לא לשאול כל שאלוה
גרשם שלום וחקר המיסטלקה היהודית בת ימינו
בועז הנס
לזכר שרל מופסיק ז " ל
בתורת הקדמה רצוני

לספר כאן מעשה שאירע לאיש צעיר ממיודעי בשנת . % 924

האיש בא לירושלים  ,כשאצטלה צנועה של פילולוגיה והיסטוריה מודרנית על
שכמו  ,וביקש ליצור קשר עם חוג המקובלים האחרונים ששמרו במשך מאתיים
שנה על מסורת תורת הסוד של יהודי ארצות המזרח  .לבסוף מצא מקובל שאמר
לו  :מוכן אני ללמדך קבלה  ,אך בתנאי אחד שמסופקני אם תוכל לעמוד בו  .אפשר

שלא כל קוראי ינחשו מה היה תנאי זה  :לא לשאול כל שאלות .

1

בסיפור מיתי זה פתח גרשם שלום את הרצאתו " קבלה ומיתוס "  ,ההרצאה הראשונה
שהציג בכנס

" ארנוס " ( 05פ

"

1ע )  ,באסקונה שבשוויצריה  ,בשנת  . 1949בראיון עם מוקי

צור  ,שנערך בשנת  , % 974גילה שלום שאיש צעיר זה היה הוא עצמו  ,עובדה שבוודאי
היתה גלויה גם לשומעי הרצאתו בארנוס  .בראיון מספר שלום על תגובתו לתנאי שהציב
לפניו ר ' גרשון וילנר  ,המקובל האשכנזי הקשיש מישיבת " בית אל "  ,תגובה שאף היא

איננה מפתיעה  " :אמרתי לו אני רוצה לשקול את זה  .ואחר כך אמרתי שאינני יכול " .

2

באופן פראדוכסלי  ,בתשובה השלילית שנתן שלום הוא בעצם קיבל את התנאי שהציב

לפניו המקובל ובחר שלא לשאול שאלות  -ולא לחקור  -את הקבלה כתופעה חיה בת
זמנו .

3

גרשם שלום הזכיר אמנם מספר פגישות נוספות שהיו לו עם מקובלים ומיסטיקאים

באוטוביוגרפיה החלקית שחיבר  " ,מברלין לירושלים "  ,אולם הוא מתאר פגישות אלה
כאנקדוטות ואיננו מעלה את האפשרות של לימוד או מחקר של מיסטיקאים אלה  4 .ואכן ,
י

המאמר

מבוסס על הרצאה שנישאה בכנס החוגים למחשבת ישראל  ,שנערך באוניברסיטת בן -

גוריון שבנגב  ,במרץ  . 2003אני מודה ליוני נארב  ,חנן חבר  ,אנדרה לוי  ,חביבה פדיה  ,אמנון רז -

קרקוצקין ועדה רפפורט אלברט  ,שקראו טיוטה ראשונה של המאמר והעירו לי הערות חשובות ,
וכן גם למשה אידל  ,שלמרות הסתייגותו מחלק מטענותי ניהל איתי דו  -שיח פורה  ,שעזר לי לחדד
את דברי .

המאמר מוקדש לזכרו של ערל מופסיק ז " ל  ,שפרץ דרך בחקר הקבלה בת זמננו  ,ובתחומים רבים
אחרים בחקר המיסטיקה היהודית .
1

שלום  ,פרקי יסוד  ,עמ ' . 86

2

שלום  ,דברים בגו  ,עמ ' . 45

3

וסרשטרום  ,דת  ,עמ ' . 40 - 39 , 32

4

על פגישותיו של שלום עם בני חוגו של אוסקר גולדברג ראו שלום  ,מברלין לירושלים ,

פעמים

95 - 94

( תשרג )

עמ '

72 - 57

עמ '

ן

 58בועז הופ

פגישותיו של שלום עם מיסטיקאים ומקובלים בני זמנו לא הטביעו כל רושם על הקורפוס
המחקרי העצום שלו  .שלום  ,שטרח לחקור את כתבי היד הקבליים הנדחים ביותר שמצא ,
לא הקדיש אף מחקר למקובלי " בית אל " או לכל זרם קבלי אחר בתקופתו  .ישיבות

המקובלים שפעלו בתקופתו של שלום בירושלים  " -בית אל "  " ,רחובות הנהר " ו " שער
השמים " -

ומקובלים חשובים ( שמרביתם פעלו אף הם בירושלים בתקופתו של

שלום )

כגון ר ' שאול הכהן דוויק  ,ר ' יהודה פתיה  ,ר ' שלמה אליאשוב ור ' יהודה אשלג  -כמעט
שאינם נזכרים במחקריו של שלום ; הדבר נכון גם לגבי המיסטיקאים הספורים בני דורו
ששלום הביע הערכה אליהם  ,הרב קוק  ,ר ' מנחם מנדל שניאורסון ור ' אהרל  ,ה רוט .

5

גרשם שלום קיבל הכשרה פילולוגית ועסק בראש ובראשונה במחקר היסטורי  .ניתן
לטעון שהוא לא היפנה תשומת לב לקבלה בת זמנו בגלל האוריינטציה ההיסטורית-

הפילולוגית שלו  .אולם  ,שלום לא רק שלא פנה למחקר אתנוגרפי של מקובלים בני זמנו ,

אלא שהוא אף לא היפנה תשומת לב מחקרית לטקסטים קבליים שנכתבו ונדפסו בזמנו .
יתירה מזו  ,שלום שאף להגיע באמצעות המתודות הפילולוגיות וההיסטוריות אל היסוד
המטפיסי והמיסטי של הקבלה וביקש לתת תיאור מקיף של התופעה המיסטית היהודית .
סטיבן וסרשטרום  ,בספרו האחרון המוקדש לשלושת חוקרי הדת הגדולים של המאה
העשרים  ,עמד על ההבדל בין גרשם שלום  ,שדחה את האפשרות ללמוד ממקובלים  ,לבין
מירצ ' ה אליאדה

קורבין

) Corbin

) ( Mircea Eliade

שלמד וקיבל את סמכותם של גורואים בהודו  ,ודינרי

( י05א ) שניהל שיחות מעמיקות עם

שייח ' ים סופיים .

6

יש לציין גם את

ההבדל בין שלום לבין ידידו שלמה דב גויטיין  ,שרכש אף הוא הכשרה פילולוגית והיסטורית

בגרמניה  ,ולאחר שהיגר לארץ ישראל ( על אותה אוניה יחד עם
אתנוגרפי של היהודים התימנים .

שלום )

פנה למחקר

7

גרשם שלום לא עסק בחקר המיסטיקה היהודית בת זמנו לא משום שהיה היסטוריון
ופילולוג  ,אלא משום שכפר בחשיבותה וערכה של מיסטיקה זו  .בספרו המונומנטלי

174 - 178

( וראו להלן  ,הערה

; ) 42

על פגישותיו עם ר ' דוד הכהן  ,ראו שם ,

עמ ' 204

( וראו להלן ,

הערה  . ) 39מעניין לציין ששלום איננו מספר באוטוביוגרפיה שלו על פגישותיו עם מקובלי

" בית

אל "  .איזכור שלהם  ,וכן של מקובלי ישיבת " שער השמים  -ו " פורת יוסף " מופיע ( בהקשר לשוק
ספרי הקבלה

בירושלים )

שם  ,עמ '

. 206

פניה שלום סיפרה על פגישה של מקובלים עם בעלה

בשנות מלחמת העולם השנייה  ,אלא שהפעם היו אלה המקובלים שבאו להתייעץ עם שלום ( כל

העיר . ) 19 . 1 . 90 ,
5

סקירה קצרה של מיסטיקאים יהודים בשלהי המאה הי " ט וראשית המאה הכ' מצויה בערך
באנציקלופדיה יודאיקה  ,שנתפרסם אף בקובץ הערכים האנציקלופדיים של שלום ( שלום  ,קבלה ,
" קבלה "

