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הקדמה
החיבור שלפנינו הוא גרסה מורחבת של סדרה בת ארבע הרצאות שנשאתי
ב־ College de Franceבפריז בחורף  ,2001בהזמנתם האדיבה של פרופ' נתן
ואכטל ופרופ' קרלו אוסולה .ברצוני להודות לחברי הטוב ,פרופ' מוריס אולנדר ,על
חלקו הגדול בהזמנה זו ,כמו גם על שיחות רבות שניהלנו בפריז במשך שנים ועל
הכנסת האורחים שזכיתי לה שם .פרופ' שארל מלמוד ,שעמו היה לי העונג לשוחח
על כמה נושאים מתוך הרצאות אלו ,סיפק לי באדיבותו מידע הקשור אליהם.
מכמה בחינות ,ספר זה משלב כמה מהגישות שפיתחתי במחקריי הקודמים,
במיוחד ההדגשה שניסיתי להעניק לחשיבותן של טכניקות מיסטיות ביהדות .עם
זאת ,בחיבור זה ביקשתי להתקדם צעד נוסף ,ולהדגיש את הזיקות בין תפיסות
תיאולוגיות ,אופיין של טכניקות מיסטיות והחוויות המיסטיות הבאות בעקבותיהן.
כמו כן ,תיארתי את דרכם הייחודית של מיסטיקאים יהודים בהבנת הרעיון הנודע
של "שרשרת ההוויה הגדולה" ,כחלק מעולמם התיאורגי־מאגי .עולם זה שונה
מתמונת העולם האפלטונית ,הסטאטית יותר ,הרווחת במערב ,שאותה תיאר
ארתור לאבגו'י במונוגרפיה המפורסמת שלו שרשרת ההוויה הגדולה.
ספר זה בגרסתו האנגלית ניזון והשתכלל רבות מעריכתו של ד"ר דניאל אברמס,
וברצוני להודות לו על כך מקרב לב.
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בפתח המהדורה העברית
הספר שלפנינו ראה אור לראשונה בשפה האנגלית בשנת ( 2005בהוצאת כרוב
בלוס אנג'לס) ,ומאז תורגם לשפות נוספות .הוא עוסק בנושאים קרובים לאלו
המופיעים בשני חיבוריי האחרים שראו אור בשנת  2005באנגלית (Kabbalah
 — )and Eros; Ascensions on High in Jewish Mysticismסוגים שונים של
התקשרות בין האדם לבין האל במיסטיקה היהודית ,הנשענים על האמונה כי יש
בכוחו של האדם להשפיע גם על העולם העליון.
אני שמח על צירופו של ספר זה לארון הספרים העברי ,בחלוף עשור שנים
מפרסומו לראשונה .המקורות הנידונים לאורך פרקי הספר נכתבו רובם ככולם
1
בעברית ,ואך טבעי הוא להשיבם ללשונם הראשונה.
בשנים שחלפו מאז התפרסם הספר בגרסתו הראשונה ,המשיך עולם מחקר
הקבלה להתפתח ,ובכלל זאת גם מחקרים נוספים שלי המשיכו לעסוק בחלק מן
הנושאים הנידונים בספר .בנוסף ,טקסטים קבליים חדשים זכו לעיון מחקרי —
חלקי או מקיף — או להוצאה במהדורות חדשות .לא עדכנתי באופן מלא את
ההפניות למחקרים שנכתבו בעשור האחרון ואת כל הדיונים הקשורים לממצאים
חדשים של מחקר הקבלה .עם זאת ,עדכנתי את ההפניות הביבליוגרפיות בכמה
מן הסוגיות המרכזיות הנידונות בספר ,הרחבתי חלק מן הדיונים לאור טקסטים
חדשים ,ופיתחתי כמה מהרעיונות מזוויות חדשות .נוסף לעדכונים אלו זכה הספר
גם לעריכה מחודשת ומקיפה ,אשר במסגרתה חודדו כמה וכמה דיונים ,וחלקים
מסוימים של הספר סודרו ואורגנו מחדש.
אחרית הדבר של המהדורה העברית שלפניכם ,פרי עטו של ד"ר אדם אפרטמן,
מבקשת לסכם את החידושים המתודולוגיים הטמונים בספר זה על רקע התפתחות
מחקר הקבלה מאז ימי גרשם שלום .יישר כוחו על תרומתו.
 1לאורך הספר בחרתי לתרגם את המונח  Chainsלמילה "שלשלת" (ולא למילה "שרשרת" ,הרווחת
יותר בעברית החדשה) ,משום שברוב המכריע של המקרים ,השתמשו המקורות העבריים במילים
"שלשלת"" ,השתלשלות" ו"להשתלשל" .עם זאת ,שמרתי על המילה "שרשרת" בהתייחסות
לתרגומו העברי של ספרו המפורסם של ארתור לאבג'וי" ,שרשרת ההוויה הגדולה" ,וכן במסגרת דיון
במקורות העבריים המעטים שכן עושים שימוש במילה זו.
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תודתי למכון שלום הרטמן ולנשיאו הרב ד"ר דניאל הרטמן ,על ההתעניינות
והמאמצים הכרוכים בתרגום הספר והוצאתו לאור.
הספר תורגם בידי מירי שרף וזכה לעריכה מדעית מעמיקה של עמרי שאשא,
ולאלו נתווספו עצותיו הטובות של שמואל הר .תודתי נתונה להם.

