוים

יותרמאוחרבשלבאך.העליוניםהסודותהכרת:מיסטיתהיתה,בתחילתוהמפורשת

54.שמע-וקריאתאפיים-נפילתכוונותבתוךנכללוהוא,מטרתואתזהייחודשינה

אופיקיבלה,העליוניםהפרצופיםתיאורי,התיאוסופיהגם,זולהתפתחותבמקביל

.משיחיויותרדינאמייותר
לשנימודעתהיתהו"הרחושלי"הארשלהרוחניתבביוגראפיהזוהתפתחות

חשיבותלהומיוחסתהלוריאניתבספרותמיתייםבמונחיםמתוארתוהיא,האישים

שלבמסווהובאיםאזוטרייםאחרותולעיתיםגלוייםלעיתיםהםאלהתיאורים.רבה

שלבקשרי"לארהקשורים,המשיחאורבינוכמשהאישיםשלביוגראפיתיאור

.ברורהלהוכחהשםניתנתהאוטוביוגראפיתהמשמעותאך,נשמותגלגולי
55

.תרין,ליבם:ואת51
עלגםמלמדות,שנהמדיחוזרהתיקוןמיתוסלפיהןאשר,י"הארשכוונות,להעירהמקוםכאן52

אותהשרק,קוויתיקוןשללהתקדמותנוסף,י"הארבקבלתוהתיקוןהזמןשלמחזוריהבט

.י"הארלקבלתליחסרגילים

.185'עמ,כתביו,שלום:ראה53
שער.עצמוי"הארבידינכתבזהדרוש.מחדף,הדרוש,אפייםנפילתעניין,הכוונותשער:ראה54

בעניןל"זמוריידכתיבתביחודהנזכרד"ע':א"עכד,ודרוש,שמעקריאתעניין,הכוונות

-אתרקיבללחלוטיןאישישרקעוענייןשבה,אחרתדוגמהעל.'הצדיקיםקברותעלהשתטחות
:ראה-(העמידהשבתפילת'תשכון'בכוונת)הכלליבריטואלושולבכלליתמשמעותכך

.תרין,ליבס
מאותארבע:ובספר;אטורחדף,החמהאור:בספרו"הרחבשםהנדפס,המשיחלתיאורכוונתי55

אישיותושלכאןהמובאהתיאור.עבפרק,הגלגוליםבספר,י"הארובשם;ב"עסח,כסףשקל
.י"הארעלהביוגראפיתבספרותלמסופרמתאיםהעצמיתתודעתווהתפתחותהמשיחשל

ולאט,הנבואהכוחלויתווסףואז'ישןמתחילההיהכאילו'הגלילבארץיתעוררהמשיח:למשל
כברמוזכרתהגלילבאיןהמשיחהתעוררותעצםאמנם.עצמובערךויכירבחכמתויתחזקלאט
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ושבלונוהבמזובל.רי
לענייניםכדוגמהוהן,חשיבותובגללהןבמקצתבווהארכתי,י"הארלענייןכאןעד

שלהביוגראפיהמציאתאו,ליצירההיוצרביןקשרמציאתשלזובדרך.אחרים

חשוביםאישיםעודעלבמחקרייגםהלכתיזובדרך,התיאורטיתתורתובתוךההוגה

יעקב'ר,מאוסטרופוליהשמשון'ר,גבירולאבןשלמה'רכגון,ישראלבמחשבת

גםהדיןשזה,מקומותבכמהלהראותיכולתי56.צביושבתיקרדוזומיכאל,עמדין

כגון,שלוהקבלהשמושגי,צבישבתישלנביאו,העזתינתןשלהקבלהלכתביבאשר

אףאלאעליונותישויותרקלאמציינים,'מחשבהבושאיןואורמחשבהבושישאור'