עמ' . ) 85
ר ' לוי יצחק קרקובסקי  ,תלמידו של הרב אשלג ,

התייחסות קצרה לקבלת הרב אשלג מצוייה במאמר ביקורת ששלום חיבר על ספרו של

על

ב , Jewish socitzl St~ dies 15 ) 1953 ( -

היעדרו של מחקר המיסטיקה יהודית והקבלה כתופעות חיות אצל שלום

עמ ' . 312

( וממשיכיו ) ראו :

מופסיק  ,הקבלה ; אברמס  ,עמ '  , 231נארב  ,עמ '  . 175על כך עמד גם יצחק רובינסון בהרצאתו ,
" nterpretations

and Orthodoxy : Some Twentieth Cent~ ry

6

רובינסון ששלח ~לי העתק מהרצאתו .
וסרשטרום  ,דת  ,עמ'  32ועמ' . 40

7

שלום  ,מברלין לירושלים  ,עמ '

; 193 - 190 , 186

. " Kabbalah

פרנקל ,עמ' . 50 - 48

אני מודה

לפרופ '

r

לא לשאול כל שאלות

" Jewish Mysticism
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 , Adajoשיצא לאור בשנת  , % 94 %קבע שלום את הדברים
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ובמאמרו " הרהורים על אפשרות של מיסטיקה יהודית בימינו "  ,משנת  , 1963הוא כותב
כך  " :סוף סוף אפשר לומר שבדורותינו בדרך כלל  ,אין מיסטיקה מקורית  ,לא בעם ישראל

ולא באומות העולם " .

9

במאמר זה אטען שאין לראות בקביעות אלה תיאור של המציאות  ,אלא קביעה ערכית ,
המשקפת את הנחות היסוד של המחקר המודרני של הקבלה ושל המסגרת הדיסקורסיבית
והעמדה התרבותית שעיצבה מחקר זה  .עמדה תרבותית זו  ,שעוצבה במסגרת השיח
המודרניסטי ומתוך פרספקטיבה אוריינטליסטית  ,תרמה לדחיקתן של אמונות ופרקטיקות
מיסטיות ושל החוגים שהחזיקו בהם לשולי התרבות והחברה הישראלית  ,ולא אפשרה
לשלום  ,ובמידה רבה מקשה גם על חוקרי הקבלה כיום  ,להפנות מבט לחקר המיסטיקה
היהודית בת

זמננו .

ברצוני להדגיש שטענה זו איננה בגדר התקפה מוסרנית או " האשמה "  ,ואין בכוונתה

להמעיט בערך ההישגים המחקריים העצומים של שלום ושל ממשיכיו  .כוונתי במאמר
להפנות מבט ביקורתי אל מסגרת השיח ואל הנחות היסוד של תחום המחקר שממנו ובו
אני פועל  ,בכדי לנסות ולהבין כיצד פרספקטיבות אלו עיצבו את גוף הידע והפרקטיקות
המחקריות של התחום  .הפניית מבט ביקורתי שכזה  ,המתאפשרת לנוכח המסגרת ההיסטורית
והאידאולוגית השונה שבה אני פועל ,מתבססת על הישגיו המחקריים של שלום ותלמידיו .
העניין של שלום במיסטיקה היהודית ובקבלה נבע  ,כפי שהוא עצמו הבהיר  ,מן

האידאולוגיה הציונית  ,שאותה אימץ כנער בגרמניה  .בריאיון למוקי צור  ,שנזכר לעיל ,
אומר שלום כי
רציתי להיכנס לעולם הקבלה מתוך מחשבתי ואמונתי בציונות כדבר חי  ,כהתחדשות
של עם שהתנוון מאד  . . .עניינה אותי השאלה  :האם ליהדות של ההלכה היה די כוח
להתמיד ולהתקיים ? האם באמת ההלכה אפשרית בלי יסוד
חיות משל עצמה להתמיד בלי להתנוון במשך אלפיים שנה

8

שלום  ,זרמים עיקריים ,

עמ '

9

שלום  ,דברים בגו  ,עמ '

. 71

מיסטי ?

האם יש בה

? 10

. 34
וראו הרצברג  ,עמ '  . 198וראו גם את התרשמויותיו של וויינר ,

עמ '

 , 87 - 84מהרצאתו של שלום  .אני מודה לד " ר יוני גארב שהיפנה את תשומת לבי לדברי וויינר .
10

שלום  ,דברים בגו  ,עמ ' . 27 - 26
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שלום ראה את המיסטיקה היהודית והקבלה כביטוי של כוח החיות והמהפכנות של
היהדות  ,שאיפשר את קיומה בגלות  ,ובאופן דיאלקטי הוביל בסופו של דבר להשכלה
ולציונות .

11

הגלגול המודרני של כוח זה מופיע לדעת שלום בצורה חדשה בדורו במפעל

הציוני  .כך  ,ב " הרהורים על אפשרותה של מיסטיקה יהודית בדורנו " קובע שלום כי
עובדה יסודית היא שהיסוד היוצר  ,היונק מהכרה שורשית בדור זה  ,הושקע בצורות
בנין של חולין  .בנין זה  ,או שיקום זה  ,של חיי האומה  ,היה קשה  ,או עדיין הוא קשה ,
ודורש עצמת הכוונה או עצמת ביצוע  ,שספק הוא אם יניח מקום לביטוי פרודוקטיבי

של צורות מסורתיות  .עצמה זו כוללת הרבה ממה שבמסיבות אחרות היה משתקע
בתוך עולמה של המיסטיקה הדתית המוכרת ממנה ובה כמיסטיקה  .והרי כוח זה
הושקע עתה בדברים שלכאורה אין בהם קדושה דתית ולכאורה כולם חולין .

12

הפרספקטיבה של שלום מזהה את תקופת הגלות כתקופה שהמיסטיקה היהודית היתה
תופעה בעלת משמעות בהיסטוריה היהודית  .ראשיתה של המיסטיקה היהודית נקבעה
על ידי שלום בספרות ההיכלות  ,שאותה הוא תיארך למאות הראשונות לספירה  ,וסיומה

בהקמת ישיבת " בית אל " ובהופעתה של תנועת החסידות  .תפיסת המיסטיקה היהודית
ככוח החיוני של היהדות בגלות מסבירה את הפראדוקס שדווקא כאשר שלום הגיע
לארץ ישראל והשתקע בירושלים  ,שהיתה מרכז קבלי תוסס בשנות העשרים של המאה
הקודמת  ,ויכול היה סוף סוף להיפגש עם נושאי המסורת הקבלית  ,הוא העדיף להפנות
להם עורף ולחזור לשם מחקריו לספריות באירופה  ,כדי לבנות את המסד של חקר
הקבלה על אוצרות כתבי היד שהשתמרו שם .

13

הפרספקטיבה הציונית של שלום מיקמה

את הקבלה כגורם משמעותי בעבר של היהדות  ,שאיבד את תפקידו ההיסטורי בהווה .
מבחינה זו  ,טען ארתור הרצברג  ,בהשתמשו בביטוי ששלום עצמו נקט כלפי חכמי מדעי

היהדות שקדמו לו  ,שלום הכין " קבורה מכובדת " לקבלה
-

"

וע

) טס ades

these fascjnating s

14 :

Scholena was q~ ite clearly re -evoking

~

)

mately ,

0 ~ se the language of his charge aga~ nst the scholars of the
 WSLS part ofת  order ) 0 bury theal with d~ e respect .תו Wissenschaft school ,

Zionisna .