הקדמה מאת הרולד בלום
כותרת אוקסימורונית בחר משה אידל למחקר שכתב על הקבלה ועל "שרשרת
ההוויה הגדולה" ,כפי שכינה אותה ארתור לאבג'וי .אך המחקר הזה ,שמצליח
להיות נהיר על אף דחיסותו ,הוא גולת הכותרת במפעל חייו של אידל .באופן
רשמי ,מעולם לא היה תלמידו של גרשם שלום (אם כי היו לשניים כמה שיחות
על קבלה) ,וברבות הימים הפך להיות אחד מראשי החולקים על משנתו .אני זוכר
ביקורת ספרותית שכתב רוברט אלטר (גם הוא ,כמוני ,לא בדיוק חוקר קבלה),
ושבה הוכיח בזעם את אידל על שהעז ,ברוב חוצפתו ,לסטות מדרך הקבלה של
שלום .אין ספק כי גם בין תלמידיו של שלום היו שהביעו מורת רוח מאידל .חסידיו
השמרנים יותר ,שנשבו בשלשלאותיו הקסומות ,ביקשו לבנות חומה בצורה סביב
מה שנחשב בעיניהם לתורתו שלו.
אידל נולד בדיוק חצי מאה אחרי שלום ,ולכן היה צעיר מכדי ללמוד אצל המלומד
החכם עצמו ,שהפך לפרופסור אמריטוס ב־ ,1965כשאידל היה בן שמונה־עשרה
בלבד .לעתים אני שואל את עצמי — כמי שסוגד לשלום וכמעריץ נלהב של אידל
— כיצד היו נראים פני הדברים אילו עבדו יחד .את יחסי הרוויזיה המגדירים את
כ'ט ֶס ָרה',
הקשר בין השניים ,שניהם 'משוררים חזקים' של קבלה ,הגדרתי פעם ֶ
כלומר מורכבות אנטיתטית .בספרו קבלה :היבטים חדשים ,אידל מבקש למצוא
את מקורותיה של הדת העברית הארכאית ,שהגנוסטיקה היא רק צללית מאוחרת
שלה .במפגשים מספר שהיו לי עם שלום — בירושלים ,בניו הייבן ובניו יורק
— האזנתי מרותק לרעיונותיו ,שנעו מיצירתו של וולט ויטמן ועד להתכחשות
להשפעות האפלטוניות והמצריות על שלב כלשהו בדת היהודית .אף שהקבלה
המוקדמת נראית נאו־פלטונית לא פחות מפילון האלכסנדרוני ,שלום התייחס לכך
כאל צירוף מקרים מצער ,כשם ששטף ההשפעות האפלטוניות על היהדות של
המאה השנייה לספירה חרה לו' .גנוסטיקה יהודית' ,הוא קרא לה .האנס יונס לא
אהב את הביטוי הזה (ושלום ,ידידו הוותיק ,השתעשע מכך) ,אך כך ביקש שלום
לראות את הקבלה .איש אינו מערער על כך ש'דרוש התנינים' של נתן העזתי
תואם את תפיסתו זו של שלום ,אך האם תורת הרמ"ק ותורת האר"י עשויות
להיות מוגדרות כך — זו כבר שאלה אחרת.
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כמבקר ספרות ודת המרבה "לפשוט" על הקבלה בחיפוש אחר מטפורות של
פרשנות ,טענָ תי הטנטטיבית היא שהמונח 'מיסטיקה יהודית' אינו מונח מוצלח
לתיאור הקבלה ,ובכך אני מערער על דעותיהם המוסמכות של שלום ושל אידל גם
יחד .ספר הזוהר ,קבלת הרמ"ק וכתבי האר"י — כולם כוללים מה שנדמה לי כשירי
פרוזה השזורים זה בזה בצורה מרתקת וכורכים יחד פסיכולוגיות נאו־פלטוניות
ומיתולוגיות גנוסטיות .כיום ,במאה העשרים ואחת ,קשה לנו לזכור כי אף שאנחנו
מפרידים את הפסיכולוגיה ,הקוסמולוגיה והרטוריקה זו מזו ,בעיני אנשי העת
העתיקה הן היו ישות אחת ויחידה.
הקבלה ,כפי שמדגיש אידל ,הייתה אקלקטית לא פחות משהייתה חדשנית.
יהוּדיוָ וני ( )Jewgreekהופך ליוָ וניהוּדי ( ,)Greekjewכאמירתו ההיתולית של
ג'יימס ג'ויס .חלומו של שלום ,על קבלה שהיא על טהרת הגנוסטיות ,מלמד
אותנו לא מעט על אישיותו המורכבת של שלום ,אך יש בו גם לא מעט אירוניה
כשאנו לוקחים בחשבון שאפילו במקרה כזה לא יסולק אפלטון מתוך הקבלה ,שכן
הגנוסטיות הנה מרד באפלטון לא פחות משהיא מורדת בתורה .אפילו החכמים
הנורמטיביים הגדולים של תקופת רבי עקיבא "הומרו" לפלטוניזם בניגוד לרצונם.
היכן כתוב בתורה שעם יכול להתקדש באמצעות לימוד מעמיק?
מהלכו של אידל — ורק כיום אפשר לראות זאת בבירור — הוא מבחינות רבות
מימוש מסעו של שלום אל נבכי הקבלה .שניהם מחפשים את האותנטיות
היהודית .אני תמה לנוכח שתיקתם הרועמת של חכמי היהדות במאה השנייה
לספירה .הם פסחו על כל מה שלא מצא חן בעיניהם — ממקורות יהודיים ונוכריים
כאחד — וסירבו לשמר כל מה שלא נראה בעיניהם הולם .האם אלישע בן אבויה,
שכונה 'אחר' ,באמת טען כי ראה שני אלים בשמים ,שהאחד מהם מטטרון ,האל
הקטן? כמה מעט הם סיפרו לנו על אותו חכם מצטיין העוסק בספקולציות,
שנכנס אל 'פרדס' הפרשנות וקיצץ בנטיעות הצעירות .בתור ה'אחר' ,הוא מציע
ספרוֹ ת חיצוניות .אך לנו לא מספרים
לגנוסטיקאים את 'האל האחר' ,שהוגלה אל ֶ
כמעט על האנטינומיזם של 'אחר' ,מלבד חיבתו־לכאורה לרכיבה על סוסים בשבת,
ורמיזה (ללא ספק כוזבת) על כך שבגד בעמו ושיתף פעולה עם הרומאים.
שלום טוען בשנינותו כי הדרך הטובה ביותר לשמור סודות היא בדיבור ולא
בשתיקה ,ולכן טקסטים קבליים הופכים חשודים כמו התנ"ך .אידל מתעקש
לחשוף עוד ועוד סודות לכל אורך הספר הנוכחי ,החידתי ביותר מבין כל ספריו
עד כה .שלום תמיד עמד על כך כי הוא בראש ובראשונה היסטוריון ,אך אין ספק
כי היה זה מסווה למפעל שאפתני ואישי יותר ,הקשור כנראה בקשר עבות אל
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הגיגיו של ולטר בנימין בנושא הפילוסופיה של ההיסטוריה .המניע של אידל נראה
סמוי הרבה יותר ,והוא מרתק אותי .אבולעפיה הוא המקובל החביב על אידל ,כפי
ששלום כנראה אהב יותר מכול את נתן העזתי .אני ,כחובבן בעל אובססיה לדבר,
בוחר דווקא ברמ"ק ,אשר עוזר לי במרומז להבין כי עבור היהודים ,בניגוד ליוונים
הקדומים ,החיים הם מעין פנטזיה המחוללת את עצמה ,גם אם התורה מתעקשת
כי האל יצר את האדם מן האדמה ,החימר האדום והלח .לזאוס ולישו היו אב ואם,
אך ליהו"ה לא היו .אפילו הקבלה אינה מספרת לנו כי האינסוף יצר את עצמו ,אך
אם לא כן — כיצד התהווה יהו"ה? האם אכן היה קיים מאז ומעולם? אין בכך כל
היגיון ,לא כמיתוס ולא כפסיכולוגיה .לפני שאברהם ומשה יוכלו לבצע את היציאה
שלהם אל עבר חיים מלאים היה על האל לעשות זאת בעצמו ,שכן הוא אינו כנעני
כי אם יהודי.
מוזר ככל שהדבר נשמע ,אני מגיב לספר שלשלאות קסומות משום שאינני יכול
לקרוא את אידל מבלי שהדבר יעלה בי שוב השערות באשר למקורותיו .לטעמי,
הרובד היהוויסטי במקרא –מקור  — Jהנו מתוחכם ואירוני ככל שאפשר לצפות
מספרות דמיונית .אי־שם ,הרחק מאחוריו ,הייתה דת יהודית ,שהקבלה עושה
מאמצים אדירים לשחזרה .היידגר (שאותו אני מתעב) ,הוא ההוגה הכי פחות
יהודי ברוחו ,כפי ששפינוזה היה היהודי מכולם ,וכמוהו גם פרויד ,אף שהוא
עצמו לא היה מרשה לעצמו לראות זאת כך .אלוהים נותן לזמן לעשות את שלו,
ומברך בעוד חיים את מי שכורת עמו ברית .הברכה הזאת יוצרת יחידי סגולה,
ולא אינדיבידואלים :השלשלאות הקסומות כובלות את יחידי הסגולה אלה באלה.
יהו"ה ,כפי שמדגיש קירקגור ,לא נאלץ לעבוד קשה כדי לרשת את אביו .התלאות
האלה היו מנת חלקו של ישו ,האל התיאולוגי היווני .יהו"ה ,האל האנושי־כל כך,
יכול היה לדעת כי הוא נטול אב.
"שרשרת ההוויה הגדולה" אינה יכולה להתקיים בלעדי מישהו שיוכל לעמוד
בראשה ולומר" :אהיה אשר אהיה" .שלשלאות קסומות הוא ספרו הקשה ביותר
של אידל ,משום שהוא טומן בחובו מסע חיפושים המנסה בכל כוחו לפרוץ החוצה.
כמו סמואל טיילור קולרידג' ,גם אידל נותן אמון נלהב מדי במתודה .שלום,
היסטוריון לכאורה ,הגיע למסקנה (כך אני מנחש) כי אין כל מתודה לְ ַמ ֵעט העצמי
הבנוי לעילא .בעניין זה אני מצדד בשלום ,עם כל התפעלותי (והדברים הרבים
שאני לומד) מן האופן שבו מצליח אידל להפריד ,ביד אמן ,בין החוטים המגוונים
המרכיבים את האריג האקלקטי המכונה "קבלה" — הוא קורא לו "תחביר" —
בניגוד מוחלט לאסכולה של שלום ,המעמידה את התיאולוגיה מעל הפרקסיס.
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אידל מתפלמס לא רק עם חסידיו של שלום ,אלא גם עם הדה־הומניזציה של
אלוהים על פי יחזקאל קויפמן .החבלים ,או השלשלאות ,הם בעיני אידל ישויות
המתווכות בין האל האנושי־מדי לבין היהודים ,והם מתחברים למודלים הסותרים
של אלוהים שמציע לאבג'וי :שפע ופריון אלוהיים ,לעומת שלמות אלוהית
נשגבת .לכל אורך הטקסט של אידל תרגמתי בראשי את המילה 'ארכאי' ל'טרום־
אפלטוני' .היהדות של התורה היא אפלטונית ,ואפילו הטקסטים היהוויסטיים
משקפים ,על פי הנחתי ,תרבות השואבת את השראתה משלמה המלך ,כלומר
פתוחה לכל מיני השפעות בינלאומיות ,על אחת כמה וכמה השפעות מצריות.
שלום ,בשיחות עמו ,טען תמיד את ההפך .מצרים היא שנבעה מתוך התרבות
היהודית ,ואפלטון שאב השראה רבה ממצרים ,כך שהפלטוניזם של המאה השנייה
לפסה"נ שיקף בסך הכול את ניסיונם של היהודים להחזיר לעצמם את מה שהיה
שלהם .הקבלה ,בעיני שלום ,לא הייתה התפתחות מאוחרת אלא חזרה למקורות.
וכאן שוב מתגלה דמיון מסקרן בין שלום לאידל ,גם אם סוגי הקשר למקורות
הקדומים שעליהם הם מדברים שונים כל כך.
שלשלאות קסומות נחתם בחזרה לפרטיקולריזם היהודי של הקבלה ,חרף
ההיבטים היווניים ,המוסלמיים ואפילו הנוצריים הגלומים בה .כאשר אני מהרהר
בספרו המופלא של שלום ,אני חושב תחילה כמה מוזרה העובדה שהדת המכונה
בפינו כיום 'יהדות' היא צעירה יותר מן הנצרות — זהו היפוך מקורות משונה
ממש .הנצרות נובעת מתוך המאה הראשונה לספירה ,היהדות מן המאה השנייה.
אין בידינו כל עדות היסטורית המקשרת בין הלל הזקן לבין רבי עקיבא .אין ספק כי
להיסטוריה היהודית רצופת הפורענויות יש קשר כלשהו לפער הזה .הקבלה אינה
יכולה למלא פער כזה ,אך חשיבותו הרוחנית של שלום קשורה גם לאסונותיהם
של היהודים ,ממלחמתם ברומאים ומרד בר כוכבא באדריאנוס ,ועד שואת
הנאצים .שלום אינו מבקש להיות נביא ,וגם אידל לא .אך לדעתי אני רק אחד מבין
יהודים רבים המבקשים למצוא אצל שלום ,אידל ויתר חוקרי הקבלה את מה שהם
מחפשים גם אצל פרויד וקפקא :אלומת אור חדה ובוהקת שאינה נגישה לנו כפי
שהיינו רוצים שתהיה.

