טכניקות טראנס בקבלת ירושלים
( ובי ג ורב
~

.

א מבוא
בראשית המאה הט " ז  ,כדור לפני פריחתו של המרכז הקבלי בצפת  ,היה בירושלים מרכז

קבלי  -בין הדמויות הבולטות שפעלו בו היו רבי יהודה אלבוטיני  ,רבי אברהם בן

אליעזר הלוי ורבי יוסף אבן צייאח .

1

למרות עובדה זו טרם זכה מקומה של קבלת ירושלים

לתשומת הלב הראויה לו  .משה אידל הצביע על חשיבותו ההיסטורית של מרכז זה ,

2

בתארו את השפעתה של קבלה זו על קבלת צפת  ,וכן את האופן שבו ספג ועיבד מרכז זה
השפעות קודמות  ,כמו השפעות אשכנזיות  ,אך עדיין נותרו שאלות רבות הנוגעות למקומה
ההיסטורי של קבלת ירושלים בהקשר הדיאכרוני של תולדות הקבלה  ,ולאופיה הייחודי
ומאפייניה הפנומנולוגיים  -הסינכרוניים  .בדברים שלהלן לא אדרש להקשר הרחב של

היחסים בין קבלת ירושלים למרכזים מוקדמים ומאוחרים יותר - 3תחת זאת ילובנו
היחסים הפנימיים שבין כתביהם של המקובלים שפעלו במרכז זה  ,ובמיוחד הזיקות
שבין כתביו של רבי יהודה אלבוטיני לרבי יוסף אבן צייאח  .בין שני מקובלים אלו קיימים
קווי דמיון רביפף כך  ,למשל  ,שניהם שילבו את עיסוקם בקבלה בעיסוקם ההלכתי ,

5

והושפעו במידה רבה מהקבלה הנבואית ומהטכניקות המיסטיות של רבי אברהם

תודתי

לפרופסור משה אידל על השראתו  ,עידודו והארותיו  ,לד " ר בועז הום ולגב ' גתית הולצמן

על הערותיהם  ,ולמר דן ראסל  -מנהל מרכז קומבריה להיפנותרפיה וריפוי שמאני בבריטניה על
הסבריו המאלפים על טראנס שמאני והיפנוזה  .כמו כן תודתי נתונה למכון למדעי היהדות על
מלגתם שאפשרה כתיבת מאמר זה  .על כתיבת המאמר זכה הכותב בפרס מטעם הקרן  w~ yגב '

רחל -לאה בחנה ז " ל .
על מקובלים אלה ראה  :שלום  ,כתבריד  ,עמ '  ; 91 - 89אידל  ,בין קבלת  ,עמ '

; 175 - 165

שלום  ,מבואן

בניהו  ,רבי יהודה ; רובינסון .
אידל  ,בין קבלת .
מקומה של קבלת ירושלים בתולדות הקבלה נידון במסגרת עבודה רחבה יותר על כתביו של רבי
יוסף אבן צייאח .
זמן פעולתו של אבן צייאח בירושלים נתון למחלוקת בין החוקרים  ,ראה  :בניהו  ,האסכולות  ,עמ '

סח  -סט הערה  ; 325דוד  ,עלייה  ,עמ '  ; 172 - 171רוזן  ,הקהילה  ,עמ '  . 289לגבי אלבוטיני  ,ראה

בניהו  ,רבי יהודה .
רבי יהודה אלבוטיגי חיבר פירוש על משגה תורה  ,הכולל בתוכו יסודות קבליים ( בניהו  ,רבי
יהודה )  .במקרה של אבן צייאח  ,הזיקה בין הלכה וקבלה הדוקה עוד יותר  .הוא היה מהמשיבים

הבולטים בדורו  ,וראה עוד בנספח ב '  .על כתיבתו ההלכתית  ,ראה  :אסף  ,על כתבחיד ; בניהו ,
הסכמת  ,עמ ' קט ; הקר  ,אין פורענות .
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אבולעפיה  6 .היחסים שבין כתביהם ייבחנו על יסוד השוואה בין קטע מהחיבור ' אבן
השהם ' של רבי יוסף אבן צייאחי למקבילה מהפרק העשירי בספרו של רבי יהודה אלבוטיני ,
' סולם העליה ' .

א. .
%

8

קטע מהוד ' אבו השהס ' לרבי 9ויף אבו צייאח

ונדרשה ( החיבור  ,י " ג ) למלאת שאלת האדון  9 ,בדברים נסתרים שביררו חקרו וביארו
חכמי הקבלה העולים במעלה מעולה העולה במעלה  .ונכנסים באש להבה במעשה מרכבה
בדרך קצרה ורהבה הדורה וטובה בסוד הפרד " ס ,

10

אשר הוא ידוע להם שהוא להתבודד

בעניינים ידועים אצלינו בחכמה הזאת ולכתוף כאגמון הראש בין הברכים עד אשר יתבטלו
מורגשיו לסבת העדר חושיו  ,ואז יראה המאורות העליונות תמידות במראה ולא בחידות ,

11

וצריך אז רבו לעמדו על גבו בפעם הראשונה למען תהיינה ידיו אמונה ולהשיב חושיו
למבוקשיו והרגשיות ואז יבכר לחדשיו במעלת רום מגרשיו  ,לבלתי היותו מציץ ונפגע
כאשר מצינו שאירע לקצת מהחכמים הראשונים ,

12

ובעזרת האל ית ' בבוא לראות את

פני האדון כאשר עם לבבי גם בבוא כת ( כבוד תורתו  ,י " ג ) פה אצלינו אראך כל הענין
הזה במראה ברורה מאירה ומזהירה .

א  . 2 .קטע מהפיק
א9בוט ' מ

העש ' יי

בספי

' סולם הע99ה ' ש 9רב9

יהודה

בביאור דרכי ההתבודדות  . . .דע שההכנות הראויות וצריכות שיהיו למתבודד כדי למצוא
דברי חפץ  . . .בראשונה בענין הגוף  ,צריך למעט התאוות הגשמיות  ,הן בענין האכילה . . .

גם בענין התשמיש  . . .עוד צריך טהרת הגוף לטבול במי

מקווה . . .

והן לתקן מידותיו . . .

ובזה יעלה אל מעלת ההשתוות  ,כאשר היה אומר אותו חכם לתלמידו ששאל ממנו
ילמדנו מעשה מרכבה  ,השיבו הרב השתוות  [ . . .ו ] כאשר יהיה לו התמדה וקנין בזו ההנהגה ,

6

7

ראה  :שלום  ,מבוא  ,עמ '  , 16 - 15כתבי יד  ,עמ ' 89ן אידל  ,החויה  ,עמ ' . 148
אבן השהם  ,כ " י ירושלים

416

.

 , 8דפים א ע " ב  -ב ע " א  .תודתי נתונה למכון לכתבי  -יד שבבית

הספרים הלאומי והאוניברסיטאי על שאיפשרו לי לעיין בכתב היד  .מקבילה זהה לכתב היד נמצאת
בכ " י רמת  -גן

. 598

( ס ' . ) 36544

עא  -עד .

8

סולם העלייה  ,עמ '

9

הכוונה כאן היא לרבי אברהם קאסטרו  ,שעבורו נכתב החיבור  .על היחס בינו לבין רבי יוסף אבן
צייאח  ,ראה דוד  ,לסיומה ; שוחטמן  ,עוד לדמותו .

10

על פי חגיגה  ,יד ע " ב .

11

במדבר יב ח .

12

הכוונה כאן היא לבן זומא  ,על פי רוב הגירסאות של מעשה הפרדס בחגיגה  ,שם .
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יבחר לו בית אחד שישב בה הוא לבדו יחידי ואם יהיה לו בית שאין קולו יוצא לחוץ

יהיה יותר טוב מחובר אל היותו צריך בהתחלה שיקשט הבית ההוא בכלים נאים היותר
חשובים שיש לו ובמיני בשמים וריח טוב  ,גם אם יש בבית ההוא מיני אילנות ועשבים
לחים הוא טוב מאד  ,כדי שיתעדן בכל אלו הדברים נפש הצומחת  . . .עוד יעתק לעשות
ולנגן בכל מיני זמר אם יש לו  . . .כדי לעדן נפש החיונית  . . .וצריך שיהיה בבית אפל מעט ,
ואמנם היותר טוב שיעשהו בלילה ויהיו לו נרות רבות דולקות בבית  ,וילבש בגדים
יפים ונקיים טוב שיהיו לבנים כי כל זה מועיל לכוונת היראה ואהבה מאד  .ואחר היות
לו כל אלו

ההכנות . . .

הזהר לפנות מחשבתך מכל הבלי העולם  ,ותתעטף בטליתך ושים

תפילין בידך ובראשך אם תוכל כדי שתהיה ירא וחרד מפני השכינה שהיא עמך אז בעת
ההיא ואח " כ שב וקח בידך דיו ועט ונייר ותתחיל לצרף אותיות ולגלגלם במהירות

ובחשק רב  . . .כי כל זה הוא כדי להפריד הנפש ולטהרה מכל הצורות והדברים החומריים . . .
כדי שישים אז לבו ומחשבתו ושכלו ונשמתו אל ציור המושכל או הידיעה או השאלה
אשר הוא רוצה לידע מאתו ית '  ,ובהיותו במצב הזה יכין מחשבתו האמיתית 13לצייר
בלבו ושכלו  ,כאלו הוא יושב למעלה בשמי השמים לפני הקב " ה ובתוך זוהר זיו והדר
שכינתו וכאלו אתה רואה שהקב " ה יושב כמו מלך רם ונשא וכל צבא השמים ומלאכים
וכרובים וחשמלים עומדים כולם לפניו  . . .והוא גם כן בתוכם עומד  . . .ואז במצב ההוא