שלמקורםזאתעם)משיחותושלשלוהמיסטיתוהאישיותהאופיקוויאתמשקפים

דוקטורעבודתמדריךגםאניזוברוח.(58הזוהרדברישלבפיתוחהואאלהמושגים

חייםשלהחלוצימאמרואתאצייןהשוואהלשם.העזתינתןקבלתעלעתהשנכתבת

מובהקתדוגמהלשמששיכול,'העזתינתןשלהשבתאיתהתיאולוגיה'וירשובסקי

,צבישבתיעללבשורתונתוןכולושהיה,נתןבקבלתאפילו:שלוםלאסכולתנוספת

59.וכלליתתיאורטית'תיאולוגיה'אלא,המעולההפילולוג,וירשובסקימצאלא

.אחריםחוקריםגםמעסיקשתיארתי'הפרסונאלי'המחקרשכיוון,לינדמה
האנונימימחברובכתבישמצא,גולדרייךעמוסשלהאחרוניםמחקריובציוןאסתפק

60.המיסטיתדרכוועלהמחברשלהעצמיתתודעתועלעדויותזוהרתיקוניספרשל

טובכמכשיר,אחרותדרכיםבצד,עצמהאתותוכיחתתפתחעודזושדרך,מקוהאני

ימיועל,(156'עמ)י"הארתולדות:בספרלנאמרמתאיםכאןפירושהאבל,(ב"עז,ב"ח)בזוהר
לפנישנהלמשךהמשיחשלהיעלמותותיאור.שבגליללצפתעלייתואחריי"הארשלהראשונים

.י"הארמותאחריהראשונהבשנהנכתבהנידוןשהקטע,כךעל,לדעתי,מעידהסופיגילויו
הלוריאניתבספרותואתחנןפרשתבראששוניםבנוסחיםהמופיעלקטעכוונתי,למשהבאשר

ספרוכן,תורהליקוטיספר,הליקוטיםספר,הפסוקיםשער)המקראפסוקילפיהמסודרת

הכלליתכוונתואתמבהירהואאבל,רבינומשהעלאמנםמדברהקטע.(א"עפרקהגילגולים
משהשלתפקידושכן,פרטיתוהופכתשבהזוכלליתומשמעות,'משהבושאיןדוראין'כי,יותר

,בתלמידיוי"הארנזף,קפט'עמ,החזיונותספרלפי:ועוד.'הזההאחרוןבדורבפרט'כאןקשור
כמובןהיאזולשון.'?בעבורכםעיבורלבחינתשאחזורנזקלילגרוםרוציםאתם':בלשון

ל"הנהלוריאניבקטע.'למענכםבי'הויתעבר':כו:גדברים,משהדבריעלקבליתפאראפראזה
העיבורלסודאנפיןזעירלהחזירגורמיםשהעוונותכמוכי[...]':כךזהפסוקמפורש,משהעל
עתידשבהם,חודשעשר-שניםעלכאןמפורשתהנזכרשבפסוק'בי'מילת.'הדורלפרנסיגםכן

במשךהמשיחגניזתעללעילשהבאנולרעיוןמקבילזהורעיון.העיבורבסודלשהות'הפרנס'
בהשוואתותימצאי"הארדמותעםמשהעלהקטעשלהקשרעלנוספתראיה.חודשעשר-שנים

,ליבם:עודראהכולוהענייןעל.(פכטר:ראה)אוזידהשמואל'רשלבהספדוי"הארלדמות
.תריו

,ליבס;קרדוזו,ליבס;עמדין,ליבס;שמשון,ליבס;גבירול,ליבם:האיזכוריםסדרלפי-ראה56

.שבתי
.85'עמ,צדיק,ליבס,ראהד5
.14'עמ,המשיחיות,ליבס:ראה58
.וירשובסקי,ליבס;וירשובסקי:ראה59
בספרייכללושהםלצפותיש.בכתבפורסמולאועדייןפומביותבהרצאותנישאואלהמחקרים60

.בקרובשיתפרסם,זוהרתיקוניעלגולדרייךשל
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בחקרלהעמקה

.ממנהטובות
יותרהרבהדרכיםעודתתפתחנההקרובשבעתיד,וכן;הקבלה

ביבליוגהפניות

י"אביב

נ1יאפי1

עם,(ד"תשמ)יא,ספרעלי,'פ"ששנתעדבאיטליהי"הארכתבי',י"אביב" 91-134.

