על משמעויות חמובח
ביר

" קבלה "

הקבלה הפבואית לקבלת הספירות במאה הי " ג

משה אידל

הקדמה
הגדרות חדות אינן מופיעות במהלך התפתחויות דתיות חיות ,העומדות בפני עצמן .ההגדרה ,
שיש בה מן השלילה  ,עולה ברגעים של עימות ,פולמוס או מאבק גלוי  ,כצורך של הבנה

עצמית הדרושה לגיוס טענות כנגד היריב .דומני כי שעתה של ההגדרה מגיעה ברגעי משבר ,
כאשר אין ברירה אלא להעמיד את עיקרי האמונה האחת כנגד האחרת ( או

האחרות ) .

לא

מקרה הוא לדעתי  ,כי הרמב " ם  ,מחברו של ספר " מורה הנבוכים "  ,הוא גם מנסחם של

י"ג

העיקרים  ,דהיינו של העמדת היהדות על עיקרי אמונה  .המבוכה היא  ,לעתים  ,התחלת

הבחינה העצמית המביאה לידי בירור וניסוח המפריד בין עיקר לטפל.
זאת ועוד אחרת  :ההגדרה נחוצה יותר למיעוט מאשר לרוב  .הופעת ההגות הפילוסופית
הערבית גרמה לתופעה דומה בקרב המיעוט היהודי  ,אך התגבשות הפילוסופיה היהודית
תרמה מעט מאוד לפילוסופיה הערבית  .אולם התגבשותם של כמה סוגי ספרות פילוסופית
יהודית גרמה להתעוררות של פולמוסים בתוך היהדות עצמה  ,שחלקים משיכבות העילית
שלה דחו או הסתייגו מכמה מן הגיבושים הרעיוניים ששאבו את השראתם ממקורות
חיצוניים  ,שהיו בעלי כיווני מחשבה שונים מאלה שרווחו בין היהודים בראשית ימי

הביניים  .הופעתה של הקבלה בשלהי המאה הי " ב היא חלק מהתסיסה הרוחנית המאפיינת
את העולם היהודי באותה תקופה  ,וגם מהתסיסה התרבותית הרחבה יותר הידועה כרנסנס

של המאה הי " ב  .הגעתן של מסורות מן המזרח  -ארץ ישראל או בבל  -לאיטליה ,
גרמניה וצרפת  ,קדמה אמנם להתגבשות תורות הסוד במאה הי "ב במה שאני מבקש
לכנות בשם " פלטפורמות ספרותיות "  ,אך הופעת פלטפורמות אלו קשורה במידה רבה

בתהליכים תרבותיים שונים  .תהליכים אלה עיצבו את תהליכי המעבר של מסורות אלה
מצורתן שבעל פה  ,המקוטעת והסודית  ,לידי יצירות עיוניות בעלות גיבוש גדול יותר
שיש לו צורת ביטוי כתובה  ,וממילא פתוחה יותר להעברה ולתפוצה רחבה יותר  .כיוון
שהספרות הקבלית העולה בכתב בין מחברים בשלהי המאה הי " ב מלמדת על גיוון עיוני

*

יסודו של מאמר זה בפרק המסיים של עבודת הדוקטור שלי  ,כתבי אברהם אבולעפיה ומשנתו ,
שנכתבה בהדרכת פרופ ' שלמה פינס והוגשה באוניברסיטה העברית לפני כעשרים וחמש שנה .

הרחבתי  ,תיקנתי ועדכנתי את דיוני שם .
פעמים

93

( תשסי 'ג) עמ '

76 - 39
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ברור  ,וגיוון דומה מכר גם בכתביהם של חסידי אשכנז  ,רק טבעי הדבר שבמהלך התגבשותן
של מסורות שתות אלה  ,ייווצרו מתחים  ,חילוקי דעות ופולמוסים  .ללמדנו שגם אם היו
בנמצא מסורות סוד שונות ומשונות  ,הרי שמהלר התנסחותן בכתב כחלק מבחינה עצמית
והרחבה עיתית גרם להיווצרות המתחים  ,וממילא עלה הצורר בהגדרה המבחינה בין
זרם או אסכולה אחת לרעותיה  ,כפי שבראה בהמשר .

ההגות היהודית במאה הי " ג כללה שלוש אסכולות עיקריות  ,הפילוסופיה הרמב " מית ,
הקבלה לצורותיה ותורת הסוד של חסידי אשכמ  ,ובכל אחת מהן היו הוגי דעות בעלי

גישות שונות ,ואף קבוצות נבדלות  ,שחלקו זו על זו בנושאים בעלי משמעות .ענייננו כאן

בהגותו של ר ' אברהם אבולעפיה (  , ) % 29 % - % 240מקובל בעל עמדה עצמאית  ,ובעיקר
בעמידה על משמעות המונח " קבלה " בכתביו מתור התייחסות למקורותיו בנושא הנידון .
ר' אברהם אבולעפיה  ,שפעל בספרד  ,ביוון  ,באיטליה ובסיציליה  ,יסד זרם מיוחד בקבלה ,

המכתה קבלה נבואית .הוא שאב את המרכיבים העיקריים של שיטתו מתור שתי

אסכולות :

הפילוסופיה הבאו-אריסטוטלית ותורת הסוד האשכנזית .הפילוסופיה סיפקה לו מערכת
מושגים בתחומי התאולרגיה  ,הפסיכולוגיה והפיזיקה  ,בעוד שהדרר למיצוי חווייתי של
מושגים אלה מקורה אצל חסידי אשכנז  .האסכולה השלישית  -קבלת הספירות  -לא

השפיעה על שיטתו של אבולעפיה השפעה משמעותית .אמנם הוא עצמו מודה כי קרא

בחיבוריהם של המקובלים שקדמו לול אך בדיקת השפעתם של חיבורים אלה מלמדת כי
מלבד מתחים שהוצאו מהקשרם המקורי לא קיבל

ר ' אברהם את

עיקרי דעותיה של

הקבלה התאוסופית.
בשם " קבלה נבואית"  .נבדוק עתה מהן המשמעויות השתות של המתחים " קבלה " ו " מקובל"
בהגותו .
2

למרות זאת נחשב ר' אברהם אבולעפיה למקובל ,ושיטתו מכתה

שפי אסכולות קבליות מרכותה בש5ה 5המאה הפג
הקבלה במאה הי " ג תופעה רבת פנים היא  .אין לראות בה זרם בעל דעות מגובשות בכל
הנושאים  ,ועל כל פנים לכל אחת מהאסכולות השתות שהתפתחו בקבלה יש הדגשות
אחרות .ר ' יצחק סגי-נהור ותלמידיו  ,וכל המחברים האנונימיים השייכים לחוג " ספר
העיון "  ,הרחיבו את דבריהם בצד העיוני ; הם העשירו את מסורות הסוד שהיו בידיהם

במיזוגן עם יסודות ניאו-פלטתיים .
כוחות הרע  ,ובנו שיטה מקבילה למערכת הספירות ,היא מערכת העמוד השמאלי הדמתי .
3

האחים הכהנים ותלמידיהם הרחיבו את הדיון על

הרמב " ן  ,תלמידיו ותלמידי תלמידיו בברצלונה  ,הדגישו את היסוד הפרשני של תורתם ,

1

2

3

על עיוניו של ר' אברהם אבולעפיה בפירושי ספר יצירה  ,שחלקם משתייכיפ למקובלי נירונה מן
האסכולות השונות ,ראו אידל ,רקנאטי  ? ,מ' . 37 - 33

לגישה שונה בנושא זה  ,המדגישה את קירבת ר ' אברהם אבולעפיה לכמה מדעותיהם של המקובלים
התיאוסופיים  ,ראו וולפסון  ,אבולעפיה.

על נושא זה ראו שלום  ,מקורות .

דהיינו את הזיקה בין סודות הקבלה למסורת היהודית.

4

משמעויות המונח "קבלה " ן

41

לעומת זאת  ,קבלתם של

ר'

משה די ליאון ור' יוסף נ' יקטילה בספריהם המאוחרים היא סינתזה של האסכולות הנזכרות

לעיל.

5

אר למרות השתי ביל זרמי קבלה אלה יש להם מכנה משותף אשר מאפשר לנו

להגדירם כאסכולה אחת  ,והוא התפיסה התאוסופית של הספירות  .האלוהות היא  ,לדעת
המקובלים התאוסופים  ,מערכת דינמית שכוחותיה מכתימ בדרך כלל בשם " ספירות " ,
ומערכת זו משתקפת בצורה סמלית בכל הרבדים האחרים של ההוויה ; האדם  ,והתורה

ומצוותיה  ,אינם אלא רמזים לחייה הנסתרים של האלוהות .מלבד מכבה משותף חשוב
זה מעטים הם הבושאימ המשותפים למקובלים התאוסופים ; תורות אחרות כגת גלגול
הנשמות  ,תורת השמיטות ועוד  ,המופיעות בכמה מהשיטות התאוסופיות  ,אינן חלק מן
המכנה המשותף שלהן .המתח הישן  -קבלה  -הותאם כדי לכנות את התפיסה המורכבת

של האלוהות וקיבל משמעויות חדשות  .בתחילת המאה הי " ד הגדיר ר ' מאיר אבן אבי

מהולה את הקבלה במילים אלה  " :חייבים אבו לחקור כל הדברים כפי השגתנו  ,ולדרוך
בהם הדרך שדרכו הנקראים בדורנו ובדורות שהיו לפנינו מהירם מאתים שנה מקובלים ,

וקורין לחכמת העשר ספירות וקצת טעמי המצות  -קבלה " .

6

שבי נושאים עיקריים מצויים בניסיון מעביין זה להגדיר את הקבלה  :הצד התאוסופי ,
חכמת עשר הספירות ,והצד התאורגי  ,דהיינו השפעתם של המעשים הדתיים על התהליכים

הפנים -אלוהיים  ,הנרמז כאן בביטוי " טעמי המצות" .

נושאים אלה מוצגים כאן בצורה

שאפשר לפרשה כאילו הם מצביעים על תחומימ שתים  :מבנה עולם האלוהות והבנת
סודותיהן של חלק מהמצוות .אולמ דומני כי מוטב להבין נושאים אלה כבעלי זיקה

משמעותית ביניהמ  :קיום המצוות משפיע על העולם האלוהי ובלעדי הבנתו של המקובל

את העולם הזה  ,אין למצוות מימד סודי .
תפיסת יסוד זו  ,דהיינו ההבנה התאוסופית של עשר ספירות  ,חסרה בשיטתו של

ר'

אברהם אבולעפיה  .לעומת הדינמיות הפנימית המאפיינת את תפיסת האלוהות התאוסופית ,
מוצאים אנו בכתביו שיטה סטטית  ,אשר נלקחה ברובה המכריע מדרך המחשבה המצויה

במורה הנבוכים  .בעקבותיו של אבן סינא מתואר האל כמחויב המציאות  " :והוא שידע
במופת מושכל שאי אפשר העדרו מפני היותו מחויב המציאות בחגית עצמו כלומר שאין
זולתו סבת

המציאות "  .י

האל הוא שכל משכיל מושכל .בספרו המוקדם של ר' אברהם

אבולעפיה  " ,גט השמות "  ,נאמר כדברים

הבאים :

ואמנם האדם לבדו בעולם השפל כשיוצא שכלו לפועל שב בצורת העולם העליון

שכל משכיל ומושכל בדמות בוראו יתעלה כי " בצלם אלוהים עשה את

4

על נושא זה ראו אידל ,רמב-ן  ,ענר  . 559 - 550על הצורר

5

וזו של ר' יצחק סגי -בהור ותלמידיו ראו גם  :אידל  ,מסורת קבלה ; אידל  ,בשמת אלוה .
ראו על נושא זה אידל ,קבלה  ,עמ' . 231 - 223

6

7

בפירוש לספר יצירה  ,מובא מתוך שלום  ,ראשית  ,עמ '

ראו בחיבור האנונימי שבכ  -י ששון
ובליקוטי ר ' יוסף חמיץ  ,כ  -י אוכספורד -בודליאבה
290

האדם "

להבחין בין קבלתו של הרמב  -ן וממשיכיו

.%7

עמ '  . 233תפיסה זו מופיעה גם
, 2239

דף

130ב ,

ב " אוצר

ועוד.

עדן גנוז "  ,דף

63ב ,

42
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( בראשית א  ,כו ) ומציאות הבורא ית' הוא הבחנת כל נמצא ולפיכך נקרא שכל

ואמ ' [ יתת ] מדריגתו עליונה מאוד ממדרגות כל עצם שכלי ומפני שמשיג עצמו
נקרא ג " כ משכיל ונקרא מושכל מפני שהמשיג עצמו בשכלו הוא המושכל ואינו

דבר אחר לעולם כשהוא משכיל בפועל אבל אם משכיל בכח אינו אחד  .והבורא

איננו משכיל בכוח כ " א [ כי אם ] בפועל וזה דבר נקר למשיגו מכאן
השיג ענינו השכל בבחינת עצמו  .ולכן יקרא הבורא ית ' שכל .

(! )

ית '

למי שלא

8

יש בחיבוריו האחרים של המקובל הנבואי גם תפיסה אפופאטית  9 ,דהיינו תאולוגיה
שלילית או זיהוי התארים עם מהות האל ,

10

אך דומני כי די בהגדרת האל כשכל משכיל

ומושכל כדי להשמיט את הבסיס התאולוגי להכללתו של ר ' אברהם אבולעפיה בזרם
אחד עם המקובלים התאוסופים  .ברצוני להדגיש כי החל בספריו הראשונים  ,שבהם
המוטיבים התאוסופיים מועטים ביותר  ,דגל ר ' אברהם אבולעפיה בתפיסות אלוהות
פילוסופיות  ,אך בעוד שבחיבוריו המוקדמים נעדר הלהט הפולמוסי עם קבלת הספירות ,
החל באמצע שנות השמונים מתרבים להט זה והזדקקות למוטיבים תאוסופיים שמתפרשים
בצורה אלגורית  ,כחלק מעימות עם הרשב " א  .משום כך יש להבין את קבלתו של

ר'

אברהם אבולעפיה כהתפתחות  ,ששלביה הראשונים מתנסחים בלי שאילה משמעותית
מאוצר הדימויים

התאוסופיים .

הקוטבו  -הטבייט שונים
ההבדל בין שיטתו של ר ' אברהם אבולעפיה והקבלה התאוסופית בתפיסת האלוהות

איננו מצטמצם רק בתפיסת העולם האלוהי כשכלי  .אם אין לראות באל מערכת של
כוחות דינמיים אזי אף התורה מתפרשת בצורה שונה וכן יתר חלקי המציאות  .נביא כאן
דוגמה אחת בנידון  :החל ב " ספר הבהיר "  ,קבלת הספירות רואה בהקרבת הקורבנות

מעשה המכוון לקרב את " הכוחות " או " הצורות הקדושות כדכתי ' וקרב אותם אחד אל

אחד לף לעץ אחד והיו לאחדים ב  :דף " ( יחזקאל לז  ,יז ) .

11

בהקרבת הקורבן נוצר הייחוד

בעולם הספירות  ,וזוהי מטרתן של רוב המצוות על פי הקבלה
8

ראו כ " י אוכספורד -בודליאנה  , 1682דף

התאוסופית .

89א 89 -ב  ,ובספר " מפתח הרעיון " ,

12

והנה ,

כ " י וטיקן

ר'

 , 291דף

44א ; ראו גם אוצר עדן גנוז  ,דף 87ב 88 -א .

כ " י ששון  , 290עמ ' . 233

9

ראו

10

ראו ב " ספר המליץ "  ,כ " י

רומא  -אנג ' ליקה  , 38דף 4ב 5 -א  " :כי אין עצם השם בלתי מדותיו ואין גם

כן מדותיו בלחו ואינם נוספים על עצמו ולא נעדרים מעצמו שהם כוחותיו וכוחותיו הם הם עצמו

ועצמו הם הם כוחותיו ואין כל בריה יכולה לדעת אמתת דבר זה על בוריו כי אם נדע דבר מאמתת
מדותיו שהם תאריו היינו יודעים עצמו וזה נמנע מטבע כל שכל זולת שכלו יתע ' "  .וראו גם ב " ספר
חיי הנפש "  ,כ " י מינכן  , 408דף 41א  ,והניתוח אצל אידל  ,תארים וספירות  ,עמ ' . 96 - 95
( הניקוד אינו במקור ) .

11

ספר הבהיר  ,עמ '

12

אפשר למצוא גם בקבלה גישות אחרות לקורבנות  ,כדוגמת ההסבר הפסיכולוגי המופיע בסוד

165

הקורבנות של ר ' עזריאל  ,אך גישה זו מקורה בחשיבה הפילוסופית  -ראו  :ראב " ע  ,יסוד מורא ,
פרק ז  ; ,רד " ק על ישעיהו י  ,א  ,ועוד  .ר ' עזריאל מדבר על קירוב הרצון השפל  ,דהיינו רצונו של

משמעויות המונח " קבלה " ן
אברהם

43

אבולעפיה משתמש בניסוחו של ספר הבהיר  ,אך משנה את משמעותו לגמרי .

ב " אוצר עדן גנוז

" 13

הוא אומר " והיות בבי אדם צריכים להביא קורבנות להתקרב בם

אל השם כמו שבא בכל ספר ויקרא "  ,ואילו ב " מפתח החכמות " הוא אומר " כי ענין הקרבנות
והגלות והגאולה ונחלת הארץ הם ענינים נקשרים ומתחייבים זה מזה  ,כי הקורבן שמו
מעיד עליו שהוא קירוב הכחות האלהיות אל הכחות האנושיות ויתחייב ממנו גלות

לגופים וגאולה לנפשות " .