יעצום עיניו בחזקה ויסתום [ יסגור  ,י " ג ] ידיו בחוזק גדול וברתת ורעדה ויזעזע כל גופו
וארכבותיו דא לדא נקשן ויאריך בנשימה שלו כל מה שיוכל עד שכמעט יחלשו איבריו
כולם החיצונים והפנימיים ויעלה ויקשור וידביק אז נפשו ומחשבתו ממדריגה למדריגה
בענינים הרוחניים ההם כפי כל מה שאפשר בכחו לדבקה ולהעלותה למעלה למעלה . . .
עד שכמעט יהיה בעת ההיא כאלו הוא שכל בפועל ואין לו אז שום הרגש מהדברים
החומריים כי יצא מרשות האנושות ונכנס אז ברשות האלהות  . . .ודע שאם הוא אז בעת
שמתקן לעשות הפעולה הזאת כוונתו לשאול איזה שאלה בהקיץ
שיבא לו מענה

ר " ל ( רוצה לומר )

בהקיץ  . . .אז בנקודה ההיא יזכיר כל אות ואות מהשם הנכבד והנורא

שהוא זוכר בכוונה גדולה וביראה וברעדה וינענע כל אות בנעימה וניגון גדול ונחמד
ונעים בנשימה ארוכה היותר ארוכה שאפשר  ,וינענע ראשו בהזכרת האות  . . .וכל אלו
התנועות צריך שיעשם בתנועה מהירה וחזקה  ,מחממת המחשבה ומגדלת החשק והשמחה
עד שיתבטלו ממנו כל הכחות הגשמיות  ,ויצא אז שכלו בעת ההיא לפועל והוא יפול

לארץ כמעט כמו מת וישכב וירדם  ,ואז אם הוא זכאי וכשר  . . .ישרה עליו רוח ממרום
ויבא לו שפע מאתו

ית ' וידיעהו תשובת

שאלתו  . . .או ישמע קול מדבר אליו  ,או יראו לו

במראה ובמחזה אשר יחזוהו  ,ויראה לו אז בעת ירידת השפע עליו כאלו משתוהו בשמן
המשחה מראשו ועד

רגליו  ,וזהו אות וסימן גדול שנתרצו מעשיו ושהתחיל השפע האלוהי

לרדת עליו  . . .כי בלי ספק בעת ההיא יצא מרשות האנושות ונכנס ברשות האלוהות ואז
מתפשטת ומתעדנת נפשו בהדבקה עם שרש המקור אשר ממנה חוצבה  . . .וכבר יקרה

13

על מונח זה ומקורותיו אצל אברהם אבולעפיה ראה אידל  ,התבודדות כריכוז בפילוסופיה .
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מקרה שתפרד נפשו בעת ההפשטה ההיא מכל וכל וישאר מת  ,ומיתה כזאת היא מעולה
כאלו היא קרובה למיתת הנשיקה 14ובאופן הזאת נפרדה נפשו של בן עזאי שהציץ ומת ,
כי שמחה נפשו בראותה המקום אשר ממנה חוצבה ורצתה להדבק בו ולהשאר שם ולא
לחזור לגויה ועל מיתתו נאמר ( תהלים קטז  ,סו ) ' יקר בעיני ה ' המותה לחסידיו ' וכבר
קצת מבעלי החכמה והנכנסים בפעולות האלו אמרו  ,שמי שאינו רוצה שתפרד נפשו
ממנו  ,אז בעת המראה ההיא שקודם לכן  ,סמוך לפועל ההוא בעוד ברשותו ובאנושותו
ישביע נפשו בשבועת אלה  ,או בשם גדול ונורא  ,שבהיותו בעת המראה והמחזה שאז
הוא אינו ברשותו שלא תפרד נפשו ותלך לידבק במקורה  ,אלא שתחזור אל נדנה ואל
גופה כבתחלה  ,וכן תעשה  ,כי לא תעבור על השבועה ואז תשוב לעניני הגוף  ,וקום ,
ואכול דבר מה מעט מזער  ,ושתה מעט והריח ריח טוב  ,והשב רוחך אל נדנה  . . .וכשתהיה
בקי בענין בחירת החיים האלה  ,ותעשה זה פעמים רבות עד שיעלה הדבר הזה חזק
ואמיץ בידך  ,דע כי כל עוד שתתמיד הדבר הזה יהיה לך יותר נקל לעשותו  ,ותקנה
הכנה גדולה לראות הדברים אשר תרצה לראות בלי הפחדות רבות עד שתוכל להגיע

למעלה .

ב  .השוואה הוריה ומקויות ספיוהייס
ההשפעות שתרמו לעיצובם של ההנחות והמוטיבים המשותפים לשני המקורות כבר
נידננו ברובן במחקר ,

15

לפיכך אסתפק כאן בסיכומם בקצרה  -בהוספת הערות ותוספות

 לצורך הדיון  .בסקירה זו ייחשף ' מבנה השטח ' של המקורות המובאים  ,שניתן לתארוכמארג אינטר  -טקסטואלי של מוטיבים ספרותיים הקשורים לטכניקות ולחוויות מיסטיות .

.1

עליית הנשמה ומעשה מרכבה  :בשני המקורות מופיעים ביטויים המרמזים על התנסות

בחתיית עליית הנשמה  -אצל אבן צייאח  ' :העולים במעלה מעולה העולה במעלה ' ;
לעומת זאת אצל אלבוטיני היא מרומזת בניבים ' כאילו הוא יושב למעלה '  ' ,יעלה . . .
ממדריגה למדריגה  . . .להעלותה למעלה למעלה '  ' ,תוכל להגיע למעלה '  .גם התואר ' עליונים '
שכיח אצל שניהם  ,ומרמז אף הוא על חסיית העלייה .
לעתים קרובות מתלווה לחתיית עליית הנשמה  ,בדתות שונות  ,חוויות של טראנס
ויציאה מהגוף ,

16

משום כך מוטיב עליית הנשמה הוא נדבך מהותי במבנה העומק

הפנומנולוגי של המקורות המובאים  ,כפי שיבואר להלן  .לצד עליית הנשמה נמצא בשני

14

15

16

ראה מו " נ ג נא .

ראה  :ינון  ,ראש בין הברכיים ; אידל  ,התבודדות כריכוז בקבלה  ,והחויה  ,בעיקר בעמ '  . 66 - 23יצוין
עוד  ,שעליית הנשמה מופיעה אצל אבן צייאח בחיבורו זה גם בדפים קעז ע " א  -קעת ע " א  .לנושא זה
אדרש במקום אחר .
ראה

קוליאנו .
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המקורות איזכור של מעשה מרכבה  .כפי שהראה א ' גרינוולד  ,בספרות המרכבה מצויים
תיאורים של עליית הנשמה  .י 1דומה על כן שאבן צייאח ואלבוטיני פירשו את ספרות

המרכבה באופן דומה  .אם אכן נכונה השערה זו  ,הרי שקשר זה מלמד על השפעתה של
ספרות המרכבה על שני המחברים .

.2

התבודדות  :אבן צייאח מציין את ההתבודדות במונח ' להתבודד '  ,בעוד שאלבוטיני

משתמש במטבע ' דרכי ההתבודדות '  .ברם  ,למרות שאבן צייאח אינו משתמש בקטע
שלפנינו במונח ' דרכים '  ,הרי שהמונח ' סוד הדרכים ' משמש אצלו במקומות אחרים
כמונח טכני לציון רבדים אזוטריים בטכניקה מיסטית  ,כמו בביטוי ' ואתה מן הנגלה הבן
הנסתר ועמוד על סוד הדרכים ' .

18

הצירוף של ' דרכים ' ו ' התבודדות ' מאפיין את ספרות

הקבלה הנבואית  .כך  ,המונח ' דרכי ההתבודדות ' מופיע כבר בכתבי המקובל הארץ -
ישראלי רבי יצחק דמן עכו ( ריד " ע )  ,וביטוי דומה לו  ' ,דרך ההתבודדות '  ,נמצא בכתבי
אברהם אבולעפיה  .יצוין אף  ,שהמונח ' סוד הדרכים ' מזכיר את הצירוף ' סוד דרכי הקבלה '
של אבולעפיה .
הופעתם של מוטיב ההתבודדות ומוטיב מעשה המרכבה יחדיו אף היא מרמזת על
השפעת הקבלה הנבואית  ,שכן קשר זה גם נמצא אצל מחברים כמו אבולעפיה ורבי שם
טוב אבן גאון ; אצל אבולעפיה ' מעשה מרכבה ' הוא מונח טכני לצירוף אותיות  .כפי
שאראה להלן גם אצל אלבוטיני ואבן צייאח ממלאת טכניקת צירוף האותיות תפקיד
חשוב .
חשיפת המקורות הספרותיים של המוטיבים מאפשרת לנו לקבוע את מקומם ב ' מבנה
השטח ' המשותף של המקורות  .כך  ,למשל  ,ניתן להראות כי המבנה ' עליית הנשמה -

מרכבה ' מושפע מספרות המרכבה  ,בעוד שהמבנה ' מעשה מרכבה  -התבודדות-צירוף
אותיות ' שאוב מהקבלה

הנבואית  .הן אלבוטיני והן אבן צייאח בחרו לשלב את שני

המבנים  ,וכך יצרו מבנה סינתטי

חדש  ,המשקף השפעה של שתי המסורות המיסטיות :

מעשה מרכבה -עליית הנשמה  -התבודדות -צירוף אותיות .

 . 3חוויות מיסטיות  :שני המקורות מתארים התרחשות חווייתית דומה  ,וראשיתה של
חוויה זו במעין ביטול החושים  -כך  ,אצל אבן צייאח  ' :יתבטלו מורגשיו לסבת העדר

חושיו '  ,ואצל אלבוטיני  ' :אין לו אז שום הרגש מהדברים החומריים ' ו ' יתבטלו ממנו כל
הכחות הגשמיים  . . .והוא יפול לארץ כמעט כמו מת '  .ביטול החושים מאפשר את השלב
הבא  ,ויזואליזציה קונקרטית וחזקה  ,ובלשונו של אבן צייאח  ' :ואז יראה המאורות העליונים
תמידות במראה ' ; ואצל אלבוטיני  ' :או יראו לו במראה ובמחזה אשר יחזוהו '  .למעשה

17

18

ראה גרינולד  ,עמ '  , 123 - 119אולם ראה אידל  ,גולם  ,עמ ' . 241
פ ' ) 2795

דף

אבן השהם מה ע " א  ,והשווה שם דף כו ע  -א ושארית יוסף ( כ " י וורשה , 229
57ב  .כמו כן  ,המונח ' דרכים ' ; מופיע כמה פעמים כמונח טכני בטקסט קעז ע " א  -קעח ע " א העוסק
בעליית הנשמה .