מבוא

א .הגדרתה של 'מיסטיקה'

המחקר המדעי של המאה העשרים העלה תרומות רבות חשיבות להבנת
המיסטיקה היהודית .גרשם שלום ואסכולת המחקר שקמה בעקבותיו הציבו
את הספרות הקבלית על מפת המחקר המודרני ותיארו את זרמיה העיקריים
ואת התפתחויותיה ההיסטוריות המרכזיות .בכתביו של שלום מצויות תרומות
חשובות לפנומנולוגיה של המיסטיקה היהודית ,ואולם למרות עבודתו שלו וזו של
תלמידיו ,עדיין שוררת אי־הבנה בנוגע לשאלות יסודיות ביותר בהבנת המיסטיקה
היהודית .זהו המצב אפילו לגבי השאלה הבסיסית הבאה :באיזה מובן הספרות
העצומה הקרויה 'מיסטיקה יהודית' ,הנחקרת כיום לפרטיה ולדקדוקיה ,היא אכן
מיסטית ,אם בכלל?
למעשה ,כמו בנוגע לכל מונח כוללני המבקש להקיף תופעות תרבותיות רחבות,
גם משמעותו של המושג 'מיסטיקה' תלוי בהגדרה 1.הדבר נכון לחקר המיסטיקה
בכלל וכן למקרה הפרטי של המיסטיקה היהודית .האם למשל ניתן לומר כי ספרות
הקבלה ,החסידות הימי־ביניימית או החסידות המודרנית עוסקות בתיאולוגיה
מיסטית? האם ,לשם ההשוואה ,אלה ספרויות מיסטיות באותו האופן שבו הגותו
של שאנקרה ,הפילוסוף ההודי בן המאה השביעית לספירה ,היא מיסטית? ואם
אכן נקבע שמדובר בספרות יהודית מיסטית — האם זה משום שהיא כוללת
חיפוש חוויות שניתן להגדירן כמיסטיות ,משום שהיא מדווחת עליהן או משום
שהיא ממליצה עליהן?
חוקרים אחדים — וגרשם שלום הוא הבולט שבהם — הגדירו בעקבות פלוטינוס
את המושג 'מיסטיקה' כחיפוש אחר מגע ישיר עם האל ,הכולל לעתים אף את

 1ראו למשל פרינדר ,הגדרות למיסטיקה ,עמ' .315-309
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השגתו של מגע זה 2.במקומות אחרים תיאר שלום את הקשר בין האנושי לבין
האלוהי כ"חוויה מיידית" או "מודעות מיידית" .בתיאורים אלה שלום מתקרב
לתפיסת הפנומנולוגיה של הקדושה של רודולף אוטו ,שהתמקד גם הוא בבחינת
3
התהליכים המרחשים בתודעת המאמין (ולא למשל בטקסט או בתיאולוגיה).
בניתוח טקסטים יהודיים ישנה בעיני עדיפות להגדרה הראשונה של שלום ,משום
שהשימוש הרווח במושג 'מיסטיקה' לגבי טקסטים אלה מתייחס ,בדרך כלל,
לתופעות רוחניות וגופניות המתרחשות כתוצאה מתרגול טכניקה שמטרתה היא
השגת חוויה של איחוד עם האל .פירושו של 'איחוד' בהקשר זה הוא ההימצאות
המיידית בנוכחות האל ,בין אם באמצעות התבוננות בצורתו — גופו ,תאריו
או כוחותיו — ובין אם בדרכים תיאוּרגיות ,באמצעות השפעה על התהליכים
המתרחשים בין כוחות אלה .הנחתי היא אפוא שעיקר עניינה של המיסטיקה
היהודית הוא בחוויית המגע עם האל ובדרכים להשיג אותה ,ולא בעמדות
תיאולוגיות סתומות המכונות 'מיסטיות' ,או בהכרת הסמלים המתארים את
4
התחום האלוהי והתבוננות באותם סמלים.
למעשה ,גם השימוש במונח 'מגע' איננו מאפיין צורה אחת של חוויה בלבד,
שכן ניתן להשתמש בו בהתייחס למגוון חוויות ,החל בתחושות מעורפלות של
נוכחות מיוחדת ,וכלה בחוויות שניתן להבינן כאיחוד מיסטי (אוניו־מיסטיקה) .כל
קשת החוויות הזו נמצאת בטקסטים היהודיים ,ובין השאר גם בטקסטים שייבחנו
בספר זה.
עם זאת ,חוקרים מספר העניקו למושג 'מיסטיקה' הגדרה מצומצמת בהרבה ,וכללו
בו רק חוויות של איחוד מיסטי .על בסיס הגדרה זו הם קבעו שלא קיימת מיסטיקה
ביהדות ואף שללו את עצם האפשרות של צמיחת מיסטיקה בעולם היהודי .דיון
בטענות אלה עשוי לסייע בהבהרת העמדה המנוגדת שאבקש להציג להלן.

 2אנאדות ,ו( 9.11 ,כרך ב ,עמ'  .)416על השימוש במונח 'מגע' בדיונים על מיסטיקה באופן כללי ,ראו
היילר ,תפילה ,עמ'  ;201-200ריסט ,פלוטינוס ,עמ'  ;178אלמונד ,חוויה מיסטית ,עמ'  .159-158על
השימוש במונח זה כמשקף את אופי היחסים בין המיסטיקן לבין האל בתוך המיסטיקה היהודית ,ראו
שלום ,פרקי יסוד ,עמ'  ;3שלום ,זרמים מרכזיים ,עמ' .4
 3ראו שלום ,פרקי יסוד ,עמ'  ;9שלום ,זרמים מרכזיים ,עמ'  .4וראו גם אידל ,היבטים חדשים ,עמ'
.16-15
 4על העצמה הכוללת טכניקות וריטואלים כדרך או כתנאי למגע עם האל ,ראו אידל ,ביצוע ,העצמה
וחוויה; מוטולזה ,העצמת הריטואל.

אובמ

ב .הגליאנים וארכאיסטים

כדי להסביר את הרקע לטענות שלפיהן לא קיימת מיסטיקה ביהדות ,תחילה
יש לעמוד על שתי גישות של חוקרי הדתות שהתפתחו למן מחצית המאה
העשרים .הגישה הראשונה ,שאותה אכנה הגישה ההגליאנית ,רואה תואם בין
ההתקדמות ההיסטורית לבין התפתחותה של הדת .לדידה ,דתות מתאפיינות
בתהליך התקדמות תמידי ,שבו כל שלב התפתחותי בחיי הדת הוא גבוה יותר מן
הקודמים לו' .התפתחות' הדת נמדדת בהיבטיה התיאולוגיים והרוחניים ,ההולכים
ומשתכללים במהלך ההיסטוריה 5.מכאן ,שגישה זו מדגישה את עדיפותם
ועליונותם של הביטויים הדתיים המאוחרים יותר בהתפתחות ההיסטורית של
הדת .ביטויים אלה זונחים את המיתוס ,הסמל והפולחנים הקדומים ונתפסים
כמפותחים יותר.
הגישה השנייה ,שאותה אכנה הגישה הארכאיסטית ,מבכרת דווקא את צורות הדת
הקדומות יותר ,ורואה בהן ביטויים דתיים אותנטיים ,לעומת התפתחויות דתיות
מאוחרות שנוטות להדחיק את המיתוס והסמל 6.הגישה הארכאיסטית אינה רואה
בהיסטוריה זירת התקדמות ,אלא להפך; לדידה ,הזמן החולף מביא עמו נסיגה
וניוון של הדתות.
כפועל יוצא ,הגישה ההגליאנית נוטה להעדיף דתות מונותאיסטיות ולעסוק יותר
בחקר המיסטיקה ,ואילו הגישה הארכאיסטית מציבה במרכז החיים הדתיים את
החוויה המיתית .הגישה ההגליאנית ממוקדת יותר בהתפתחויות תיאולוגיות
ועוסקת בתכניהן של שיטות מופשטות ובאמונות ביחס לתכונות מטפיזיות של
האל ,ולעומתה הגישה הארכאיסטית מסתייגת מטענות תיאולוגיות ועוסקת יותר
7
בחוויות ,בסמלים ,בפולחנים ובמיתוסים.
הדת היהודית הוצגה כבעייתית על ידי שתי הגישות גם יחד :מנקודת הראות
הארכאיסטית ,היהדות — כמו דתות מונותאיסטיות אחרות — אינה 'קדומה' דיה
ואין בה את הסמליות הרעננה ואת המיתוסים שוקקי החיים המזינים את הדתות
 5גישה זו מיוצגת בהקשר שלנו בעיקר על ידי שלושה חוקרים :אדוארד קיירד (,)Edward Caird
גרשם שלום ורוברט זנר ( ,)Robert Zaehnerובמידה מסוימת גם על ידי אריק פוגלין (Eric
.)Voegelin
 6גישה זו מיוצגת בעיקר על ידי מירצ'ה אליאדה ,ובמידה מסוימת גם על ידי קארל ג' יונג.
 7אמנם יש לציין שאף שחוקרים אחדים — הן בקרב הארכאיסטים הן בקרב ההגליאנים — אחזו בגישה
קיצונית השוללת את הגישה האחרת מכול וכול ,רובם לא התנזרו לחלוטין מהערכה חיובית לגישה
הנגדית .כך למשל חוקרים כגון שלום ויונג ניסו לשלב בדרכים שונות בין שני הקצוות.
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הארכאיות 8.לעומת זאת ,מנקודת מבט הגליאנית ,היהדות על ביטוייה המיסטיים
והפולחניים ,נתפסה כדת קדומה ולא מפותחת ,שרחוקה מן האידיאל הדתי שגישה
זו מציגה — האיחוד המיסטי עם האלוהות .כך הושלכה היהדות אל תחום הדמדומים:
קדומה מדי עבור ההגליאנים הפרוגרסיביים ומאוחרת מדי עבור הארכאיסטים
הרסטורטיביים; אינה מיתית דיה בעיני חלק מהחוקרים ,ובה בעת אינה מיסטית דיה
בעיני חוקרים אחרים .נגזר עליה מעמד ביניים שאינו מאפשר להגדיר אותה במסגרת
מושגית ואינו מייחס לה חשיבות ותרומה להבנת התופעה הדתית.
כך או כך ,בדיון שלהלן אתמקד בגישה ההגליאנית וביחסה אל היהדות מנקודת
מבט ספציפית — המיסטיקה והאיחוד המיסטי 9.כפי שנראה להלן ,העניין המרכזי
שהעסיק חוקרי גישה זו הוא האיחוד המיסטי .בו הם ראו את תכלית הקיום הדתי
ולעתים זיהו אותו לחלוטין עם המושג 'מיסטיקה' .במקביל ,רוב המצדדים בגישה
זו שללו את קיומו של האיחוד המיסטי ביהדות .מכאן נגזר יחסם הכללי אליה,
ובשל כך שללו רבים מהם את עצם אפשרות קיומה של מיסטיקה ביהדות.
אין מטרתו של הדיון שלהלן לנקות את היהדות מ"אשמת" דלותה בכל הנוגע
לאיחוד המיסטי ,שהרי עיון בחומר הקבלי והחסידי מראה שאין כל יסוד להכחשת
10
קיומם של ביטויים מיסטיים מופלגים ושל חוויות מיסטיות בתוך מסורות אלה.
מטרתי היא לחשוף את ההנחות המוקדמות של חוקרים הגליאנים בולטים באשר
ליהדות ולמקומה של המיסטיקה ביהדות ,ולהבהיר בכך את הבעייתיות והמורכבות
המתודולוגית של מחקר הקבלה והמיסטיקה היהודית.
ג .הזיקה בין מיסטיקה ותיאולוגיה ביהדות
גרשם שלום