11

ראו  :ביאל  ,גרשם שלום  ,עמ '

; 163 - 162

WEkS

the Jewish past, the present

מאיירם  ,עמ ' , 164 - 163

; 167

רז  -קרקוצקין  ,ייצוגה הלאומי ,

עמ ' . 132
12

שלום  ,דברים בגו  ,עמ ' . 82 - 81

13

אמנם את סקירתו אודות מהקר הקבלה באוניברסיטה העברית  ,משנת  , 1937מסיים שלום בקביעה
שחקר הקבלה יכול להתנהל רק בירושלים משום שרק שם יכול החוקר לפגוש את שרידי הקבלה

שעדיין קיימים  .אולם מהמשך הדברים מתברר שכוונתו לספרים ולכתבי יד ולא למקובלים בשר

ודם  -ראו שלום  ,קבלה באוניברסיטה  ,עמ ' . 12
14

הרצברג  ,עמ '  . 199יצחק רובינסון  ,בהרצאתו שנזכרה לעיל בהערה  , 5משתמש באותו ביטוי  ,בהקשר
ליחסו של שלום למסורת הקבלית .
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שלום קבע כאמור שלא רק המיסטיקה היהודית  ,אלא המיסטיקה ככלל ,פסקה להתקיים

כתופעה בעלת משמעות בעולם המודרני  .לדבריו  " ,אין ספק שבדורות האחרונים לא
היו התעוררויות של יחידים שהביאו לידי צורות חדשות של התורות המיסטיות או

לתנועות בעלות משמעות בחיי הציבור  .דין זה חל על היהדות  ,הנצרות והאסלאם כאחת " .

15

שלום אמנם איננו מסביר תופעה זו  ,אולם  ,טענתו שאבן הנגף לגיבושה של מיסטיקה
יהודית משמעותית בזמנו היא אי  -האמונה ב " תורה מן

השמים " ,

והכרזתו כי " כולנו ,

במידה רבה אנרכיסטים מבחינה דתית "  ,מבהירה את הפרספקטיבה המודרניסטית של
שלום המאמינה בנצחון תהליך החילון ורואה את הצורות המסורתיות של הדת כתופעות
ההולכות ומאבדות את משמעותן הציבורית בעולם המודרני .

16

שלום אמנם איננו מאבד תקווה שהמיסטיקה תחזור ותופיע על בימת ההיסטוריה ,
אולם הוא מניח שמיסטיקה זו לא תחזור ותופיע בלבוש מסורתי  ,אלא מתוך

החילוניות :

אולי המיסטיקה תתגלה לא בלבוש הקדושה המסורתית  . . .אולי תתגלה הקדושה
הזאת לפני ולפנים של עצם החולין הזה  ,והמיסטיקה אולי אינה מוכרת בצורותיה
החדשות במושגי המסורת ? אפשר שמיסטיקה זו לא תהא תואמת את מושגי המסורת
השמרנית של המיסטיקאים  ,אלא תהיה בעלת משמעות חילונית  .ענין זה  ,שאני
רומז לו  ,איננו מצוץ מהאצבע  .יש ויש כאלה שראו בחולין של חיינו ובבנינה של
האומה את השתקפות המשמעות המיסטית של סוד העולם .

17

שלום מסיים את הרהוריו על אפשרות המיסטיקה היהודית בימיו באיזכור של לא
אחר מאשר וולט ויטמן
מוחלטים " -

 -המייצג  ,לדבריו  " ,הרגשה של קדושה מוחלטת שבחולין

כדוגמה לכך שיש תקווה להופעה מחודשת של מיסטיקה יהודית .

18

התפיסה

הנאו  -רומנטית הרואה בספרות ובאומנות את היורשת של הרליגיוזיות בעידן החילון
באה לידי ביטוי במקומות אחרים  ,בהם שלום מציג את קפקא כממשיכה המודרני של

הרוח המיסטית היהודית  .שלום מסיים את חיבור " עשרה מאמרים בלתי היסטוריים על
שלום  ,דברים בגו  ,עמ ' . 71
שם  ,עמ '  . 80 - 79על כך ששלום שלל את אפשרותה של קבלה חדשה משום שהאמונה ב " תורה מן

השמים " איננה אפשרית לאדם המודרני  ,עמד ליבם במאמרו " הרהורים על המשמעות הדתית של
מחקר הקבלה "  .אני מודה לפרופ ' ליבס שמסר לי עותק של מאמרו  ,שעדיין לא התפרסם  .לדעת
נארב ( עמ '  ) 175עמדתו של שלום  -שיקפה כנראה את התפיסה הבן -גוריונית שראתה ביהדות
הדתית שמורה נכחדת " .
שלום  ,דברים בגו  ,עמ '  . 82וראו  :הרצברג  ,עמ '  ; 199וסרשטרום  ,מבוא  ,עמ '  ; 139 , 38אברמס ,
עמ ' ; 230

ליבס  ,שם  .וראו גם את דברי שלום בסוף זרמים עיקריים ,

עמ ' " The Story ( of : 350
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שלום  ,דברים בגו  ,עמ '  . 82בראיון עם מוקי צור מספר שלום שהוא " קיבל על הראש " על האיזכור
של וולט ויטמן בהקשר זה  -ראו  :שם  ,עמ '  ; 54וויינר  ,עמ '  ; 87וסרשטרום  ,מבוא  ,עמ ' . 139 , 38
]0
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הקבלה " באומרו " כי באורח מופלג שאין כמותו נתן קאפקה ביטוי לקו התחום בין דת

וניהיליזם  .משם כך יש בכתביו שהם הצגה בנוסח חילוני של הרגשת עולם קבלית ( שלו

עצמו היתה בלתי ידועה ) בעיני אי אלו קוראים של הזמן הזה משהו מן האור הקפדן של
הקאנוניות  -של השלם השבריר " .

19

" אי אלו " קוראים אלה כללו כמובן את שלום עצמו ,

שבהרצאתו " דרכי אל הקבלה "  ,שנישאה באקדמיה הבווארית לאמנויות בשנת

, 1974

קבע כי שלושת ה " ספרים " המשקפים את רוחה של היהדות הם " התנ " ך  ,הזוהר וכתבי

קאפקה " .

20

דומה שאין ביטוי ממצה יותר של תפיסת היהדות של שלום מאשר הגדרה

כזו של הקנון היהודי .
המשכה של הרוח המיסטית היהודית מצוי  ,אליבא דשלום  ,לא רק בספרות אלא גם
במחקר האקדמי  ,מן הפרספקטיבה הציונית  ,של המיסטיקה היהודית  .שלום ראה את
המחקר האקדמי הציוני של היהדות בכלל  ,ושל הקבלה בפרט  ,כחלק מן התחייה הרוחנית
של היהדות ושאף להגיע באמצעות המתודות הפילולוגיות וההיסטוריות  ,אל היסוד
המטפיסי והמיסטי של

הקבלה .

21

כך  ,בסיום מכתבו לש " ז שוקן  " ,מלה גלוית  -לב על

הכוונות האמיתיות שלי בלימוד הקבלה "  ,משנת  , 1937הוא כותב

כך :

בראי הפלא המיוחד במינו של ביקורת פילולוגית משתקף לראשונה לגבי אדם בן זמננו
בצורה הנקייה ביותר  ,בסדרים המוסמכים של הפירוש  ,אותו מכלול מיסטי של השיטה
שקיומה בהכרח נעלם כליל דווקא בהשלכתה על הזמן ההיסטורי  .מכוח פארדוכס זה ,
מתוך ציפייה להיענות מן ההר  ,לניע קל כמעט בלתי נראה של ההיסטוריה  ,שיניחו לאמת
להגיה מתוך מה שנראה כ " התפתחות" ניזונה עבודתי היום כמו גם בראשית דרכי .