44ב ,

52

'

ונץ תארב

'

הזיקה בין ביטול החושים לאפשרות של חזיון מצויה כבר בהגות ימי -הביניים ומאפיינת
מצבי טראנס .

19

בהקשר זה מן הראוי להוסיף שההתנסות בוויזואליזציה קשורה אצל

שניהם בחוויה של אור  .כך  ,אצל אבן צייאח ' המאורות העליונים '  ,ואילו אצל אלבוטיני
דומה שמדובר בחוויה חריפה אף יותר  ,שבה המיסטיקן מוקף באור  ' :בתוך זוהר

וזיו ' .

תיאורים מעין אלו של חוויה רווחים במקורות שונים בקבלה הנבואית  -במיוחד במקורות
שמוצאם בארץ  -ישראל  -ובספרות המרכבה .

20

 . 4טכניקות  :הטכניקה שאותה נוקט אבן צייאח לביטול החושים ולראיית המאורות היא
הנחת הראש בין הברכיים  .טכניקה זו מצויה בתשובה של רב האי גאון במסגרת תיאורה
של טכניקת יורדי המרכבה  .טקסט זה מתאר חוויה של עליית הנשמה  ,ואפשרות מוגברת
של ויזואליזציה  ,המתוארת במונחים כמו

' רואה בעיניו '

ו ' מציץ ' .

21

הטכניקה המופיעה

אצל אלבוטיני  -פעילות מואצת  ,שמובילה למצב של רגיעה עמוקה  -מושפעת יותר
מספרות הקבלה הנבואית  ,ומתוארת בצורה דומה מאוד בכתבי אבולעפיה ובספר אנונימי

מחוגו של אבולעפיה ' שערי צדק ' .

.5

חזרה  :ההתנסות בביטול החושים ובחוויות מיסטיות חזקות יוצרת חריגה משמעותית

מהתודעה היום  -יומית  ,על כן אין זה מפתיע כי שני המקורות מציינים את הצורך לדאוג
לחזרתו של המיסטיקן לחיי היום יום  .אצל אבן צייאח נוכחות רב נדרשת על מנת לאפשר
השבת ' חושיו למבוקשיו והרגשיו '  ,בעוד שאלבוטיני מצביע על טכניקת השבעה למטרה
זו  .כן נזכר אצלו מפגש מחודש עם עולם החושים באמצעות אכילה וכו ' .

22

בהקשר זה מזכירים שני המחברים כתקדים את גיבורי ' הפרדסי שלא חזרו בשלום :
אבן צייאח מזכיר את בן זומא שהציץ ונפגע  ,בעוד שאלבוטיני מזכיר את בן עזאי שהציץ
ומת  .מוטיב הסכנה שבפעילות המיסטית  ,במיוחד בהקשר של עליית הנשמה  ,הוא דפוס
שגור בספרות המרכבה ; למעשה זהו המסר העיקרי של מעשה הפרדס  .מוטיב הסכנה
מופיע בספרות ההיכלות גם בהקשר של הנחת הראש בין הברכיים  .אף ספרות הקבלה
הנבואית קושרת בין התבודדות לסכנה המתוארת במעשה הפרדס  .קשר זה מופיע גם

אצל מחברים ארץ -ישראליים כגון ריד " ע ושם טוב אבן גאון .
עד כה דנתי רק במוטיבים המופיעים בשני המקורות  .ניתן להרחיב את הדיון ולכלול
גם כתבים נוספים של אבן צייאח  .אלבוטיני מזכיר טכניקות המצויות במקומות אחרים

19

ראה  ,למשל  ,הולצמן  ,עמ ' . 65
עמ ' 65

הערה . 38

20

ראה אידל  ,החויה ,

21

כמו כן מזכיר רב האי גאון את הצורך בתענית  -הכנה הנזכרת גם אצל אלבוטיני  .הכנה אחרת

שאלבוטיגי מזכיר  -טבילה  -מופיעה בתיאור מקביל של יורדי המרכבה  ,המצויה בפרושו של

רבנו חננאל למעשה הפרדס ( ראה חגיגה יד  ,ב ) .
22

על חזרה באמצעות אכילה  ,ראה אידל  ,מספר הערות  ,עמ '  . 126 - 125על טקסי יציאה במיסטיקה
היהודית ראה אידל  ,חסידות  ,עמ ' . 131

טכניקותטראנסבקבלהירושלים

1

53

בכתבי אבן צייאח כגון שאלת חלום 23וטכניקת צירופי אותיות ( על צירוף אותיות אצל

אבן צייאח  ,ראה בנספח א ' )  .הרחבה נוספת של הדיון  ,יכולה לכלול השפעות של הקבלה
הנבואית על יסודות המופיעים אך ורק במקור של אלבוטיני  ,ולא אצל אבן צייאח  .יסודות

אלו נוגעים להכנות להתבודדות  ,לטכניקות עצמן  ,ולמרכיבי החוויה המיסטית  .לדבריו
של אלבוטיני הקשורים בהכנות הנדרשות להתבודדות נמצא מקבילות כמעט מדויקות
בכתבי אבולעפיה ובספר ' שערי צדק '  .גם טכניקות נוספות שאלבוטיני מזכיר  ,כגון :
עצימת העיניים ושימוש במוזיקה  ,מוזכרות במקורות הללו  .בתארו את החוויה המיסטית ,
מתאר אלבוטיני ירידת שפע הנתווית כמשיחה בשמן  .תיאורים כמעט זהים מופיעים

ב ' אוצר עדן גנוז ' ( וכן ב ' שערי צדק ' )  .בשני החיבורים נקשרת חוויה זו למצב של התאחדות
מיסטית עם האל ( ' אוניו -מיסטיקה ' )  ,המצוינת על -ידי אלבוטיני בביטוי ' יצא מרשות
האנושות ונכנס ברשות האלוהות '  .הופעת ה ' אוניו  -מיסטיקה ' אצל אלבוטיני מערערת
את קביעתו של שלום ,

24

כי ממשיכי דרכו של אבולעפיה נרתעו אפילו מהתפיסות

האיחודיות המצומצמות והמסויגות  ,הקיימות לדעת שלום בכתבי אבולעפיה  .קביעה
זו  ,כמו גם הערכתו המצמצמת של שלום לגבי מקומן של חוויות איחודיות אצל אבולעפיה ,
קשורה לדעתי למשנתו הכללית בעניין מקום ה ' אוניו -מיסטיקה ' במיסטיקה היהודית .

25

מרכיב נוסף של החוויה המיסטית אצל אלבוטיני היא ההתנסות בשמיעת קול מדבר .
גם כאן ניתן להביא תיאורים דומים מכתבי אבולעפיה  ,ב ' שערי צדק '  ,ואצל ריד " ע  .כך ,

ניתן למעשה לראות את המקורות כמארג אינטר -טקסטואלי של מוטיבים משני גופי
ספרות עיקריים  ,ספרות המרכבה והקבלה הנבואית  ,שהזיקה ביניהם כבר נידונה במחקר .

26

מלבד השפעות פנים-יהודיות אלו  ,יש לבדוק את השפעת הסביבה המוסלמית שבה
פעלו המחברים  ,שכן סביר להניח שטכניקות צופיות השפיעו במידת מה על הטכניקות
והמוטיבים הנזכרים אצל אבן צייאח ואלבוטיני  .בהקשר זה  ,ראוי לזכור כי אבן צייאח
פעל גם בדמשק  ,שהיתה מרכז צופי חשוב מאז ימיו של המיסטיקן המפורסם אבן אל-

ערבי  .י 2ואכן  ,המחקר דן בהשפעות צופיות על הטכניקות הנזכרות אצל אבן צייאח

ואלב וסי ני .

28

השפעות א לו ק שורות לטכני קות  ,כגון הנחת הראש בין הברכיים  ,עצימת

עיניים ושאלת חלום  .כן נידונה במחקר ההשפעה הצופית על המונחים ' דרך '
או התבודדות המופיעים

ראה שארית

אצלם .

29

( טריקה )

בכוונתי לטעון במקום אחר  ,כי אבן צייאח הושפע

יוסף  ,דף 39ב .

ראה זרמים עיקריים  ,עמ ' . 141
ראה אידל  ,קבלה  ,עמ ' . 82 - 77
ראה אידל  ,קבלה  ,עמ ' . 133
ראה ינון  ,ראש בין הברכיים  ,עמ '  , 28לגבי שימוש בתנוחה שמזכיר אבן צייאח אצל מקובל בן
המאה שלנו בדמשק  .על השפעת הצופיות על הקבלה באופן כללי  ,ראה אידל  ,מיסטיקה .
ראה אידל  ,קבלה  ,עמ '
עמ '

156

הערה

; 183

329

הערה  , 34ופרקים  ,עמ '

122

הערה  , 45עמ '

135

הערה  , 94עמ ' , 155

ינון  ,ראש בין הברכיים ; ינון  ,המאמר על הבריכה  ,עמ ' . 17 , 6

הצופים נקראו " מתבודדים " בספרות היהודית  ,ראה שלום  ,הקבלה  ,עמ ' . 164

ו יוני יארב

54

באופן עמוק מטכניקות מאגיות ערביות  30 ,אך הסתייג מספיגתן בצורתן הערבית ומהפעלתן
למטרות מאגיות  .למעשה  ' ,מייהד ' אבן צייאח את המאגיה האסטרלית הערבית בתרגומה

למונחים תיאוסופיים -קבליים .