גרשם שלום הוא מהחוקרים החשובים שאחזו בסכימה הגליאנית של התפתחות
דתית .לפי הסכימה שהציג ,התפתחה הדת בשלושה שלבים .השלב הראשון,
 8זוהי אחת הסיבות לכך שהיהדות (כמו סוגים רבים של הנצרות) נדחקה לשוליים במרבית תיאורי הדת
של אליאדה ,במיוחד בעבודותיו המוקדמות .זו גם הסיבה לכך שהתייחסותו לגרשם שלום בכתביו
היא שולית למדי .על יחסו של אליאדה כלפי שלום ,ראו אידל ,עליות למרום ,עמ' .228-223
 9דיון בכמה אפיונים של הדת על פי הגישה הארכאיסטית ויחסה למיסטיקה היהודית מצוי בספרי:
אידל ,עליות למרום ,עמ' .227-216
 10לדיון בביטויים של איחוד מיסטי במקורות יהודיים ,ראו אידל ,היבטים חדשים ,עמ'  ;91-77אידל,
פרקים בקבלה נבואית ,עמ'  ;38-5אידל ,התכללות .וכן ראו עתה :אפטרמן ,דבקות.

אובמ

המיתי ,מתאפיין באמונה בנוכחות אנימיסטית של האלוהות בעולם ,כלומר נוכחות
באמצעות רוחות המתים ונשמות המתגלגלות בדומם ובצומח .בשלב השני מודגש
הפער שבין האדם לבין האל הטרנסצנדנטי ,ובו מתרחש תהליך מיסוד הדת.
בשלב השלישי נעשה ניסיון לגשר על הפער בין האנושי לבין האלוהי באמצעות
החוויה המיסטית 11.השלב השלישי מוצג בכתבי שלום בצורה הגליאנית מובהקת,
כיוון שהוא מהווה מעין סינתזה של שני השלבים הקודמים ,הנתפסים כמנוגדים
זה לזה :המיסטיקה היא שילוב בין המיתולוגיה האנימיסטית לבין התיאולוגיה
12
הטרנסצנדנטית.
אין בכתבי שלום תיאור של דת כלשהי שעברה את תהליך ההתפתחות ההגליאני
הזה וגם לא תיאור התפתחותי של היהדות המתאים לסכימה זו ,ולפיכך יש לראות
בה הצעה מופשטת בלבד .עם זאת ,כפי שאבקש להראות ,לטעמי ניתן להבין את
תפיסתו של שלום ,השוללת את קיומו של איחוד מיסטי ביהדות ,לאור הסכימה
ההגליאנית ,המעניקה לה הקשר.
כאמור ,לפי הסכימה שתיאר שלום ,השלב המיסטי בהתפתחות הדת מגיע
אחרי השלבים המיתי־אנימיסטי והטרנסצנדנטי .מכיוון שכך ,המיסטיקה צריכה
להתמודד עם שאלות ,עכבות ורגישויות שהתפתחו והוטמעו כבר בשלבים
המוקדמים יותר של הדת .לענייננו ,דמותו של האל ,כפי שהיא מעוצבת בשלב
השני של התיאולוגיה הטרנסצנדנטית — כנפרדת ,אחרת ונשגבת — עשויה
להמשיך ולחלחל גם לשלב השלישי ,המיסטי ,וכך למנוע ניסיונות לאיחוד עם
האלוהי ,או לפחות לשלול ביטויים קיצוניים של חוויית איחוד עם האלוהי.
אכן ,בתיאוריו של שלום ,השוללים את האיחוד המיסטי ביהדות ,חוזרת שוב ושוב
הטענה כי איחוד כזה אינו אפשרי בשל הטרנסצנדנטיות של האל המאפיינת את
התיאולוגיה היהודית ,ובשל אחרותו של האל היהודי .כך למשל הוא מדגיש לגבי
המיסטיקה היהודית המוקדמת של ספרות ההיכלות כי:
אכסטזה היה היתה ,וחווית יסוד זו חייבת היתה להיות מקור להשראה דתית,
אבל איננו מוצאים כל זכר לאיחוד מיסטי בין הנשמה לבין האל .לכל אורכה,

 11ראו שלום ,זרמים מרכזיים ,עמ'  .8-7כמה מן החוקרים המתמחים במשנתו של שלום הבחינו באופי
ההגליאני של סכימה זו .ראו ביאל ,גרשם שלום ,עמ'  ;203-202 ,137רוטנשטרייך ,יהדות וזכויות
היהודים ,עמ'  ;120-119אידל ,פרקים בקבלה נבואית ,עמ' .4-3
 12קיים גם דמיון מבני בין תפיסת המיסטיקה של שלום ,כשלב אחרון בהתפתחות ההיסטורית של הדת,
לבין התפיסה של הגל הגורסת שהפילוסופיה שלו היא 'הפילוסופיה האחרונה'.
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נשמרת מודעות כמעט מוגזמת לאחרות של האל ,ואין כל טשטוש של הזהות
13
או של האינדיבידואליות של המיסטיקאי אפילו בשיא התשוקה האכסטטית.

שלום גרס כך גם בהתייחסותו למקובלי ימי־הביניים:
תוצאת הדבקות היא תחושה של אושר ושל איחוד אינטימי ,ועם זאת אין
היא מבטלת לחלוטין את המרחק בין הנברא לבין הבורא ,הבחנה שמרבית
המקובלים ,כמו מרבית החסידים ,נזהרו מאוד מלטשטש על־ידי טענה שיתכן
14
איחוד שלם בין הנשמה לבין האל.

בכמה התייחסויות הזכיר שלום במפורש את התיאולוגיה הקבלית כמונעת את
אפשרות איחוד האדם עם האל ,כפי שמלמדים דבריו בראש מחקרו על הדבקות:
"האיחוד עם האל נמנע מן האדם אפילו בעת העלייה המיסטית של הנשמה ,על־
15
פי התיאולוגיה הקבלית".
 13שלום ,זרמים מרכזיים ,עמ'  .55כאמור ,בדברים אלה שלום אינו מגדיר את המיסטיקה היהודית
בכללותה אלא רק שלב מסוים בהיסטוריה שלה ,הוא השלב העתיק של ספרות ההיכלות .אך גם
לגבי שלב זה הדגישו חוקרים מאוחרים יותר את הטרנספורמציה שעברו המיסטיקנים של ההיכלות.
כך ,ייתכן שאף שבספרות זו לא מתוארת דבקות של המיסטיקנים העולים במרכבה באלוהות עצמה,
ניתן למצוא ביטויים של איחוד מיסטי עם שלוחו של האל ,המלאך מטטרון .ראו :שפר ,האל הנסתר
והנגלה ,עמ'  ;166-165אידל ,חנוך הוא מטטרון ,עמ'  ,164הערה  ;18וולפסון ,ירידה למרכבה ,עמ'
.44-13
 14שלום ,קבלה ,עמ'  ;176ועוד למשל שלום ,מיסטיקה וחברה ,עמ'  .16והשוו גם שלום ,זרמים
מרכזיים ,עמ'  .11מיד בהמשך לדברים המצוטטים כאן מתייחס שלום במפורש להגותו של ר' יצחק
דמן עכו ,וקובע כי אצלו "לובשת הדבקות אופי שחציו קונטמפלטיבי וחציו אכסטטי" .התייחסות זו
חשובה כיוון שיש בה תגובה למאמר של אפרים גוטליב שבו נטען כי בהגותו של ר' יצחק דמן עכו
ניתן למצוא דבקות גמורה באל (גוטליב ,מחקרים ,עמ'  ,247-231וראו עוד להלן בהערה הבאה).
עם זאת ,השוו לאידל ,היבטים חדשים ,עמ'  .91-77במקום אחר הביע שלום עמדה דומה ,הנתלית
בפער שבין הבורא לנברא ,אם כי כאן השלילה מופיעה בלשון "כמעט"" :רק במקרים נדירים במיוחד
מצביעה האכסטזה על איחוד עם האל ,שבו האינדיבידואליות האנושית משליכה את עצמה לתוככי
ההיפעמות של ההתמזגות המוחלטת בזרם האלוהי .אפילו במסגרת החשיבה האכסטטית ,המיסטיקן
היהודי שומר כמעט ככלל על המרחק שבין הבורא לבין הנברא ,ואין הוא מוצא בה שום אפשרות
להפריז ולזהות בין הבורא לבין הנברא" (שלום ,זרמים מרכזיים ,עמ' .)123-122
 15שלום ,הרעיון המשיחי ,עמ' ( 203ההדגשה שלי); ראו גם שם ,עמ'  .227ישעיה תשבי הציע למתן
קמעה את קביעותיו הגורפות של שלום ,ראו תשבי ,משנת הזוהר ,כרך ב ,עמ' רצח־שה .דעתו של
תשבי נדחתה בגלוי על ידי שלום ,ראו שלום ,מקורות הקבלה ,עמ'  ,303הערה ( 206שלום ביטא
עמדה זו כבר בגרסה הראשונה של הספר ,שיצאה לאור בגרמנית בשנת  ,)1962ובעקבותיו גם על ידי
י"צ ורבלובסקי בסקירתו על ספרו של תשבי משנת הזוהר :ורבלובסקי ,משנת הזוהר (מאמר ביקורת),
עמ'  .204-203החוקר היחיד שהוסיף חומר חדש ומשמעותי על זה שהובא על ידי תשבי ,הוא גוטליב,
מחקרים ,עמ' .238-234