14

הביטוי שבספר הבהיר  " ,קירוב הכוחות"  ,הוצא לגמרי ממסגרתו

והפך לכינוי לדבקות הנפש באלוהיה  ,דבקות בעלת אופי אסכטולוגי  .מתוך ההקשר
מתברר שר' אברהם אבולעפיה מבין את הקורבן כהענקת כוח מיוחד שהאל מעניק לאדם

; 15

הוא מתאר שם את תוספת האות ה ' לשם אברם במהלך דיון שמזכיר את הדרך שבה

תיארה ספרות ההיכלות את המתנות שהאל העניק לחנוך שהפך למטטרון  .כמו כן ייתכן
לראות בהוספת האות מקבילה מסוימת לבריאת הגולם  ,המבוססת על הטבעת אותיות
השם המפורש בצורתן המבוטאת ,בגוף בעל צורת אדם .

6נ

בעוד שהקבלה התאוסופית

מדגישה את השפעת המעשה על ההרמוניה בעולם הספירות  ,רואה

ר ' אברהם אבולעפיה

בקורבנות אמצעי לגאולה פרטית  -עיקר המצוה הוא צורך נפשו  .זאת ועוד

אחרת :

לדעת רוב המקובלים התאוסופיים הקורבנות נתפסים כפעולות תאורגיות המשפיעות
על הכוחות האלוהיים  ,י 1ורק לעתים נדירות אפשר למצוא תפיסה הרואה במעשה הקורבן

אלגוריה להתעלות הנפש אל הכוחות העליונים  .כך הדבר אצל ר ' עזריאל מנירונה ,
והיא תפיסה בעלת גוון אפלטוני  .ר ' אברהם אבולעפיה  ,לעומת זאת ,עוסק בקירובם של

הכוחות האלוהיים ( לדעתי הכוונה למושכלות )  ,אל הכוחות האנושיים  .במסגרת הגותו ,

שהושפעה עמוקות מתפיסות נאו -אריסטוטליות  ,לא עליית הנשמה היא המושא לשאיפותיו ,
אלא דבקות השכל האנושי בשכל האלוהי  ,המתרחשת בתוך עולם שכלי הנקרא בשם
" העולם

הבא "  .ההבדל בין ר ' אברהם אבולעפיה לבין ר ' עזריאל בנושא הקורבנות דומה ,

לדעתי  ,להבדל שבין נאו -אריסטוטליות מצד אחד לבין נאו  -אפלטוניות והרמטיות מצד

שני  .גם הניסוחים הרבניים והקבליים הגורסים כי " ישועתן של ישראל  -ישועתו של

האדם  ,אל הרצון העליון  ,המכונה " כתר  - -מעשה המצריך השוואת רצונו של האדם אל הרצון

האלוהי  .להשוואה זו יש גם קונוטציות מגיות  .כדאי לציין כי פירושו של ר ' עזריאל לא הפך להסבר
13
14

הקלסי של הקורבנות והתקיים בשולי התפיסה התאוסופית של ספר הבהיר .
כ " י אוכספורד-בודליאנה  , % 580דף 27א .
כ  -י מוסקבה -גינצבורג 19 , 133ב  .אולי לאור התפיסה שבקטע זה אפשר להבין את דברי ר ' אברהם
עמ ' : % 8

אבולעפיה באיגרת " וזאת ליהודה "  ,גנזי חכמת הקבלה ,
קשרי החותמות  ,נגלה א אדון הכל וגלה לי את סודו והודיעני עת קץ הגלות וזמן התחלת הגאולה ".

*

" אבל בהגיעי אל השמות ובהתירי

15

על ההקשר המלא יותר של מובאה זו ראו וולפסון  ,אבולעפיה  ,עמ' . 123 - 121

16

תפיסת הקורבן כאן דומה לתיאור שר ' אברהם אבולעפיה מתאר את הקבלה  " :תכלית מה שיביאו

.

אקו דרכי הקבלה היא קבלת השפע השכלי האלוהי הנבואי מהם ית באמצעות השכל הפעל והורדת
הברכה והשמירה בשם השם על הפרט ועל הכלל"

( שומר מצווה  ,עמ' יג ) .

הבנת מושג הקורבן

כהבאת האל לתוך כוחות האדם שונה מאוד מתפיסת ההתעלות אצל מקובלי נירונה  .השוו לעומת
זאת  ,וולפסון  ,אבולעפיה  ,עמ '
17

124

הערה . 82

על הקרבנות בקבלת המאה ה " נ ראו  :פדיה ,

עמ '  , 335מפתח

העניינים  ,בערך  -קורבך ;

ברודי .

44

ן

משה אידל

הקב " ה " 8 ,י אינם תואמים את שיטתו של ר ' אברהם אבולעפיה  :לפי שיטתו אין האל זקוק
לא לישראל ולא לישועתם למען שמירת שלמותו הפנימית 19 .בשני מקומות אחרים מבהיר
ר ' אברהם אבולעפיה את מושג הקורבן בטענתו כי הנביאים יודעים סודו של האל " ומגידים

הודו במלאכים העליונים וקורבנותיהם ועולותיהם הם לבותם " ,
גנוז הוא מסביר מהו לדעתו הפירוש " ועולותיהם הם

20

ואילו באוצר עדן

לבותם " :

איך נייחס אל מי שהוא נקי מכל חסרון שום יחס או שם שיורה משום צד חסרון
ופחיתות  ,כי אין זולתו בלתי חסר וכל שלם מבריותיו ממנו מקבל השלמות לפי מה
שהוא  21 .כל מי שהתרחק ממנו אם כן באיזה צד שיהיה הוא החסר מכל שלמות וכל
מי התקרב אליו בידיעת שמו ית ' הוא השלם וכל מה שיוסיף ידיעה בשמו הוסיף

קרבה אליו ועל כן היו שמותיו יתע' קורבנות שלמי ' והאדם מקריב לפניו חלבו
ודמו עם ידיעת שמו וההמון יקריבו לפניו

זולתם .

22

לקורבן יש כאן משמעות כפולה  :הנפש מתקרבת אל ידיעת האל בעזרת שמות האל ,
ואילו הגוף  ,דהיינו דמו וחלבו  ,מורחקים מהאל  .תפיסה זו דומה להבנת הקורבנות
במובאה שהבאנו לעיל מספר " מפתח החכמות "  ,שם גורס ר ' אברהם אבולעפיה בקשר

לקורבנות כי גאולת הנפש קשורה לגלות הגוף  -הרחקת הגוף מאפשרת את היות
הנפש למשכן האל או כוחותיו  .מכאן שהקורבן מאפשר לא את תיקון האל ולא את
עליית הנפש אל עולם טרנסצנדנטי אלא קליטת כוחות עליונים בידי המקריב .

כפי שהצעתי לעיל  ,תפיסה זו קרובה יותר לעולם המחשבה הנאו -אריסטוטלי מאשר
להגות הנאו  -אפלטונית  .אולם דומני כי אפשר לדייק אף יותר ולהציע אפשרות שתפיסת

הקורבן של ר' אברהם אבולעפיה קרובה לתפיסה הדומה לנאו-אפלטוניות  :כותתי לתפיסה
הרמטית  ,המבוססת על משיכת כוחות עליונים באמצעות פולחן מסוים  ,אל תוך האדם .
תלמידו של ר ' אברהם אבולעפיה  ,ר ' נתן בן סעדיה חראר  ,כותב בליקוטי הקבלה  ,שנאספו

ככל הנראה בידי ר ' יצחק דמן עכו  ,כהאי לישנא  " :כי הש " י יול " י מרוב אהבתו את חנוך
בן ירד טרם הלקחו גלה לו סוד העליוני ' והתחתוף' ולמדהו סוד קשרם יחד  ,שהוא סוד
הקורבן

בפרטיו " .

23

18

אלו הם דברי ר  ,טודרוס בן יוסף הלוי אבולעפיה  ,אוצר הכבוד  ,דף יט

19

ניסוח ביניים בין הקבלה ושיטתו של ר אברהם אבולעפיה מופיע ברעיא מהימנא  ,זהר  ,ג  ,דף קט

ע " ב " :אע  -ג דתקינו אבהן דלותיי
שכליים לקב " ה ושכינוייה "  .הקירוב

ע " א.

באתר דקרבנין האי איהו לקרבא נפשין ורוחין ונשמתין דאינון

בין כוחות הנפש השונים כחלק מעבודת האל היא המלצה

ידועה היטב בפילוסופיה האפלטונית ובגלגוליה השונים ובכלל זה בקבלה  -ראו בעיקר את דברי
20

21

ר' יוסף ג' יקטילה  ,שערי אורה  ,א  ,עמ' . 60
ספר העדות  ,כ" י רומא אנג' ליקה  , 38דף 15ב.
סביר להניח כי לפנינו תפיסה נאראפלטונית נוסח פרוקלוס  ,כפי שמצאה את ביטויה ב " ספר הסיבות " ,
שהיה ידוע  ,לפחות בחלקו  ,לר ' אברהם אבולעפיה ; בחיבורו האחרון  - ,ספר אמרי שפר  , -הוא ציטט
פיסקה מחיבור

22
23

זה .

כ  -י אוכספורד -בודליאנה  , 1580דף 174א  % 74 -ב .
כ " י ניועורק בית המדרש לרבנים  , 1777 ,דף

33ב .

משמעויות המונח " קבלה " ן

45

כפי שהצעתי במקום אחר על סמך מקבילות מסוימות לספרות הקשורה להרמס -
חנוך  ,לפנינו תפיסה

הרמטית .

24

אם תלמידו של ר ' אברהם אבולעפיה  ,שהזכירו בשמו

בספר מפתח החכמות  ,שממנו ציטטנו לעיל את דעתו של אבולעפיה על הקורבן  ,ייחס
תפיסה זו לחנוך בן ירד  ,סביר כי גם המורה הכיר גישה זו  .מן הראוי לציין כי הבנת
הקורבנות  ,המופיעה בקטע האחרון  ,דומה לדברי בעל ספר " רעיא מהימנא "  ,הכותב

כך :

אלין דעובדיהון כמלאכים פליג קרבנין דילהון למלאכים הה " ד " את קרבני לחמי

לאשי " ( במדבר כח  ,ב ) דאינון קרבנין דלהון לאו תליין בבעירן  ,דקרבבין דבעירן
אינון דעמי הארץ  .אינון קרבנין דבני נשא ? צלותין ועובדין סבין  .קרבנין דת " ח

( תלמידי חכמים ) מארי מדות אילין מארי רזי דאורייתא וסתרין גניזין דבהון ,

קב " ה נחית הוא בגרמיה לקבלא קרבנין דלהון דאיהו " תורת ה ' תמימה " ( תהלים
יט ,

ח ).

25

הן אצל ר ' אברהם אבולעפיה והן בספר רעיא מהימנא תלוי הקורבן במעלת

המקריב :

נביא או תלמיד חכם מקריב את לימודו בעוד שהמון העם מקריבים את הבהמה  .הן

ר'

אברהם אבולעפיה והן המחבר האנונימי של השיכבה האחרונה של ספרות הזוהר מניחים

הנחה סמנטית שונה מזו המקובלת על רובה של הספרות הקבלית התאוסופית-התאורגית.
שלא כמו אצל ר ' אברהם אבולעפיה  ,הרי הגישות התאוסופיות -התאורגיות מניחות שלושה

יסודות בעלי אופי שונה  :עצם פעולת הקורבן  ,הכוללת ריטואל הקשור בדרך כלל להמתת
בעלי חיים ; הרובד הלשוני המציין פעולה זו  ,דהיינו המילה " קורבן " ודומותיה ; ולבסוף
השפעת הפעולה הריטואלית על מישור נוסף  ,הוא המישור של הכוהות האלוהיים  ,דהיינו

הפעולה התאורגית  .לעומת זאת  ,אצל ר ' אברהם אבולעפיה " קורבן " מציין פעולה על
הרובד הלשוני -הפסיכולוגי ופעולה זו אינה תלויה בפעולה הריטואלית הקשורה להמתת
ישות שמחוץ לאדם עצמו .

זאת ועוד אחרת  :בעוד שהקבלה התאוסופית-התאורגית קושרת מצוות שונות בכוחות
אלוהיים שונים ותהליכים שונים ביניהם  ,הרי אצל ר ' אברהם אבולעפיה  ,מספר התהליכים

מצומצם ביותר והוא נוטה לזהות את כל המצוות כמשיגות אותה מטרה  :הקשר עם
השפע האלוהי  ,ולפעמים  ,ולדעתי בצורה מטאפורית  ,הורדתו של שפע זה  .כך  ,למשל ,
הקורבן והברכה מתוארים כמורידים את השפע .

26

בחרתי לדון במעשה הקורבנות כדי להצביע על השוני היסודי בין הגישה הקבלית

והגישה הפסיכולוגית של ר' אברהם אבולעפיה  -למרות דמיון מסוים לר ' עזריאל ולרעיא
מהימנא  -משום שר ' אברהם אבולעפיה הכיר את ההסבר התאוסופי  -התאורגי  ,כפי
שמסתבר מהשימוש שעשה באטימולוגיה " קורבנות " מלשון קירוב  ,ודחה את ההסבר
מבלי להתווכח

עימו במפורש .

24

ראו אידל  ,חנוך  ,עמ '

25

זהר  ,ג  ,קי ע " א  .על

26

ראו לעיל  ,הערה

. 269 - 268

תפיסת הקורבנות אצל מחבר ספר רעיא מהימנא  ,ראו תשבי  ,עמ '

. 16
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1

איור מתוך ספר חיי עולם הבא לר ' אברהם אבולעפיה  ,כתב יד מוסקבה
גינצבורג 171נ  ,דף  30ע " ב

מעמד ההויה

בשר האסכולות

מן הראוי להבליט גם את השוני בין תפיסת התורה בכללותה אצל ר ' אברהם אבולעפיה
ובין תפיסתה בקבלה  .מכנה משותף לשתי התפיסות הוא שהמשמעות האמיתית של
התורה נסתרת היא ויש לגלותה  ,אולם אבולעפיה הופך את התורה לשמות האל המלמדים
אמיתות פסיכולוגיות ברובד אחד  ,או אמיתות תאולוגיות ברובד שני  ,כאשר היסוד

התאוסופי נעדר ברוב העצום של פירושיו על המקראות  .המקובלים התאוסופים -

במיוחד ר ' יוסף ג' יקטילה ( תלמידו של ר ' אברהם אבולעפיה ) ב " שערי

אורה " -

מפרקים

גם הם את הסיפר המקראי ליחידות בודדות  ,למילים המציינות את עולם האלוהות
המורכב  ,מתוך ניסיון להבין את משמעותה של כל יחידה לשונית לעצמה  ,אך משמעות

זו היא תאוסופית .בעוד שבקבלה התאוסופית התורה היא מעין אוטוביוגרפיה של האל ,
כאשר חיי האל עומדים במרכז  ,אצל ר ' אברהם אבולעפיה התורה היא הביוגרפיה של
נפשות האנשים  ,סיפור דרכן אל האל בדרך הפילוסופית  ,וסיפור התגלות האל בשמותיו
לשכל הנביא בדרך " הקבלות " של אבולעפיה .
נברר עתה מהו יחסו של ר ' אברהם אבולעפיה אל קבלת הספירות  .באיגרת " וזאת

ליהודה "  ,המופנית אל ר ' יהודה שלמון  ,אישיות שהיתה קרובה לאחד מגדולי המקובלים
התאוסופיים  -הרשב " א  -הוא כותב

כך :

ן

משמעויות המונח " קבלה " ד4
ואומר כי הקבלה הזאת הנעלמת מהמון הרבנים המתעסקים בחכמת התלמוד
נחלקת תחלה לשני חלקים בכלל ,והם חלקי דעות השם על דרך עשר ספירות
הנקראות נטיעות אשר המפריד ביניהם מקצץ בנטיעות והם מגלים סוד הייחוד
וחלק ידיעות השם על דרך כ " ב אותיות אשר מהם ומנקודותיהם וטעמיהם הורכבו
השמות

והחותמות.

27

שלא כמקובלים השייכים לקבלת הספירות ,שראו במסורתם את פנימיותה של היהדות
והיא נמסרת בין אנשי שיכבת העילית הראשונה  ,כלומר בין גדולי הרבנים  ,ר' אברהם

אבולעפיה רואה בקבלה לסוגיה מסורת שאינה ידועה לרוב הרבנים  .הביטוי המעניין במובאה

זו הוא " המון הרבנים "  ,וכוונתו להעמיד את הרבנים בני זמנו כקבוצה שאינה מודעת
לסודות הקבלה  .הביטוי המזלזל " המון הרבנים " הוא חלק מהתפתחות מאוחרת בחיבוריו
של ר' אברהם אבולעפיה  ,ככל הנראה חלק מן הפולמוס החריף שהתנהל בשלהי שנות

השמונים עם הרשב " א  .אולם מן הראוי לציין כי בשונה מרוב המקובלים האחרים  ,ר '

אברהם אבולעפיה נטה להסתייג מנושאים מסוימים  -דוגמת האמונה במגיה  -שהיו
לדבריו נפוצים בין הרבנים  ,וזאת כבר באחד מחיבוריו

המוקדמים .

מכאן מסתבר כי

28

לדעת ר' אברהם אבולעפיה  ,לימוד הקבלה איננו מותנה בהכרה מעמיקה של המסורת
הרבנית ,ואכן הוא מעיד על עצמו כמי שלא היה בקי מאוד

במסורת זו .

29

במקום אחר

באותה איגרת הוא מוסר כי
כבר קבלתי חלק הידיעה הראשונה בספירות הנזכרות לפני קבל החלק השני כי
לא ימצא השני אלא אחר המצא הראשון עם היות בין שניהם שתוף גדול כשתוף

נפש החיה עם המדברת  ,ושיתוף ידיעת השם 30פעולת בריותיו

(! )

על דרך המחקר

עם אלו החלקים שהם שני חלקי הקבלה  ,הוא כשתוף הנפש הצומחת לחיה ומדברת

ושלשתם על דרך משל בשתופם כדמיון כהן לוי וישראל.

31

הקירבה בין שיטתו של ר ' אברהם אבולעפיה לקבלת הספירות מודגשת גם בספר " אמרי
שפר " :

" אמנם דעתי אני ודעת הכת השלישי בזכרוני ידיעת השם בכל מקום היא אחת והיא

דעת הנביאים ודעת חכמי המשנה והתלמוד ז " ל והוא ידיעת הוראת אותיות משם המפורש
שהם כוללים ארבע אותיות ההעלמה והם אותיות המשך שהם

ארבע אותיות אהוי " .