31

בעוד שאצל אבן צייאח ניתן למצוא בעיקר את השפעתה של המאגיה הערבית  ,הרי
שהשפעת הצופיות בולטת יותר אצל אלבוטיני  .כבר שלום עמד על עובדה זו  ,ובדונו
בתנאים שמזכיר אלבוטיני ביחס לעיסוק בפרקטיקות מיסטיות  ,ציי7ג 3ש ' ריח צופיות '
נודף מהם  .רמז להשפעה צופית ניתן לגלות אצל אלבוטיני גם באופן שבו הוא מתנסח
בהתייחסו למקורותיו  .כך  ,לדוגמה  ,הוא מזכיר את ' בעלי החכמה ' ואת ' הנכנסים בפעולות
האלו '  .נראה שהביטוי הראשון שייך לקבוצת כינויים  ,המופיעה אצל אלבוטיני  ,שכוללת

מונחים כגון  ' :בעלי חכמת הקבלה '  ' ,בעלי חכמת האמת ' ו ' חכמי הקבלה '  -מונחים
אלו מציינים השפעה של מקובלים  .ייתכן שהביטוי השני  ' ,הנכנסים בפעולות האלו ' ,
מתייחס לצופים  .יצוין עוד  ,שלדעת מ ' אידל ,

33

ספיגתם של יסודות צופיים מאפיינת את

התקבלותה של קבלת אבולעפיה בארץ  -ישראל  .עקבותיה של השפעה צופית במקורות
של אבן צייאח ואלבוטיני מעוגנים אפוא בהקשר הספרותי הרחב שלהם .
הדיון שלעיל העלה כי בחלק גדול מהמקרים ניתן למצוא מקורות קדומים למוטיבים

ולמונחים המשותפים בשני המקורות  .כמו כן נמצאו מקורות קדומים למוטיבים  -כגון
הנחת הראש בין הברכיים או השימוש במוזיקה  -המצויים רק באחד מן הטקסטים .

34

לכאורה  ,מסתמנת כאן האפשרות שאין מדובר בהשפעה הדדית בין אבן צייאח לאלבוטיני ,
אלא בשאיבה משותפת ממקורות קודמים  .ניתן לאשש הנחה זו בעזרת הראיות שהבאתי

לעיל בדיוני על השפעתם של מקורות כמו ' שערי צדק '  ,ריד " ע  ,ורבי שם טוב אבן גאון .
ראיות אלו מצביעות לדעתי על מסורת רצופה למדי של קבלה נבואית  ,מסוף המאה
הי " ג

ועד לראשית המאה

הט " ז  ,שאבן צייאח ואלבוטיני מהווים חלק

ממנה .

אולם  ,למרות שבאופן אטומיסטי ניתן לחשוף מקורות קודמים לרוב המרכיבים
המשותפים

בטקסטים  ,הרי שהימצאותם בתבנית דומה בשני הטקסטים מצביעה בבירור

על השפעה

הדדית  ,וזאת במיוחד כאשר מדובר במחברים מאותה תקופה ומאותו מקום

ואשר יש להניח שינקו מאותן מסורות  .הדבר שטעון בירור הוא טיבו של מבנה העומק
המשותף  ,המעניק פשר ולכידות להימצאותם של המוטיבים השונים בכפיפה אחת  .לצורך
הבהרת המשמעות הכוללת של הטכניקות והחוויות המופיעות במקורות מן הראוי אפוא
לדון בהן מנקודת ראות החורגת מההקשר ההיסטורי  -הספרותי שלהן .

30

ראה שלום  ,הערה .

31

לדיון בהשפעות ערביות על המאגיה היהודית בדמשק  ,ששם פעל אבן צייאח  ,ראה  :שקד  ,על
ספרות  ,עמ ' . 24 - 22

32

כתבי יד ,

53

פרקים  ,עמ ' . 160 , 109

עמ ' 226

הערה . 2

טכניקות טראנס בקבלה ירושלים

1

55

ג  .מבנה עומק פנומנולוגי
המשותף והמיוחד לשני המקורות הוא תיאור של כניסה למצב טראנס ( חירגון ) ויציאה
ממנו  .במונח טראנס  ,כוונתי לכניסה  -בדרך כלל באמצעות טכניקות המשנות את

המצב הגופני או את מצב התודעה  -למצב תודעה  ,הנתפס כשונה באופן מהותי מהתודעה

היום -יומית  ,ואחר כך חזרה למצב של תודעה רגילה .

35

תוויית הטראנס היא תופעה

אוניברסלית למדי ומופיעה בהקשרים דתיים שונים מאוד בזמן ובמרחב  .נמצא אותה
הן בתרבויות ארכאיות ( כגון השמאניזם האסיאתי והדרום  -אמריקני )  ,והן במסורות מיסטיות

( כגון ביוגה  ,בבודהיזם הטיבטי ובצופיות )  .גם בהיפנוזה המודרנית  ,ובעיקר אצל ההולכים
בדרכיו של המטפל האמריקני מילטון אריקסון  ,ניתן למצוא טכניקות וחוויות של טראנס .
האפשרות להבין את הטכניקות המופיעות במקורות כטכניקות היפנוטיות כבר נרמזה
במחקר ; חוקרי היפנוזה תיארו טכניקות משל אבולעפיה  ,המופיעות גם אצל אלבוטיני ,
כטכניקות להיפנוזה עצמית .

36

כך  ,לדוגמה  ,ינון ,

קדם  -היפנוטי ' לגבי התנוחה של אבן צייאח .

38

37

משתמש במונח ' כניסה למצב נפשי

ואמנם את מבנה העומק הפנומנולוגי

המופיע בשני המקורות שבמרכז עיוננו ניתן לחלק לשלבים הבאים :

 . 1שימוש בטכניקה גופנית ( תנוחה או פעילות מואצת ) המביאה לביטול התחושות הרגילות.

בעקבות מצב זה מופיעים סוגי מודעות השונים באופן מובהק מהתודעה הרגילה ( כגון

ויזואליזציה  ,שמיעת קולות וכו ' ) .

39

 . 2במצב זה ישנן סכנות רבות  ,ובעיקר סכנה של אי  -חזרה  ,ולכן יש צורך בטכניקה
שתאפשר את היציאה ממצב הטראנס .

40

ניתן לראות  ,כי תיאור זה זהה למעשה למבנה הפנומנולוגי של חוויית הטראנס שתוארה

לעיל .לאור הנחה זו  ,ברצוני לנתח באופן מפורט את טכניקות הטראנס המופיעות במקורות ,
תוך כדי השוואה לספרות היפנוטית .

41

מלבד הנאמר לעיל  ,המחקר הצביע גם על מקור נוסף לדבריו של אלבוטיני  ,בענין ה ' אוניו  -מיסטיקה '
וחויית האור בקבלת גירונה  ,ראה אידל  ,החויה  ,עמ '

132

הערה . 15

על הפנומנולוגיה של כניסה לטראנס ויציאה ממנה  ,ראה גורביץ .
ראה אידל  ,החויה  ,עמ '

40

והערה  ; 117שלום  ,זרמים עיקריים  ,עמ '  , 49מתאר את התנוחה הנזכרת

כאן  -של הנחת הראש בין הברכיים  -כאינדוקציה היפנוטית  ,ואף מביא לכך מקבילות מן השמאניזם
הסיני .
ינון  ,ראש  ,עמ ' . 19

אמנם התיאור שלו את התנוחה כ ' תנוחת מדיטציה ' הוא בעייתי  .יש מקום להבחנה פנומנולוגית
בין מצבים מדיטטיביים  ,המביאים להגברת המודעות למציאות  ,לבין מצבי טראנס המביאים לניתוק
מן העולם החיצון ולהתכנסות פנימה  .להבחנה זו אצל מורה טיבטי בן זמננו ראה טרונגפה  ,המיתוס ,
עמ '  ; 58 - 45וטרונגפה  ,שמבלה  ,עמ '  . 37וראה עוד שומן  ,מודל .
לתיאורי מצב זה בטראנס שמאני ראה גינזבורג  ,עמ ' . 139 , 100
על סכנה זו בטראנס דתי  ,ראה סוליבן  ,עמ '  ; 242גינזבורג  ,עמ ' . 139
ראה גיליגן  ,גרינדר ובנדלר .

 56ו יוני יארב
א  .הכנות  :רבות מן ההכנות הנזכרות אצל אלבוטיני  ,מטרתן יצירת הקשר יוצא דופן ,
מיוחד ורווי בתחושות נעימות  -בית מבודד ומקושט  ,מנגינות  ,ריחות נעימים  ,אורות ,
בגדים יפים ולבנים  ,טלית ותפילין  .תחושות אלו יוצרות את המצע לרגיעה פיזית המתלווה

למצב הטראנס  ,או בלשונו  ' :כדי שיתעדן הנפש הצומחת  . . .לעדן הנפש החיונית '  .עוצמת
ההקשר שאלבוטיני מתאר הינה ביצירת חשיפה בבת אחת לגירויים הפועלים על כמעט
כל

' מערכות הייצוג ' )  : ( representational systernsראייה ,

שמיעה  ,תחושה וריח .

( גם בחוויה עצמה מתוארת התנסות הכוללת מערכות ייצוג שונות  ' :יראו לו במראה ' ,
' ישמע קול מדבר '  ' ,כאלו משתוהו בשמן המשחה מראשו ועד
מאפשר ' עיגון '

) ( Anchoring

רגליו ' .

)

ההקשר המיוחד

של מצב הטראנס  .לשון אחר  :ייחודו של ההקשר מסמן

לתודעה כי מדובר במצב החורג מהרגיל  ,וכמו כן נוצרת זיקה לא מודעת בין ההקשר
המובחן למצב הטראנס  ,כך שכל אימת שהאדם ימצא את עצמו בהקשר הוא יוכל לחזור
למצב הטראנס .

ב  .טכניקת הכניסה  :הטכניקה שאלבוטיני משתמש בה לכניסה לטראנס מורכבת מהפעלה
חזקה מאוד של התודעה ( באמצעות צירוף האותיות המהיר ) והגוף ( באמצעות עצימת

עיניים בחוזקה  ,זעזוע הגוף וכו ' ) גם יחד  ,שבעקבותיה באה רגיעה עמוקה  .טכניקה זו
זהה למבנה הבסיסי של טראנס שמני  ,כפי שתיארו חוקרים  ,שעסקו בצד הפיזיולוגי של
החוויה השמנית .