אובמ

אם נבין קביעה זו לפי הדגם ההגליאני ,הרי פירוש הדבר הוא שכאשר האנטיתזה —
דהיינו התיאולוגיה הטרנסצנדנטית — מתמזגת לתוך הסינתזה ,היא משפיעה על
אופייה של זו האחרונה .הפער בין האנושי לאלוהי ,המאפיין את שלב התיאולוגיה
הטרנסצנדנטית ,נותר על כנו והשלב המיסטי אינו יכול לבטלו כליל כי אם רק
16
למתנו על ידי תופעת הדבקות המיסטית.
אכן ,את היחסים בין המיסטיקה היהודית לבין התפיסות 'האופייניות ליהדות'
אפיין שלום באופן הבא:
רעיונותיהם של המיסטיקנים היהודיים נובעים מן התפיסות והערכים
האופייניים ליהדות ,כלומר ,מעל לכל מן האמונה באחדות האל ובמשמעות
התגלותו ,כפי שנקבע בתורה .המיסטיקה היהודית ,בצורותיה השונות,
מייצגת נסיון לפרש את הערכים הדתיים של היהדות במונחים של ערכים
מיסטיים .היא מתמקדת ברעיון של האל החי ,הבא לידי ביטוי במעשה
17
הבריאה ,בהתגלות ובגאולה.

היהדות מושתתת אפוא על רעיון האחדות האלוהית ,והמיסטיקה היהודית
מתפתחת מתוך עיסוק ברעיון תיאולוגי בסיסי זה .מדברים אלה אמנם עולה כי
קיימים גם ערכים דתיים אחרים ,אך שלום אינו מפרטם .מרכז דיונו הוא תיאולוגי,
והוא מתמקד בשאלות הנוגעות באחדות האל .הנחתו של שלום בדבר מרכזיותו
של ההיבט התיאולוגי־עיוני המופשט בקבלה עולה גם מדבריו במקום אחר:
כל השיטות הקבליות יסודן בהבחנה בסיסית הנוגעת לשאלת האלוהי.
[ ]...המקובלים כולם מסכימים ששום ידיעה דתית של האל ,אף לא זו מן
הסוג המרומם ביותר ,ניתנת להשגה אלא דרך התבוננות ביחסים שבין האל
לבין הבריאה .האל כשלעצמו ,המהות המוחלטת ,שוכן מעבר לכל הבנה
ספקולטיבית או אפילו הבנה אכסטטית .גישתה של הקבלה כלפי האל ניתנת
להגדרה כאגנוסטיות מיסטית[ ]...[ ,ש]קרובה לנקודת המבט של הנאו־
פלטוניות .כדי לבטא את ההיבט הבלתי מוכר הזה של האלוהי ,טבעו ראשוני
המקובלים בפרובאנס ובספרד את מטבע הלשון 'אין סוף'' ]...[ .אין סוף' הוא
18
השלימות המוחלטת ,שבה אין כל הבחנות וכל היבחנויות.

שלום הניח אפוא שהתיאולוגיות בעלות הנטייה הפילוסופית מדגישות גישה
טרנסצנדנטית אשר מונעת גישור מיסטי על הפער בין האדם לאל ,גם בתוך
 16השוו לביקורת המופיעה אצל מקגין ,יסודות המיסטיקה ,עמ' .336
 17שלום ,זרמים מרכזיים ,עמ' .11-10
 18שלום ,קבלה ,עמ' ( 89-88ההדגשות שלי).
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העולם הקבלי .זאת ועוד ,הוא הדגיש שכמה מן התורות הקבליות הטמיעו
תיאולוגיה שלילית במיוחד ,שמקורה נאו־פלטוני ,דבר שהוליד את תפיסת ה'אין
סוף' הנעלם ,המהווה מקור לאלוהות הנגלית (קרי — עשר הספירות) 19.כך ,אפילו
הצורה הקבלית של התיאולוגיה המיסטית היהודית בימי־הביניים נחשבת על ידי
שלום ככזו המשמרת אלמנט טרנסצנדנטי חזק.
יש לשים לב כי מן השימוש הכוללני שעושה שלום במונח 'אל' בטקסט זה עולה
שלדידו אפילו האל המתגלה ( ,)deus revelatusכלומר השכבה האלוהית המתווכת
(במקרה זה — עשר הספירות) ,מצויה במידה רבה מעבר להשגה האנושית .משום
כך ,לדעתו ,המקובלים נאלצו להשתמש בסמלים גם כדי להתבונן בגילויים נמוכים
אלה 20.למעשה ,שלום ותלמידיו מדגישים את תפקיד הסימבוליזם בקבלה עד כדי
כך שניתן לתאר את גישתם כ"מדע של סמלים" — ביטוי שנטבע במקורו לתיאור
גישתו של אליאדה 21.אכן ,התיאולוגיה המיסטית ממלאת תפקיד מרכזי גם בדרך
שבה מתאר שלום את יצירת המיתוסים הקבליים ,דבר החושף שוב את הנחתו
22
בדבר קדימות התיאולוגיה לחוויה.
בעמודים הבאים אבקש להראות את הקרבה העמוקה שבין טענות אלה של
שלום לבין הדרכים בהן הבינו כמה חוקרים והוגים את היהדות ואת המיסטיקה
היהודית 23.כמה מן ההשקפות הללו נסמכות על עמדותיו של שלום ,ואחרות הנן
מוקדמות ועצמאיות יותר .מלבד שאלת ההשפעה ההיסטורית של שלום ,הקשרים
בין העמדות שיוצגו להלן לבין השקפתו שלו מבליטים את הדפוס החוזר המופיע
בכולן — תיאור הגליאני של היהדות והמיסטיקה היהודית ,בדגש על שלבי
ההתפתחות התיאולוגית והרוחנית.

19
20
21
22
23

שלום ,זרמים מרכזיים ,עמ'  ;28-27וראו גם שלום ,קבלה ,עמ' .105-96
ראו שלום ,זרמים מרכזיים ,עמ' .28-27
ראו אלן ,מירצ'ה אליאדה ,עמ'  ,140הערה  .1עוד על כך ראו להלן ,עמ' .40-39
ראו שלום ,פרקי יסוד ,עמ'  ,97שם הוא טוען כי "ההתבוננות התיאוסופית" ,כהגדרתו ,הולידה את
המיתוסים הקבליים.
בהקשר זה יש לציין כי את הנטייה לתיאולוגיה ניתן למצוא גם אצל תלמידו החשוב ביותר של שלום,
ישעיה תשבי .יש אף להזכיר שגם אריק פוגלין ,על אף הרטוריקה האנטי־הגליאנית שלו ,הציע
התפתחות תלת־שלבית של הדת שהושפעה משלום ,לפחות בפרטים מסוימים .ראו אידל ,ישראל
והתגלות .כן ראו עתה :אידל ,עולמות ישנים ,עמ' .51-31

אובמ

רוברט צ'ארלס זנר

הנחת היסוד הפנומנולוגית של רוברט זנר ( ,)Robert Zaehnerמחוקרי
המיסטיקה הפוריים ביותר במאה העשרים ,היא כי קיימות שתי תבניות דת
יסודיות .האחת היא התבנית ההינדואיסטית ,המציעה חזון של התאמה והרמוניה
בין האדם לבין האל ,ובשיאה — התמזגות מוחלטת בין השניים בחוויה המיסטית
(הודו היא לפיכך בעיני זנר "בית הספר הגבוה למיסטיקה") 24.התבנית השנייה
היא זו של הדתות השמיות ,המניחות אי־התאמה בסיסית בין האדם לבין האל.
תבנית זו באה לידי ביטוי מובהק בדתות הנבואיות ,הנטולות לדידו אלמנטים
מיסטיים .למעשה ,עוד קודם לזנר ניסח גם מקס ובר הבחנה דומה בספרו הקלאסי
על היהדות הקדומה:
הנביא לא ראה עצמו מעולם משוחרר מסבל [ ]...לא היה מקום לאיחוד
מיסטי ,שלא לדבר על השלווה הפנימית הרחבה כים של הארהאט הבודהיסטי
[ ]...כמו כן ,הדרו האישי של האל כשליט הוציא מכלל אפשרות כל מחשבה
של דבקות מיסטית באל כאיכות אפשרית של יחסי האדם עמו .שום נביא
יהו"ה אמיתי ושום יצור בכלל לא יוכל לטעון לדבר שכזה ,ועוד פחות מכך
— להאלהת העצמי [ ]...הנביא לא יגיע לעולם לשלום פנימי תמידי עם האל.
25
אופיו של יהו"ה מוציא זאת מכלל אפשרות [."]...