החמהארר

יקראור

אשכולי,אידל

.(ג"תשלברקבני:צילוםדפוס)ז"תרנפרמישלא,החמהאור,אזולאי'א
.ה"תשמירושלים,יגכרך;ב"תשכירושלים,אכרך,יקראור,קורדובירו'מ
ירושליםבישראליהמשיחיותהתנועות,אשכוליז"א:לספרמבוא,אידל'מ

.ח"תשמ
שלתפוצתהבבעייתמחדשעיון-"ממשפחהושניםמעיראהד"',--י"האר,אידל

.5-30'עמ,(ן"חש)44,פעמים'והשבתאותי"הארקבלת
Idelהבטים,אידל ,

.

Kabbalah: New Perspec
~ives , Yale University, New Haven

4ה.
.1988and London

גולם,אידל
.1990

rA

ti

~cal
Antropoid, Suny, Albany

Particularism'תוKabbalah,1650-1480.פרטיות,אידל and Vniversalism
.(בדפוס)

תולדותאלה

אלטמן

.247-259'עמ,י"הארתולדות,'יצחקתולדותאלה',ויטל'ח
מחקרים,'מפאנוא"רמשלהקבליתתורתוהתפתחותעלהערות',אלטמן'א

ירושליםמחקרי=)ו"תשמירושלים,תשבילישעיהמוגשים[...]בקבלה
.241-268'עמ,([ד"תשמ]ג,ישראלבמחשבת

מלובליןהחוזהיעקב'רשלהצדיקבתורתעיון:והאיןהישבין',אליאור'ראליאור
.(בדפוס)החלוקותביןבפוליןהחסידות

צילוםדפוס)ו"תרמקראקא,כסףשקלמאותארבע,(לומיוחס)ויטל'חמארתארבע

.(א"תשלירושלים
מחקרים:בספרו,'שבזוהר"תוספתא"וה"מתניתין"המאמרי',גוטליב'אגוטליב

.163-214'עמ,ו"תשלאביב-תל,הקבלהבספרות
גריס

ן"חשירושלים,טוב

,ההקדמותשער:בספרו,'ההקדמותשערעלו"מוהרחהקדמת',ויטל'חו"מוהרחהקדמת
.ד-אדפים,ט"תרסירושלים

שלהסודבתורתנוסףעיון:הכבודבכסאחקוקהיעקבדמות',וולפסון'אוולפסון
אביב-תלאוניברסיטת,גוטליבלאפריםהזיכרוןספר,'אשכנזחסידות

_(בדפרס)
,הכגיטיןבין:בספרו,'העזתינתןשלהשבתאיתהתיאולוגיה',וירשובסקי'חרירשובסקי

.152-188'עמ,ן"תשירושלים
הרקיעזוהר
זק

.ה"תקמקארץ,הרקיעזוהר,(עורך)צמח" ב
'עמ,(ט"תשמ)נח,תרבתן,'קורדובירומשה'רשלהצימצוםתורת',זק'

207-237.
נפש:ספרובסוף,'דצניעותאספראעלא"הגרלביאורההקדמה',מוולוזין'חחיים

.ג"תשלירושלים,החיים
תעלומות,דלמדיגוש"י,'ל"זי"הארוגדולתיקרשבחכתבי',מיינשטרל'ששבחכתבי

.נ-לזדפים,ט"שפבאסיליאה,חכמה
,א"ח,פינסלשלמההיובלספר,'אורפיאוסשבפיהקבליהמיתוס',ליבס"אורפיאוס,ליבס

.425-459'עמ,(ז,ישראלבמחשבתירושליםמחקרי=)ח"תשמירושלים
המיסטיקהשלוטבעהלפרדסשנכנסוארבעה,אלישעשלחטאו,--אלישע,ליבס

.ן"תשירושלים,התלמודית
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בכרך,ליבם

גבירול,ליבס
.(בדפוס)'המלךעמקבעלשלוקבלתוכתביו,לדמותו',--
ראשית,'אהבתיךהשירופירושגבירולבןשלמה'ראצליצירהספר',--

במחשבתירושליםמחקרי=)ז"תשמירושלים,באירופההיהודיתהמיסטיקה
3ב73-1'1נמ(וי1טראל

De',--המיתוס,ליבס Natura Dei:לאפריםהזיכרוןספר,'וגלגוליוהיהודיהמיתוס

.(בדפוס)אביב-תלאוניברסיטת,גוטליב
המשיחיות,ליבס

וירשובסקי,ליבס
.4-20'עמ,(ט"תשמ)40,פעמים,'השבתאיתהמשיחיות',--
בין,וירשובסקיהיים:הספרעלביקורת:הקבלהשלהגבולבאיזורי',--