42

למעשה מתאר אלבוטיני שני שלבים בתהליך הכניסה לטראנס  :השלב הראשון מתאפיין
בפעילות של המיסטיקן  ,הכוללת הדמיה מכוונת שבאמצעותה הוא מנסה למצוא את

עצמו במציאות העליונה ( ' כפי כל מה שאפשר בכחו לדבקה ולהעלותה מעלה מעלה ' ) .
בסיום העלייה האקטיבית מתחיל השלב השני  -חוויית ' אוניו -מיסטיקה '  ,המתוארת
כיציאה מרשות אנושית לרשות אלוהית  ( .אלבוטיני  ,כאיש הלכה  ,משתמש במונח תלמודי :
' הוצאה מרשות לרשות '  ,או במונחים אריסטוטליים  ,כיציאת שכלו

לפועל .

)

תחושה של

רגיעה עמוקה ( ' ישכב וירדם ' ) ותחושת ההימשחות בשמן היא הסימן לכך ( ' וזהו אות
וסימן גדול שנתרצו מעשיו ושהתחיל השפע האלוהי לרדת עליו  . . .כי בלי ספק בעת

ההיא יצא מרשות האנושות ונכנס ברשות האלוהות ' )  .בעוד שבשלב הראשון נעשה
שימוש מודע בהדמיה  ,ירידת השפע מתבטאת בוויזואליזציה ספונטנית ( ' ישרה עליו

רוח ממרום ויבא לו שפע מאתו ית '  . . .יראו לו במראה ובמחזה ' )  .בשלב זה המיסטיקן
הוא פסיבי וחווה שפע שיורד עליו מלמעלה  .ירידת השפע היא חלק מתהליך

ה ' אוניו -

מיסטיקה '  .המיסטיקן עולה אל הרשות האלוהית ומתאחד עמה  ,וכתוצאה מכך יורד
עליו השפע האלוהי .

43

במקרה של אבן צייאח מדובר ב ' תנוחת עובר '  .הקשר בין תנוחות

42

ראה ילק  ,פרינס .

43

במקום אחר ( גארב  ,כאשר האל ) אטען כי מודל זה מאפיין גם חוויות שמאניות של התאחדות עם
חיות במצב של טראנס  .בשלב הראשון השמאן מחקה את החיה ולובש את דמותה באופן פעיל ,

ובשלב השני החיה נכנסת אל השמאן והוא פועל במצב של פוססיה ( מ055055 ] 0ק ) .

טכניקות טראנס בקבלה ירושלים

גופניות ומצבי טראנס מופיע בפרקטיקות הדתיות של תרבויות ארכאיות

,

57

רבות .

14

ינון מסביר את האפקט ההיפנוטי של התנוחה כביטול החושים באמצעות הגבלת
תנועה  .ההיפנוזה של אריקסון משתמשת בטכניקות שונות של הגבלת תנועה כדי ליצור
מצב טראנס  ,ואחד המאפיינים של תוויית הטראנס ההיפנוטי הוא מצב של רגיעה עמוקה ,
המתבטא בהעדר מוחלט של תנועה  .תנוחה זו מוזכרת גם במקור מקביל העוסק אף הוא
בכניסה לטראנס המופיע ב ' שארית יוסף '

45

ג  .עצימת העיניים  :כאמור  ,מתאר אלבוטיני טכניקת כניסה המשלבת סגירה חזקה
של הידיים עצימה חזקה של העיניים והארכת הנשימה  .טכניקה זו מזכירה מאוד את
הטכניקה של אריקסון שבה המטופל מקבל הוראה מהמהפנט לסגור את ידיו או לעצום
את עיניו יותר ויותר עם כל נשימה  ,ותוך כדי כך הנשימה הופכת לעמוקה יותר ויותר .

ד  .ויזואליזציה והדמיה  :אחד מן המאפיינים של הטראנס ההיפנוטי הוא יכולת מוגברת
של ויזואליזציה  ,בעיקר במצבים שבהם המטופל עוצם את עיניו  .במצב זה לעתים קרובות ,
כמתואר אצל אבן צייאח  ,רואה המטופל תמונות בהירות מהרגיל  ' :יראה המאורות . . .
תמידות במראה ולא בחידות  . . .במראה ברורה מאירה ומזהירה '  .גם דמיון מודרך  ,מהסוג
שמתאר אלבוטיני ( ' לצייר בלבו ושכלו כאלו הוא יושב

שהקב " ה ' )  ,ממלא תפקיד חשוב בהיפנוזה של אריקסון .

למעלה . . .

וכאלו אתה רואה

46

ה  .מוזיקה  :חוקרי הטראנס הדתי עסקו לאחרונה בתפקיד החשוב שממלאת המוזיקה
ביצירת מצבי טראנס בתרבויות שונות .

47

ו  .טכניקות יציאה  :כאמור לעיל  ,מתארים שני המקובלים טכניקה המאפשרת יציאה
ממצב הטראנס  .אלבוטיני מדבר על השבעת הנפש  ,הדומה לפרקטיקה של פקודה 3רה -
היפנוטית המאפשרת יציאה ממצב הטראנס בזמן המתאים  ,ואילו אבן צייאח מדבר על
נוכחותו של מורה שהיא  ,במונחיו של לוינם  ,הערובה לחזרה מן הטראנס לעולם המשותף ,

היום -יומי .

ינון 48מקשר את

הדוש על נוכחות המורה לנוהג הצופי של ליוויו של המורה

את המשתמש בתנוחת הראש בין הברכיים  .מבלי לפסול אפשרות של השפעה צופית ,

49

יש להטעים  ,כי אבן צייאח מחייב את נוכחות המורה בפעם הראשונה כדי ש ' תהיינה
ידיו אמונה '  .דהיינו  ,נוכחותו של המורה חיונית בעיקר בשלב שבו המיסטיקן עדיין
צריך לרכוש מיומנות של כניסה למצב הטראנס ושל יציאה ממנו בשלום  ,או אם להשתמש
בלשונו של אבן צייאח  ' :להשיב חושיו  . . .לבלתי היותו מציץ ונפגע '  .גם באינדוקציה

44

ראה גודמן .

45

דף 68וא  .בכוונתי לדון במקבילה חשובה זו במקום

16

ראה פדיה  ,השתוקקות  ,עמ ' רסג  ,הערה רסג  ,המפרשת את דבריו של אלבוטיני בכיוון של טכניקת
דמיון מונחה  ,המהוה חלק מתוויית טראנס .

47

ראה רוג ' ט .

48

ינון  ,ראש בין הברכיים  ,עמ '

19

ראה לעיל סעיף א ' .

27

הערה . 29

אחר .

58

ו יוני יארב

היפנוטית של טראנס בפעם הראשונה יש צורך בנוכחות המטפל  ,אבל אחר כך יכול
המטופל להיכנס לטראנס ולצאת ממנו בכוחות עצמו .

50

גם אלבוטיני מציין את ההבדל בין הפעמים הראשונות של הכניסה לטראנס לפעמים
הבאות  ,שבהן הכניסה לטראנס והחזרה ממנו קלות יותר :

ושתהיה בקי בענין בחירת החיים האלה ( דהיינו בחזרה ממצב הטראנס לחיי הגוף

והיום -יום ; י " ג ) ותעשה זה פעמים רבות עד שיעלה הדבר הזה חזק ואמיץ בידך

( השווה ל ' תהיינה ידיו אמונה ' אצל אבן צייאח  , ,י " ג )  .דע כי כל עוד שתתמיד
בדבר הזה יהיה לך יותר נקל לעשותו ותקנה הכנה גדולה לראות הדברים אשר
תרצה בלי הפחדות רבות עד שתוכל להגיע למעלה .
כאן משמע שתחושת הסכנה בטראנס פוחתת במשך הזמן  .נראה שגם אבן צייאח רומז
לכך באומרו שבפעם הראשונה יש צורך בנוכחות המורה להגן מהסכנה שפקדה את בן
זומא  .קלות הכניסה לטראנס עם התרגול מתוארת אף היא בספרות ההיפנוטית .
ניתן להיווכח  ,כי נוכחות המורה אצל אבן צייאח מקבילה להשבעה אצל אלבוטיני .
אחד ההסברים האפשריים להבדל בין השניים הוא שטכניקת הכניסה לטראנס של אלבוטיני
היא לשונית בעיקרה ( ריכוז בשמות  ,צירופי

אותיות ) ,

ולכן גם טכניקת היציאה ממנו

היא בעלת אופי לשוני ( השבעה )  .אצל אבן צייאח מדובר בטכניקה גופנית ( תנוחה ) ויש
צורך ב ' ידיעה בלתי נלמדת ' ממורה  ,שמדריך את המיסטיקן לגבי השימוש הנכון בגופו

( ' למען יהיו ידיו אמונה ' ) .
בטקסטים של אבן צייאח ואלבוטיני מוצאים אנו אפוא עדויות מפורשות ומרוכזות
ביותר לקיומן של טכניקות טראנס בקבלה  .לאור הסמיכות במקום ובזמן בין

המחברים ,

ולאור הדמיון הרב במינוח ובמוטיבים שבין הטקסטים  ,יייתכן כי מעבר לדמיון הפנומנולוגי
שביניהם  ,לפנינו עדות לקיומו של חוג קבלי  ,שבין שאר מאפייניו נמצא העיסוק בטכניקות

טראנס .

ד.

בע33פ

האזוטי3ופ

יסוד משותף נוסף לאבן צייאח ולאלבוטיני הוא התודעה האזוטרית הכרוכה בהגבלת
הגישה לטכניקות שהם מתארים  ,אמנם תודעה זו מקבלת ביטוי שונה בשני החיבורים .
אצל אבן צייאח אנו מוצאים את הניב ' דברים נסתרים '  ,ובסוף דבריו הוא מוסיף כי את
' כל העניין הזה ' הוא ימסור בעל פה לרבי אברהם קאסטרו  .קביעה זו מתאימה לאופיו

50

על הצורך בנוכחות מנטור ( מדריך ) בטראנס שמאני  ,ראה סוליבן  ,עמ '
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59

של המקור של אבן צייאח  ,שהוא מתומצת  ,וקשה לשער שניתן לתרגל את הטכניקה

שהוא מתאר ללא הדרכה בעל פה  ( .הצורך בהעברה בעל פה מתבטא גם בכך שאבן
צייאח מצריך את נוכחות הרב בתרגול הראשון של

הטכניקה ) .