57

דברים אלה מבהירים את נקודת המגע המקשרת ,לדעתו של ר ' אברהם אבולעפיה ,

בין קבלת הספירות לבין שיטתו  :שתיהן שיטות שמרבות לדון בשם המפורש  ,לעומת

גנזי חכמת הקבלה  ,עמ' . 15
ראו אידל ,יהדות  ,עמ'  . 40 - 25אני מקווה

להרחיב את הדיון על יחסו של ר ' אברהם אבולעפיה

לעולם הרבני במקום אחר ; ראו  ,לעת עתה ,

שומר מצווה "  ,עמ ' ב  -ג  ,ה  ,שם באה לידי ביטוי

ב " ספר

זיקה בין רבנים והמון .

וזאת ליהודה  ,ענה  , 18והשוו גם לספר שערי צדק  ,עמ' כב.
כך יש לקרוא במקום " השני " שבדפוס  -ראו כ -י ניויורק
גנזי חכמת הקבלה  ,עמ' . 18 - 17
נדפס על ידי ילינק  ,עמ' . 36

ביהמ " ל  , 1887דף

99א.

 48ן משה אידל

זרמים אחרים  -כגון הפילוסופיה או חכמי התלמוד בני דורו של אבולעפיה  -שאצלם

השם המפורש לא זכה להשומת לב מיוחדת .בדומה לר ' אברהם אבולעפיה  ,המרכז את
דיוניו סביב הדרר להניע אל התקשרות ישירה עם האל  ,גם קבלת הספירות מזכירה את

אפשרותו של מגע מעיל זה ' אם כי בתוך מסגרת מטאפחית שונה  .באיגרת האת ליהודה ,
הוא כותב את הדברים

הבאים :

אודיער שבעלי הקבלה הספירית חשבו ליחד את השם ולברוח מאמתת השלוש
ועשרוהו וכמו שהגוים אומרים הוא שלשה והשלשה המ אחד כן מקצת בעלי
הקבלה מאמשים ואומרים כי האלוהות עשר ספירות והעשרה הם אחד והנה רבוהו
תכלית הריבוי והרכיבוהו תכלית ההרכבה ואין ריבוי אחר עשרה .

33

מעניין לציין כי ר' אברהם אבולעפיה מציין את מגמתם הדתית של המקובלים התאוסופיים
כפולמוס עם תפיסת השילוש אך לדעתו מגמה זו לא רק שבכשלה  ,אלא גרמה גם למק
תאולמי גדול ביותר  .התקפה זו היא ביל החריפות שהוטחו בגד תפיסת הספירות כעצמות
האלוהות ,תראה שר' אברהם אבולעפיה כיוון את חיציו כנגד תפיסה הקרובה לקבלת

הרמב " ן ולקבלת ר' יוסף ריקטילה בשערי אורה הדוגלים בתאוסופיה שלפיה " אין
ו " כתר " הם ישויות זהות או חופפות במידה

רבה .

34

סוף "

בספר אמרי שפר חוזר ר' אברהם

אבולעפיה ותוקף את המקובלים על חוסר יכולתם להגדיר את מהות

הספירות :

והם אומרים שקבלו מן הנביאים ומל החכמים שיש שם עשר ספירות בלימה ועל
ידי הספירות ברא בורא העולם כולו וקראו לכל ספירה וספירה שמות מהם משותפים
ומהם מיוחדים וכששאלום לא ידעו היודעים מהם אלה הספירות  ,על איזה דבר
יפלו שמותיהם בעצם אם על גופים ממש או על חמרים בלי צורות או על צורות
בלתי בעלי חמר או על מקרים נשואים על גופים והם כחות בם או על נפשות
בפרדות מכל נושא או על דעות הנקראות שכלים בפרדים  ,אבל אומרים לפי אמרתם
הם ענינים נשפעים מהאלוה ית ,והם איבם בלעדיו נמצאים ולא הוא זולתם היוט ,

אבל לפני היצירה היו בו ית' מדמימם בכח והוא אשר הוציאם מן הכח אל הפועל
כשרצה לברוא העולם וקוראים שם אחת מהספירות רצון ולא ימצאו בעצמם

דרך לקרא נברא גם לא ימצאו דרר לקראו קדמון . . .
והם נבוכים בהם מאד 35 .

והשמות ידועים מספריהם

ר' אברהם אבולעפיה מתאר כאל את סבך הבעיות שהמקובלים התלבטו בהן  ,ומדגיש כי

הוא מתאר אח " אמשתם "  .כדי להדגיש

ש%

את המרחק שביבו וביל הקבלה הספירתית ,

נראה כיצד הוא עצמו מתאר את מה שהמקובלים תופסים כהתגלות הנעלה ביותר
33
34

35

גנוי חכמת הקבלה  ,עמ '

 . 19וראו

עוד  ,אידל  ,כתבימ  ,ענף

 27ועכך

 , 58הערות . 184 - % 82

ראיית הכתר כ  -אין סוף  -מופיעה כבר במאמר שהועתק בשנת ג  -ח
לעשר ספירות המופיע בכמה כתבי יד  .וראו שלום  ,מפתח  ,ענה  506מס '

( - ) 1298

נדפס על ידי ילינק  ,ענג

; 38 - 37

וראו גם אידל  ,קבלה  ,עמ ' . 215

של האל :

.68

הכוונה לפירוש

משמעויות המונח " קבלה " ן

49

והרצון ושאר הענינים שהם כחות בגופים ואנו מיחסים אותם לו הם לנו מקרים

מעולים ואנו חושבים שהם אצלו צורר או הכרח או תועלת מפני מה שמצאנו זה

בנו  . . .אבל הכל דמיונות ומשלים הצריכנו אליהם להיותם משימים פחד ויראה
בלב ההמון שאינם מכירים שהם בתכלית הפחיתות .

6

'

ר ' אברהם אבולעפיה רואה בתאולוגיה הקאטאפאטית  ,דהיינו החיובית  ,המצויה במקורות

היהודיים הקלסיים ובקבלת הספירות  ,צורר מדיני גרידא  :בניית חברה שיש בה המון

הזקוק לריסון בהפחדה ויראה  .הייחוס לאל של תפיסות אנתרופופטיות הוא מהלך שאולי
נחוץ מבחינת הנהגת ההמון אך פחות מבחינה תאולוגית  .בעוד שהמקובלים התאוסופים
רואים במערכת הספירות  ,על ביטוייה האנתרופומורפיים תורה סודית בעלת חשיבות
דתית ממדרגה ראשונה  ,הרי שאצל ר ' אברהם אבולעפיה ביטויים מעין אלה מהווים את

ההיבט הגלוי והפחות חשוב מבחינה דתית  .גישה זו אל ההמון ואל תפיסת התארים

החיוביים מצויה כבר אצל אבן סינא וסביר להניח כי ר ' אברהם אבולעפיה הושפע ממנו .

37

ברצוני להביא מובאה נוספת  ,שם מדגיש אבולעפיה כי כאשר הוא מתאר את הספירות
הוא מוסר השקפה שונה משלו ; מובאה זו מעניינת מבחינת ההערכה המוטעית שעלולה
לנבוע מתוך טעות בהדפסה  .באיגרת וזאת ליהודה  ,הנדפסת  ,נאמר

כדלהלן :

ולכוללן יודעים שהספירות הם תשע נטיעות רמז
וו
1
לחלק הספירות
ן
והיודעים ן

לתשע

מראות שראה יחזקאל הנכללות בפסוק אחד והעשירי שורש האילן ; אם האחד פרי

האילן או האחד שרש האילן והעשירי היה קודש לה ' ( ויקרא כז  ,לב ) והוא הפרי .
אבל הסבה הראשונה שבראה אין סוף לפי דרכנו  ,אינה ספירה אבל סופר הספירות
והוא אשר נטע האילן משרשו ועד פריו .

38

המעיין בקטע הזה חייב לראות בר ' אברהם אבולעפיה מקובל כיתר המקובלים  ,היות

שהוא מקבל את כל הסימבוליקה הקבלית  ,החל מ " אין סוף " וכלה בהשוואת הספירות

לאילן בדרך ספר הבהיר  ,משום שנאמר כאן " לפי דרכנו "  .אולם  ,עיון בכתבי יד מעלה
כי לפנינו טעות דפוס  ,ויש לקרוא במקום זה " לפי דרכם "  ,כפי שיש לקרוא " שקראה "

במקום " שבראה " .

39

אם כן  ,שוב מסתייג ר ' אברהם אבולעפיה מדרכי מקובלי הספירות ,

אם כי כאן הוא אינו מבליט הסתייגות

זו .

דעתו של ר ' אברהם אבולעפיה על מהות הספירות איננה אחידה  :המשמעות הרווחת
ביותר של המונח בחיבוריו היא מספר  ,כדרך שיש להבין את פשוטו של ספר יצירה  40 .כך
יש להבין את דבריו כבר באחד מספריו הראשונים  " ,ספר הגאולה "  " ,שהש ' הוא הסופר

36

אוצר עדן גנוז  ,דף 174א .

37

ראו את דבריו של ר ' שם טוב פלקירא  ,בפירושו לספר מורה נבוכים  ,מורה המורה  ,ענף . 139 - 138

38

גנזי חכמת הקבלה  ,עמ ' . 20

39

ראו  :כ " י ניו -יורק ביהמ " ל  , 1887דף

40

ראו פירוש ספר יצירה  ,עמ ' לה  ,נא  ,ועוד  .וכך מפרשים גם אבן תמים ור ' אברהם אבן עזרא  -ראו
זטנויינשניידר כתבים

עמ' 430

99ב ;

הערה

72

כ"י

קמברידג ' 644

 , Add .דף 3א ; ועוד .
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ספירת הספרים על דרך משל כלומ ' הוא המצייר צורות המציירים והוא הסופר ספרות

הנספרים כלומ ' שהוא מונה חשבון כל הנמצאים והוא שמספר ספורי הנספרים " .

41

האל

נתפס כאן כצורת הצורות כאשר הסיפרה היא גם מספר וגם צורה  .תפיסת האל כסופר
המספרים מושפעת כנראה מ " ספר האחד "  ,שם מתואר המספר " אחד " כ " סופר " שאר
המספרים  ,תפיסה המופיעה כבר אצל ר ' אברהם אבן עזרא .

משמעות זו ברורה

42

בכמה מקומות אחרים

לגמרי :

עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם סוף ( ספר יצירה א  ,ב ) ודבר זה נכבד
מאד כי הוא רצה להודיענו שאין הספירות גוויות  ,שכל גויה יש לה סוף והספירות
אין להם סוף ואם הם עשר הנה נראה שגם הם עשר עשרות והנה אלף שגם הם
עשר מאות והנה רבבה שגם הם עשרת אלפים וככה עד אין סוף ועל זה רמזים על

דרך האמת ואומר  :מדתן עשר שאין להם סוף .

43

בדיון אחר בנושא הספירות ר ' אברהם אבולעפיה כותב כך  " :גלגל חוזר חלילה ואתה
משליך מהם תמיד האלפים והרבבות מפני שאין לך כי אם כ " ב אותיות לסמן בם
הספירות " ; 44

ואילו באיגרת וזאת ליהודה נאמר כי " המושכל כולל בתחילת הויות עשר
45

די

במובאות אלה כדי לאושש את קיומה של תפיסה מרכזית בהגותו התאולוגית של

ר'

ספירות החשבון מפני שהן ראשית כל המושכלות הנולדות מהמחשבה השכלית " .

אברהם אבולעפיה  ,הגורסת זהות בין הספירות  ,האותיות העבריות והמספרים האידאליים .

כאמור לעיל  ,אין ספק שאחד המקורות העיקריים של תפיסה זו הם כתביו של הראב " ע ,
אולם דומה כי ייתכן שהיו גם מסורות אחרות לעיני ר ' אברהם אבולעפיה  .באיגרת

שציטטנו ממנה לעיל  ,כותב מייסדה של הקבלה הנבואית כי " מוחו של תינוק סופר עשר

ספירות שהן נכללין בארבע לפי צורות האצילות בדרך אבג " ד אשר האצילות נאצלות
משם כאלו נכתבו יו " ד אלפים זה אחר זה " .

46

כפי שהציע כבר פנחס מורדל לפני שנים רבות  ,לפנינו תפיסה הרואה בעשר הספירות
את המספר עשר  ,שעולה מחיבור אבג " ד  :ארבע האותיות מצביעות על עשר  .ואכן  ,כפי
שמורדל ציין זוהי התפיסה המפורסמת הידועה בשם טטרקסיס  ,הידועה מכתבי פיתגורס
וממשיכי
41

כ " י לייפציג  39דף 5ב 6 -א ; השוו מהדורת רפאל כהן  ,ירושלים  , 2001עמ '  . 27 - 26על הספירות
כמספרים אצל ר ' אברהם אבולעפיה ראו גם  :וולפסון  ,אבולעפיה  ,עמ '  ; % 35 - 134אידל  ,קבלה  ,עמ '
365

42

דרכו .

47

יש להעיר כי הקטע המצוטט כאן איננו היחיד המבטא את התפיסה

הערה . 323

בספר האחד נאמר " האחד סופר עצמו ואין אחר סופרו  .והוא כל מספר והוא יספר כל מספר " .
האחד הוא  ,כידוע  ,רמז ברור לאל בכמה מקומות אצל אבן עזרא ואצל קודמיו החל מאפלטון  .וראו

אוליצקי  ,עמ '  111 -הערות  . 43 - 41כדאי לציין כי המונח
כתר  -ראו ספר האמונה והבטחון  ,פרק כד  ,עמ ' תסב .

" סופר "

מופיע בקבלה בכינוי לספירת

43

אוצר עדן גנוז  ,דף זב .

44

שם  ,דף 20ב  .האותיות מסמנות את הספירות כפי שהן מסמנות את המספרים .

45

47

גנזי חכמת הקבלה  ,עמ' . 14
מורדל ,

עמ ' 21

46

שם  ,עמ ' . 20

הערה  , 17עמ '  . 54ברצוני לציין כי מורדל לא היה הראשון שציין את אפשרות

משמעויות המונח " קבלה " ן
הפיתגורית בנושא  -בכתב יד מחוגו של ר ' אברהם אבולעפיה אנו קוראים כי
התפילין ד ' רמזים בד ' הפסוקים שהם י ' אבג " ד ובאו לעמוד כנגד יצר הרע " %

51

" וסוד

4

המחבר האנונימי  ,דוגמת ר ' אברהם אבולעפיה באיגרתו הנזכרת למעלה  ,קושר את
התפיסה הפיתגורית לפרשיות התפילין  .בהמשך אנו קוראים באותו כתב יד  ,שוב  ,כי

סוד התפילין הר' הרמזים בד ' אותיות אבג " ד שהם "

ר " ל הספירות וישקיף בהם

ויעמדו כנגד יצר הרע  ,שהוא גימטריאה של תפילין כי ישכיל ולא יחוש ליצר

הרע .

49

מכאן שאפשר להבין היבטים מסוימים של התאולוגיה של ר ' אברהם אבולעפיה כמושפעת
מתפיסות פיתגוריות  ,והם מהווים המשך של דרכי מחשבה המצויות בספר יצירה ואצל
הראב " ע .

50

לעומת תפיסה זו של הספירות כמספרים הרי שהמקובלים התאוסופיים היו

הרבה יותר מעוניינים בתפיסות היפוסטטיות  ,שהעניקו לכל אחת מהספירות תכונות
מיוחדות ויצרו מערכות של השפעת גומלין פנימית הן ביניהן  ,והן בין המעשים הדתיים

של האדם לבין התהליכים הפנים  -אלוהיים  .לעומת זאת  ,בקבלה הנבואית האותיות ,
המספרים  -דהיינו הספירות ושמות האל  -מהווים מערכת מושגים החוזרת לא רק
בכתבי ר ' אברהם אבולעפיה אלא גם אצל ר ' נתן בן סעדיה  ,תלמידו  51 .ייתכן שר' אברהם
אבולעפיה היה מעוניין בתהליך אפיסטמולוגי המתחיל באות  ,עובר למשמעות מספרה ,
דהיינו הספירה  ,שעשוי לציין גם מימד קוסמי מסוים  ,ומשם לעבור לשמות האל ,
שבאמצעותם מסוגל המקובל להתקשר לאל על ידי הכנת שכלו לקלוט את הכוחות
השכליים השופעים

במציאות .

לעתים סובר ר ' אברהם אבולעפיה כי הספירות אינן אלא השכלים הנפרדים  ,כפי
שמתברר מזיהוי ספירת מלכות לשכל הפועל

; 52

משמעות אחרת לספירות היא מידות

האדם או תכונותיו  .באיגרת וזאת ליהודה הוא כותב על תפיסתו את כיבויי הספירות
אשר בקבלת

הספירות :

ובעל השמות [ דהיינו בשיטתו של ר ' אברהם אבולעפיה ] כוונתו כונה אחרת מעולה

מזאת [של קבלת הספירות ] מאד ומאד ואינה ( ! )  ,ועמקת דרך זו של שמות היא
הזיקה

שבין תפיסת הטטרקסיס לביל עשר הספירות  -הדבר חוזר בכתביו של יוהנס רויכלין ,

ואכמ " ל  .על משמעות הטטרקסיס ראו  :בורקרט  ,עמ '
48

כ  -י ניו-ורק ביהמ " ל  , 18 % 3דף 27א .

49

כ " י ניו  -יורק ביהמ " ל  ,דף

27ב .