22

מבחינה זו  ,כפי שטען דוד ביאל  ,שלום ראה את המחקר האקדמי של הקבלה כיורשה

המודרני של המסורת הקבלית ' :

2

Scholenl therefore sees the Kabbalists as his prectirsors and Kabbaljstic
) 0ת

his theolog cal anarchisrn - but they afe

)0

theology as the precarsor

~
19

שלום  ,עוד דבר  ,עמ '  . 37וראו גם את דבריו במכתבו אל שוקן  " :חשיבה נסערת מאד הובילה אותי ,
הן אל ספקנות רציונאלית ביותר לגבי נושאי הלימוד שלי והן לחיוב אינטואיטיבי של תזות מיסטיות

שהיו נתונות על קצה הגבול הדק בין הדת לניהילזם  .הרי הביטוי המושלם שאין למעלה הימנו של
הגבול הזה  ,שהוא תיאור מחולן של תחושת עולם קבלית לגבי אדם בן זמננו  ,הוא הוא  -שבמאוחר

יותר השרה בעיני זוהר כמעט קאנוני על כתבי קפקה "  -שם  ,עמ ' . 29
20

שם  ,עמ ' . 304

21

ביאל  ,גרשם שלום  ,עמ '  , 74עמ '

; 103 - 100

רז  -קרקוצקין  ,ייצוגה הלאומי ,

עמ ' 141

הערה

; 37

אידל  ,על הנבואה  ,ליבם  ,הרהורים .
22

שלום  ,עוד דבר  ,עמ '  . 31 - 30עוד קודם לכן  ,בשנת  , 1925סיים שלום את מכתבו המפורסם לביאליק
בדברים הבאים  " :ובסוף עבודות אלה אקווה לעשות מה שהביא אותי בשעתו לכל החקירות האלו
והביא אותי שלא ברצוני להתמסר לחקירות פילולוגיות שאני אמנם יודע גבולותיהן  :לענות על

השאלה  :היש ערך לקבלה אם לאו ?  . . .ואודה לפניך ולא אבוש  ,כי האינטרס הפילוסופי הזה הוא -

הוא שיהי בעזרי גם בשעת החקירה הבלשנית
23

ביאל  ,גרשם שלום  ,עמ ' . 102

וההיסטורית " -

שלום  ,דברים בגו  ,עמ ' . 63

לא לשאול כל שאלות
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מכאן  ,שלדעת שלום המשכה של הרוח המיסטית היהודית מצוי בעולם החילוני  -ביצירותיו
הספרותיות של קפקא  ,במפעל הציוני של בניין האומה ובמחקר הפילולוגי ההיסטורי
של הקבלה  ,מבית מדרשו של שלום  -ולא בחוגי מקובלים והמיסטיקאים בני

זמנו .

הפרספקטיבה המודרניסטית והציונית של המפעל המחקרי של שלום עוצבה  ,כפי
שהראו לאחרונה מספר חוקרים  ,במסגרת השיח האוריינטליסטי .

24

דויד ביאל עמד על

ייחודה ומורכבותה של הפרספקטיבה האוריינטליסטית של יהודים אירופאיים  ,שכינון
" המזרח " בתודעתם היה כרוך בכינון זהותם העצמית כאירופאים וכיהודים

כאחד  25 .אמנון רז  -קרקוצקין הצביע על היחס האמביוולנטי של הציונות

( = מזרחיים )

ל " מזרח " :

" באופן

פרדוקסלי לכאורה  ,יציאת היהודים מאירופה והקמתה של התיישבות יהודית במזרח

היו בסיס להשתלבות במערב דווקא  ,ולהגדרת היהודים כלאום אירופי " .

26

פרספקטיבה

זו עומדת ברקע בחירתו של שלום להגר לארץ ישראל ולהתמקד במחקר הקבלה  .בדומה
להגירה לארץ ישראל  ,גם הבחירה במחקר הקבלה היתה בגדר פנייה אל המזרח  .תחומי
המחקר ששלום פנה לעסוק בהם  -יהדות ומיסטיקה  -נתפסו כקטגוריות

" אוריינטליות "

מובהקות בתודעה המערב אירופאית של המאה הי " ט וראשית המאה הכ ' .

27

הפנייה

ל " מזרח " של שלום  ,כמו של אינטלקואלים יהודים רבים אחרים בני דורו  ,היתה כרוכה
באמביוולנטיות אוריינטליסטית אופיינית של משיכה ורתיעה מן ה " מזרח "  ,שנתפס בעת

ובעונה אחת כאקזוטי וכמנוון  ,כאותנטי וכנחשל  .אמביוולנטיות זו  ,שנשאה אופי מורכב
במיוחד בתודעת יהודי אירופה בכלל ובתודעה הציונית בפרט  ,באה לידי ביטוי בהדגשתו

24

ראו  :אניג ' אר ,
עמ ' ; 52 - 49

עמ ' ; 118 - 114 ; 96

ביאל  ,שבתאי צבי ,

עמ ' ; 110 - 107

רז  -קרקוצקין  ,אוריינטליזם ,

רז  -קרקוצקין  ,ברית שלום  ,עמ '  . 110 - 100על היבטים אוריינטליסטים בחקר הקבלה

עמד גם אברהם אלקיים בכמה הרצאות שנשא לאחרונה .
25

ביאל  ,שבתאי צבי ,

עמ '

 . 88על

התמודדותם של יהודי מערב אירופה עם דימוים האוריינטלי ראו

מנדם  -פלור  ,עמ ' . 633 - 631
26

רז  -קרקוצקין  ,אוריינטליזם  ,עמ '  . 44וראו גם  :רז  -קרקוצקין  ,ברית שלום  ,עמ ' , 100

; 407 - 406

ביאל ,

שבתאי צבי  ,עמ ' . 89
27

על ההקשר האוריינטליסטי של המשיכה אל המיסטיקה בגרמניה בתקופה זו ראו מנדס  -פלור ,

 ; 629 - 623על היהודי כבן המזרח  ,שם  ,עמ'  . 629 - 641על

עמ '

הכללת לימודי היהדות במסגרת הלימודים

האוריינטליסטים באירופה  ,וכן על הזיקה וההבחנה שבין " הבראיזם " ל " אוריינטליזם "  ,ראו רז -
קרקוצקין  ,אוריינטליזם  ,עמ '  . 40 - 37על כריכתם יחד של המושגים " מיסטיקה " ו " מזרחיות " במחקר
האנתרופולוגי הישראלי עמד אנדרה לוי בהרצאתו " האנתרופולוגיה והאנתרופולוגיזציה של
המיסטיקה המזרחית בישראל "  ,שנישאה במכון ון ליר  ,ביוני  . 2000על פרספקטיבות אוריינטליסטיות

בחקר הקבלה ראו

אניג ' אר  ,עמ ' 118 - 113

( וראו את תשובתו של אידל לדברי אניג ' אר  ,אידל ,

לכוון  ,עמ '  . ) 13 - 47אינני שותף לביקורת התוקפנית של אניג ' אר כנגד המחקר של אידל וליבם ,
ובניגוד אליו אני סבור שהמחקר של השנים האחרונות מציע פרספקטיבות חדשות המאפשרות
לבחון באופן ביקורתי את המסגרת הדיסקורסיבית והנחות היסוד של חקר הקבלה  .וראו גם רז -
קרקוצקין  ,אוריינטליזם ,

עמ ' 50

הערה . 17
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של שלום שהחזרה לארץ ישראל איננה בגדר טמיעה בלבנט ,
אניג ' אר29

הגדולים .

28

וכן  -כפי שהדגיש גיל

 -בדבריו על רגשות ההערצה והדחייה המתעוררים למקרא כתבי המקובלים

30

ביטוי מובהק של האמביוולנטיות של שלום ביחם לקבלה הוא שלילתו את המיסטיקה
היהודית בת זמנו  .החשיבות העצומה ששלום העניק למיסטיקה היהודית כתופעה היסטורית
ודחייתו את המיסטיקה כתופעה אקטואלית מבטאים עמדה אוריינטליסטית אופיינית ,

המאדירה את

" המזרח " כמקור

של ידע ארכאי ואותנטי אך תופסת את ההווה

31

" המזרחי "

( שכלל  ,בתודעת יהודי מערב אירופה גם את המציאות של יהודי מזרח אירופה ) ,

32

כקפוא ,

מנוון ונחשל .
כידוע  ,שורשיה של המיסטיקה היהודית באו  ,על פי תפיסתו של שלום  ,מן המזרח .
ההתפתחויות המשמעותיות האחרונות של המיסטיקה היהודית התרחשו לדעתו במאה

הי " ח  ,עם הקמת " ישיבת בית אל "  ,שאותה תיאר כ " מרכזם של המקובלים משבטי הספרדים

והמסתערבים ( וגם התימנים ) " ,

33

והופעת החסידות במזרח אירופה  ,שאותה הגדי ר שלום

כ " התפרצות הרלגיוזית הגדולה האחרונה שהיהדות ידעה בסמוך לנעילת השערים " .