38נ-31נ'עמ(א"תעונ)סתרכין'העזיטין
ט"תשמירושלים,ודורוהזוהרספר,'הזוהרספרנתחברכיצד',--כיצד,ליבס

.1-71'עמ,(ח,ישראלבמחשבתירושליםמחקרי=)
מיתוס,ליבס

עמדין,ליבס
.(בדפוס)שבע-באראשל,'י"הארובקבלתבזוהרסמללעומתמיתוס',--
,(ם"תש)מט,תרבתן,'לשבתאותויחסועמדיןיעקב'רשלמשיחיותו',--

.122-165'עמ
ירושלים,ב"ח,פינסלשלמההיובלספר,'הקבלהומחקרפינסשלמה',--פינס,ליבס

.כב-טז'עמ,(ט,ישראלבמחשבתירושליםמחקרי=)ן"חש
ירושלים,(בשכפול)ז2"תשלירושלים,הזוהרספרבמילוןפרקים,--פרקים,ליבס

צדיק,ליבס

73-120

לשבתיהמיוחסדמהימנותארזאספרשלמחברו-קרדוזומיכאל',--קרדוזו,ליבס

(ם"תש)גה,ספרקרית,'לקרדוזואברהםמגןאיגרתשלבייחוסהוהטעות.צבי
373'עמ(א"ת1טומ)גו6]603-6'עמ

מה,ציון,'לשבתאותויחסומברסלבנחמן'רשלהכלליהתיקון',--נחמן'ר,ליבס

.201-245'עמ,(ם"תש)
,'יוחאיברשמעון'רשלהמשיחיתלדמותו-הזוהרשלהמשיח',--י"רשב,ליבס

.87-236'עמ,ב"תשמירושלים,בישראלהמשיחיהרעיון
'עמ,(ג"תשמ)יז,בסדרהספונות,'דתולהמרתצבישבתישליחסו',--שבת,ליבס

267-307.
שמשון'רהמקובלהקדוששללדמותו:ומציאותחלום',--שמשון,ליבס

.83-109'עמ,(ג"תשמ)גה,תרבתן,'מאוסטרופוליה
מותולפניי"הארשלהסודיתדרשתו-דאיילתאאורזיליןתרין',--תרין,ליבס

.(בדפוס)י"הארקבלת
וילנא,המצוותטעמיספראליוונלוהוכתוביםנביאיםתורהלקוטי,ויטל'חתורהליקוטי

מישריםמגיד
מט

.ך"תשירושלים,מישריםמגיד,קארגו'י
,ודורוהזוהרספר,'הזוהרבספרחידוששלטכניקה:דילןמתניתא',מט'ד

.123-145'עמ,(ח,ישראלבמחשבתירושליםמחקרי=)ט"תשמירושלים
עםכרוך,צילוםדפוס)ה"תקמוארשא,החכמהמעין,(לומיוחס)לוריא'י החכמהמעין

.(ג"תשכירושלים,היחודיםשער
28,דעת,'בסוגיהמחודשעיון-י"הארתלמידסרוגישראל'ר',מרוז'רמררו

.41-50'עמ,(ב"תשנ)
Metatronסטרומזה and0תGod : Some

on

tes]0)G.G . Stroumsa , 'Form(s

Christ,3,7(1983),קק.288-269. ' , Harvard Theological Review
תורתספר:בתוךצילוםדפוס)ה"תרלפרעמישלא,הגלגוליםספר,ויטל'חהגילגוליםספר

.(ה"תשמירושלים,א"חובמפרשיוי"הארבכתביהגלגול
החזיונותספר
הליקוטיםספר

.ד"תשיירושלים,החזיונותספר,-
.ג"תרעירושלים,הליקוטיםספר,-
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ו"וממהרחל"זי"מהארחדשיםליקוטים,'האצילותעולםעלדרוש',--האצילותעולם
.17-23'עמ,ה"תשמירושלים,ל"ז

.ע"תרירושלים,(פאפרש'מ:עורך)חייםעץ,--חייםעץ
ראשית,'נהור-סגייצחק'רבקבלתהאלוהותשלותיקוןפגם',פדיה'חפדיה

במחשבתירושליםמחקרי=)ז"תשמירושלים,באירופההיהודיתהמיסטיקה
.157-285'עמ,(ו,ישראל

~Fishban[מAncientפישביין , 'Some Forms of Divine Appearance.4%
Modern Judaism - Essays"וJewish Thought ' , From Ancienr

.