ההבחנה החדה בין הנבואי לבין המיסטי מבית מדרשו של ובר באה לידי ביטוי הן
בספרו המפורסם של פרידריך היילר ( )Friedrich Heilerעל אודות התפילה,
הן אצל ארנולד ג' טוינבי ( ,)Arnold J. Toynbeeבפנומנולוגיה שהוא מציע
26
לדתות השונות ,הנחלקות ל"משפחה" הבודהיסטית ול"משפחה" היהודית.
בדרך המזכירה את עמדותיהם של היילר וטוינבי ,מרחיב זנר את תחום הדיון
ומיישם אותו על הדתות הקלאסיות הקדומות :הדת ההינדית מכאן ,והדתות
המקראית ,הזורואסטרית והמוסלמית מכאן 27.אך בשונה מטוינבי ,זנר תופס את
הנצרות כסינתזה בין הדת הנבואית לבין הדת המיסטית ,המצליחה להתגבר על
24
25
26
27

זנר ,מיסטיקה הינדית ומוסלמית ,עמ' .3
ובר ,היהדות העתיקה ,עמ' .315-314
ראו היילר ,תפילה ,פרק שישי ,ובמיוחד עמ' ( 144-142 ,136יש לשים לב לכך שהיילר מתעלם
מקיומה של המיסטיקה היהודית ,ראו שם ,עמ'  ;)137-136טוינבי ,גישתו של היסטוריון ,עמ' ,14 ,10
.86-85 ,19-18
גם בנוגע להינדואיזם הועלו נגד זנר ביקורות ,שטענו כי ניתן למצוא תיאולוגיות שונות ומגוונות
בתוך הדת ההינדית ,במיוחד על ידי סמארט ,השקפות עולם ,עמ'  .71-68עוד ראו פרינדר ,הגדרות
למיסטיקה; פייק ,איחוד מיסטי ,עמ' .193-177
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ההבדלים העמוקים שביניהן .הוא ראה בנצרות הגשמה מושלמת של האידיאלים
28
השמים ,הזורואסטרים ,ההינדים והבודהיסטים גם יחד.
של ֵ
כיצד "הצליח" זנר להעלים את האלמנטים המיסטיים מן הדתות הנבואיות?
הלא הסוּפיות האסלאמית נתפסה במחקר כתופעה מיסטית חשובה ,וגם הקבלה
היהודית נודעה באלמנטים המיסטיים שלה ,בעיקר אחרי פרסום מחקריו המרכזיים
של שלום? כשנדרש זנר לשאלה זו הוא טען שהקוראן ,בהיותו הצורה ה"טהורה"
יותר של האסלאם ,הנו נציג מובהק של הז'אנר הנבואי ,ואילו הסוּפיות יונקת את
האלמנטים המיסטיים שלה ממקורות הינדיים 29.בכל הנוגע למיסטיקה היהודית
כתב זנר:
אם מיסטיקה היא המפתח לדת ,עלינו להוציא את היהודים כליל מתחום
חקירתנו :שכן מיסטיקה יהודית ,כפי שצייר אותה להפליא הפרופסור
שלום ,לא תוכל להיראות כלל וכלל כמיסטיקה ,אלא כאשר היא מושפעת
מן הנאו־פלטוניות ומן הסוּפיוּת .חוויה חזיונית איננה חוויה מיסטית :כיוון
שמשמעותה של 'מיסטיקה' ,אם בכלל יש לה משמעות ,היא הגשמה של
איחוד או אחדות עם או בתוך משהו שגדול במידה עצומה ,אולי אינסופית,
מן ה'אני' האמפירי .אין שום אפשרות לאיחוד שכזה עם יהו"ה ,האל של
הברית הישנה [ ]...היהודים דחו את האינקרנציה ,ויחד עמה את ההבטחה
שכיורשים משותפים של האדם־האל גם הם יוכלו להפוך לצלם־אלהים.
ולכן ,מטבע העניין ,ה'מיסטיקה' היהודית יכולה ,לכל היותר ,לשאוף לדבקות
30
באל ,אך לעולם לא לאיחוד.

עמדה א־היסטורית כמו זו הנה מאלפת למדי ,במיוחד כשמדובר בחוקר משפיע
ובעל הישגים כמו זנר .כאשר הוא מדבר על המיסטיקאים היהודים של ימי־
הביניים ,שהתיאוסופיות שלהם שונות כל כך מן התיאולוגיות המקראיות הקדומות
להן באלפי שנים ,הוא עדיין מניח ש"היהודים" ממשיכים לטפח את התפיסה
 28ראו זנר ,עתים וזמנים ,עמ' .194-190
 29זנר ,עתים וזמנים ,עמ'  ;217-195זנר ,מיסטיקה ,קודש וחול ,עמ'  ;XVIIזנר ,מיסטיקה הינדית
ומוסלמית ,עמ'  .109-86לביקורת המופנית בעקיפין מתוך תחום חקר האסלאם כלפי זנר וטענתו זו,
ראו סמית' ,תיאולוגיה עולמית ,עמ' .174
 30זנר ,עתים וזמנים ,עמ'  .171ראו גם דברים דומים ביחס להיבט המיסטי ביהדות בערך 'מיסטיקה'
באנציקלופדיה בריטניקה" :לא הנפש היוונית ולא זו היהודית הכשירו עצמן למיסטיקה .היהודית —
בשל המונותאיזם הנוקשה שלה ובשל נטייתה לריאליזם של העולם הזה ולקיום המצוות" (פרינגל־
פאטיסון ,מיסטיקה ,עמ'  .)124לפי ניסוח זה ,לפחות אחת הסיבות לקושי שביצירת ספרות מיסטית
היא תיאולוגית — "מונותאיזם נוקשה".

אובמ

התיאולוגית המקראית .נראה כי זנר נמשך אחר תיאורו של שלום ,ובעיקר לשלילה
של קיום איחוד מיסטי במיסטיקה היהודית ,אך משתמש באבחנותיו של שלום
ומקצין אותן מתוך חוסר הבנה .אכן ,כפי שראינו ,שלום חזר והבחין בין איחוד לבין
דבקות בטקסטים יהודיים .אך הוא לא עשה זאת כדי לשלול את הפן המיסטי של
31
היהדות אלא רק כדי להגביל אותו במידת מה.
נראה אפוא שאפיונו של זנר את הקבלה כלא־מיסטית ,את היהדות כדת נבואית
לחלוטין ואת הדתות השמיות כולן כנבדלות מהדתות ההינדיות ,יסודו בשגיאה
בהבנת דברים שכתב שלום .כך למשל ,את דבריו החדים של שלום על אודות שלילת
האיחוד המיסטי בספרות ההיכלות ,שהובאו לעיל ,החיל זנר על כלל הספרות
היהודית המיסטית .אך בחינה של דברי שלום מעלה כי בהתייחסו לזרמים אחרים
במיסטיקה היהודית לשונו זהירה יותר ומסופקת לגבי האיחוד המיסטי .לפיכך,
טעות בוטה היא לייחס את עמדותיו כלפי ספרות ההיכלות לזרמים המיסטיים
של ימי־הביניים .בעקבות טעות זו ,הוציא זנר מגוון של תופעות רוחניות מכלל
תחום המיסטיקה ,והדבר אפשר לו להניח כי אופייה הנבואי של היהדות נשמר גם
בשלבים הבתר־מקראיים שלה:
מבין כל הדתות הגדולות ,היהדות היא היחידה המנסה להתחמק מן המיסטיקה.
מה שמכונה 'מיסטיקה יהודית' הוא ,בעצם ,חוויה חזיונית או ספקולאציות
גנוסטיות 32,כמו בקבלה ואצל האר"י .ודאי וודאי שאין זו הטמיעה של
האישיות בגרעינה האלמותי — כמו בבהגאוואד גיטה ,או הינתקות הרוח מן
33
החומר — כמו בבודהיזם המוקדם ,ובוודאי שאיננה איחוד עם האל.

במילים אחרות ,הסכימה ההגליאנית של שלום אשר שללה את הביטויים הקיצוניים
מן המיסטיקה היהודית ,תרמה לאי־הבנה ,שהגיעה לשיאה בהוצאת המיסטיקה
היהודית כולה מתחום המיסטיקה .זאת ,תוך שימוש בסכימה הגליאנית אחרת:
הנצרות כסינתזה בין הנבואיות השמית לבין המיסטיות ההינדית 34.כמה אירוני
31
32
33
34

אמנם בדבר אחד זנר צודק — קביעתו כי הנאו־פלטוניות והסופיוּת תרמו תרומה מכרעת למינוח
הקונטמפלטיבי והאיחודי של הקבלה .אולם נראה שדווקא אבחנה זו אינה תולדה של קריאה בכתבי
שלום אלא תובנה של זנר עצמו.
גם כאן ניכרת השפעתו של שלום ,שבמקביל לשלילת האיחוד המיסטי הדגיש הדגשת יתר את האופי
הגנוסטי של המיסטיקה היהודית.
זנר ,אי־הסכמה מוסכמת ,עמ' .324-323
למעשה ,בפנומנולוגיה של זנר הנצרות ממלאת תפקיד דומה לזה שממלאת המיסטיקה בפנומנולוגיה
של שלום ,ואני תוהה עד כמה זנר הוא למעשה בעל חוב לדיונו של שלום על אודות הסינתזה בשלב
השלישי של הדת.
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שספרו של שלום ,שתרם יותר מכל ספר אחר לביסוס מחקר הספרות המיסטית
היהודית ,שימש בה בעת גם כמקור סמכותי לשלילתם של האלמנטים המיסטיים
ביהדות .הססנותו של שלום ,שנמנע מלהכיר בצורות מובהקות של איחוד מיסטי
ביהדות ,נוצלה לשם הענקת מעמד ייחודי ויוצא דופן לדת הנוצרית ,שזנר נמנה
עם מאמיניה.
בצד הדברים ,הדה־מיסטיפיקציה המוטעית של זנר במקרה של המיסטיקה היהודית
מעוררת את הצורך בבחינה מחודשת וביקורתית של התמונה הפנומנולוגית
הכללית שהוא צייר ביחס לדתות העולם :מחד גיסא ,טענתו בדבר הנחת היסוד
השמית ,שלפיה שוררת אי־התאמה מהותית בין האדם לבין האל ,שתולדתה —
הדתות הנבואיות; ומאידך גיסא ,ההרמוניה השוררת בין האדם והאל בהינדואיזם,
35
שתולדתה — הדתות המיסטיות.
קארל ג' יונג

בספרו ( Mysterium Coniunctionisהמסתורין של ההתאחדות) יונג מנסח,
במונחים של תיאולוגיה נוצרית ,את ה"פסיכולוגיה הנכונה" ,מתוך הנחה שדת
זו מתקדמת ו"אמיתית" יותר מן היהדות המקראית .ראשיתה של טענה מוכרת
זו נעוצה כבר בעת העתיקה ,והיא חוזרת ועולה מאז בפולמוסים ובאפולוגטיקה
של ימי־הביניים .אך גם בהקשר הזה מפתיעה הערתו הבאה של יונג ,המתייחסת
למשמעות הפסיכולוגית והמיסטית של ירידת ישו לשאול:
זהו חזון וצפייה מראש של מצב עתידי ,ניצוץ של איחוד לא־מילולי ,מודע
בחלקו ,של אני ושל לא־אני ,והוא קרוי נכונה איחוד מיסטי .זוהי חוויית יסוד
של כל דת שיש בה חיים ושלא שקעה עדיין למצב של דיבור מן שפה ולחוץ;
ששימרה את המיסתורין שהאחרים יודעים על אודותיו רק מתוך הפולחנים
36
שהוא הפיק — שקים ריקים שהזהב מזמן נמוג מהם.