; % 89 - 187

תום  ,עמ' . 176 - 174

הקטע מבוסס על הגימטריה יצר

הרע = התפלין = 575

וכנראה חלו

שינויים בהעתקה  .אצל אבולעפיה עצמו הגימטריה מופיעה בהקשר דומה בספר חיי הנפש  ,מהדורת
אמנון גרוס  ,ירושלים תשס " א  ,עמ '  . 134גימטריה זו מצויה גם אצל
50

ר ' נתן

בן סעדיה  ,שערי צדק ,

עמ' ט .
על תפיסות של טטרקסיס אצל הראב " ע  ,הרד " ק ור' עזריאל מגירונה  ,ראו אידל ,ביקורת  ,עמ' . 286
על בעיית ספר יצירה ופיתגוריות ראו ליבט  ,עמ '  . 234 , 36 , 14 - % 3על הצעה להשפעה נוספת של
תפיסה פסיכולוגית פיתגורית על חוגו של ר' אברהם אבולעפיה ראו אידל ,כתבים  ,עמ' . 100

51

ראו  :ר' אברהם אבולעפיה  ,גן נעול ,כ " י מינכן  , 58דף 335ב; שערי צדק  ,עמ' טז  ,ע.

52

על נושא זה ראו  :אידל  ,כתבים ,

עמ ' ; 92 - 91

וולפסון  ,אבולעפיה  ,עמ' . 140 - 136

52

]

משה אודל

עמקה שאין בכל עמקי מחשבות האדם עמוקה ומעולה ממנה והיא לבדה

משתפתר

המחשבה האנושית עם האלוהית לפי יכולת האנושית ולפי מה שהאדם מוטבע
עליו  .וידוע שמחשבת האדם היא סבת חכמתו וחכמתו היא סבת בינתו ובינתו סבת
חסדו וחסדו סבת יראת קונו ופחדו סבת תפארתו ותפארתו סבת נצחונו ונצחונו
סבת הודו והודו סבת עצמו ועצמו סבת מלכותו הנקראת כלתו 54בשכמל " ו  .ומאד
עמקו מחשבות השם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות

תבניתו .

55

בראש המאמר טורח ר ' אברהם אבולעפיה להדגיש כי תפיסתו שונה לגמרי מזו של

קבלת הספירות .בעוד שהקבלה התאוסופית משתמשת בשמות הספירות כפי שהם רווחים
בימי הביניים כדי לכנות את כוחות האל  ,משתמש בהן ר ' אברהם אבולעפיה כדי לתאר
את תאריו ופעולותיו של האדם  .קשה לדעת מה היתה כוונתו של אבולעפיה כאשר כתב
בסיפא שהאדם בדמות האלוהים  -נראה לי שאין כאן חזרה על עמדת המקובלים

התאוסופים  ,משום שלדעתו אין לאל מידות שהן בלתי תלויות בפעולות האדם  " :וידוע

שאין השם בעל מדות עד שתתהפכנה מדותיו . . .
הנבראים המתחייבים בם " 56 .

אבל המדות מתהפכות לפי משפט כל

מכל מקום  ,בספרו " חיי העולם הבא " הוא כותב

כך :

אמנם ב ' שמות שהם כ " ו ס " ה וסודם מלאך האלוהים ושמו אל קנא וסוד יעקב

ונסתרו כסהו  .ודע כי מהם הכיר אלה המלאכים כי מלאכי האלהים גם אלהי
המלאכים כי לנפש ה " א מלאכים לה ' והם יו " ד  :חמשה פנימיות כנגד ה ' חושים
וחמשה חיצוניות כנגד ה ' כוחות הדמיון ועל כן י ' ספירות אדם  .י5

הקטע מבוסס על הגימטריה  = 182יעקב = אל קנא = מלאך האלהים = אלה המלאכים = ה " א

מלאכים לה '  .ייתכן שהקשר שנוצר על ידי הגימטריה בין מלאך האלהים ובין עשרה כוחות
שבאדם מסביר את הסיפא של המאמר הקודם  ,שם מדובר על הצלם שנברא בו האדם .

" הקבלה " אצ %

a

אביהם אבו  %עפיה

~ $

נראה עתה מהי משמעות המונח " קבלה " אצל ר ' אברהם אבולעפיה  .בתארו את שיטתו ,
ר ' אברהם אבולעפיה משתמש בשני מונחים עיקריים  " :קבלת השמות "  ,או " דרך השמות " ,

ו " הקבלה הנבואית"  .המונח הראשון מקורו הישיר הוא כנראה אצל חסידי אשכנז  ,אולם
53

במקום " משתתפת " שבדפוס  -ראו כ " י קמברידג '  , Aaa . 644דף 2א ; ואין ספק כי נוסח זה הוא
הנכון  .השוו גם דבריו של ר ' אברהם אבולעפיה  ,אור השכל  ,עמ ' קט  .עמדתו של אבולעפיה בדבר
אפשרות לשתף בין המחשה האלוהית והאנושית שונה מאוד מזו של הרמב  -ם .
" בלחו " שבדפוס -

ראו כ" י קמברידג'  ,דף 2א .

54

במקום

55

גנזי חכמת הקבלה  ,עמ '  . 17על הדמיון בין ההבנה האנתרופוצנטרית של קטע זה לבין החסידות

ראו  :אידל  ,חסידות ,
56
57

עמ ' ; 411 - 410

וולפסון  ,אבולעפיה ,

ספר מפתח החכמות  ,כ " י פרמא דה רוסי

עמ '

. 139 - 138

 , 141דף 23ב24 -א .

כ " י אוכספורד -בודליאנה  , 1582דף 20ב 21 -א  .הקבלה דומה בין ה ' חושים חיצונים וה ' פנימיים
לבין עשר ספירות מופיעה ב " ספר נוה שלום "  ,דף פא ע " א  -ע " ב .

משמעויות המונח " קבלה " ן

53

דומה כי תולדותיו של השימוש במונח זה בקשר לשם או לשמות מפורשים מוקדם
בדורות רבים  .כפי שהעירו בקצרה נפתלי טור סיני 58ובן ציון דינור ,

59

סביר להניח כי

כבר בתקופת הגאונים היו מסורות שקשרו בין המונח " קבלה " כמסורת סודית לבין שם
האל  ,או שמותיו  .גרשם שלום כבר העיר כי ב " ספר השם " של ר ' אלעזר מוורמס מופיע

המונח " קבלה " כציון למסורת הקשורה לשמות האל

60 :

" פירש הגאון רב האי בקבלותיו

משם אחניק ( צ " ל אחניק ) גליל ברא וקודם אתניק כתוב אש כמשמעו "  .ואמנם רב האי
גאון אכן מוסר כי " שם המפורש שהוא בן ארבעים ושתים אותיות ועדיין מצוי הוא

בישיבה בקבלה וידוע לחכמים " .

61

מכאן  ,שאין בין " קבלתו " של ר ' אברהם אבולעפיה

ובין המונח " קבלה " אצל רוב מקובלי פרובנס קטלוניה וקסטיליה  ,בעלי הנטייה התאוסופית ,

כל קשר מהותי  .השימוש שר ' אברהם אבולעפיה עושה במונח זה שייך למסורת שונה

לגמרי ואין ללמוד מעצם השימוש המשותף במונח " קבלה " בשתי שיטות שונות על
הזיקה ביניהן .
58

62

ראו אליעזר בן יהודה  ,מלון הלשון העברית  ,יא  ,ערך קבלה  ,עמ '  5700הערות  . 3 , 1טור  -סיני הציע
גם זיקה בין המונח המגי " קיבלה " ובין קבלה  ,אך הצעה זו נדחתה בידי שלום  ,מקורות  ,עמ ' 38

הערה . 64
59
60

ישראל בגולה  ,ב  , 4-עמ '

418

הערה . 40

שלום  ,מקורות  ,עמ '  262הערה  . % 39השמות " אתניק גליל ברא " מופיעים בספר הישר המגי שנכתב
ככל הנראו בתקופת הגאונים  -כ " י אסקוריאל  [ . [ 4א  .ס  ,דף וב  .השמות " אתניק גליל " היו ידועים
לר ' אברהם אבולעפיה כפי שמסתבר מתוך אוצר עדן גנוז  ,דף 16א .

61

אוצר הגאונים למסכת סוכה  ,עמ '  . 19 - 18ראו עוד טקסט של רב האי  ,הגורס שהזקנים וחסידים
שבדורו ידעו שמות והשתמשו בהם לצורך מגי ; ועל נושא זה ראו אידל  ,חוויה  ,עמ '  . 17 - 16לפי
מקור אחר  ,המיוחס לגאון  -לדעתי בצדק  -שנדפס באוצר הגאונים  ,שם  ,עמ '  , 2 %הכהן הגדול

היה מבטא את השם המפורש בן כ " ב אותיות כפי שהיה " מסודר " ; אך ייתכן  ,כפי שהעיר טור -סיני ,
( ראו לעיל  ,הערה  ) 58שלפנינו טעות דפוס וצ " ל " מסור "  .שוב  ,הזיקה בין המונח " קבלה "  ,השם

המפורש ושיכבת העילית היהודית ברורה  .וראו עוד אידל  ,שמות הקודש  ,עמ ' . 103 - 99
62

כדאי להעיר כי המחבר האנונימי של " ספר הנעלם "  ,שנכתב לדעת ג ' שלום ( שלום  ,מוזיאון ,
עמ ' ) 51

בתחילה המאה הי " ד  ,רואה במסירת השם המפורש את נושאה העיקרי של הקבלה  .בכ " י

פריס  ,הספרייה הלאומית  , 817דף 56א  ,הוא כותב כך  " :ועוד דניאל מסר הקבלה להלל אביו של
הלל הזקן ומן דורו של הלל הזקן התחילו לסתום לגמרי עניני הקבלה וכל הקבלות האלו בענין שם
המיוחד אשר הוא הוא שם נעלם מאד בשכמל " ו וכשבאו חכמי המשנה התחילו לפרש רמזי הקבלה
בסוד כל שם ושם חוץ מן השם המיוחד "  .אולם  ,עדותו של מחבר זה אינה מוכיחה כי המונח

 קבלה " היה קשור למסירת שם המפורש גם בקבלת הספירות  ,היות שחומר רב שמחבר זה מעתיקמקורו בלי ספק בחוגו של ר ' יוסף ג ' יקטילה  ,תלמידו של ר ' אברהם אבולעפיה  .מחבר לקטן זה
איננו משקף שום זרם מיוחד בקבלה ואפשר למצוא אצלו ענייני קבלה סימבולית מחוגו של ר '
משה די ליאון בצד ענייני מגיה ורעיונות מחוג  -ספר העיון " בלי כל ניסיון לעשות סינתזה ביניהם .

ייתכן שהמחבר שאב את תפיסת מסירת השם המפורש מתוך דבריו של ר ,משה מבורגוס הכותב ,

בעקבות " אותיות

דר ' עקיבה "  " ,ואמרו כי כל השמות הקדושים

הם מסורת השם הגדול למשה

עבדו הנבחר  ,ומטטרון הגדול הוציאם מבית גנזיו ומסרם למשה ומשה ליהושע ויהושע לזקנים ,
וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי הכנסת הגדולה  ,ואנשי הכנסת הגדולה לעזרא הסופר ועזרא הסופר
להלל הזקן והלל הזקן

לר ' אבהו ור ' אבהו

לר ' זירא ור ' זירא לאנשי אמונה ואנשי אמונה לבעלי

אמונה " ( מתוך קטעים מפירוש שם בן מ " ב אותיות שנדפס בידי ג ' שלום  ,תרביץ ה

וראו גם הערה

6

שם  ,את אזכרת " מקובלי השם

הגדול" )  .יש לציין

[ תרצ " ד ]  ,עמ ' 52

כי בשלהי המאה הי " ג מזכיר

ר  ,בחיי בן אשר מסורת סוד הקשורה לשם המפורש  ,שמוצאה מאשכנז ; הוא כותב על ניקוד השם
המפורש

כך  " :אמנם

קבלת אשכנז קבלתי בלחישה "  -ראו בפירושו לספר במדבר א  ,כז  ,עמ ' לד .
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ר ' טודרום אבולעפיה היטיב להגדיר את יחסה המסתייג של הקבלה התאוסופית
מסוגים מסוימים של השמות  ,במילים

הבאות :

ואין צריך לדברי הרומזים בע " ב ענן  ,לע " ב שמות אעפ " י שידוע אצל בעלי הקבלה
שע " ב שמות סובבים לכסא הכבוד וזה רחוק מענין כוונתינו ברמזים אשר שמנו

עליהם מגמת פנינו כרחוק מזרח ממערב  .וקבלת חכמי האלהות בסתרי תורה

לחוד  ,וקבלת יודעי שמות  -חוץ מאותן שאינן נמחקין -

לחוד .

63

ואילו אישיות אחרת השייכת לאסכולת העמוד השמאלי  ,ר ' יצחק אבן אבי סהולה  ,כותב
באותה תקופה ( בערך ) כך  " :ואל יחוש המשכיל לדברי הפתאים המהבילים אשר בדורו
באמרם שיש להם קבלת שמות וענינים אשר בדו מלבם והגיעו בהם לדעת העתידות
ומי יתן החרש יחרישון ותהי להם

לחכמה " .

64

עדויות אלו  ,המופיעות בכתבים שנכתבו

בידי אנשים שהכירו כנראה את שיטתו של ר ' אברהם אבולעפיה ,

65

מוכיחות כי גם מצד

המקובלים התאוסופיים היתה הערכה כי השוני בין שיטתם ובין קבלת השמות גדול
מאוד  .יוצא דופן בולט בניסיון הנרחב לדחות מצד אחד את המגיה של שמות שאינם
מופיעים במקרא  ,ומאידך להעמיד את ידיעת השמות כמידע דתי ממדרגה ראשונה

במסגרת הקבלה הספירתית  ,הוא ר ' יוסף ג' יקטילה בחיבורו " שערי אורה "  .כפי שניסיתי
להראות במקום אחר יש להניח כי אין זה

מקרה  ,וסביר בעיני כי לפנינו עקבות השפעת

קבלת ר ' אברהם אבולעפיה  ,שאמנם היתה ידועה לג ' יקטילה הצעיר .

66

מקויות המושג " קבלה נבואר "
בעוד שמקור המונח " קבלת השמות " מצוי במסורת מגית  ,ובעלי קבלת הספירות הרגישו
את זרות הנושאים הנידונים במסורת זו לנושאי שיטתם  ,המונח השני  " ,קבלה

נבואית "

אינו מופיע בקבלת הספירות עד תקופה מאוחרת מאוד  ,דהיינו שלהי המאה הט " ו  ,ומקורו
כנראה בפילוסופיה  .המונח " קבלה נבואית " מופיע הרבה בכתביו של ר ' אברהם אבולעפיה

ושל תלמידיו מחד -גימא  ,ואצל שני מחברים בעלי נטייה מובהקת לפילוסופיה מאידך -

גיסא  .י 6חשוב במיוחד בהקשר זה הוא בן דורו הצעיר של אבולעפיה  ,ר ' מנחם המאירי ,
63

אוצר הכבוד  ,יא ע " ג  .כדאי להעיר כי ר ' אברהם אבולעפיה עוסק בכמה מספריו בשם בן ע " ב

אותיות שהוא " חוץ מהשמות שאינן נמחקים " .
64

פירוש שיר השירים  ,עמ ' . 412

65

ראו בנושא זה אידל  ,חוויה  ,עמ ' . 51 - 49

66

ראו אידל  ,מבוא  ,עמ ' אץ  . % % 1 % - %כמובן  ,ייתכן גם שר ' יוסף ג ' יקטילה  ,דוגמת ר ' אברהם אבולעפיה ,

הכיר את כתביו של ר ' ברוך תוגרמי והושפע ממנו  .בפירושו לספר יצירה  ,שהיה ידוע יפה לר '

אברהם אבולעפיה  ,ר ' ברוך תוגרמי מגדיר את הקבלה בהקשר של ידיעת שם האל  -ראו שלום ,
ספר התמונה  ,עמ ' . 237
67

הכותרת " כלל מדרכי הקבלה הנבואית "  ,המופיעה בכ " י ירושלים

541

י , 8איננה  ,לעניות דעתי ,

השם האמיתי של החיבור " כתר שם טוב " המיוחס לר ' אברהם מקולוניה  ,אלא תיאור מאוחר  ,ולא

מדויק כל כך  ,של תוכן החיבור  .וראו שלום  ,כתבי יד  ,עמ ' . 57

משמעויות המונח " קבלה " ן

55

אשר היה רחוק מאוד מנטיות קבליות  ,למרות קשריו ההדוקים עם הרשב " א  68 .בפירושו

לספר משלי חוזר המאירי כמה פעמים על המונח " קבלה נבואית " ומן הראוי להביא את
דבריו כלשונם  .בפירושו למשלי כ " ח  ,כ '  ,כותב המאירי כך  " :ובדרך הנסתר תאמר מלת
' אמונות' על אמונת הדברים אשר לא ישיגם עיון המחקר אבל שיישען המאמין בהם על

הקבלה הנבואית " ; ובפירושו למשלי כ " ט  ,ט '  ,הוא כותב כך  " :ובדרך הנסתר הוא עניין
עצמו וקרא המתנגד אויל ורגז יורה על לימוד המחקר ושחוק יורה על מה שיאמין בקבלה
נבואית ואין לו נחת עמו כאחת משתיהן כי יקטרגוהו במחקר בהטעות ובדרכי הניצוח

ובדברי הקבלה אינו נשמע להם " .