34

לאחר החסידות  ,אומר שלום  " ,פנו כוחותיה היוצרים בתקופת האמנסיפציה והליבראליזם

שלום  ,דברים בגו  ,עמ ' . 143

וראו גם ביאל  ,שבתאי צבי  ,עמ '

, 89

. 108 - 107

אניג ' אר  ,עמ ' . 91 - 90
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שלום  ,זרמים עיקריים  ,עמ '  . 36יש לציין שהתבטאות

דומה מאוד מופיעה בהקדמה לאגדות ר ' נחמן מברסלב של בובר  ,הכותב ( על פי תרגומו של
שלום  ,עוד דבר  ,עמ '  . . . " ) 381כך נוצרו כתבים כמו ספר הזוהר המעוררים הן התפעלות והן סלידה " ;
עמ ' 5

וראו בובר ,

( שם הביטוי מרוכך יותר )  .רון מרגולין עמד על כך שהמבוא של בובר

לראשונה בגרמנית בכותר

( Der Judische Mystik

( שנדפס

מהווה את הסכימה שלפיה כתב שלום את

" זרמים עיקריים "  -ראו מרגולין  ,עמ '  . 5האמביוולנטיות של שלום ביחס לקבלה ולמיסטיקה באה
לידי ביטוי גם בהערכתו את אישיותו של מחבר הזוהר ( האופיינית לדבריו למיסטיקאים רבים ) :
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שלום  ,זרמים עיקרים  ,עמ '  . 175וראו  :אניג ' אר  ,עמ ' , 90

; 117

רז  -קרקוצקין  ,ברית שלום  ,עמ ' . 100
ראו  :דים ולואיס  , 53 ,סעיד  ,עמ ' . 93 - 92 , 53
אשהיים ,

עמ ' ; 20

כזום ,

עמ ' 396 - 395

( על כריכה ביחד של יהודי ארצות האסלאם ויהודי מזרח
עמ '  ; ) 399מנדס -

אירופה בתודעת יהודי מערב אירופה בראשית המאה העשרים  ,ראו גם שם ,
פלור  ,עמ '  . 633 - 632יש לציין שבובר גילה אמביוולנטיות " אוריינטליסטית " דומה ביחס לחסידות ,
שאת ראשיתה האדיר אך את ההווה שלה ראה כמנוון  -ראו  :אשהיים ,
; 345 - 349

מנדם  -פלור ,

עמ ' 656

משמעותית בהווה  ,וראה

עמ '  ; 126גילמן  ,עמ '

הערה  . 122גם בובר הכחיש את קיומה של מיסטיקה יהודית

בר ' נחמן מברסלב את המיסטקאי

היהודי האחרון  -ראו בובר  ,עמ ' . 3

שלום  ,דברים בגו  ,עמ ' . 71

שלום  ,עוד דבר  ,עמ' . 205
האחרון " -

כותר הפרק העוסק בחסידות ב " זרמים עיקריים " הוא " החסידות  ,השלב

ראו מרגולין  ,עמ ' . 5

לא לשאול כל שאלות

למסלול שונה

בהחלט " - 35

65

כלומר אל ההשכלה  ,וממנה  ,באופן דיאלקטי אל הציונות ,

השלב האחרון בתהליך התפתחותה הדיאלקטית של הרוח המיסטית היהודית  .תופעות
תרבותיות שלא נטלו חלק בתהליך זה  -בכללן הזרמים המיסטיים של המאות הי " ט

והכ ' ,

שהמשיכו להתקיים במרחב התרבות האסלאמי ובמזרח אירופה  -נתפסו על ידי שלום
כמצויות בשולי המסלול המרכזי של ההיסטוריה היהודית .

36

את המיסטיקה היהודית בת

זמנו  ,שהתקיימה כמסורת חיה של חסידי מזרח אירופה ו " שבטי הספרדים והמסתערבים " ,

תיאר שלום במושגים של שימור וניוון  .לדבריו " קיים בדור זה המשך של צורות קדומות ,
בחינת ירושה יקרה חיהי או ירושה שהלכה והתנוונה ועדיין קיימת בלבושיה  ,אף כי
פרחה ממנה

נשמתה "  .י3

תפיסה זו של המיסטיקה היהודית של שלום ובית מדרשו  ,השתלבה

ביחס השלילי של הזרמים ההגמוניים בתרבות הישראלית אל נושאי המסורות המיסטיות
ומייצגיה של

ה " גלותיות "  -ה " שחורים "

של התרבות הישראלית

ה " לבנה " -

יוצאי

ארצות האסלאם והחרדים יוצאי מזרח אירופה  .לצד הלגיטימציה שמחקר הקבלה העניק
למיסטיקה היהודית הוא הצדיק גם את דחייתם של נושאי מסורת זו לשולי החברה
הישראלית .

38

להתעלמותו של שלום מן המיסטיקה היהודית בת זמנו יש יוצאים מן הכלל  .בהרהוריו
על אפשרות המיסטיקה היהודית בזמנו  ,שלום מזכיר שלוש תופעות של מיסטיקה שהוא
מצא בהן עניין  :החסידות של ר ' אהרלה רוס  ,תנועת חב " ד  ,ובעיקר הרב קוק .

39

החשיבות

ששלום מייחס לרב קוק  -שאותו הוא אף הגדיר במקום אחר  ,כדוגמה האחרונה של
;

חשיבה קבלית יצירתית שאותה הוא מכיר - 40מדגישה את הפרספקטיבה הלאומית ,
שלום  ,שם .

ואכן  ,הקבלה בצפון אפריקה ובמזרח התיכון בדורות האחרונים ( בכלל זה  ,קבלת הרש " ש ומקובלי
בית אל )  ,וכן הקבלה של הגר " א ותלמידיו זכו לתשומת לב מועטה מאד במחקריו של שלום .

שלום  ,דברים בגו  ,עמ ' . 75
מעניין להשוות את יחסם של ההבראיסטים הנוצריים ליהדות וליהודים בני זמנם  ,כפי שתוארה על
ידי אמנון רז  -קרקוצקין ליחסו של שלום  ,וחוקרי קבלה אחרים  ,לקבלה ולמקובלים בני זמנם  .רז -

קרקוצקין  ,הצביע על כך שהשיח ההבראיסטי " אפשר הפרדה בין היבטים שונים של הספרות
היהודית שנתפסו כאותנטיים וכמבטאיה של אמת קדומה  ,ובין אותם היבטים באורח החיים היהודי
שנתפסו כזרים לתרבות האירופית הנוצרית ואף עוינים אותה  .הדימויים שיוחסו ליהודים בהקשר

זה היה מקבילים לאלה שיוחסו לאורינט ' כחלק מהשיח

רז  -קרקוצקין ,

האוריינטליסטי " -

אוריינטליזם ,

עמ '  . 39על עמדה דומה שמגלה השיח הישראלי ההגמוני ביחס לקבלה ולמקובלים בני זמננו  ,ראו
להלן  ,ליד ציון . 46
דברים בגו  ,עמ '  . 76 - 75כמיסטיקאי אותנטי מציין שלום ( שם ,

עמ ' ) 73

גם את נתן בירנבוים  .על

פגישותיו איתו ( שבהן למד ככל הנראה על חוויותיו המיסטיות ) מספר שלום במברלין לירושלים ,
עמ '  . 187לעומת זאת  ,שלום לא העריך במיוחד את תלמידו של הרב קוק  ,ר  ,דוד הכהן ,

" הנזיר " :