במקומות שונים בכתביו מדגיש אבן צייאח את הצורך בשמירת הסודיות של תורותיו .

51

במקומות אלו מופיעים ביטויים שונים המשמשים במשנה ובתלמוד  ,בחגיגה יא ע " ב  -יד
ע " ב  ,להזהיר מהעיסוק המיסטי ולהגבילו  :כל המסתכל מה למטה מה למעלה וכו ' לא

חס על כבוד קונו  ,ראוי לו שלא בא לעולם  ,קיצוץ בנטיעות  ,ראשי פרקים  ,מבין מדעתו .
גם האיזכור של בן זומא  ,ש ' הציץ ונפגע '  ,מרמז כמובן לסוגיה זו  .אבן צייאח מדגיש את
הצורך באזוטריות בעיקר בכל הקשור למעשה מרכבה  ,שעליו נאמרו האזהרות התלמודיות
במסכת חגיגה .

52

לעומת זאת  ,אצל אלבוטיני נמצא מקור ארוך ומפורט שניתן לראותו כהדרכה בכתב .
עם זאת  ,לאורך הפרק מדגיש אלבוטיני את התנאים המוסריים והקוגנטיביים הקודמים

לעיסוק בטכניקות  .הוא גם מדגיש את הצורך בקבלת ' קבלה אמיתית ' בעניין צירוף

האותיות ( עמ ' עה ) .

בסוף הפרק ( עמ ' עו ) הוא דן ביישום מאגי של הטכניקות שעליו

הוא כותב  ' :והבן זה הענין כי הוא צריך עיון דק  ,כי אי  -אפשר לכתבו בדיוק  ,לפי עומק
הענין ראוי שיקובל מפה אל פה ' .
אין בדמיון זה כדי לטשטש את השוני המהותי בין עמדותיהם של המחברים  .בעוד
שאבן צייאח מזכיר את בן זומא ש ' הציץ ונפגע '  ,דן אלבוטיני במיתתו של בן עזאי  ,שהיא
' מוות מיסטי ' בעל אופי חיובי של דבקות הנשמה במקורה  .אלבוטיני מציע את טכניקת
החזרה למי ש ' אינו רוצה שתפרד נפשו ממנו '  ,אך אין בכך הערכה שלילית למי שמוכן

לאפשרות זו  .ממילא  ,עמדתם של אבן צייאח ואלבוטיני בעניין האזוטריות אינה משקפת
השפעה הדדית  ,וכאן יש מקום בהחלט להתמקד בהשפעות קדומות יותר על עמדות
אלו .
כפי שראינו לעיל  ,עמדתו של אבן צייאח נשענת בעיקר על הניסוחים החז " ליים בכל
הנוגע להגבלת העיסוק בנושאים אזוטריים ובפרקטיקות מיסטיות  .לדעתי  ,זהותו של
אבן צייאח כאיש הלכה מובהק היא בעלת חשיבות רבה להבנת האופן שבו הוא הפנים
עמדה חז " לית הלכתית זו  .אבן צייאח דומה בזאת למקובלים כגון הרמב " ן והרשב " א ,
שהיו אנשי הלכה והגבילו מאוד את תפוצתם של סודות הקבלה .
מעגל נוסף של השפעה קשור לעמדתם של המקובלים מן האסכולה של אבולעפיה שפעלו

בארץ -יש ראל  .בעוד שבאופן כללי נטען כי ה קבלה הנבואית אינה נוטה לאזוטריות ,

51

ראה  :צרור החיים

( כ " י לונדון  -מונטיפיורי  318ס '  , ) 5262דפים 2א 3 -א ; שארית יוסף  ,דפים 140א ,

158ב ; אבן השהם  ,דף יז ע " ב  ,לג
52

53

53

ע "ב .

ראה אבן השהם  ,כח ע " ב  ,מב ע " א .

ראה אידל  ,קבלה  ,עמ '

"5י-

)4י

60

ו יוני

תארב

הרי שיש מקום לסייג טענה זו לגבי אופיה של קבלה זו כפי שהיא התקבלה בארץ-
ישראל  .בחיבור הארץ -ישראלי ' שערי צדק ' מצוינות הגבלות חמורות לגבי העיסוק
בטכניקות מיסטיות  .למרות שחיבור זה שייך לקבלה הנבואית  ,ניתן למצוא בו אזהרות
המאפיינות את קבלת הרמב " ן ,

54

ואזהרות אלו מופיעות גם אצל אבן

צייאח .

55

מקובל

ארץ-ישראלי נוסף  ,רבי שם טוב אבן גאון  ,מדגיש אף הוא את הצורך במסירה בעל פה ,

וגם לגביו ניתן להסיק כי מדובר בהשפעה של קבלת הרמב " ן .

56

דמיון נוסף בין אבן

צייאח לקבלה התיאוסופית -תיאורגית ניכר בטענתו כי ראיית הספירות היא פסגת החוויה
המיסטית  .טענה זו מופיעה הן במקור שלנו והן במקורות מקבילים ( בסוף ' אבן השהמי

וב ' שארית יוסף ' ) שהזכרתי לעיל  .כפי שוולפסון 57הראה לאחרונה  ,טענה זו מאפיינת

דווקא את הקבלה התיאורגית-התיאוסופית .
יייתכן שבארץ -ישראל נוצרה סינתזה מסוימת בין שני זרמים קבליים שהשפיעו על
התפתחותה של הקבלה בארץ  -ישראל במאות הי " ג  : TUD -קבלת אבולעפיה וקבלת הרמב " ן .
מקובלים אקסטטיים הפנימו הן את הטכניקות המיסטיות החריפות של הקבלה האקסטטית
והן את עמדתה האזוטרית של קבלת הרמב " ן  .החוג הקבלי שפעל בירושלים  ,שכבר

ראינו כי הוא יונק ממסורת ארץ -ישראלית רצופה  ,מבטא למעשה את תודעתה האזוטרית
של הקבלה הארץ -ישראלית .

ה  .סיכום
הדיון שלעיל הראה כי את דברי אלבוטיני ואבן צייאח ניתן להסביר בעזרת מספר מעגלי
השפעה  ,כגון  :ההשפעה הספרותית של ספרות המרכבה  ,המסורת החיה של הקבלה
הנבואית וקבלת הרמב " ן בארץ -ישראל והשפעתם האפשרית של חוגים צופיים בדמשק
ובארץ  -ישראל  .כן אפשר  ,לדעתי  ,לדבר גם על זיקה מיידית בין שני המחברים  .ככלות
הכל  ,יייתכן מאוד שהשניים למדו יחד אצל מורה משותף  ,אולי המורה שאבן צייאח
מזכיר במקומות שונים ;

58

ייתכן אף שהשניים פעלו בחוג משותף  .מכל מקום סביר  ,כי

אחד מן המחברים הושפע באופן בלתי אמצעי מחסרו  ,לפיכך נראה לי כי אבן צייאח ,
שכתב אחרי אלבוטיני  ,הושפע ממנו .

54

ראה שערי צדק  ,עמ ' יד  -סו  ,שם מצוטט הרמב " ן במפורש בעניין זה .

55

ראה אבן השהם  ,ב ע " א  ' :אין ראוי ונאות לשום אדם לומר בהם שום דבר מעצמו בסברתו מבלי
סמך ידיעה שקדמה לו בזה בהקדמות ידועות שלימדוהו רבותיו ' לאופיה האזוטרי של קבלת הרמב " ן ,
ראה עתה אידל  ,רמב " ן  .השווה לפרוש הרמב " ן על התורה  ,מהדורת ח " ד שעוועל  ,ירושלים  ,עמ '
ז-ח.

56

ראה אידל  ,פרקים  ,עמ '  , 149הערה  , 151ועמ '

57

וולפסון דרך אספקלריא  ,וראה במיוחד בעמ ' . 324 - 323 , 266 , 10

58

ראה למשל  ,אבן השהם  ,דף ב ע " א ; שארית יוסף  ,דף 140א .
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העדויות לקיומו של חוג קבלי פעיל בירושלים דור לפני קבלת האר " י מעלות שאלות
רבות בדבר מקומו של החוג בתולדות הקבלה ( ראה בנספח א ' לגבי השפעות אשכנזיות

על יוסף אבן צייאח )  .בחיבור שכתיבתו נסתיימה זה עתה בכוונתי להראות כי כל המבנים

של קבלת האר " י לשלוחותיה ( קבלת רבי חיים ויטאל  ,קבלת ר " י סרוג  ,וקבלת ר " י אבן

טבול ) מצויים בכתביו של אבן צייאח  -כוונתי למושגים הקשורים לתורת הצמצום
והמבנים התיאוסופיים שקדמו לשבירה ( ' נקודה אמצעית '  ' ,רושם '  ' ,סוד המלבוש '  ' ,התורה

הקדומה '  ' ,עגולים ' )  ,לשבירה עצמה ולעולם התוהו ( ' יציאת הנקודות '  ' ,עולם התמורות
שנאצל קודם עולם המידות ' ) ולתהליכי הבירור והתיקון ( ' ניצוצות '  ' ,זיקוק האצילות ' ,
' נקודות מחודשות ' ו ' בירור ' )  .על חלק מהמסורות הללו ( כגון הסודות של ' בורא עולמות

ומחריבן ' ) מעיד אבן צייאח כי הן נמסרו לו במסורת שבעל פה  ,כך שנראה כי הן קדמו
אף לדורו .
הדיונים הללו שייכים לתחום המחקר

הדיאכרוני  ,המדגיש את רובדי החוויה והכתיבה

המיסטיים הנתונים להשפעה ולהבניה חברתיות .