בצורה ברורה אף יותר משתמש המאירי במונח " קבלה

נבואית " במקום אחר בפירוש  ,במשלי

ל'  ,א ' :

וכל אחת מהפרשיות כוללת ארבעה ענינים כמו שהתבאר בפרטיה והחלק הזה
נכבד מאד  ,אין בו נגלה רק מעט אבל כולו או רובו דברים נסתרים ונעלמים  .רומז
על סתרי המציאות ומזהיר להשען בידיעתם על שהודיעה התורה השלמה להם
בקבלה נבואית ובפרט כל מי שימצא עצמו ושכלו לואה מהשיג החכמות בדרך
המחקר וידע במיעוט זמן בקבלה נבואית מה שאולי לא יספיקהו כל זמן חייו לדעת
בדרכי המחקר ואחר שהוא רואה בטבעו לראות אם יתחכם להביא דברי רבות

בשעריו ( דברים יז  ,ח ; הניקוד ממני  -מ " א ) הוא כמפיל עצמו במים עמוקים
עמוקים מרוב צמאו ולא יוכל עוד לצאת משם  .ובהפך זה  ,העיר כח כל מי שימצא

עצמו מוכן להשלים עצמו בחכמות שלא להתרשם בזה  . . .והודיע שאמונתינו כוללת
חלקים במצוות ובאמונות בפינות עיוניות מושגות בדרך המהקר ופנות לא ישיגם
יד העיון צריך לכל אדם  ,אף משלם שבהם  ,להשען בהם על הקבלה הנבואית
והמצוות השכליות יד השכל שולטת בקיומם הן מצד השכל והן מצד הקבלה .
לפני שננתח את משמעות " הקבלה הנבואית " במובאות אלו  ,נביא את דעתו של בן דורו
של ר ' אברהם אבולעפיה  ,ר ' יצחק בן ידעיה  ,על הנושא  .בפירוש מדרש תנחומא הנמצא
עדיין בכתבי יד הוא כותב כדברים

הבאים :

ל

שלמות הדעות הוא כולל שני ענינים ; אם הדעות הנמשכות אחר העיון לגמרי במה
שלא יצא ממנו טענה והפסד בחק האמונה וזהו ענין החכמה האנושית ואם בדעות
אשר התלותם

(!)

ראשון באמונה וחולקות על המושכל לפ ' [ י ] הכרח הקבלה הנבואית

כהאמנת השגחת האל בפרטי האדם וגמולו וענשו

כרצונו .

ר ' יצחק זה  ,בדומה למאירי  ,פעל בפרובנס  .משמעותו של המונח

69

" קבלה נבואית " במובאות

אלו חופפת את משמעותה של " ההגדה הנאמנת " או " ההגדה האמתית " של רס " ג .
68

69

על הגותו של המאירי ראו עתה הלברטל  ,עמ' . 180 - 22
כ " י אסקוריאל  , 0 . 111 . 8דף 156א  .ראו עליו ספירשטיין .על

70

זיקות אחרות בין דבריו של ר ' יצחק

בן ידעיה ובין נושאים המופיעים אצל ר' אברהם אבולעפיה ראו אידל  ,פרקים  ,עמ' . 69 , 66 , 65 , 9
70

לניתוח תפיסתו של רם  -ג את מושג " ההגדה הנאמנת " ראו  :וולפסון  ,עמ '
, 398

הע ' . 41

; 243 - 239

בן  -שמאי ,

עמ '
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בשני המקרים מדובר בנושאים הקשורים למסורת הדתית  :תפיסת המצוות ואמונה בהשגחה

פרטית ; בשני המקרים מדובר במקור ידע מקביל להכרה שכלית  ,אשר יכול לספק את
השכלית  .ההדגשה
1
הכרתם
ן
אליהן בעזרת
ן
האמונות הנכונות לאלו שאינם מסוגלים להגיע

על " קיצור

מזכירה במיוחד את טיעוניו של רס " ג  .ונשאלת השאלה  ,כיצד נוצר

הזמן "

המונח " קבלה

נבואית " ?

האם מקרה הוא ששלושה מחברים בני תקופה אחת  ,ר ' אברהם

אבולעפיה  ,המאירי וידעיה  ,משתמשים בו ? דומני שאפשר לענות על שאלה זו במידה
מסוימת  :שלושת המחברים הללו ינקו  ,ככל הנראה בצורה עצמאית  ,ממסורת הגותית
משותפת  ,שהיא  ,לדעתי  ,המסורת הרמב " מית  .באיגרתו של הרמב " ם נגד האסטרולוגיה

בא דיון במקורות הידע המהימנים  ,ולדעתו יש שלושה מקורות כאלה  :החושים  ,השכל

והמסורת ; את המקור האחרון הוא מגדיר במילים אלו  " :דבר שיקבל אותו האדם מן

הנביאים או מן הצדיקים " .
שנאמר ב " מילות

רבים נבחרים " .

71

הגדרה זו היא שינוי מסוים בדעת הרמב " ם  ,בהשוואה למה

ההגיון " ( עמ ' : ) 46

72

" והמקובלות  -והוא כל מה שיקובל מאחד נבחר או

אין ב " מילות ההגיון " כל קשר לנבואה או לנושא דתי אחר  ,אלא רק

לאנשים שראוי לקבל מהם את המסורת  ,שהם האנשים המהימנים 3 .י משום כך בולטת

הופעת התארים " הנביאים " או " הצדיקים " בהגדרה שבאיגרת  .אפשר אמנם להסביר

שינוי זה  .כך למשל  ,במילות ההגיון מדובר על " מקובלות " באופן כללי  ,ובאיגרת מדובר

במסורת הדתית  ,ומשום כך יש שוני בתיאור האנשים המהימנים  .אולם די לנו בעובדה
כי מתוך קריאה במשפט כגון זה המופיע באיגרת  ,ניתן בקלות לטבוע את המונח " קבלה

למעשה  ,חוזרת הגדרת הרמב " ם בחיבור אחר של המאירי והוא " חיבור

נבואית " .
התשובה " .

74

בדברו על המקור הראשון לידע כותב המאירי על " הרב המקובל על נביא

והדבר המקובל מפי חכם מומחה לכל "  .ייתכן שהמאירי עצמו צעד את הצעד מן הביטוי

" המקובל על נביא " אל " קבלה נבואית " .

מכל מקום  ,יש לקבוע מתוך המקורות העיוניים

שהבאנו שמקור המונח נמצא בחשיבה הפילוסופית  ,ולר ' אברהם אבולעפיה היתה גישה
לאותם המקורות העיוניים שהמאירי יכול היה לקרוא ולגזור מהם את המונח החדש .

לפיכך נשמט שוב המכנה המשותף בין המונח " קבלה " אצל המקובלים התאוסופים והמונח

" קבלה " אצל ר ' אברהם אבולעפיה  .שתי השיטות משתמשות במונח זה כדי להביע דברים
שונים מאוד  ,ודרך התגבשות השימוש במונח שונה גם היא .

5

'

71

ראו מארכם  ,עמ' . 350

72

והשוו עוד למובאה בשם אבן סינא  ,אצל ר ' שם טוב פלקירא  ,מורה המורה  ,עמ '  . 290כפי
שלום

ציין בספרו הקבלה  ,עמ '  , 5השתמשו  -המקובלים "  ,החל מהמאה הי  -ד  ,במונחים " קבלה

עיונית  -הקבלה מעשית  -בהשפעת המינוח המופיע במילות ההגיון  ,פרק
73

שג '

י -ד.

הערתו של ח " י רות שם  ,כאילו הנוסח " רצוף המופיע בתרגומו של אחיטוב במקום " נבחר "  ,מרמז
על  -רצוי לאל  -אין לה לדעתי כל שחר  .דומני כי הרמב " ם שאב את הגדרתו מקיצור " ספר ההיקש -
של אלפארבי  ,שם נאמר ( כ  -י אוכספורד -בודליאנה 99 , 1356א ) כי " המקובלות הם כל מה שיקובלו
מאחד רצוי או מרבויים

74

75

רצויים " ,

בלי כל הזכרת האל בהקשר הנידון .

עמ' . 270
אין אני בא לטעון כי ביטויים כגון " מקובלים מן הנביאים " אינם מופיעים בקבלת הספירות  -ראו
לדוגמה פירוש האגדות לר ' עזריאל  ,עמ '  - 83אולם תוכן הדברים שונה  ,וגם קשה להניח כי מקור

משמעויות המונח " קבלה " ן
נעבור עתה לדבריו של ר ' אברהם אבולעפיה

על משמעות המונח " קבלה " .

57

בחיבורו

המוקדם  ,גט השמות  ,הוא סובר

כי כל מה שיאמר עליה שיה

אני מאמין מצד הקבלה אין צורר להביא ראיה עליו ,

כי אין מביאים ראיה אלא על דבר שאין השכל מקבלו בתחילת המחשבה  .והדבר
המקובל אם היה דבר שלא יושג אלא אחר עיון רב ודק ג " כ  .אמנם מפני שאין
האדם משיגו ושיכול להביא עליו אפשר אז לא נקראיהו מקובל  ,כי אם מושכל .
וידוע כי המושכל יותר מעולה מהמקובל מפני שעל המושכל המופתי אין עליו
מחלוקת  .ואי אפשר להכריזו
בשם אמונה אלא בשם

(!)

ידיעה .

כלל והשכל מחייב להאמינו אבל לא נקראוהו

76

אמונה מעין זו היא האמונה בחידוש העולם  ,כפי שהרמב " ם סבר  " :ונמנע אצלנו להביא

ראיה מופתית שהעולם הוא מחודש " .

77

עמדה זו  ,המעדיפה את האמת המושכלת על

פני זו המקובלת  ,חוזרת בכתבי ר ' אברהם אבולעפיה בכמה מקומות אחרים  .בשנת מ " ו
הוא כותב

כך :

ואמרו שהקבלה לב ' [ ד ] לרוב החכמים מספקת כאילו היא ידיעה מפני שרבו עדיה

מכל צד ; ואין ספק שאינה מספקת אלא למשתדלים להשיג מה שבכח האדם להשיג
ראוי שיחשבוה בלתי מספקת עד שייבחנו כחם בה אם יוכלו להשיגה ידלגו ממה
שהיו בו אל מה שלא היו בו .

78

מדיונים אלו ומדיונים אחרים שאפשר להביא מספרי ר' אברהם אבולעפיה  ,אנו למדים
כי אחת המשמעויות של המונח

" קבלה "

קרובה אל משמעות המונח

" מקובלות "

בפילוסופיה  -בשני המקרים מדובר על סוג ידע הנחות מההכרה השכלית  .לעומת זאת ,
בספרים שנכתבו באותן השנים שבהן נכתבו הדברים שהבאנו לעיל ,בשלהי שנות השמונים ,

מופיעה עמדה שונה  .כבר בספרו גט השמות כותב ר ' אברהם אבולעפיה כי

יש בידינו דברי ' מקובלי ' מיוחדי ' שאי אפשר לשכל האנושי להשיג בשום פנים
מצד עצמו לבד אלא מצד הנבואה המגידה לו זה ואי אפשר שאין ראיה עליו יותר

הביטוי אצל הרמב " ם  .בדור הגירוש מוצאים אנו את המונח " קבלה נבואית " כניגוד להשגה שכלית -

ראו נדב ,

עמ ' : 458

" לא תדרוך אותם החכמים העושים שרש מן המושכל ומפרשים דברי הקבלה

באופן יסכים אל העיון  .אבל תעשה שרש מן הקבלה ותשתדל להסכים השכל אליה ואם לא תוכל
כבר ידע כבודו שהשכל יש לו גבול והקבלה המקובלת מפי נביא היא למעלה מן השכל  ,לתקן את
אשר עותו  .ואם כן ראוי לנטות מאחריו אל הקבלה הנבואית כקבלת ר ' שמעון בר יוחאי "  .הגדרת
קבלת הספירות של הז ר כ " נבואית " מוטעית מיסודה  .וראו עוד במאמר הנזכר  ,עמ '  , 455ודברי
גוטליב  ,עמ '
76

401

"

הערה  , 16ועמ' . 432

כ " י אוכספורד -בודליאנה

, 1682

דף

98א 98 -ב  .ב " ספר המלמד " ,

כ  -י פריס  ,הספרייה הלאומית

 , 680דף 304א  ,נאמר " ואין ידיעה כי אם במושכל ובמורגש "  ,כדי להבדיל שני מקורות אלה מ " הקבלה " .
77

כ " י אוכספורד -בודליאנה

78

אוצר עדן גנוז  ,דף 58ב .

, 1682

דף 98ב .
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58

מעולה מכל ראיה  ,אבל מפני ששכל האנושי חלש בטבע הונח הדבר ההוא על צד

~

הספור וההגדה שהיא ידועה שלא ישקר  . . .כאשר יסופר להמון בלי מופת

שהו ' ית '

אחד וידוע כי יש בזה מופתים נחתכי ' הרבה ואין כח ודעת ההמון להשיגם ולפיכך
הונחו עם הקבלה לבדה המספקת להם  .ועל דרך זה ג " כ מספקת הקבלה מפי
הנבואה על הנביא ולזולתו מן השומעין מפיו או הלומדין מספרו 9 .י

דברים ברורים יותר בנושא אנו קוראים מאוחר יותר ב " ספר

החשק " :

והמושכל הוא מושג בהשגה אנושית מרוב חכמה  .אבל אינו

(!)

מושג מחכמת

האדם החכם לב אבל הוא דבר שהודיעו השכל האלהי לחכם המתנבא וע " כ קראנוהו

מקובל כלומ ' שקבלנו סודו מדברי הנביאים או מדבר

(!)

מי שקיבל מהם או משם

ית' באמצעות שכלנו גם אנחנו ; והוא אם כן  ,למעלה מן המושכל האנושי המוטבע
בנו .

80

ובדומה לדברים אלו כותב ר ' אברהם אבולעפיה בספר " מפתח

החכמות " :

ראוי לדעת שאין הקבלה מכחשת מה שגילתה אותו החכמה  ,כי אין בין החכמה
ובין הקבלה אלא שהקבלה הוגדה מפי השכל הפועל ביותר עמקה ממה שהוגדה
החכמה  ,עם היות שתי ההגדות מפיהו  .והקבלה א " כ השגה יותר דקה וחכמה יותר
עמוקה מן החכמה המושגת בשכל החמרי וע " כ החכמים מקבלים מן הנביאים  ,ואל

יטעך מאמר האומר " חכם עדיף מנביא " ( בבא בתרא יב ע " א ) כי זה המאמר אמתי
הוא  ,אבל ענינו כי החכם רואה מה שרואה ומבין מה שמבין בחכמה מדעתו והנביא
בראותו מה שרואהו על ידי זולתו ; ולפיכך יאמר כי מי שרואה על ידי דעתו מה
שרואה עדיף ממי שרואה על ידי

זולתו .

81

ההבחנה בין השכל המוטבע באדם  ,או השכל החומרי  ,לבין השגות שמקורן בשכל האלוהי
חוזרת גם אצל תלמידי ר ' אברהם אבולעפיה  .ר ' נתן בן סעדיה כותב כי " אשר דרכו
המקובלים בספירות בצורה התארית המרחבת הדעת לעורר על מציאות ענין מקובל ,
לא תושג מעלתו בשכל אנושי רק בשכל נבואי  ,וכפי מעלתו בנבואה ישיג מן הענין
במשותף העזר האלהי  ,כי שכלו לא יהיה אז ברשותו  ,כי איננו ברשותו אלא כל זמן

שהוא במוטבע השלם "  82 .ובחיבור אחר  ,הקרוב לחוג תלמידיו של ר ' אברהם אבולעפיה ,
נאמר

כך :

ואתה לכן אמור " אל יתהלל חכם בחכמתו " ( ירמיהו ט  ,כב ) ר " ל אפי ' בשכל העיוני
הקנוי כי לא ישיג רוב עניני התורה וסודותיה וסוד המצוות אלא באמצעות השכל
79

כ"י

80

כ " י ניו  -יורק ביהמ " ל  , 1801דף 31א  .נראה שגם במקום זה  ,הנוסח איננו מתוקן .

אוכספורד -בודליאנה  , 1682דף

81

כ " י פרמא די רוסי

82

שערי צדק  ,עמ ' יח .

, 141

98א 98 -ב .

דף 18ב 19 -א ; כ " י מוסקבה -גינצבורג  , 133דף

15ב 16 -א .

משמערות המונח " קבלה " ן
הנבואי הקדוש אשר נאצל מאת השי " ת על הנביאים . . .

59

א " כ נמנע להשיג בשום שכל

וחכמה דבר מסודות התורה ומסודות עשיית המצוות בשכל הקנוי אלא בשכל

הנבואי וזהו כוונת הפי ' אל יתהלל חכם בחכמתו ר " ל החכמה הקנויה לו משכלו
באמצעות ידיעת חכמת הפילוסופיה  ,אלא בשכל האלהי הניתן לנביאים  ,שהוא
בסוד ידיעת שמו

הגדול.

83

ההבחנה בין השכלה גרידא הבנויה על היקשים ולימוד מתמשך לבין הכרה הנובעת

מהתגלות דומה לדעה שמביא ר ' שם טוב אבן פלקירא בשם " פילוסוף " ( דהיינו אבן
סינא )  ,בכמה מספריו  ,ואביא כאן שתי דוגמאות משני ספרים

שונים :

אפשר שיהיה הכח השכלי מוכן

ואמר הפילוסוף  :והנפש המדברת

במקצת הנפשות בהקיץ והדבקות בשכל

לפעמים תהיה מוכנת במקצת האומות

הכללי עד שלא יצטרך להתיגע

בעת ההקצה ותדבק בשכל הכללי ולא

אלא יספיקוהו ההתעוררות

תצטרך  ,כשתרצה לדעת הדברים אל

והנבואה וזה יקרא רוח הקדש

הקש ואל המחשבה אלא תסתפק

ולא חנן בזה המעלה אלא הנביאי ' .

84

בהתעוררת אלהי ויקרא זה רוח הקדש
ולא נתיחד בזו המעלה אלא הנביאים
והאנשים האלהיים

בלבד .

85

דומני כי בני דורו המקובלים של אבן פלקירא שאבו מאבן סינא את התפיסה כי מעל
ההכרה השכלית יש תחום גבוה יותר  ,שאפשר לזהותו עם הנבואה או הקבלה  .כפי
שהראתה לאחרונה חנה כשר  ,סביר להניח כי תפיסתו של אבן סינא השפיעה על תפיסת

הקבלה אצל ר ' יצחק אבן לטיף .

86

בן דורו הצעיר של אבן לטיף  ,ר ' אברהם אבולעפיה  ,שאב את המשמעות השנייה של
המונח " קבלה " מתוך השקפת אבן סינא האומרת שהנביא מקבל בעת הנבואה מושכלות
ללא צורך בתהליך החשיבה הרגיל  ,ומשום כך קבלה זו מעולה מן התוצאות שהושגו
בחשיבה העצמאית של החכם .