IsraeI

1989AtlantaH1onor,קק.270-261. of

Marvin

Foxחן

לז,ציון,'אוזידהשמואל'רשהספידובהספדי"הארשלדמותו',פכטר'מפכטר
.21-40'עמ,(ב"תשל)

"האגוזסוד"-ג"היבמאההסודבתורתהמרככהתפיסת',גינת-פרבר'אפרבר
,העבריתבאוניברסיטהלפילוסופיהר"דתוארקבלתלשםחיבור,'ותולדותיו
.(בשכפול)ז"תשמירושלים

ירושלים:צילוםדפוס)ו"תרסמונקאטש,רימוניםפרדס,קורדובירו'מרימוניםפרדס
.(ב"תשכ

1975-1974Quispel-קויספל , Gnocric Srudies , Istanbul.[)

לאהרןהסופרקסתפירושעם,השמיםמןותשובותשאלות,ממרוישיעקבהסופרקסת
.ה"תרנקראקא,מרקום

,Scholem',מThe:1דבקות,שלום 'eevekut, OT Communion with God.[)
1971Judaism,קק.227-203. , New

~
ork1לMessianic fdea

1946Afajor.זרמים,שלום Trends !" Jewish Mysricism , New York,--

,(ג"תש-ב"תש)יט,ספרקרית,'בקבלהי"הארשלהאמתייםכתביו',שלום'גכתביו,שלום
.184-199'עמ

.3-8'עמ,(ד"תשי)7,בחינות,'והחסידותמרקוסאהרן',--מרקוס,שלום
E111arly,שלום

nlsNT

'
iN

-

Dת]The Neutralization of the Messianic Element-',--

1971Judaism,קק.

,

New York1מThe Jfessianic Idea:מ],'Hasidism
.202-176

.214-243'עמ,(ש"ת)ציון,'?י"הארתלמיד-סרוגשראל",--סרוג,שלום
ירושלים,וסמליההקבלהבהבנתיסודפרקי:בספרו,'ומיתוסקבלה',--קבלה,שלום

.86-112'עמ,ו"תשל
'עמ,ו"תשלאביב-תל,בגודברים:בספרו,'בקבלההגאולהרעיון',--רעיון,שלום

191-216.
.ז"תשיאביב-תל,חייובימיהמשיחיתוהתנועהצבישבתי,--שבתי,שלום
.133-160'עמ,(ש"ת)ה,ציון,'י"הארתלמידישלהתקשרותשטר',--שטר,שלום
.ב"תרסירושלים,הכוונותשער,ויטל'חהכוונותשער
.ב"תרעירושלים,הפסוקיםשער,--הפסוקיםשער
.ט"תשיירושלים,י"רשבמאמרישער,--י"רשבמאמרישער

.ב"תרעירושלים,הקודשרוחשער,--הקודשרוחשער

.(א"תשלירושליםצילוםדפוס)ב"שעהאנוויאה,טלשפע,ן"הורובשפטל'שטלשפע

מחקרי,'לריאליזםנומינליזםבין-י"והארקורדובירומשה'ר'tr~w'רץ"ש
.122-136'עמ,גחוברת.(ד"תשמ)א,ישראלבמחשבתירושלים

.ז"תשכירושלים,י"הארתולדותספר,בניהו'מי"הארתולדות
אהרן'רשלובחייובכתביוק"הרמלקבלתי"הארקבלתביןהעימות',תשבי"העימות,תשבי

'עמ.ב"תשמירושלים,ושלוחותיהקבלהחקרי:בספרו,'ממודינהברכיה
177-254.

לב,ציון,'החסידותבצמיחתהמשיחיותוהמגמותהמשיחיהרעיון',--הרעיון.תשבי

.45-['עמ,(ז"תשכ)
.ג"תשכירושלים,י"הארבקבלתוהקליפההרעתורת,--תורת,תשבי