" כל מאמצי לרדת לסוף דעתו עלו בתוהו אבל הצד השוה שבינינו היה שכתבי אברהם אבולעפיה ,
במאה הי " ג  ,הטביעו רישומם עלינו  .כל עוד היינו שכנים ביקרתי אותו פעמים  . . .אך להתוכח עם
זאת " -

בעל תשובה על דרכי חקירת הקבלה והבנתה זוהי משימה חסרת תקוה  ,ומבשרי חזיתי

שם  ,עמ '  . 204מעניין לציין שכל המיסטיקאים הללו היו אשכנזים  .גם כאשר נפגש שלום עם מקובל
מבית אל  " ,מרכזם של המקובלים משבטי הספרדים והמסתערבים ( וגם התימנים ) "  ,היה זה מקובל

אשכנזי  ,ר ' גרשון וילנרן
שלום  ,זרמים עיקריים ,
auth 0
( ]' 5

Of

עמ ' 354

הערה
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החילונית והאוריינטליסטית של שלום  .חשיבות
המיסטיקה של הרב קוק בעיני שלום נובעת
מהפרספקטיבה הציונית של המיסטיקה
הקוקיאנית  ,מזיקתה של מיסטיקה זו לעולם
של

המושגים

האירופאית

הפילוסופיה

ומנכונותו של הרב קוק לחייב את הקדושה

שבחולין .

41

יחד עם זאת  ,מחויבותו של הרב

קוק ל " תורה מן

השמים "

היא כאמור  " ,אבן

נגף " בעיני שלום להפיכת המיסטיקה שלו
לתופעה בעלת

משמעות ציבורית בדורו .

לצד המיסטיקה של מקובלי " המזרח " ושל
החסידות המזרח אירופית  ,ששלום הגדירה
כקפואה ומנוונת  ,ולצד המיסטיקה של הרב
קוק וכמה דמויות נוספות  ,ששלום העריך
כמיסטיקה מקורית  ,אך חסרת משמעות
היסטורית בעידן המודרני  ,התייחם שלום
גם לכמה נציגים של חוגים אוקולטיים בני

זמנו  -יהודים ולא יהודים  -שגילו התעניינות
במיסטיקה היהודית  .למרות ששלום גילה

,

1
ן ,,

סקרנות מסוימת לגבי חלק מחוגים אלו  ,שצמחו
במערב אירופה  ,הרי שהוא דחה אותם כהזיות ,

הרב אברהם יצחק הכהן קוק ביום עלותו
לארץ מבויסק 1904 ,

שרלטנות

ופסודו -קבלה .

42

עוינות זו חושפת

" 11 15 the Aast exarnple of productive Kabbal stic thoaght of which 1 know

ב " הרהורים "  ,שנכתבו מאוחר

 . mind .אולם ,

~
יותר  ,ממעיט שלום בחשיבותו של היסוד הקבלי והמיסטי אצל הרב

קוק  ,וכן אצל שאר המיסטקאים שהזכיר  " :כבר אין הם מקובלים כאותם מקובלי בית אל או הקודמים

להם  .הקורא את ספרו של הרב קוק אורות הקודש מבין מיד שאין זה מקובל  ,זה אדם גדול שתירגם

נסיונו הדתי  ,שינק מירושת הדורות  ,ללשון בני אדם . . .

משותף לכל שלוש תופעות אלה הוא משהו

מוזר מבחינת בעייתנו  :הם ממעטים ככל האפשר את היסוד המיסטי שבהשראתם עד כדי חוסר
היכרו מכל

וכל " -

שלום  ,דברים בגו  ,עמ ' . 77 - 76

ראו  :רז  -קרקוצקין  ,הגולם ,

עמ ' ; 227 - 225

שלום  ,שם ,

עמ ' ; 78 - 77

שפירא  ,עמ ' . 15

שלום נפגש עם בני קבוצתו של אוסקר גולדברג  ,שאותם הוא הגדיר כ " מאגיקנים מטפיסיים " ( שלום ,
ולסר בנימין  ,עמ '

; 100 - 98

שלום  ,מברלין לירושלים  ,עמ' . ) 178 - 174

למרות גישתו השלילית של

שלום לגולדברג  ,שאותו הוא איבחן כ  -סכזואיד " ו " בעל הזיות "  ,הוא גילה עניין מסוים בקבוצתו
( מברלין לירושלים  ,עמ '  ) 154ואף הקדיש לו ערך באנציקלופדיה יודאיקה  .שלום נפגש גם עם
מחבר הספרות המיסטית גוסטב מיירינק )  , ( Meyrinkשאותו הוא הגדיר כ  -שרלטן " ואת ספריו
היסטריות " ( שם  ,עמ ' ; 158 - 156

בשם " פחדו  -קבלה " ו " צריחות שוק
מנדם  -פלור  ,עמ '  . ) 634לעומת זאת  ,את אלפרד שמידזר

)

על אודות מיירינק ראו גם

 , ( Schmid-Noerrסופר הצללים שחיבר

את ספרו האחרון של מיירינק  ,הגדיר שלום כ " מיסטיקאי אותנטי " ( שם  ,עמ' . ) 1 59
האוקולטיסט אליפז לוי ( הוא אלפונם לואיס קונסטאן -

את יצירותיו של

( Alphonse Louis Constant

כינה שלום

את עמדתו של שלום המקבלת את העיסוק
המסורתי בקבלה כאותנטי ( אך מנוון וחסר
משמעות היסטורית ) ואת העיסוק המחקרי
בקבלה  ,כמקצועי  .חוגים לא  -מסורתיים ,

לא לשאול כל שאלות ן
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העוסקים בקבלה באופן לא  -אקדמי הם  ,על
פי פרספקטיבה זו  ,לא אותנטים

ושרלטנים .

מחקריו של שלום הגדירו במידה רבה את
תחום חקר הקבלה  ,ותלמידיו ותלמידי תלמידיו
ממשיכים לעסוק בחקר הקבלה מתוך מסגרת
השיח שעוצבה על ידו  .למרות  ,כפי שנראה
בהמשך  ,שממשיכיו של שלום ערערו על רבות
מהנחות היסוד שעיצבו את מחקריו של שלום ,
המיסטיקה שלזמננו נשארה עדיין מחוץ לתחום
המחקר וההוראה של חוקרי הקבלה ומרבית
המחקרים בתחום זה נעשים בידי סוציולוגים ,

פסיכולוגים  ,אנתרופולוגים וחוקרי פולקלור .
בעוד

שבחוגים

למחשבת

ישראל

באוניברסיטאות בארץ קיים מסלול לימוד
לפילוסופיה יהודית של העת החדשה  ,לצד
מסלול לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ,
לא קיים באף אוניברסיטה מסלול לימוד  ,או
חוקר  ,המתמחה במיסטיקה יהודית של העת

גרשם

שלום בירושלים ,

1924

החדשה  .ההתייחסויות  -המועטות  -של
חוקרי קבלה למיסטיקה בת זמננו ניתנות מחוץ למסגרת פעילותם המחקרית  ,בעיקר
בראיונות לתקשורת  .חוגי מקובלים ומיסטיקאים בני זמננו מיוצגים כ " משמרי " המסורת

הקבלית במקרה הטוב  ,או כ " שרלטנים " במקרה הגרוע  .המיסטיקה היהודית נתפסת
כתופעה שאיבדה את הרלוונטיות שלה בעידן המודרני  ,ושהמפתח להבנתה מצוי בידיהם

של חוקרי הקבלה  ,ולא בידי מי שרואים עצמם כממשיכיה  .כך  ,לדעת יוסף דן  " ,מעיינות
היצירה הרוחנית  ,ההגותית  ,המוסרית  ,התיאולוגית  ,ואף המיסטית  ,דללו לחלוטין " לאחר

השואה  45 .דן  ,כמו חוקרי קבלה אחרים  ,דוחה את העיסוק הלא  -אקדמי בקבלה של חוגים

לא -מסורתיים ( בעיקר  ,של המכון לחקר הקבלה של הרב שרגא ברג ) ומתייחס אליהם -
בשם " מוצרי שרלטניות עתירי דמיון " ( שם  ,עמ '  , ) 158ואת אלו של אליסטר קרוולי

שלום  ,זרמים עיקריים  ,עמ ' . 2

אני מודה ליוני נארב

שהיפגה את תשומת לבי לדברים )  .את החוג התאוסופי של מדאם בלווצקי

) ( Madan) Blavatsky

( Crowley

43

)Aleister

בשם אחיזת עיניים

) ; H~ mbag

כינה שלום בשם  -פסודו  -דת " ( שם  ,עמ ' , 206
" מאמונה בתורה לאמונה בצדיק  , -מעריב ,

399 - 398

. 2 . 12 . 1988

הערה . ) 2
וראו גארב  ,עמ '

% 75

הערה . 9
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בדומה ליחסו של שלום לחוגים האוקולטיים בני זמנו  -כאל מתחזים ושרלטנים .