יונג מניח כאן שהנצרות היא הדת המיסטית החיה ,בעוד הדתות האחרות ,שאינן
נזכרות כאן בשמותיהן ,הן "שקים ריקים" שכן הן מכירות רק פולחנים ואין בהן
איחוד מיסטי .יש לזכור כי לפי תפיסתו של יונג ,החוויה המיסטית היא שמולידה
את הפולחנים הדתיים ,שקיומם שורד הרבה אחרי שהחוויה נעלמת .לפיכך
הריטואליזציה ,המאוחרת לחוויה המיסטית ,נתפסת לדידו כהתנוונות .זו היא

 35ראו זנר ,אי־הסכמה מוסכמת ,עמ'  ;324 ,31-23 ,9-8זנר ,עתים וזמנים ,עמ' .166-165
 36יונג ,המסתורין של ההתאחדות ,עמ' .171

אובמ

משמעות המטפורה של ה"שקים הריקים" שנוצרו כדי להכיל את הזהב שעתה
כבר אינו קיים.
כפי שנראה מיד ,הדת שיונג מתייחס אליה בביקורתו שצוטטה לעיל היא היהדות.
לכך מתאים תיאורה כ"מדברת מן שפה ולחוץ" ,כ"פולחנית" וכנטולת חוויה של
איחוד מיסטי 37.גם במקרה זה לא קשה להצביע על המקור להשקפה שהיהדות,
אפילו בצורותיה המיסטיות ,איננה כוללת ביטויים משמעותיים של איחוד
מיסטי — מדובר בהקדמתו המפורסמת של גרשם שלום לספרו זרמים מרכזיים
38
במיסטיקה היהודית ,שממנה יונג מצטט בספרו כמה פעמים.
כאמור ,זהותה של הדת שיונג ביקר מצוינת מפורשות בפסקה אחרת:
כל היבדלות מן האל היא היפרדות ,ניכור ,נפילה .הגירוש היה בלתי נמנע אפילו
בתוך גן עדן .בישו לא דבק "כתם החטא" מפני שהוא התגלמות האלוהות
כולה ,ואין הוא נבדל ממנה בשל אנושיותו .עם זאת ,האדם מוטבע בכתם
ההיפרדות מן האל .מצב עניינים זה היה בלתי נסבל — אילו ניתן היה להציב
מול הרוע רק את החוק ואת עשרת הדיברות ,כמו ביהדות הטרום־נוצרית —
עד אשר ניסה הרפורמטור והרב ישו להכניס את התפיסה המתקדמת יותר
והנכונה יותר מבחינה פסיכולוגית ,שעל פיה לא הנאמנות לחוק ,אלא האהבה
39
והחסד הם האנטיתזה לרוע.

בשונה מדבריו שצוטטו לעיל ,כאן יונג מציג לוגיקה אחרת של התפתחות הדת:
היא איננה מתחילה בשילוב של מיסטיקה ושל מיסתורין שממנו נובע הפולחן.
ההתפתחות היא מן החוק הישן ועשרת הדיברות של יהדות המקרא אל האהבה
והחסד של ישו .אם כן ,היהדות המקראית אינה רק דת של מיסתורין ושל מיסטיקה
שהלכו והתנוונו ,כפי שנרמז בציטוט הקודם .היא מלכתחילה צורה ירודה יותר
של דת ,שזכתה מאוחר יותר להשלמה על־ידי התגלות ישו .האיחוד המיסטי
המובטח על־ידי המושיע הנוצרי הוא שלב מאוחר ומפותח יותר שמשקף "תפיסה
מתקדמת יותר ונכונה יותר מבחינה פסיכולוגית" .זוהי למעשה תפיסה דומה מאוד
לזו של זנר ,שתיאר כיצד הנצרות הוסיפה את האלמנט המיסטי שנעדר מן היהדות
הנבואית הלא־מיסטית .גם אצל יונג האיחוד המיסטי משמש אפוא כאבן בוחן
לעליונותה של דת אחת על האחרת.

 37ראו ,עם זאת ,שם בעמ'  ,443להתייחסות של יונג לפסקה מספר הזוהר כמייצגת איחוד מיסטי.
 38ראו שלום ,זרמים מרכזיים ,עמ'  ;11יונג ,המסתורין של ההתאחדות ,עמ' .442 ,414 ,25 ,23
 39יונג ,המסתורין של ההתאחדות ,עמ' .170
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אדוארד קיירד

אדוארד קיירד ( )Edward Cairdהוא ,ככל הנראה ,החוקר הראשון ששלל
במפורש את קיומן של חוויות איחוד מיסטי ביהדות .בספרו על אודות התפתחות
התיאולוגיה אצל הפילוסופים היוונים הוא קובע שבניגוד לערפול הגבול בין הסופי
לאינסופי אצל פלוטינוס" ,היה היהודי מוגן תמיד מפני קיצוניות המיסטיקה על
ידי התחושה הברורה של אישיותם הנפרדת של האל ושל האדם ,וכתוצאה מכך —
המודעות החיה שלו למחויבות מוסרית כמו זו המעורבת בעבודת האל" 40.היגד זה
מפתיע בהשוואה לניסוח ההבדל בין המחשבה ה"עברית" לזו ה"יוונית" ,המופיע
כמה עמודים קודם לכן בספרו:
המחשבה העברית היא אינטואיטיבית ,דימיונית ,כמעט חסרת יכולת ניתוח או
יכולת קישור שיטתית של רעיונות .אין היא אוחזת במושאה בבירור וביציבות,
או שואפת למדוד אותו בדיוק .נכון יותר לומר שהיא נכונה למסור את עצמה
להשפעת מושא התבוננותה ,נכונה להזדהות עמו ולהיות נשלטת על־ידו []...
לעומתה ,המחשבה היוונית היא מיסודה דיסקורסיבית ,אנליטית ושיטתית,
שולטת בעצמה אפילו במעופיה הנועזים ביותר על־ידי רעיונות של מידה
41
וסימטריה ,של מעקב לוגי ושל קישור.

אם לשפוט על־פי דברים אלה ,הרי "המחשבה העברית" יכולה להזדהות בקלות
עם מושא התבוננותה ,דבר שעשוי דווקא להקל על האיחוד המיסטי יותר מאשר
למנוע אותו .במקביל ,קשה להבין כיצד אפיונים אלה של המחשבה היוונית
מתיישבים עם הקביעה שפלוטינוס הוא "המיסטיקן המובהק" 42.אם כן ,גם כאשר
קיירד מתאר פסיכולוגיה "עברית" שניתן לראותה כבעלת נטייה לאיחוד מיסטי,
הוא שולל מן היהודים ה"אדוקים" ,את קיומה של מיסטיקה — ובמיוחד מיסטיקה
קיצונית — בהתבסס על טיעונים תיאולוגיים .כך למשל הוא טוען ביחס לפילון
האלכסנדרוני:
בלתי אפשרי ליהודי ירא שמים דוגמת פילון להיות מיסטיקן או פנתאיסט
ובכך לצמצם את אלוהי אברהם ,יצחק ויעקב לכדי חומר מוחלט שבו מוטמעת
 40קיירד ,התפתחות התיאולוגיה ,כרך ב ,עמ' .214
 41קיירד ,התפתחות התיאולוגיה ,כרך ב ,עמ'  .189-188בתיאורו את הדיכוטומיה שבין המחשבה
היהודית לזו היוונית מסתמך קיירד במידה מסוימת על הבחנתו המפורסמת של מת'יו ארנולד; ראו
קיירד ,התפתחות הדת ,כרך ב ,עמ'  .15-14הבחנה הפוכה בין 'האדם המזרחי' לבין 'האדם המערבי',
שלפיה הראשון פעיל ומביע והשני מהרהר ומכוון פנימה ,ניתן למצוא אצל מרטין בובר .ראו בובר ,על
היהדות ,עמ' .60-57
 42קיירד ,התפתחות התיאולוגיה ,כרך ב ,עמ' .210-209

אובמ

כל מציאות העולם [ ]...אין הוא יכול להיפרד מאישיות האל או להקריב את
43
מוסר האל למען תאריו המטפיזיים.