59

מחקר חדשני מעין זה חייב להסתייע

במודלים הלקוחים מתחומים כמו אנתרופולוגיה ופסיכולוגיה  ,ובעיקר מהספרות העניפה
מבית מדרשו של אריקסון  ,העוסקת במצבי טראנס  .תחום אחד של מחקר  ,שישלים
מאמר זה  ,הוא דיון בתיאורים של טכניקות טראנס ומצבי טראנס במקומות אחרים בספרות
הקבלה  ,או בספרות היהודית בכלל  .כאן אציין רק כי ניתן למצוא תיאורים של מצבי
טראנס הכוללים יציאה מהגוף  ,נפילה ארצה וביטול התחושות  ,בכתבים פילוסופיים .

60

אם נפנה לקבלה הנבואית  ,הרי שרבי שם טוב אבן גאון מתאר מצב טראנס  ,שבו המיסטיקן
מתואר ' כמי שחולם ועיניו סתומים  . . .כי נדמה לו שהוא מת ' .

61

מקור זה גם מזכיר מצב

של שיכחה לאחר הטראנס  ,במיוחד כאשר ' מדבר לו אדם '  -ובכך גורם לנתק בין מצב

הטראנס לתודעה היום  -יומית  .תיאור זה דומה למצבי אמנזיה

פוסט  -היפנוטית .

תחום אחר של מחקר הוא השוואה היסטורית  ,או פנומנולוגית  ,לפרקטיקות מיסטיות
בדתות אחרות  ,כגון בצופיות ( ראה לעיל סעיף א ) או בהיזיכאזם  ,שם מופיעות חוויות
דומות הקשורות לאור ולנשימה 62ולהנחת הראש בין הברכיים ; כמו כן  ,ראוי לבחון את
אפשרות השפעתה של היוגה לסוגיה .
כ ' יוגה

יהודית ' ) 64 .

( שלום63

כבר תיאר את הטכניקות של אבן צייאח

ברמת ההשוואה הפנומנולוגית ראוי לבחון את היחס שבין טכניקות

הטראנס בקבלה לבין מסורות מיסטיות  ,שהשפעתן על הקבלה היא לכל היותר עקיפה
מאוד  -כגון שמאניזם טיבטי  ,יוגה דאואיסטית וכו '  .דיון מעין זה יעגן את המקורות
היהודיים בהקשרה הרחב של החוויה המיסטית לגווניה .

ראה כץ .
ראה

אידל  ,התבודדות כריכוז בפילוסופיה  ,עמ '

 , 49 - 47וראה עוד עמ ' . 56 , 52

מובא באידל  ,פרקים  ,עמ ' . 146
ראה אידל  ,החויה  ,עמ ' . 63 - 62 , 26
ראה שלום  ,זרמים עיקריים  ,עמ ' . 146
תיאור דומה מופיע לגבי מקובלים בני זמננו אצל שלום  ,דברים בגו  ,עמ ' . 44

62

ו

יוניגארב

ננופח א'  :ציפוף אוה3וה בכתבי  ' $עוטף אבו
a

צ33אח

לעיל טענתי  ,כי אחת מהטכניקות המיסטיות המשותפות לרבי יהודה אלבוטיני ורבי
יוסף אבן צייאח היתה השימוש בצירופי אותיות  .ברצוני לדון כאן בהבדל חשוב בין
תורת צירופי האותיות של אלבוטיני לזו של אבן צייאח  .הבדל זה נוגע לבעיה שעסקתי

בה לעיל בהרחבה  -מקורותיהם של אבן צייאח ואלבוטיני  .בעוד  ,שכאמור  ,במקרה
של אלבוטיני ניתן להבחין בהשפעה ישירה של כתבי רבי אברהם אבולעפיה .
צייאח בתורו מזכיר בדיון מקביל המופיע ב ' שארית

יוסף ' 66את

המונח

65

אבן

' הזכרת אותיות ' .

כאמור לעיל  ,מקור זה דומה מאוד בלשונו לקטע שלנו ב ' אבן השהם '  ,ואף הוא עוסק
בכניסה לטראנס  .קריאה משולבת של הקטעים במקורות מעלה כי מופיעים בהם בהקשר
דומה  -כניסה לטראנס  -מספר מונחים משל אבולעפיה  ,כגון ' דרך '  ' ,התבודדות '
מהזכרת אותיות '  .כפי שכתבתי במקום אחר  ,אבן צייאח נהג לפזר את סודותיו בכמה
מקומות בחיבוריו  ,כך שלעתים יש צורך לקרוא כמה דיונים מפוזרים כאילו הם דיון
אחד על מנת לחשוף את כוונתו ואת מקורותיו  .עם זאת  ,נראה שאצל מקובל זה -

שאינו מרבה להזכיר את מקורותיו  -נתיבי ההשפעה מורכבים יותר  .בכוונתי לטעון ,
כי אבן צייאח הושפע בעניין צירופי האותיות מחיבורים השייכים לעולם האשכנזי  .כמובן ,
אין בהבדל זה כדי לטשטש את הזיקה העמוקה בין משנותיהם של אלבוטיני ואבן צייאח ,
שהרי הטכניקות האשכנזיות של צירופי אותיות הוטמעו אף הן בכתביו של אבולעפיה .

67

אחד מהמקומות החשובים  ,שאבן צייאח דן בהם בצירופי האותיות  ,נמצא  -בדומה
למקור שהבאתי לעיל  -ב ' אבן השהם ' .

68

במקורם זה מציג אבן צייאח מבנה שמורכב

מרל " א ה ' שערים '  ,או פרמוטציות אפשריות של צירופי אותיות  ,המופיעות בספר יצירה ,
וה ' ' מיני צירוף שהם צירוף  ,מאמר  ,מכלל  ,חשבון  ,תמורה '  .מבנה ייחודי זה  ,המשלב
בין האופנים השונים של צירוף אותיות והטכניקות השונות שבהן ניתן לצרפן  ,מתבטא
בסכום של רל " א וה '  -רל " ו  .מבנה זה מקביל למבנה מרכזי אחר  -הסכום של רי " ד

הקווים המופיעים בכפות הידיים  -שיש להם מקום חשוב ב ' אבן השהם '  ,יחד עם מספר
האותיות באל " ף בי " ת  -כ " ב  .את המספר רל " ו המתקבל משני המבנים הללו מזהה
אבן צייאח עם ' סוד שיעור קומה '  ,וכן עם המונח צלם אלוהים  ' ,ועל זה וכיוצא בו אמר
אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ודי למבין '  .דבריו של אבן צייאח הם בעלי משמעות
מרחיקת לכת בהבנת תפיסת הגוף בספרות הקבלה  :הוא מציע הבנה של ' צלם אלוהים '

משעור קומה '  ,המשלבת בין יסודות גופניים ( הקווים בכפות

הידיים ) ,

לשוניים ( כ " ב

אותיות  ,רל " א שערים )  ,מספריים  ,וכן יסודות השייכים לתחום הטכניקה הלשונית ( ה '

מיני צירוף ) .

65

ראה במיוחד סולם העליה  ,עמ ' עו .

66

דף 168א .

67

ראה אידל  ,קבלה  ,עמ '

68

דף י ע " ב .

, 119 - 1 14

והחויה  ,עמ ' . 25 - 24

טכניקותטראנסבקבלהירושלים

1

63

לדעתי  ,אבן צייאח יצר כאן סינתזה של שני חיבורים מוקדמים יותר  ,השייכים לעולם

האשכנזי  ,שכבר נידונו על ידי משה אידל.

69

האחד הוא החיבור האנונימי ' סוד השם בן

מייב אותיות '  ,שלדעתו של אידל מושפע מתפיסות אשכנזיות  -בחיבור זה  ,המופיע
בנוסחים שונים 0 ,י ישנו דיון בצירופי אותיות על דרך ספר יצירה  .כמו כן מופיעים בו
דיונים  ,המזכירים את התפיסות של ' שיעור קומה '  :על האות ו ' שבשם הוויה נאמר

' ליחד בו מידה ושיעור ומהווה הגוף

ר " ל שהוא סבת הכל ובו

הכל . . .

ועל זה אמרו

חכמים הכל תלוי בזרועו של הקב " ה  ' .בהמשך דבריו על סוד השם כותב המחבר האנונימי :

' זה השם  . . .אינו מושג כי אם בחמשה דברים שהם תיקון וצירוף ומאמר ומכלול וחשבון ' .
ניתן להיווכח בנקל כי

' חמשה דברים ' אלה זהים כמעט לחלוטין ל ' ה ' מיני הצירוף של

צייאח ' .
החיבור האחר שייך אף הוא לעולם האשכנזי  ,והוא מופיע בכ " י מוסקווה  . 96בחיבור
זה מופיע מבנה המורכב מרל " א שערים וה ' הברות  ,הסכום המתקבל הוא רל " ו  ,הזהה
לרל " ו אלפי פרסאות שבשיעור קומה  .אידל הישווה בין חיבור זה לחיבור אחר ב ' אבן

השהם ' של אבן צייאח ( דף ה ע " ב )  ,שבו מורכב המספר רל " ו  ,מרל " א שערים והאות ה '
שבה נברא העולם  ,והסיק מכאן על השפעה אשכנזית על אבן צייאח  .בהמשך לדבריו
של אידל  ,ניתן להיווכח  ,כי הקטע שהבאתי מ ' אבן השהם ' מהווה למעשה סינתזה בין

שני חיבורים אשכנזיים  .בעוד שב ' סוד שם בן ד ' אותיות ' מופיעים מושגים הקשורים
לספר יצירה ושעור קומה וכן חמש דרכי הצירוף  ,הרי שבחיבור מכ " י מוסקוה מופיע

המבנה רל " א  +ה ' = רל " ו  ,שאף הוא מתפרש בהקשר של שיעור קומה  .הקטע של אבן
צייאח הוא ה ' צד השווה שבהם ' ובו מופיעים כל היסודות  -ספר יצירה  ,שעור קומה ,

רל " איה ' = רל " ו  ,וחמש דרכי הצירוף .
ניתוח זה מראה  ,כי לאבן צייאח היתה גישה לחומר אשכנזי  ,והוא יצר מחומר זה
מבנים ייחודיים משלו  .עם זאת  ,ניכרים הבדלים משמעותיים בין תפיסתו של אבן צייאח
לתפיסות המתבטאות במקורות האשכנזיים  .מחד גיסא  ,שני המקורות האשכנזיים דנים
במושג הגולם  ,הנעדר בזה של אבן צייאח ; מאידך גימא  ,מדגיש אבן צייאח את חשיבות
הסודות הגנוזים בשרטוטים שבכפות הידיים  ,דגש שנעדר במקורות האשכנזיים  .ההסבר
שאני מציע הוא  :בעוד שאבן צייאח ינק מהעולם האשכנזי בכל הנוגע לתורת צירופי
האותיות  ,משנתו המאגית הושפעה מהמוטיבים של המאגיה הערבית  ,כגון ' חכמת הפרצוף '
וקריאת השרטוטים בכפות הידיים  ,ולא במוטיבים מאגיים אשכנזיים כגון

יצירת גולם .