44

יחס

דומה מגלה רחל אליאור למחבר ספרי הקבלה הפופולריים יגאל אריכא  .בביקורת על
ספרו " קבלה מעשית " היא מעניקה ערך אסתטי לקבלה ולמגיה  ,שאותם היא מציבה  ,יחד
עם המחשבה הדתית בכלל  ,לצד האמנות והספרות  ,אך דוחה את הניסיון להציג מסורות
מיסטיות ומגיות כרלוונטיות בהווה .

45

גישה זו מאפיינת את היחס לקבלה בשיח הישראלי ההגמוני  ,כפי שהוא בא לידי ביטוי
באמצעי התקשורת הישראלית  .בעוד שהספרות הקבלית הקדומה וחוקרי האקדמיה
העוסקים בה נתפסים כבעלי ערך  ,אותנטיים ו " מקצועיים "  ,הרי שהאמונות והפרקטיקות

הקבליות המתנהלות בימינו ( כגון השתטחות על קברי צדיקים  ,קריאה ריטואלית בזוהר
וגירוש דיבוקים )  ,והמקובלים והמאמינים העוסקים בהן  -נתפסים כפרימיטיביים  ,שרלטניים
ואף מסוכנים לתרבות
44

הישראלית -המערבית המודרנית .

46

ראו ש ' פוקס  " ,איפה השורשים של אילן הנשמות "  ,מעריב  " : 14 . 2 . 86 ,ניכרת נטייה להתבצרות
מדעית אצל חוקרי הקבלה באקדמיה  ,רצון לשים חיץ ברור בינם לבין כיתות של אוחזי עיניים ,
לדעת פרופסור דן  ,לעיתים בורים ועמי ארצות המתעטפים באיצטלא קבלית  .הפופוליזם של הקבלה ,

ולא בקרב מקובלים אמיתיים  -הנוטים דווקא להצניע את מחקריהם  -מכעיס את פרופסור דן .
זה בעיניו עיוות מפלצתי של יהדות רוחנית  ,שאינה כרוכה בטורח המיותר של תרי " ג המצוות  ,ויש
בה סילוף חריף של אופייה ההיסטורי של הקבלה  ,שהייתה מעוגנת תמיד בחיים מלאים של תורה

ומצוות  .כיתות דתיות אלה  ,המדברות על ' חיי רוח טהורים ' או ' התבוננות מיסטית במציאות ' שהגיעו

לכאן מקליפורניה  ,מציעות סם של אושר שקרי להמונים "  .מ ' חלמיש  ,בפתיחת ספרו מבוא לקבלה ,
מזהיר מפני תופעות לוואי הטומנות בחובן סכנות או שרלטניות  ,המצויות ב " מכונים וקורסים
למיניהם ' המוכרים ' את הקבלה לכל דורש " ( חלמיש ,
45

עמ '

.)7

" בשום מקרה הקבלה או המאגיה אינן עומדות במיבחן של תוקף אוביקטיבי  ,של פעולה מרפאת ,

של זיקה לחוקי הטבע או של הבטחות שאפשר לבחון את התממשותן  .כלומר  ,בדומה לאמנות ,
לספרות ולמחשבה דתית הן מצויות בתחום המרתק של היצירה האנושית ושל תולדות התרבות ,
אך אינן קיימות בתחום כוחות הטבע או בתחום הישגיו של המדע  .כל נסיון להציג את הקבלה

המעשית והמאגיה בלשון מדעית הכורכת ' אנרגיות ותקשורים ' ומפקיעה אותה מתחום הדת  ,האמונה
והיצירה יש בו משום הולכת שולל  . . .יש להפריד בבירור בין אמונות עממיות  ,מסורות מאניות

ומיסטיות  ,מינהגים ומחשבה דתית שמקורם בעבר . . .
רציונלית גלויה  ,חופשית וביקרותית של
מעשית  ,ידיעות אחרונות . 19 . 6 . 98 ,
46

ההווה " -

לבין חיים מודרניים  ,המיוסדים על תפיסה

רחל אליאור  ,ביקורת על יגאל אריכא  ,קבלה

ביטוי ליחס זה  ,המאדיר את הקבלה ה " קלסית " ( ועוד יותר  ,את העיסוק האקדמי בה ) אך מתייחס
בעוינות וזלזול לתופעות קבליות בת זמננו מופיע למשל בכתבתה של שרית פוקס  ,שנזכרה בהערה
44

לעיל  .פוקס  ,המבחינה בין

" כתות של אוחזי

עיניים  . . .המתעטפים באיצטלא

קבלית " ,

לבין חוקרי

הקבלה באקדמיה  ,כותבת כך  " :אך נניח למתחזים ונדון באמיתות מחקריות חדשות העומדות ברום
הכנס הבינלאומי שבפתח "  .גם יאיר שלג  ,בכתבתו " ויכוח אקדמי בצל פולחן עממי "  ,הארץ , 8 . 2 . 99 ,

מציב לעומת " מדורי האסטרולוגיה  . . .חנויות העידן החדש  . . .הזוהר המונח בבתים רבים כמעין

סגולה נגד עין הרע  . . .אפילו במסעדות דרכים  ,מתחת לתמונתו של הרב כדורי או מקובל אחר . . .
תעשיה שלמה של מכונים וקבוצות ללימוד ספר הזוהר " את חוקרי האקדמיה  " :חבורה שונה לחלוטין

של לומדי ' הזוהר ' התכנסה ביום שישי האחרון במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית .
כ 25 -
במקומות אלה [ דהיינו  ,במסעדות דרכים

מלומדים מישראל ומארה " ב  ,המתמחים בחקר הקבלה  . " . . .שלג כותב " שמי שלומדים זוהר

כפשוטם על מהות האלוהות " .

!?

ב  -ה ! רואים בטקסט לא מיתוס סמלי אלא הסברים

בדומה לפוקס  ,המעדיפה את ה " אמיתות מחקריות חדשות "  ,גם שלג

מציג את הקריאה האקדמית  ,המפרשת את הטקסטים כ " מיתוס סמלי " ועוקרת את משמעותם המקורית
( " הסבר פשוט על מהות האלוהות " ) כקריאה הלגיטימית והסמכותית של הקבלה .

לא לשאול כל שאלות

,

69

כפי שציינתי לעיל  ,בשנות השמונים ערערו מספר חוקרים  ,ביניהם משה אידל  ,יהודה

ליבם  ,אליוט וולפסון  ,שרל מופסיק ואחרים  ,על סיפר  -העל שעמד ביסוד מחקריו של
שלום ועל הנחות יסוד רבות שעיצבו את חקר הקבלה .

47

במסגרת רוויזיה זו נפרצה

המסגרת הכרונולוגית של המיסטיקה היהודית ששורטטה על ידי שלום  -בעיקר נוספו

למסגרת מקורות מתקופות קדומות  ,ספרות חז " ל והמקרא  ,שהוכנסו לתחום הדיון של
חוקרי הקבלה  ,אך לצידם ניכרת גם התעניינות גוברת של חוקרים בתחומים שונים של
קבלת המאות הי " ט והכ ' שלא נידונו במחקריו

של שלום .