87

המשמעות הראשונה של המונח

" קבלה "

מתייחסת

אפוא לדברים שנמסרו על ידי אנשים לאנשים אחרים  " -מקובלות "  -בעוד שהקבלה
שמקורה בנבואה " מתקבלת " גם היא מבחוץ אך היא נמסרת ישירות לשכל הנביא  .האם

83

כ " י ניו  -יורק ביהמ " ל

84

כבר את מאמר היחוד המיוחס לרמב" ם  .על חיבור זה ראו הום  ,עמ' . 504 - 489
ראו ספר מורה המורה  ,עמ '  137ודבריו של שיסמן  ,שם  ,עמ '  . 51על שורשיה של תפיסה זו של

1805

( אוסף אנלאו

, ) 712

דף 26א  .החיבור  ,ששם מחברו אינו ידוע  ,מצטט

השגה אינטואיטיבית בחשיבתו של אבן סינא ראו  :ישפה  ,עמ '  , 259 - 253ומאמרה החשוב של ערן ,
עמ' . 146 - % % 7

. 22 - 21

85

ספר המעלות  ,עמ '

86

כשר  ,עמ ' . % 2 - 7

87

מעלתו של החכם  -הפילוסוף על הנביא הוא היותו מצליח להשיג מה שבאפשרות שכלו להשיג ללא
עזרה מבחוץ  .יש לציין כי השפעתו של אבן סינא ניכרת יפה אצל ר ' נתן בן סעדיה  ,תלמידו של
אברהם אבולעפיה  -ראו  ,למשל  ,שערי צדק  ,עמ ' כב .

ר'
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*
איור מתוך ספר חיי עולם הבא לר' אברהם אבולעפיה  ,כתב יד מוסקבה גינצבורג , 1171

דף

38

ע"א

משמעויות המונח " קבלה "

ן

61

מדובר כאן בשתי " קבלות " שונות ? דומני כי לפנינו תופעה אחת המתבטאת בשני

מישורים :

הקבלה הנבואית גורסת כי היא מקבלת את תוכנה מהשכל האלוהי בנבואה ,

אך כדי

88

למסור אותה היא הופכת אותה ל " סיפורים והגדות "  ,כדברי ר ' אברהם אבולעפיה  ,ומשום

כך היא הופכת לצורת הכרה נחותה מהשכל  .כדי להחזיר את הקבלה למעלתה יש להוכיח
מבחינה שכלית את טענותיה ואז היא תהפוך למושכלת  .הסיבה שאין התנגשות בין
הקבלה והחכמה היא היותן מביעות רעיון אחד בשני מישורים  .וכך כותב ר ' אברהם
אבולעפיה בחיבור עלום

שם :

והחכמים השלמים והנביאים האמתיים  . . .האמינו האמת מושכלת ומפני היותה
עמוקה מאד לדעתה במופתיה הוצרכו להודיעה לתלמידיהם תחלה מקובלת והקדימו
הקבלה בה עד שיושלמו המקובלים בעניניה ואז ישכילוה וידעוה ואל זה בעצמו
היתה הכוונה בנתינת התורה על צורת קבלה  .ובאמת שהתורה מקובלת מצד אחד

ומושכלת מצד אחר  .ותכלית כל קבלה תורית היא להגיע בה אל ידיעת השם .

89

" קבלה " ופעילות שכליה
כפי שראינו לעיל בקטע מספר " אוצר עדן גנוז "  ,יש להפוך את הקבלה להשכלה ; על
נושא זה שב ר ' אברהם אבולעפיה לדון באיגרת " שבע נתיבות

התורה " :

ואילו אמרתי אני או זולתי ממי שמתפארים במקובלות שקבלותינו אינן עולות
למדרגות המושכלות היינו מתפארים בדבר נודע שהוא פחות במעלה על הנודע
שהוא חשוב ממנו במעלה  ,וזה שהמושכלות הראשונות שמהן הקדמות ההקשים
הישרים והמופתים לנולדים מהן ונבנים ומיוסדים עליהם למעלה במדרגה מן
המקובלות  .וזהו מפני שהמושכלות הראשונות מוטבעות בנו והן אמת נודעת בתחלת
המחשבה לשלמי הטבע והמקובלות מהן אמת ומהן שקר  ,גם נופל בם טוב ורע .

90

כדי לברר את האמת מתוך התערובת של אמת ודמיון  ,המאפיינת את הקבלה הנמסרת
להמון  ,יש להשתמש באותם מופתים והקשים שדובר עליהם לעיל  .בספר אוצר עדן גנוז

כותב ר ' אברהם אבולעפיה " כי דרכי בחינת האמתיות הם דרכים מעולים וחובה על כל
מי שיש לו יכולת להשיגן וללכת בהם שיתקרם וידעם ויכירם כדי לאמת קבלותיו האמתיות
וכדי להסיר מהן הדמיונות שנמסרו בקבלה להמון בעבור הכרח והוא מפני עומק השגת

האמת וחולשת המקבלים " .
לטיהורה של
88

91

מטרת כתיבת ספרי ההיגיון היא  ,לדעתו  ,כדי לשמש כלי

הקבלה :

יש להעיר כי למרות שאני מניח כי ר ' אברהם אבולעפיה הושפע מאבן סינא  ,הוא לא נזקק לחלוקה

המרובעת של השכל האופיינית לפילוסוף זה  ,הכוללת את המושג " השכל הנאצל" או " השכל הנבואי "
ככוח  ,נוסף לתפיסותיו ~

Le

הרמב " ם בנושא הנבואה  -ראו שוורץ  ,עמ ' . 236 - 227

89

כ " י ששון  , 290עמ ' . 234

90

ילינק  ,עמ'  . % 5והשוו עוד למה שאביא להלן בסמוך  ,מאיגרת וזאת ליהודה .

9%

כ " י אוכספורד  -בודליאנה

, 1580

דף 91ב .
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ועל זה חוברו כל ספרי ההגיון של הפילוסופים עד שיוכלו לבחון האמת בכל מה

שיחקרוהו והבאים אחריהם שלא יתעו בדמיונות ובשקרים שתעו בהם רבים והיה
להם למוקש באמונות וחודשו דברים בלתי שקול הדעת ונקראו להם שמות אשר
קראו הפילוסופים לתולדות שכבר קראום אותות ומופתים נסים ונפלאות וקיימו
שאין שום דבר נמנע מצד הפלא ואין זה פלא שהכל נמשכו אחר דת והדת והתורה
אמת  ,אך עם העיון הטוב .

92

לדעתו של ר ' אברהם אבולעפיה עוותה המסורת האמתית ביסודות הסותרים את השכל

שנכנסו לתוכה  ,את מתוך אי  -הבנה ; " אותות ולופתים " שמשמעם הוכחות שכליות הפכו
~
לנסים ונפלאות  ,דהיינו דברים הסותרים את השכל  .במילים אחרות  ,הקבלה מהווה
בעיני ר ' אברהם אבולעפיה הן מערכת אמיתות שנובעת ממקור עליון העולה בתקפותו
על השכל האנושי החלש אך גם מערכת נמסרת של אמונות שתקפותה אינה מובנת
מאליה  ,וכדי לברר את הבר מן התבן יש לפנות אל כלים פילוסופיים  ,בעיקר אל חכמת

ההיגיון  .בניגוד לתפיסתו של אבן סינא ( שהשפיעה  ,כפי שראינו לעיל ,גם על תפיסת
הקבלה של ר ' אברהם אבולעפיה כחכמה עליונה ) הרואה בנבואה וברוח הקודש כלי

הכרה על-שכליים  ,שאינם מצריכים אימות נוסף  ,הרי שהמקובל הנבואי מעניק להיבטים
מסוימים של הפילוסופיה האריסטוטלית  ,ההיגיון למשל  ,מעמד של בורר  .למעשה ,

ר'

אברהם אבולעפיה מניח כי הקבלה המתקבלת מן השכל האלוהי עוברת תהליך של
התאמה אל רמתו של ההמון וברבות הימים גורם תהליך ההתאמה לעיוות ולצורך להחזיר
את הקבלה כמסורת למעמדה הראשוני  ,כהתגלות שתכניה בעלי אופי שכלי מובהק .
ללא היסוד הביקורתי  ,הרי שהמסורת היהודית המכונה בשם קבלה איננה שונה  ,לדעת

אבולעפיה  ,ממסורת המצויה בין אומות העולם  .בדיון המזכיר את ההבנה הפסיכולוגית
של כינויי הספירות שהבאנו לעיל  ,הוא כותב את הדברים

הבאים :

וידוע שהנפש המשכלת היא בעלת מחשבה והיא אחת ומחשבותיה שתים והמחשבה
לה כתר עליון והיא המביאה לידי הפעולות בחכמה כולם טובות ובסכלות כולן
רעות  .והמתבונן במפעלם ובמה שיתחייב מעצמן ומכחם ידע זו אותם כפי הבנתו

וכפי מחשבתו  . . .ואין בחינת ההבנה כי אם בדיעה ואין דעת בלי בינה ואין בינה כי
אם בחינה בין החכמה והסכלות ואין חכמה בלתי השתכלות ועיון ורוב משא ומתן
במחשבת הנפש המשכלת  .וא " כ המקובלים כשלא יחשבו בחכמתם מחשבת נשמתם
ולא יתחכמו עד שיבדילו כי כוונתם בין הדיעות עד שיאמינו מה שיאמינו בחכמה
ובתבונה ובדעת  ,מעט הבדל בין קבלתם ובין קבלת מקובלי שאר האומות .

93

92

שם  ,דף 57ב .

93

וזאת ליהודה  ,עמ '  . 28 - 27הלשון איננה כל כך חלקה בסיום המובאה  ,הן בדפוס והן בכתבי יד  ,אך

דומני כי הכוונה ברורה .

משמעויות המונח " קבלה " ן
הפעילות הביקורתית הופכת לעיקרו של החלק הראשון של מערכת הספירות כפי

63

שר '

אברהם אבולעפיה הבין אותה  .לא שמירה קפדנית על תכניה של מערכת מונחים ומושגים
על אודות האלוהות הוא ליבה של הקבלה  ,אלא הפעילות השכלית הנכונה  ,הבוחנת את
תוכני המסורת  .ייתכן שאפשר ללמוד מניסוחיו של ר ' אברהם אבולעפיה משהו על

טבעה של המערכת התאוסופית שאותה הוא מפרש בצורה אפיסטמולוגית  :התאוסופיה

שהיתה לפניו ראתה בספירה השנייה  ,חכמה  ,את המקור של הרע  -המיוצג כאן במילה
" סכלות "  -ובמערכת זו היתה ל " דעת " תפקיד מסוים אחר הספירה השלישית  ,בינה .

94

אך תפיסה זו  ,הרואה בהיגיון את הבורר בין אמונות המסורת  ,אינה ממצה את השקפתו
של ר ' אברהם אבולעפיה  ,ולדעתו יש דרך נוספת  ,מעולה מההיגיון  ,ובעזרתה אפשר
להגיע לתוצאות טובות יותר ,

כדלהלן :

דרך שנית לדעת בה האמת ולהכחיש הפכה עד שלא מסתפק בדבר לפי מה שאפשר
להשיג לאדם ממנה והיא דרך מעולה מאד מן הראשונה  ,אבל היא עמוקה מאד
ואין כל אדם יכול להגיע אליו

ואפ '

עם השתדלות חזק . . .

והדרך השנית היא דרך

השגת הדבור מהשכל הפועל המסיר כל הספיקות מלבות המשכילים ולא תושג
מדרך הזאת בלתי ידיעת צרוף האותיות בחזקה עם כל מה שנמשך אחריה כמו
שיבא בסוד השם  ,ואחר שהדבר כן מי יבקש

(! )

לבחון מה שאומר אותו

(! )

אם הוא

אמת או שקר ובחנהו אחת משתי הדרכים הנזכרות  :כל ענין כפי מה שהוא ר " ל מה
שיבחן על פי ההגיון יבחנהו בהגיון  ,ומה שצריך על פי השכל הפועל יבקשהו מפיו ,
ואז יוכל להבדיל בין האמת ובין השקר כי אין שם דרך שלישית ,בשום פנים
לבחינת

האמת .

95

לעומת ההנחה הרווחת במקומות אחרים בכתביו  ,גורס ר ' אברהם אבולעפיה כאן שהדרך
להשגת הקשר עם השכל הפועל אינה קלה  -נוסח טענתו של אבן סינא  -אלא דורשת

מאמץ רב  .רק לאחר מאמץ זה ייתכן שהמיסטיקון יוכל לבור את האמת מן התערובת
של מושכלות ודמיונות באמצעות התגלות שמקורה בשכל הפועל .כך יוכל הזוכה לכך
לצאת מן הספק  ,דהיינו להכריע בין אפשרויות שאין השכל האנושי מסוגל להכריע

ביביהן  .דומה כי ר ' אברהם אבולעפיה מעניק לשכל הפועל מעמד של פותר מבוכות ,
תפיסה שמצאה את ביטויה גם בחיבור אחר מחוגו  ,ששילב בין הקבלה הנבואית ובין

המגיה .

96

על שתי הדרכים הללו חוזר ר ' אברהם אבולעפיה לדון במסגרת " שבע נתיבות

התורה " :

94

כיוון שהאיגרת נכתבה בשלהי שנות השמונים  ,בסיציליה  ,לאחר ניתוק שלמעלה מחמש  -עשרה
שנה ממגע ישיר עם הקבלה התאוסופית בספרד  ,אפשר ללכוד מהצגה מובלעת זו של התאוסופיה

95

96

משהו לגבי קיומם של פרטים אלה  -תורת הרע ומעמד הדעת  -בראשית שנות השבעים בספרד .
כ " י אוכספורד-בודליאבה  , 1580דף 91א 91 -ב .
כוונתי לאיגרת הסודות המיוחסת לרמב " ם  -ראו על כך אידל  ,חלומות אסטרליים  ,עמ ' ; 245 - 239
וראו גם לקמן  ,הערה . 1 % 1

 64ן

משה אידל

ההגיון שחיבר אריסטוטלים הספרים

שמונהי. . . 9

אשר כבר עברנו על כלם בעיון

הוא עניין המלאכה ואינה חכמה כמו שקורין אותה מלאכת ההגיון ונאמר עליה
שערכה אל השכל בערך מלאכת הדקדוק אל הלשון קל וחומר שדרך ידיעת צירוף
האותיות דרך מעולה הימנה ואמתתה התבארה מפירושי ספר יצירה הנודעים

בקבלה לא זולת זה  . . .והמופת על זאת חכמת הצירוף ומלאכתו המתשבית מעולה
ממלאכת ההגיון הוא שהוא חכמת ההגיון הפנימי העליון וזאת היא לה גון החיצוני
והתחתון

במעלה .

98

פרטיה של השיטה השנייה לבדיקת האמת נמסרים בקבלה  .כאן אנו פוגשים שימוש
שלישי במונח " קבלה "  :מסירת הדרכים להגיע אל האמת  ,דרכים הזהות לאלו המביאות
את שכל האדם להגיע לדבקות עם השכל הפועל  ,והן השיטות שתיארנו במקום אחר

בדרכים השישית והשביעית 99 .הכינוי " קבלה " לגימטריה  ,נוטריקון  ,צירוף אותיות וכדומה ,

אינו מופיע בקבלת הספירות במאה הי " ג  .עקבותיו של המונח במשמעות זו ניכרים
בחוגו של ר ' אברהם אבולעפיה ; שם הפירוש לספר יצירה של ר ' ברוך תוגרמי  ,מורו של
ר ' אברהם אבולעפיה  ,הוא " מפתחות הקבלה "  ,ובו אנו למדים כי " שלשה דרכי הקבלה

והם גימטריא ונוטריקון ותמורה וסודם ורוח אלוהים חיים והוא המצוי בהשבון ודיו " .
המונח מופיע פעמים אחדות בפירוש זה ,
בספר " גנת

אגוז "

101

100

תמיד בהקשר לשיטות הגימטריה או הצירוף .

כותב ר ' יוסף ג ' יקטילה כי " גימטריא אחד משלשה הדרכים אשר

הקבלה מתארת ושלושת דרכי הקבלה כל העולם מתנהג " ,

102

ובמקום אחר הוא כותב

" כי חכמת הקבלה כך הוא פעמים ר " ל ופעמים דל " ת "  ,כאשר הכוונה למילוי האות

ד' .

103

בשריד מחיבור מוקדם השייך לר ' יוסף ג ' יקטילה אנו מוצאים את המונח

" חכמת

הקבלה " במשמעות " דרכי החשבונות " אשר " נתנו לחשבון ועתידין לתת עליהם את

הדין " .

104

בהשפעתו המובהקת של תורותיו של ר ' יוסף ג' יקטילה הצעיר  ,כותב מקובל

קסטיליאני בשלהי המאה הי " ג על הקבלה כקשורה קשר אמיץ לחכמת המספר  -בחיבורו
של ר ' שמעיה בן יצחק נאמר כך  " :והכל תלוי בו ובשמו  .וקין אחי במראה הגדולה הזאת

97

אבולעפיה מונה את שמות ספרי ההיגיון של אריסטו ; על השמות שהוא השתמש בהם כדי לכנות
ספרים אלו ראו שטיינשניידר  ,תרגומים  ,עמ '  43הערה . 4

98

ילינק  ,עמ' . % 4 - 13

99

ראו אידל  ,אברהם אבולעפיה  ,עמ ' . 109 - 10 %

100

שלום  ,אבולעפיה  ,עמ '  , 229בתיקונים על פי כתבי יד  .הקטע מבוסס על הגימטריות רוח אלהים

101

חיים = ב חשבון = בספר ודין  .גימטריא  ,ונוטריקון ותמורה = . 1 3 68
הגימטריה  . 368 * 1 = 369בגימטריה הבדל של אחד אינו משמעותי  .בהמשך הטקסט נזכר גם  -בשם
יהוה " = . 368
שלום  ,אבולעפיה  ,עמ '  " : 233ודי בזאת ההערה למשכיל בעל הקבלה "  .בקשר לגימטריה  ,בעמ ' 236

בהפיכות האלף לאחד  ,מתקבלת

מדובר על " שרשי הקבלה האמיתי " ומשמעם  ,כנראה  ,דרכי הפירוש הנהוגים בחיבור .