דוגמה נוספת לשילובו של חומר מהעולם האשכנזי בכתבי אבן צייאח היא השפעתו
של המקובל יוסף בן שלום אשכנזי .

69
70

71

72

72

ניתן למצוא בכתביו של אבן צייאח 71מונחים שהם

ראה אידל  ,הגולם  ,עמ '  , 93 - 92וראה עוד בעמ '  . 149 - 148אידל  ,בין קבלת  ,עמ ' . 175 - 168
בחרתי לדון בנוסח המופיע בכ " י ניו -יורק ( בית המדרש לרבנים )  , 1887דפים 8א 8 -ב .
על מקובל זה ראה חלמיש  ,פרוש קבלי .
ראה אבן השהם  ,כח ע " ב  ,נ  ; K~ yושארית יוסף  ,דפים 64א 159 ,א .

64

1

יוני וארב

ייחודיים למקובל זה  ,הקשורים בעיקר לתורת הגלגול ( ' סוד השלח '  ' ,סוד הנדחי  ' ,דין

כל בני חלוף ' )  .מונחים אלה משולבים אצל אבן צייאח בתפיסה תיאוסופית רחבה  ,הקושרת
בין אסטרולוגיה  ,תורת הגלגול ותורת הרע .

נספח ב  :חכם אחד שהיה מזכיי אפ השם באותיותיו  -קבלה
בתשובותיו ההלכתיות של יוסף אבו צ ~אח .
כאמור לעיל  ,אבן צייאח שילב בין כתיבה קבלית ועיסוק בטכניקות מיסטיות לפעילות
הלכתית ענפה כמשיב  .תשובותיו עוסקות ברובן בענייני הלכה מובהקים  .אמנם בכמה
מקומות ניתן למצוא בהן חומר בעל ערך רב בענייני קבלה ומיסטיקה :
א  .בתשובה לשאלה על חיות המרכבה 73ישנו דיון קבלי ארוך  ,שניכרת בו השפעתו
של אברהם אבולעפיה .

71

ב  .בתשובה נוספת 75נזכרים דברי הז  . . .הר על מוציא שם רע  .איזכורים של הזהר
נדירים מאוד בכתביו הקבליים של אבן
ג .לבסוף ישנה שאלה מאלפת ,

76

צייאח .

על אודות ' חכם אחד שהיה מזכיר את השם באותיותיו ,

ורב אחד גער בו על כך  . . .ואז תלמיד הרב ההוא גם הוא מיחה בחכם ההוא בדברי
קנטורין כנגדו וזלזל בכבודו ובכן החכם ההוא קורא תגר על כך על הרב ההוא ועל

תלמידו אשר זלזלו בכבודו ורוצה שיענישום על כך '  .על פי ההבחנה של השואל בין
ה ' חכם ' וה ' רב ' נוצר הרושם כי מדובר באישיות בעלת ידע תורני שאינו הלכתי  -קרי
מקובל .
תשובתו של אבן צייאח נסמכת אך ורק על מקורות תלמודיים הנוגעים להזכרת השם ,
ועל העיקרון כי ' במקום שיש חלול ה ' אין חולקים כבוד לרב '  .הוא מסיק כי ' בדין היה

עם הרב ההוא למחות ביד החכם ההוא לשוב מעשות זאת '  .תמיכתו של אבן צייאח
במחאה על הזכרת השם עומדת בסתירה ברורה לפרקטיקה המיסטית של אברהם

אבולעפיה שכללה את הזכרת השם  ,וכפי שמ ' אידל 77מדגיש  ,בני דורו של אבולעפיה
לא מיחו בו על כך .
הזכרת השם היתה המעשה האנטינומי הפומבי הראשון של שבתי צבי .
את המעשה לתחושה

שלום 78מייחס

ש ' ימי עולם הבא קרובים לבוא ' על סמך אמירה תלמודית על

הזכרת השם בימי העולם הבא  .לעומת זאת מצביע אידל 79על מעשהו של אבולעפיה
כ " י ירושלים

1446

"  , 4סי ' תפס  -תצא ( עמ ' . ) 207 - 206

דוגמה להשפעתו של אבולעפיה על אבן צייאח מצויה באידל  ,החויה  ,עמ ' . 148
שם  ,סימן הצד ( עמ ' . ) 223
שם  ,סימן תמז ( עמ ' . ) 117
אידל  ,החויה  ,עמ '

. 42 - 41

ראה שלום  ,שבתי צבי  ,עמ ' . 119
ראה אידל  ,משיחיות  ,עמ ' . 80

טכניקות טראנס בקבלה ירושלים

1

65

כתקדים לפעולתו של שבתי צבי  .אולם העדות שלפנינו מצביעה על כך שהזכרת השם
רווחה בתקופה שהיא קרובה הרבה יותר לתקופתו של שבתי צבי  .ניתן לראות אפוא

רצף של הזכרת השם מאבולעפיה  ,דרך בני דורו של אבן צייאח ועד לשבתי צבי  .ברור
שרצף זה יש בו כדי להסביר את מעשהו של שבתי צבי הרבה יותר מאשר המקור התלמודי
ששלום הסתמך עליו  .לבסוף ניתן למצוא עמדת ביניים בין עמדתו של אבן צייאח לעמדת
הדוגלים בהזכרת השם אצל בן חוגו של אבן צייאח  ,יהודה אלבוטיני  ,שמתאר את הטכניקה
בה כאמצעי לקבל רשות להזכיר את השם באותיותיו .
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מנדלה ( מעגל מיסטי )  -המשמש לטכניקת הדמייה  ,אחת מרבות המופיעות
וכאבן השוהם' של יחיאח
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1

' וגי יארב

המנקוה  %י  %ע ~ וגי
אידל  ,בין קבלת

,

מ ' אידל  ' ,בין קבלת ירושלים לקבלת ר ' ישראל סרוק '  ,שלם  ,ו

( תשנ " ב ) עמ '

. 176 - 165
אידל  ,גולם

מ ' אידל  ,גולם  -מסורות מיסטיות ומאניות ביהדות על יצירת אדם מלאכותי ,
תל-אביב ( תשנ " ב .

אידל  ,החויה ,

מ ' אידל  ,החויה המיסטית אצל אברהם אבולעפיה  ,ירושלים

אידל  ,התבודדות כריכוז

 ' , - -התבודדות כריכוז בפילוסופיה היהודית '  ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,

תשמ " ח .

בפילוסופיה

ז ( תשמ " ז ) עמ ' . 60 - 39

אידל  ,התבודדות כריכוז

 , - -התבודדות כריכוז בקבלה הנבואית וגלגוליה  ,פרקים בקבלה נבואית ,

בקבלה

ירושלים חש " ן  ,עמ ' . 148 - 111

אידל  ,חסידות
אידל  ,מיסטיקה

אידל  ,משיחיות
אידל  ,מספר הערות ,

Albany 1995 .
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אידל  ,קבלה ,

מ ' אידל  ,קבלה היבטים חדשים  ,תל -אביב תשנ " ג .

אידל  ,תפיסת
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! םמז

!! 70

hi
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Kaia

~ . 111קק
- 131 .

' תפיסת התורה בספרות ההיכלות וגלגלוליה בקבלה '  ,מחקרי ירושלים

במחשבת ישראל א ( תשמ " א )

עמ ' . 85 - 23
ע ' . 498 - 492

אסף  ,על כתבי יד

ש ' אסף  ' ,על כתבי יד שונים '  ,קרית ספר

בניהו  ,האסכולות

מ ' בניהו  ' ,האסכולות של המבי " ס ושל מרן רבי יוסף קארו וההתכתשות

( 1935 - 1934 ) 11

ביניהן ' ,

אסופות ג  ( ,תשמ " ט ) עמ ' ט  -צח .
בניהו  ,הסכמת

  ' , -הסכמת צפת לפיטור תלמידי  -חכמים ממיסים ונסיונו של ר ' יהודה אי .לבטלה '  ,ספונות ז ( תשכ " ג ) עמ ' קג  -קיז .

בניהו  ,רבי יהודה

( תשט " ו ) עמ ' רם  -רעד .
גורביץ

 . Gurevitch , ' The Fossibiiity of ( : onversaion ' Sociologicalמל

 . 60-613 .קק Quarterly , 36 ) 1 ( 1995 ,
גארב  ,האצבעות
פעמים
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( תשנ " ו )  ,עמ '

124 - 120

, ,

גארב  ,כאשר האל

- Shamanic Experiences

גורמן

Goodman , VFhere the Spirit Eides the Winds Trance Journeys

1נח ] 1ח

!

ח

!

Garb , ' When God Was

'י

of 'Transformation ' (Vnp~ blished ) .

ח

and Other Ecstatic Experiences, Bloom ngton 1990 .

גיליגן

 - The~ Cooperation Principleצש ) מטזז 5 . Gilljgan , Therapeatic
 York 1987 .שנא Ericksanian Nypnotherapy ,

גינזבורג
גרינדר ובנדלר

!ע

) . Ginzburg, Ecstacies , London 1992 .
Bandler, Trance -formations Neuro Linguistic

,

.א

Grinder, and

.נ

גרינולד

Moab , Utah 1981 .
Leiden 1980 .

דוד  ,לסיומה

~ and /
א ' דוד  ' ,לסיומה של הנגידות במצרים ולתולדותיו של אברהם די קאשטרו ' ,

,

Programming and the Structure ofHypnosis
' Merkavah: .

.
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