48

במסגרת הרוויזיה בחקר הקבלה הציעו חלק מהחוקרים גישה שונה למיסטיקה של
זמננו  .בספרו " קבלה  -היבטים חדשים "  ,שהופיע לראשונה באנגלית  ,בשנת , 1988
המליץ משה אידל לחוקרי הקבלה ליצור קשרים עם מקובלים בני זמננו ועמד על כך
שהיכרות עימם יכולה

" להעשיר את התפיסה האקדמית על אודות מהות הקבלה " .

49

גישה דומה הציג לאחרונה יהודה ליבם בהרצאתו " הרהורים על המשמעות הדתית של

מחקר הקבלה "  " :אינני שותף לדעותיהם של חברים למקצוע המזלזלים במקובלים הפועלים

בתוכנו  -לא הרב כדורי ילמד ממני מהי קבלה  ,אלא עלינו החוקרים ללמוד ממנו " .

50

למרות המלצתם של אידל וליבם  ,חקר המיסטיקה היהודית בהווה תופס מקום שולי

מאוד במפעל המחקרי שלהם ושל חוקרי קבלה אחרים בשלהי המאה העשרים  .יחד עם
זאת  ,בשנים האחרונות ניכרת תשומת לב רבה יותר של חוקרי קבלה למיסטיקה בת
זמננו  .סקירה מקיפה של המיסטיקה היהודית במאה העשרים וקבוצות קבליות בנות
זמננו הופיעה לראשונה בספרו של שרל מופסיק

בשנת . % 997

51

Cabalistes

,

ש

 , Cabaleשהתפרמם

יוני גארב הציג סקירה של הזרמיים המיסטיים השונים בני זמננו ודיונים

בהיבטים שונים של תופעות אלה במאמרו על " תחייתה המובנת של המיסטיקה בימינו " ,

47

על ערעור סיפר  -העל של שלום בידי אידל וליבס  ,והקשריו  ,ראו פונקנשטיין  ,עמ '  , 347 - 335ובעיקר

עמ '  . 344 - 342לדיון בהיבטים שונים של רוויזיה זו ראו רז  -קרקוצקין  ,ייצוגה הלאומי ,

עמ '

 . 139 - 134וראו גם את דברי ליבס בביקורתו על ספרו של אידל ( " מטפיסיקה של פרשנות "  ,ביקורת

על " קבלה  -היבטים חדשים "  ,הארץ ,

: ) 15 . 10 . 93

" דומה שעולמו של אידל  ,כמו עולמם של אחרים

בדורנו ( ואני בתוכם ) שונה במקצת  .במובן ידוע יש כאן כבר פוסט ציונות  .אין להבין זאת כאן
כשלילתה הרעיונית של התחייה הציונית .

להיפך  :כאן

מדובר על קבלת הציונות כמובנת מאליה ,

כנתון קבוע והכרחי  ,המאפשר את השלב הבא  . . .מכאן נובעת בחינת נתוני הדת וההיסטוריה היהודית

בשלימותם  ,בלא הדגשת כיוון מסוים מטעמי אידאולוגיה או אפלוגטיקה  . . .דומני שכיוון זה איפשר
לאידל ( ולאחרים ) לראות אפשרויות נוספות שלא נראו בימי שלום " .
48

חלק ממחקרים אלו נסקרו על ידי גארב  ,עמ ' . 181

49

אידל  ,קבלה  ,עמ ' . 43

50

בראיון עם יאיר שלג ( כל העיר ,

) 19 . 5 . 95

סיפר ליבס על מגעים שהיו לו עם מקובלים  ,שלא עלו ,

לדבריו  ,יפה  .ליבס תלה כישלון זה בחסרון שלו  " :כשהתחלתי ללמוד קבלה היו לי כמה נסיונות
להתקרב לאלה המכונים מקובלים  .זה לא עלה יפה  .אני לא עושה מזה אידאולוגיה  .זה צד שמשך

אותי פחות ואני רואה בזה חיסרון  .אבל אני עוסק במקורות כתובים " .
51

עמ '  . 270 - 239לאחרונה הופיע מאמר שלו העוסק בקבלה בצרפת במאה העשרים  -ראו מופסיק ,

קבלה .

ן
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שהתפרסם בשנת תשס " ב  ,וחוקרים שונים הציגו לאחרונה הרצאות שדנו בהיבטים שונים
של הקבלה והמיסטיקה היהודית בת זמננו .

52

את ההתעוררות  -המוגבלת  -של העניין במיסטיקה בת זמננו בקרב חוקרי הקבלה
בשנים האחרונות ניתן להסביר כתגובה לעליית מעמדה של המיסטיקה בעולם המערבי

בכלל  ,ובישראל בפרט  .אולם כפי שטענתי בראשית דבךי  ,הדרת המיסטיקה בת זמננו
ממחקרו של שלום וממשיכיו לא נבעה מהיעלמותה של המיסטיקה  ,אלא מעמדה תרבותית
ששללה את ערכן ומשמעותן של פרקטיקות ואמונות מיסטיות בהווה ותרמה לדחיקתן
של תופעות אלה  ,וכן של החוגים שהחזיקו בהם  ,לשולי התרבות ההגמונית הישראלית .

את המודעות המחקרית הגוברת למיסטיקה בת הזמן אין לראות רק כתגובה ל " תחייתה
של המיסטיקה "  ,אלא כחלק מאותם תהליכים המאפשרים נוכחות בולטת יותר של המיסטיקה
בתרבות הישראלית .

53

יוני גארב  ,בדיונו ב " תחייתה המובנת של המיסטיקה בימינו "  ,מנה בין הגורמים השונים

שהביאו לעליית המיסטיקה בדורנו את התפרקות הסיפר המודרניסטי  -הרציונלי והיחלשות
ההגמוניה התרבותית הציונית-המערבית  54 .גורמים אלה  ,שאכן תורמים לנוכחות הבולטת
יותר של המיסטיקה בתרבות המערבית בכלל  ,והישראלית בפרט  ,הם לדעתי המאפשרים
את הפניית המבט של החוקרים אל המיסטיקה היהודית בת זמננו .
אכן  ,חקר המיסטיקה היהודית בת זמננו אפשרי בשנות בשנות האלפיים  ,למרות
שהוא עדיין נמצא בשוליו של השדה המחקרי  .חקירתה של מיסטיקה זו מציבה אתגרים
וקשיים בפני החוקרים  ,לא רק משום שהיא דורשת שימוש במתודות מחקר חדשות אלא
בעיקר משום שהיא דורשת התמודדות עם מסגרת השיח והעמדות התרבותיות שעיצבו
את שדה המחקר שממנו ובו פועלים חוקרי הקבלה ( ואני בכללם )  .הפניית המבט המחקרי
אל המיסטיקה היהודית בת הזמן איננה מהווה רק הרחבה של שדה הראייה המחקרי ,
אלא אימוץ של אופני הסתכלות חדשים  ,הדורשים מן החוקרים להפנות מבט ביקורתי
כלפי עצמם ולהתמודד עם הנחות היסוד המעצבות את הפרקטיקות המחקריות שלהם
ומכוננות את זהותם .

52

כר למשל  ,נישאו הרצאות שונות על המיסטיקה הישראלית בת זמננו בכנס
במכון

ון ליר  ,שנערך ביוני  . 2000ג ' ודי מאיירם

הקבלה בראשותו של הרב ברג בכנס

) ( Jody hdyers

" קבלה וישראליות " ,

הציגה את מחקרה על המכון לחקר

 AJSשנערך בלוס אנג ' לס  ,בדצמבר  . 2002לאחרונה דנתי

בפעילותם של המרכז ללימוד הקבלה ושל " בני ברוך "  ,בהרצאה שנישאה באוניברסיטת  -בן גוריון ,
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