ע " ב .אין
( דף ראשון ) ע " ג  ,סד ע "ב.

102

סד

103

כח

104

כ " י ניויורק ביהמ " ל

ספק כי מקור הרעיון של שלוש הדרכים הוא ר ' ברוך

גוטליב  ,עמ ' . 101

1891

תוגרמי .

( ביהמ " ל  , 851דף 95א 95 -ב)  .על שייכות

הקטע לר ' יוסף ג ' יקטילה ראו

משמעויות המונח " קבלה " ן

65

אשר אני מראה אותר כי לא תוכל להשיג ההשגה העליונה והנוראה הנקרא ' חכמת
הקבלה זולתי בחכמת החשבון וע " כ אל יהיה נקל בעיניך ענין החשבון ועכ " פ עיניך

ברכותו ( ! ) בחשבון " .

105

מהי מעלתה של דרך זו על ההיגיון הנגזר מהחשיבה

הפילוסופית ?

נאמר אנחנו וכל הנמשכים אחר קבלתינו המושכלת בנבואה שצירוף האותיות
יורנו אמתת המציאות כמו שהוא ביתר קלות משום דרך בעולם עם היות דרך
ידיעת אמתת המציאות נכרת ברוב מחשבה  ,אבל המביא אליה הוא הצירוף  ,והצירוף
קרוב להשגה בכח קרוב בקירוב הנער הלומד המקרא והנכנס במשנה ובגמרא
שיגיע אל זה מהרה בלא ספק עם השתדלות הטוב

מכל מחשבה .

106

הטיעון כי דרכי הקבלה מביאות את האדם בקלות לידי מצב תודעתי שונה מהרגיל ,
מצב שבו הוא מסוגל להבין את האמת בשל התקשרות שכלו לשכל הפועל  ,מופיע כמה
פעמים בכתבי ר ' אברהם אבולעפיה  .במקום אחר בחיבורו אוצר עדן גנח אנו קוראים
כך :

ואמנם אצלנו אנחנו אבשי הקבלה צרכנו אליהם07נ מעט והוא כדי שנדע מהם

ללמוד מה שנשיב לאפיקורוס לא לצרך אחר זולת זה  .כי יש לנו דרכים מקובלים

מביאים אל המושכלות בקלות מבלעדי דרכיהן .

108

באיגרת שבע נתיבות התורה כותב ר ' אברהם אבולעפיה את הדברים הבאים  " :והחכמה

ההיא [ הקבלה ] היא הנבואית לבדה ' ואחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ' ( שיר השירים

ו  ,ט )  . . .כי בלא ספק כל החכמות לה כבנות והיא להן כאם  ,שכלן יונקות ממנה ובה ישיג

האדם השכל הפועל בקלות ובה יתעלה על כל החוקרים " .

109

ר ' אברהם אבולעפיה מתוודה

כי " טרם היותי יודע סוד דרכי הקבלה הייתי חושב שאין חכמה מעולה מן הפילוסופית ,
וכן הוא שאין למעלה ממנה כשהיא גם כן נמשכת אחר דרכי התורה שלנו

הנסתרות ;

אבל  ,אחרי קבלי חכמת הקבלה המביאה לידי ההשגה בקלות ידעתי שזאת גברת וזאת
שפחה " .
105

106

ראו

110

" ספר

צרור החיים "  ,כ " י

 , 24דף  % 87א ; מהדורת רפאל כהן  ,ירושלים , 2000

עמ '

.9

אוצר עדן גנוז 90 , 1580 ,א .ליידי
ובספר גט השמות  ,כ " י אוכספורד -בודליאנה 7 , 1682ף 90ב  - :כל מי
שיקרא מקובל שלום ( ! ) צריך שיוכל ( ! ) על כל פנים חמשה דברים הנזכרים בספר היצירה  . . .צירוף
האותיות והם חקיקה חציבה שיקול המירה צירוף " .

107

אלהפילוסופים .

108

כ " י אוכספורד  -בודליאנה

 , % 580דף 136א .

והשוו לדרך שבה מתאר הפילוסוף ר ' יצחק פולגר את

המקובלים  " :והמקובלים האלה אשר אני מדבר עמהם יעיזו פניהם  . . .ואומרים אליהם ואל

הפילוסופים ]

למה זה תבלו ימיכם להלעיג בספרי ההבלים אלה אחרי אשר אין כח לשכל האדם להשיג הנעלמות
ולעשות הנפלאות ולשנות הטבע ומתנשאים בעצמם כי הם ישיגו דברים אלה מבלי שום יגיעה

ועמל רק בהעתקת ספרים נכבדים בעיניהם "  -עזר הדת  ,עמ ' . 86
109
110

ילינק  ,עמ ' . 7 - 6

שם  ,עמ' . 22

הדימוי גברת  /שפחה ליחס בין הקבלה והפילוסופיה מקביל ליחס תאולוגיה  /פילוסופיה

שתואר באותו דימוי  -ראו  :וולפסון  ,פילון  ,א  ,עמ '
; % 01 - 97

; 102 - 101

וולפסון  ,אבות הכנסייה ,

עמ '

הלר  -וילנסקי  ,עמ '  , 77והערה  ; 22רוזנברג  ,עמ '  . 133ר ' מאיר אבן גבאי בספרו עבודת

 66ן

משה ארל

כשם

שתהליר קבלת החכמה קל יותר בשל שיטת הצירוף  ,כך קבלת החכמה קלה

יותר גם לאלו שאינם מסוגלים להכיר את האמת בעצמם  ,כאשר היא נמסרת להם

בקבלה :

" ותכלית כל קבלה תוריית היא להגיע בה אל ידיעת השם וידוע כי הקבלה קלה בלימודה

יותר מכל למוד מושכל והש " י כיון להשלימנו בדרך הקלה והקרובה לפי מהות האדם " .

11

נ

מוטיב ה " קלות " בהשגת החכמה מופיע כפי שראינו בהקשר לשתי תפיסות הקבלה -

המסורת והנבואה  -אך אין לערבב בין השימושים השונים  .רעיון ההקלה בהשגת הידע
הנובעת מתוך מסירתה פה אל פה מקורו בתפיסתו של רס " ג את ההגדה הנאמנת ; מטרת
ההקלה היא להשלים את דעתם של אלו שאינם מסוגלים להבין בעצמם אמיתות מסוימות .
לעומת זאת  ,ההקלה בקבלת החכמה על ידי הנבואה מיועדת לאלו שהגיעו לשיא ההכרה

השכלית ; הקבלה הנבואית  ,בהשפעת אבן סינא  ,מאפשרת להם להשיג אמיתות בלי צורך
בתהליך החשיבה הדיסקורסיבית המצריכה זמן  .ההקלה בקבלת החכמה דומה אצל

ר'

אברהם אבולעפיה לתפיסת הנבואה כחשיבה אינטואיטיבית  .בכמה מקומות בספרי
אבולעפיה ותלמידיו מתוארת הנבואה כפתיחת התודעה אל שפע של ידע שטרם נודע
וקליטתו ; ונביא שלושה תיאורים למצב זה  .בספר " חיי העולם הבא " כותב ר ' אברהם

אבולעפיה כך  " :והבינות משם ענינים חדשים אשר לא השגתם בקבלה אנושית ולא
ידעתם מעצמך מתוך העיון השכלי וכבר אתה מוכן לקבל שפע והשפע נשפע עליך
ומעוררך בדברים רבים זה אחר זה " 12 .י בצורה דומה כותב גם תלמידו של ר ' אברהם

אבולעפיה  ,ר ' נתן בן סעדיה חראר  ,בעל " שערי צדק "  " :נתחזק בי כח העיון ולא הייתי
יכל לכתוב החבור  ,עד שאלו היה שם עשרת בני אדם לא היה אפשר להם לחבר מה שהיה

נשפע לי על דרך משל " .

113

ואילו ר ' שם טוב אבן גאון מעיד כי " הופיע עליו האור באותה

השעה ולא יספיקו לו הימים לדיו והקנים שבאגמים לקלמוסים " .

114

מן המובאות הללו  ,ומרבות אחרות שאפשר להביא  ,מסתבר כי הקבלה הנבואית
היתה פחות מעוניינת במסירת ידע סגור ממורה לתלמיד  ,ועיקר עניינה היה בהוראת

דרך לפיתוח רוחני שמאפשר יצירת ידע פתוח  .במילים אחרות  ,בשלהי המאה הי " ג ,
בתקופה שבין השנים

% 290 - 1270

לערך  ,מתפתחת מגמה כוללת יותר בקבלה ( שהקבלה

הנבואית היא אחת הדוגמאות המובהקות לה )  ,שהביאה לידי קריסת חשיבותה של
המסורת 115והעדפת פיתוחן של טכניקות פרשניות ומדיטטיביות  116 ,המאפשרות את
הקדש ( חלק התכלית  ,פרק יז )  ,מתאר  ,כמו ר ' אברהם אבולעפיה  ,את הקבלה כגברת ואת הפילוסופיה
לענפיה כשפחות .
111

כ " י ששון  , 290עמ '  . 234והשוו גם לאיגרת המזויפת המיוחסת לרמב " ם  ,המתארת את הקבלה
הנבואית כדרך קלה להשגה  -חמדה גנוזה  ,מג  " : K~ yאך אצל חכמת הקבלה אמתת הדרכים
מסולקים מאבני המכשול נודעו בה בקלות הנמרץ כל מה שיפול תחת ההשגה האנושית  .ובדרך זה
דרכו הנביאים "  .מחבר האיגרת היה בלי ספק מהאסכולה של ר ' אברהם אבולעפיה  .וראו גם לעיל ,
הערה . 96

 112כ " י אוכספורד -בודליאגה

, 1582

דף 52א .

1 13

עמ ' כד  .וראו אידל  ,ר ' נתן בן סעדיה

114

ספר בדי ארון  ,פריס  ,הספרייה הלאומית

חראר .
, 840

דף

45ב 46 -א .

 115על שמרנות הרמב " ן מול היצירתיות של כמה מקובלים שבדור לאחריו ראו אידל  ,רמב " ן .
116

על נושא זה ראו אידל  ,חלון .

משמעויות המונח " קבלה " ן
הרחבת

67

הידע המודי הרבה אל מעבר למה שהיה בנמצא באסכולות הקבליות עד אז .

אפשר לכנות קבלה זו בשם " קבלה מחדשת "  ,שיצרה בתקופה קצרה יחסית מיגוון רחב
של חיבורים קבליים שעולים בהיקפם הכמותי ובהתעמקותם העיונית על כל מה שנכתב

בתחום זה בדורות שלפני תקופה זו  " .חלון ההזדמנויות " של הקבלה עודד חדשנות

ואביא דוגמה אחת למגמה זו  .המחבר האנונימי של " ספר הצירוף "  ,מחוגו של ר ' אברהם
הבאים :

אבולעפיה  ,כותב את הדברים

דע אחי כל כל אלו הדברים הם דברי קבלה  ,ולא מפני שכלם קבלה זולתי כי כל
מפתחותם הם קבלה מוכרחת  .ואחר מסירת מפתחות הקבלה שכל המושל יעלה
מעלה וישיג שעור מה שלא יוכל לבאר לנו שום מקובל שבעולם שהחכמה הזאת

...

קראנוה קבלה בלבד  . . .כי היא קבלה אמתית ובאמת כי הוא עצם הקבלה והיא עצם

השכל  .ודע שאין החכמה הזאת מושכלת בקבלה שאנו מוסרים כמו חכמת התלמוד ,
כי התלמוד היא הקבלה שכשתעסוק בה יתגלו לך כל סודות הענין על ידי המשא
ומתן שיעשה לך אותה שאתה מקבל ממנו  .והחכמה הזאת איננה כן זולתי שימסור

לך המוסר ראשי פרקים אפי ' אחר תכלית כל המשא והמתן ומכאן והלאה יש לך

להבין מדעתך  . . .כי החכמה הזאת הרי היא עצם הקבלה במסירת ראשי פרקיה
ומפתחות מנעוליה וזאת היא קבלה אמתית אצל שלמי השכל ואין בה שום צד
קבלה אצל חסירי השכל ולפי שאני אומר לך כי החכמה הזאת היא עצם השכל
ממש שאין בו מי שיעלה למדרגתה זולתי מי ששכלו שלם ודק  .ולפי ' אמרתי שאיננה
חכמת התלמוד כי חכמת התלמוד תוכל למסור קבלה והמקבל אותה הקבלה אם
יוכל להבין יותר מדעתו מוטב ואם לאו אותה הקבלה תשאר בידו מוכרחת ממי
שקבלה  . . .אבל בחכמה הזאת אם לא יבין מדעתו היאך יוכל לפתוח המסגרות והרי
אין יכולת לאדם למסור לו זולתי המפתחות ואם לא ידע דרך פתיחתם היאך

יפתחם .

117

חשוב להדגיש את התימה של

" המפתחות " :

על המקובל לקבל בראשית דרכו את ראשי

הפרקים  ,דהיינו הנחיות כלליות שאין להן משמעות בפני עצמן אם לא מפעילים אותן
בשלב השני  .האופי השכלי של הקבלה מניח לא רק את הצורך בהבנת " המפתחות " ,

אלא בעיקר בהפעלתם  ,כך שהתוצאות תהיינה בעלות משמעות .כפי שראינו לעיל,
אברהם אבולעפיה הישווה את קבלתו להיגיון פנימי  ,שעולה על ההיגיון

ר'

האריסטוטלי .

הקבלה הופכת  ,בעיקר בקשטיליה בחוג המקובלים הקשורים לספר הז ר  ,ובחוגו של

"

ר ' אברהם אבולעפיה בסיציליה  ,מהעברת תכנים מסוימים הנחשבים למסורת סודית ,
להוראת דרכים המסוגלות להרחיב את תחומיהן של האסכולות הקבליות

הקיימות .

118

מדברי המקובל האנונימי אפשר להבין כי המסירה משמעה העברה בעל פה  ,ואכן בכמה

% 17

כ " י מינכן  , 22דף

% 18

ראו חומר נוסף על נושא זה אידל ,מסירה .

196ב 197 -א .
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מחיבוריו הראשונים של ר ' אברהם אבולעפיה  ,שחלקם נכתבו עוד בספרד  ,אפשר למצוא

הדגשה על מסירה שבעל פה .

119

עצם ההפעלה של דרכי הקבלה  ,וכנראה גם החוויה

המלווה הפעלה זו  ,ניתנים למסירה ; זוהי תפיסה ההולכת ונשנית אצל המקובלים
האכסטטיי ם .

120

אולי הש קפתו ש ל ר ' אברה ם אבולעפיה כי הוא המשיח וכי ימי הגאו לה

קרובים  ,תרמו לשינוי מהדגשת המסירה בעל פה אל גילוי סתרי התורה

מדוע נחשב

tkg

בכתובים .

121

אברהם אבולעפיה ל " מקוב " %

מל הראוי לסכם עתה את דיוננו במשמעות המונח " קבלה " .

מונח זה מציין אצל ר ' אברהם

אבולעפיה את הידיעות המתקבלות במסורת  ,את הידיעות המתקבלות בנבואה ואת
הדרכים לפרש את המסורת  ,זאת אומרת לטהרה מן הדמיון  ,דרכים הזהות לאלו המביאות

את האדם לנבואה  .אפשר לראות במשמעויות אלו מעין תהליך מעגלי  :הנביא מתנבא ,

מקבל שפע על ידי הקבלה הנבואית והופך אותו לבשורה להמון ; הפיכה זו דורשת כי
התוכן השכלי יתבטא בצורה דמיונית  ,ביטוי זה מגיע אל אדם המסוגל מבחינה שכלית
להפוך את המקובלות למושכלות ותהליך זה מביאו לידי נבואה וחוזר חלילה  .מכמה
בחינות  ,דומה התהליך שהזכרתי לתפיסת ההשכלה אצל אבן רושד  ,שהשפיעה על הבנתו
של אבולעפיה את נתינת התורה ופירושה .

122

נשאלת השאלה  ,מדוע נחשב ר ' אברהם אבולעפיה ל " מקובל " אם תפיסתו את הקבלה

שונה לגמרי ממה שרוב בני דורו ראו בקבלה ? התשובה לדעתי מורכבת  .עצם הודעתו
כי שיטתו היא " קבלה " התקבלה על דעתם של מקובלים שלא דקדקו במשמעויותיו של
המונח  .הצורה האזוטרית האופפת את ספריו יכלה לסייע בהערכתם כספרי סוד  ,ואמנם
אפשר למצוא בכתבי יד הערות המנסות לפרש את דבריו על פי קבלת הספירות  .אולם
התשובה העיקרית לשאלת התקבלותה של קבלת ר ' אברהם אבולעפיה נעוצה בשינויים
שחלו בקבלת הספירות עצמה  .קבלה זו עסקה בראשית דרכה בתאוסופיה  ,בתאורגיה

ובפרשנות הטקסטים המקודשים  :מקרא  ,ספר יצירה  ,מצוות ותפילות  .עד שלהי המאה
הי " ג קשה למצוא בחיבורים אלה עיסוק אינטנסיבי בשמות האל לפי שיטה דומה לזו של
ר ' אברהם אבולעפיה  .כמובן  ,אפשר למצוא בקבלה התאוסופית גם חיבורים שעסקו
בשמות האל  ,כגון " פירוש שם המפורש " של ר ' אשר בן דוד  ,מאמרים קצרים בחוג " ספר

העיון " ובקבלת האחים הכהנים  ,אך הגימטריה  ,הנוטריקון והתמורה  ,לא קנו לעצמם
אחיזה איתנה בקבלה התאוסופית  .החל מסוף המאה הי " ג החל תהליך של גיבוש רעיונות

המופיעים באסכולות הקבליות השונות :הזרמים שהיו קיימים בנפרד במאה הי " ג נשפכים
זה לתוך זה ומתערבבים  ,וכך אפשר למצוא כבר בתיקוני ז ר וב " ספר הקנה

"

 19י

ראו  :וולפסון  ,אבולעפיה ,

עמ ' ; 56

אידל  ,שם ,

אידל  ,שם  ,עמ' . 150 - 149

120

ראו  :וולפסון  ,שם ,

121

ראו  :אידל  ,קץ ; וולפסון  ,שם  ,עמ ' . 54 - 53

122

ראו אידל  ,אברהם אבולעפיה  ,עמ ' . 85 , 80

עמ ' ; 58 - 57

עמ ' , 151 - 150

. 157

והפליאה "

משמעויות המונח " קבלה " ן

69

רעיונות ושיטות מחשבה השייכים לאסכולות שונות  .בין הנושאים שהקבלה האקלקטית
החדשה קלטה היו גם אחדים מרעיונותיו של ר ' אברהם אבולעפיה  ,ומכיוון שאלו הפכו
במרוצת השנים לנכסי צאן ברזל של הקבלה  ,הפך גם הוגם  -יוצרם לאחד מעמודי התווך

של הקבלה  .לעתים לווה תהליך זה בקוריוזים לא מעטים  :מקובל כמו ר ' יהודה חייט ,
אשר התנגד בצורה חריפה לספריו של ר ' אברהם אבולעפיה  ,קיבל את רעיונותיו כאשר

מצא אותם בפירוש למערכת האלוהות של ר ' ראובן צרפתי  123 .כך הפך ר אברהם אבולעפיה ,
בעל כורחו  ,לאחד מאבותיה של תנועה אשר הוא עצמו הסתייג מרבים מרעיונותיה .
כמובן  ,מקומו של ר ' אברהם אבולעפיה בהבנת מהותה של הקבלה בולט בין מחברים
שהיו בעלי נטייה לראות בחכמה זאת גישה הקרובה אל הפילוסופיה  .כפי שראינו לעיל ,

ר ' אברהם אבולעפיה נטה לשלב תפיסות מן הפילוסופיה במערך המושגים שהוא השתמש

בהם במסגרת הצגת שיטתו ; מדי פעם ראינו תיאורי קבלה כחכמה מושכלת או שכלית .
המשך למגמה זו ניכר בעליל אצל ר ' יוחנן אלימנו  ,ממוריו של פיקו דלה מירנדולה ,
ובכתביו של מקובל נוצרי זה 24 .י כך  ,למשל  ,אנו קוראים באחד מכתביו של אלימנו ,
בהמשך ישיר למובאה שהביא מספר " חיי העולם הבא " של ר ' אברהם

אבולעפיה :

ומתוך צירוף האותיות אשר בו נכלל שבעים לשונות נמצא כל המחשבות והחכמות
השכליות ותשיג על פי הצירוף  ,מבלי ספר אחר  ,כל החכמות היצירה והמרכבה
וסתרי תורה  ,מה שלא השיג שום פילוסוף וכל זה בידיעת צירוף שם המפורש
והשפע השכלי הנשפע עלינו הנאצל הפועל.

125

אולם  ,מעבר להשפעתה של התפיסה הרמב " מית על דמות הקבלה הנבואית והסתעפויותיה
בקסטיליה אצל ר ' יוסף ג ' יקטילה ור ' שמעיה בן יצחק  ,ואחר כך על הדרך שהבינו את
הקבלה בתקופת הרנסנס  ,הרי שגם המימד המספרי החזק של קבלה זו עשוי היה להשפיע
על הדרך שהבין אותה מקובל נוצרי אחר  ,יוהנס רויכלין  .בחיבורו

De arte Cabalistica

גרס רויכלין כי הקבלה היא המקור של הפילוסופיה הפיתגורית  ,כיוון שפיתגורס הביא

אותה מן המזרח ; רויכלין השתדל לציין את הזיקות בין שני גופי הידע הללו  .רויכלין
היה גם מודע לקבלתו של ר ' אברהם אבולעפיה  ,וייתכן שהיכרות זו השפיעה על טענתו
בדבר הזיקות בין פיתגוריות והקבלה .

מקויות

126

ומבת עומק

הדיונים דלעיל מלמדים  ,לדעתי  ,על המקורות העיוניים שמהם שאב ר ' אברהם אבולעפיה

את תפיסותיו על אודות מהות הקבלה  :תפיסות רמב " מיות  ,אבן סינאיות  ,פיתגוריות ,

123

124

על נושא זה ראו אידל  ,מפגשים  ,עמ' . 216 - 215
ראואידל  ,אלימנו  ,עמ '

311 - 310

הערה

, 68

 . 321 - 320על השפעתם המשמעותית של כתבי אבולעפיה

בתרגומם הלטיני על תפיסת הקבלה של פיקו ראו וירשובסקי .
125

שער החשק  ,לה ע " ב .

126

על נושא זה ראו במבוא הנדפס אצל רויכלין  ,עמ ' זן . xiv -
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'

הרמטיות ומגיות מתקופת הגאונים וחסידי אשכנז ; המיגוון של מקורות אלה פחות בולט

בעיצוב דמותן של האסכולות התאוסופיות -התאורגיות  .בעוד שר ' אברהם אבולעפיה
שאב ממקורות בעלי נטייה לתאולוגיה אפופטית  ,אשר מדגישה את הבנת מבנה העולם
המושכל ויחסיו לעולם המוחשי  ,הרי שעיקרן של התאוסופיות התאורגיות נעוץ במבנים

פנים  -אלוהיים וממילא לפנינו תפיסות קטפטיות מובהקות  ,שמתעניינות הרבה פחות
במבנהו של העולם הנברא .
אין בהבחנות פנומנולוגיות אלה משום הפרדה מוחלטת בין שתי האסכולות במאה
הי " ג  .ברור  ,כפי שהדגמתי לעיל בנושא הקורבנות  ,כי קיימות נקודות השקה ביניהן
וחשוב לחשוף אותן כדי להבין באופן טוב יותר את הגישות המרכזיות שמאפיינות את
שתי האסכולות  ,אולם נקודות השקה אלו צריכות להיבחן כחלק ממבני העומק הכוללים
המצויים בשתי האסכולות שנידונו  .דרך אחת היא לדובב את תפיסתם העצמית של

המקובלים ויחסם אל האסכולות הקבליות האחרות  .כאשר אפשר להצביע על תודעת
שוני מנומקת  ,ועוד יותר כאשר אסכולות קבליות הגיעו לידי התנגשות המלווה בביקורת
הדדית חריפה ,

127

מוטב לחוקר להתעמק במכלול הסיבות שהביאו לידי תודעת השוני

ולוויכוח  .לדעתי  ,לא נעשה די במחקר בכיוון זה כדי לבנות פנומנולוגיה של התופעות
הקבליות השונות .

אולם אין החוקר חייב לסמוך רק על דברי המקובלים שהוא חוקר ; לעתים הסיבות
למתחים ביניהם אינן דווקא מחלוקת מושגית מובהקת וייתכן שגורמים חשובים נוספים

עשויים להשפיע על היווצרות המחלוקת בין המקובלים  .על החוקר להפעיל את שיקול
דעתו בדבר מהות התופעות שהוא חוקר גם מבלי עדויות על ויכוח  ,מתיחות או תודעת
שוני  .כך  ,למשל  ,חשיפתן של סוגות ספרותיות הרווחות באסכולה מסוימת  -כגון פרשנות
לעשר הספירות בקבלה התאוסופית  ,או פרשנות לטעמי המצוות  ,המצויה באסכולה

זו  -לעומת חסרונן של סוגות אלה באסכולה אחרת  ,הנבואית  ,עשויה ללמד על מבנה

העומק האופייני לאסכולה כלשהי .
זאת ועוד אחרת  :מבני עומק שונים מופיעים לא רק מהעדפת נושאים הקשורים
לסוגה ספרותית כלשהי  ,אלא גם ממבחר המקורות המניקים מבנים אלה  ,כפי שהצעתי
לעיל .ר' אברהם אבולעפיה הושפע יותר ממיגוון רחב של מקורות פילוסופיים  :אריסטוטליים
ונאו  -אריסטוטליים  ,פיתגוראיים  ,הרמטיים ואולי נאו  -אפלטוניים מסוימים  " -ספר

הסיבות "  -שאיננו חופף את המקורות שמהם ינקו ראשוני המקובלים או רובם של
מקובלי קטלוניה וקסטיליה בני דורו  .גם השפעתה של תורת הסוד האשכנזית  ,הבולטת
אצל ר ' אברהם אבולעפיה  ,בולטת פחות בקבלה הספרדית לסוגיה במאה הי " ג  .למרות
שמסורות סוד אשכנזיות הגיעו לקטלוניה  ,שם סביר מאוד להניח כי ר ' אברהם אבולעפיה
פגשן לראשונה בברצלונה  ,רישומן של מסורות אלה על הקבלה הספירתית שהתפתחה
שם קטן לאין

121

ערוך .

ראו אידל  ,רשב " א .

משמעויות המונח " קבלה " ן
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השוני הפנומנולוגי גרם  ,כנאמר לעיל  ,גם לפולמוס חריף בין ר ' אברהם אבולעפיה

לרשב " א  .כתוצאה מהפולמוס  ,אך גם מתהליכים של גיבוש הקבלה הספרדית בכיוונים
נומיים מובהקים  ,בשארה הקבלה הנבואית מחוץ למעגל המקורות שהיפרו את קבלת
הספירות אחר שנות התשעים של המאה הי " ג  .לפיצול פנומנולוגי נוסף אפוא פיצול

גאוגרפי  .הקבלה הנבואית פרחה באיטליה ובסיציליה  ,ובמידה מסוימת בקיסרות הביזנטית
ובארץ ישראל  ,מקומות שקבלת הספירות לא היתה בהם הכוח המרכזי או הבלעדי
בשלהי המאה הי " ג .
מעניין לציין כי הקבלה הנבואית  ,עם כל חובה הגדול לתורות הסוד של חסידות

אשכנז  ,רווחה דווקא בין מחברים ממוצא מזרחי  ,מלבד ר ' אברהם אבולעפיה  .הרי עצם
שמו של מורו של אבולעפיה  ,ר ' ברוך תוגרמי  ,מעיד על מוצאו ; ר ' נתן בן סעדיה חראר ,

תלמידו של אבולעפיה  ,ור ' יצחק דמן עכו  ,תלמידו של

ר ' נתן  ,אינם נמנים

לא על היהדות

האשכנזית ואף לא על הספרדית .
כפי שראינו לעיל  ,אפשר להניח כי הופעתן של תפיסות הקבלה אצל ר ' אברהם אבולעפיה
מובנת טוב יותר אם נזדקק להקשרים הפילוסופיים השונים שהוא הכיר  .כך  ,למשל ,
הסתבר כי המונח " קבלה נבואית "  ,שהוא כל כך מרכזי לשיטתו  ,צמח כחלק מהתפתחות

בתחום ההגות הפילוסופית  .אולם  ,חשיפתם של המקורות הפילוסופיים  ,חשובים ככל
שיהיו  ,צריכה להתנהל יחד עם בדיקתם של המקורות היהודיים הקדומים והימי ביניימיים ,
שנחשבו מאוד בעיניו של ר ' אברהם אבולעפיה כשורשיה של קבלתו  :ספר יצירה  ,ספרות
ההיכלות וחסידות אשכנז  .במילים אחרות  ,הבנה מעמיקה יותר של קבלתו הנבואית של

ר ' אברהם אבולעפיה ניתנת להבנה כניסיון מקיף להציע סינתזה בין היסודות השכליים
שמקורם בהגות הפילוסופית הימי ביניימית למיניה  ,שמקורה בפילוסופיות יווניות
והלניסטיות שונות  ,ובין מסורות יהודיות שעיקר עניינן שימושים שונים בחומר

לשוני :

שמות האל  ,האלף -בית העברי וצירופי אותיות ושמות  .אם לשפוט את שיטתו הקבלית
של ר ' אברהם אבולעפיה מן הזווית של התפתחותה של ההגות היוונית-ההלניסטית
בתוך היהדות הימי ביניימית  ,הרי אפשר לקבוע כי ר ' אברהם אבולעפיה וממשיכיו תרמו
לתפנית לשונית במסורות היהודיות הקודמות שהעניקו רק חשיבות מוגבלת להיבטים
הלא-סמנטיים של השפה  128 .סינתזה זו לא נשארה נחלתה של הקבלה בצורותיה היהודיות

אלא פרצה החוצה ותרמה לכיוון חדש בהגות האירופאית  .ייתכן שהדבר קרה כבר בימיו
של ר ' אברהם אבולעפיה  ,בהגותו של ריימונדוס לולוס

היתה ידועה ובעלת השפעה בקבלה הנוצרית

128

129
130

; 129

מראשיתה .

ללא ספק  ,תפנית לשונית זו

150

על תהליך זה והשפעתו האפשרית על ז ' ק דרידה ראו  :אידל  ,קבלה ופרשנות  ,עמ '  ; 418 - 417אידל ,
דרידה .
על כך ראו אידל ,רמון לול ,עמ' . 174 - 170
ראו וירשובסקי .

ן
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אולם  ,אין כוונתי לעסוק כאן בהשלכותיה של הסינתזה השכלית -הלשונית על תופעות
מסוימות בהגות אירופאית אלא להדגיש את מקומה של הקבלה הנבואית בהתפתחות
הכוללת יותר של המיסטיקה

היהודית .

131

לבסוף  ,אני מציע לשרטט את הקווים העיקריים של המיסטיקה היהודית  .הקו הראשון

הוא הקו שהקבלה הנבואית הוא חלק הימנה  .ראשיתו של הקו בתופעות נבואיות במקרא ,
המשכו בספרות האפוקליפטית שנשתרשה בשפות שונות  ,בספרות ההיכלות ובספר
יצירה  ,בתורות הסוד באשכנז וצרפת  ,בקבלה הנבואית והסתעפויותיה בסוגי הקבלה ,
החל במאה הי " ד  ,ולבסוף בסוגיות אחדות בספרות החסידית במזרח אירופה  .כיוון זה
מאופיין בהסתמכות משמעותית מאוד על יסודות השפה בצירופיהם השונים  ,על מנת
להשיג חוויות דתיות חורגות ופעולות יוצאות דופן  .קבלתו של ר ' אברהם אבולעפיה ,
שלא במקרה כונתה בשם " קבלת השמות "  ,מייצגת שלב חשוב בקו זה  ,שתיווך בין

השלבים הקודמים להתפתחויות המאוחרות  ,אך הוסיפה יסודות חדשים  -התפיסות

העיוניות שתוארו לעיל  ,ויסודות מסוימים בטכניקה המיסטית כגון הנשימות .בקו זה של
התפתחות יש חשיבות לדמויות מסוימות  ,כמו חנוך  ,כחלק ממהלך המבקש להשיג מעמד

מיוחד למיסטיקון  ,המושג בשינוי עמוק באישיותו  :לפעמים הגוף המתואר כאילו הוא
משתנה ומתדמה לאל או למלאך  ,לפעמים הנשמה או השכל משתנים  .במגמה אפותאותית
זו מילאה הקבלה הנבואית תפקיד חשוב  ,בהדגשת האפשרות להשיג חוויות של אחדות
מיסטית עם האלוהות או עם השכל הפועל  .משום כך  ,בקו האפותאותי יש לאישיות

המיוחדת תפקיד מרכזי לא פחות מן התורה שהיא מעבירה  .ר ' אברהם אבולעפיה חשב
עצמו למשיח  ,ואילו המעמד המיוחד של הצדיק בחסידות ברור .

הקו האחר הוליד את קבלת הספירות  .לעומת הקבלה הנבואית  ,אפשר לראות בקבלת
הספירות שלב במהלך אחר  ,שלב שבמרכזו עומדת זהות האל  ,ביטויי רצונו ויחסי הגומלין
בין ביטויים אלה לבין המאמין הנענה לציווי הדת  .במילים אחרות  ,לקבלה התאוסופית-

התאורגית יש שורשים מוקדמים יותר ; להיבטים התאורגיים שבה יש אחיזה משמעותית
בתפיסות מסוימות בהגות הרבנית  .אפשר לראות בקבלה התאוסופית הרחבה והעשרה

של התאורגיה החז " לית  .גם ליסודות התאוסופיים יש שורשים מוקדמים בתורת מידות
האל הרבנית ובמסורות שונות בדבר האצלה שאינה נפרדת מן האלוהות או במעמד
המיוחד של תבניות של עשיריות ,

132

המצויות במסורות קדומות הקשורות לאלוהות .

משום כך אפשר להבין את הקירבה הרבה בין הקבלה התאוסופית -התאורגית ובין המימסד

הרבני ולהבין טוב יותר את המתח שהיה בין הקבלה הנבואית והחסידות ומימסד זה  .אין
צורך לומר כי קווים אלה איבם קווים מקבילים שאינם נפגשים  ,אלא מגמות יסוד ,

שלא רק מצויות במתח אלא גם מעשירות האחת את רעותה  .החל בר ' יצחק דמן עכו ,

% 31
132

על תרומתה של קבלתו של אבולעפיה לקבלה ראו גם פרק ה ' אצל אידל  ,חוויה  ,וכן אידל  ,דרידה .
ראו אידל  ,פרקים ,

עמ ' ; 99 - 85

. 145 - 128

משמעויות המונח " קבלה " ן
והמשך במקובלי ם כר ' מש ה קורד וביר ו ,

משקלוב ,

135

133

ואח ר כך בחסידות 134ובכתבי ר ' מנח ם מנדל

אפשר למצוא מזיגות שונות ופוריות

133

ראו שם  ,עמ ' . 184 - 179

134

ראו אידל  ,חסידות  ,עמ ' . 121 - 98

135

ראו אידל  ,ר ' מנחם מנדל משקלוב .
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אתר הגאונים

בנימין מנשה לוין  ,אוצר הגאונים  ,ו  ,ירושלים תרצ " ד.

אוצר עדן גנוז

ר טודרוס אבולעפיה  ,אוצר הכבוד  ,ורשא תרל"ב.
אוצר עדן גנוז  ,כ"י אוכספורד-בודליאנה . 1580

אתר הכבוד
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