דומה שעל אף "יראת השמים" וה"אדיקות" של פילון ,בכל זאת ניתן למצוא
בכתביו תיאורים מיסטיים שמשקפים את נטייתו האישית למיסטיקה ,ואף מופיע
44
בהם מינוח שישפיע בהמשך על המיסטיקה הנוצרית המוקדמת.
מדיונים אלה של קיירד ניתן להצביע על ההבדל בין עמדתו לזו של שלום .בעוד שלום
סבור שהתיאולוגיה הטרנסצנדנטית של היהדות היא שמעכבת חוויות של איחוד מיסטי,
קיידר סבור שהתיאולוגיה הרציונליסטית היא המכשול העיקרי בדרך לחוויות אלה.
אם כן ,ניתן להציע שלא רק קביעותיו של שלום בדבר העדר איחוד מיסטי
אחראיות למוסכמה הגורפת בקרב כמה מגדולי החוקרים ,שהיהדות איננה כוללת
חוויות כאלה .דומה שניתן לייחס חשיבות לא מבוטלת גם לעמדותיו של קיירד
בנושא ,ולרעיון המרכזי של הסכימה ההגליאנית המצוי בלב מחקריו 45.ואמנם,
קיירד עשוי להיות המקור לכמה מהרעיונות שראינו לעיל בדברי יונג וזנר ,אף
ששמו לא בהכרח הוזכר בכתביהם.
ד .ביקורת הגישה התיאולוגית

אם כן ,בעיצומה של התקופה שבה הגיע לשיאו מחקר הספרות היהודית המיסטית
במחקריו של גרשום שלום ,הפכו העמדות שנסקרו לעיל לנדבך יסודי בחקר
46
הדתות ,ושימשו בתפקיד זה גם בהמשך המאה ,לאחר מלחמת העולם השנייה.
43
44
45

46

קיירד ,התפתחות התיאולוגיה ,כרך ב ,עמ' .195
לביטויים של איחוד מיסטי אצל פילון ראו מקגין ,יסודות המיסטיקה ,עמ'  ;41-39אידל ,היבטים
חדשים ,עמ'  .57-56וראו עתה את ניתוחו החשוב והמפורט של אדם אפטרמן ,הרואה בפילון את
מקור תפיסתו של פלוטינוס :אפטרמן ,מפילון לפלוטינוס.
קיירד הכיר היטב את הפילוסופיה ההגליאנית .הוא כתב מחקר מלומד על הגל והיה מושפע
מן ההשקפה ההגליאנית על אודות הדת .כך למשל תיאר את הנצרות כ"סינתזה הנעלה" בין
הסובייקטיביות היהודית לבין האובייקטיביות היוונית (ראו קיירד ,התפתחות הדת ,כרך א ,עמ' ;)6
בין דת הטבע לבין המונותאיזם האתי (על פי תפיסתו של גתה; ראו שם ,עמ'  ;)12-7ובאופן המזכיר
את בן־ארצו המאוחר יותר זנר — בין "הקדוש ההינדי המקדיש עצמו להתגוננות" לבין "בני ישראל
הבוטחים בחרבו של גדעון ובאל" (שם ,עמ' .)13
נוסף על השמות שנסקרו כאן ,ניתן לציין כותבים פוריים אחרים שהושפעו מהם דוגמת ג'וזף קמפבל
( ,)Joseph Campbellמירצ'ה אליאדה וארנולד ג' טוינבי .מפליא לגלות במחקרים אלה כי לצד
הרמזים האנטי־יהודיים הפזורים בהם ,ספרו של שלום 'זרמים עיקריים' מצוטט בהם כמקור בר־
סמכא בבואם להצדיק את תיאורה של היהדות כנטולת מיסטיקה.
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כפי שראינו ,שלילה זו של אלמנטים מיסטיים משמעותיים מן היהדות
מושרשת בעמדה שמגמתה תיאולוגית ואף פולמוסית .למעשה ,מעיון בכתבי
הגישה התיאולוגית בחקר הדתות עולה הרושם שהיא יורשתם המודרנית
של הפולמוסים התיאולוגיים היהודיים־הנוצריים של ימי־הביניים .בארבעת
המקרים שנבחנו לעיל — שלום ,זנר ,יונג וקיירד — נקודת המוצא של
הניתוח היא אופייה של תיאולוגיה מסוימת ,המכשילה את השגת האיחוד
המיסטי (כמו בסכימה שהציע שלום) ,או לחלופין מבטיחה את השגתו (כמו
בכריסטולוגיה שמציעים זנר ויונג) .במילים אחרות ,אמת המידה העיקרית
לאפשרות קיומה של מיסטיקה בגרסתה הקיצונית היא ההשקפה התיאולוגית.
היא שקובעת ,לפי כותבים אלו ,את מרחב אפשרויותיו של המיסטיקן .אכן,
ההגדרות המרכזיות של הקבלה ,הרווחות באסכולה של שלום ,מדגישות את
47
ההיבט התיאולוגי ונוטות להמעיט בחשיבות ההיבט החווייתי וההתנסותי.
ברצוני להדגיש שאיני סבור שיש להימנע מלבחון את הקרבה בין תיאולוגיה
למיסטיקה על מנת לעמוד על השפעתן של תפיסות תיאולוגיות על המחשבה
והפרקטיקה המיסטיות 48.עם זאת ,דומה שלתיאולוגיה הוענק משקל רב מדי,
כמעט בלעדי ,בתיאור הדת ובבחינת מקומה של המיסטיקה בתוכה .בדברים
הבאים אבקש אפוא להראות שתפיסה זו היא מפוקפקת וקבלתה ללא סייגים
הנה בעייתית ביותר עבור חוקר הדת.
את הביקורת על הגישה התיאולוגית ניתן לתמצת באמצעות שלוש הטענות
הבאות( :א) תיאולוגיה פילוסופית אינה מעכבת בהכרח חוויות איחוד מיסטי.
(ב) תיאולוגיה איננה ההיבט הראשון שיש לבדוק ,וקודמים לו הריטואל והחוויה.
(ג) אין תיאולוגיה אחת דומיננטית בשום דת מרכזית; מחלוקות תיאולוגיות הן חלק
מובנה בכל הדתות הקלאסיות ,ולרשותו של המיסטיקן עמדו גישות תיאולוגיות
שונות ומתחרות ,שבהן היה יכול לשלב את תפיסותיו המיסטיות .תחילה ,במסגרת
מבוא זה ,אדון בטענה הראשונה ,ואילו לטענות השנייה והשלישית אתייחס כאן
בקצרה ,ואקדיש להן דיון רחב ומקיף להלן בפרק הראשון.
בעזרת דיון במושג 'דבקות' ,ברצוני לטעון כי בניגוד לקביעתו של שלום על אי־
אפשרות קיומה של מיסטיקה יהודית במובנה המלא מטעמים תיאולוגיים ,זרמים
 47בנושא זה ראו אידל ,להגדיר קבלה ,עמ'  ;99-97אידל ,החוויה המיסטית ,עמ'  ,175-174וגם הדיון
בסעיף הבא להלן.
 48ראו למשל את דיוני :אידל ,התכללות ,עמ' .57-50

אובמ

חשובים בתיאולוגיה היהודית ,בין היתר הזרם הפילוסופי ,דווקא מדגישים את
חשיבותה של הדבקות.
מובנו של השורש דב"ק בספרות המקראית ובספרות חז"ל מעורפל למדי ,ולא
נוצרה פרשנות מוסמכת של משמעותו .אך בספרות הפילוסופית של ימי־הביניים
הוא התפרש לאור תפיסות פילוסופיות שונות ,וניתן להציג דוגמאות של דיונים
שבהם השימוש במושג 'דבקות' מכוון לאיחוד מיסטי 49.כך למשל כתב ר' יצחק
בן ידעיה ,הוגה פרובנסאלי בן המאה ה־ ,13בהתייחסו לנזיר" :נשמתו תדבק אליו
בדבקות שלמה ולא [ ]...שתמשך לנצח" 50.ואמנם ,טקסטים רבניים ,פילוסופיים
או קבליים אינם מספקים יסוד להניח שהמקובלים חששו מביקורת מפי "תיאולוג"
בעל סמכות — אם היה כלל מישהו כזה — כיוון שאימצו הבנה קיצונית של דבקות.
בהקשר זה יש לציין גם את תיאורו של פלוטינוס של עליית הנשמה ל"אחד" ,אשר
היה מצוי בעברית בכמה גרסאות והיה בעל השפעה רבה על מונחי המיסטיקה
היהודית (כמו למשל המונח "התפשטות הגשמיות") 51.תיאור זה תורגם כ"דבקות"
52
על ידי ר' שם טוב אבן פלקירה ,הפילוסוף בן המאה ה־.13
מסתבר שבניגוד להנחה שהתיאולוגיה היהודית מנעה שימוש בביטויים קיצוניים
של איחוד מיסטי ,היא דווקא הזינה לא פעם את המיסטיקה הקיצונית בתפיסות
ומושגים שתרמו רבות ללשונה ,ותיווכה בין המסורות היהודיות לבין כמה השקפות
53
המצויות בפילוסופיה היוונית ,בפילוסופיה ההלניסטית ובפילוסופיה הערבית.
עניין חשוב נוסף נוגע לתיאולוגיה בספרות חז"ל ,שגם בה ניתן למצוא עמדות
המדברות על אימננטיות של האל 54.עמדות אלה השפיעו בין השאר על
התביעה שהעלה השל להטות אוזן לתפיסות המיסטיות המצויות בהשקפותיהם
49
50
51
52

53
54

בנושא זה ראו בהרחבה :אפטרמן ,דבקות.
פירושי ראשונים על מסכת אבות ,עמ' סה וראו גם עמ' נב .על רבי יצחק בן ידעיה ,ראו ספרשטיין ,ר'
יצחק בן ידעיה; ספרשטיין ,לפענח את הרבנים .וראו גם דבריו של ראו ר' שמואל אבן תיבון בעניין זה
ודיון על אודותם :אידל ,פרקים בקבלה נבואית ,עמ'  ;12-11אידל ,הרמב"ם בבית מדרשו של הרמב"ן.
ראו אידל ,שערי צדק ,עמ'  .306-297ראו גם להלן ,פרק ראשון ,עמ' .52-51
ספר המעלות ,עמ' כב .כפי שציין שלום עצמו ,ייתכן שתרגום זה השפיע על גרסה של פסקה מדברי
פלוטינוס שנמצאה אצל ר' משה דה ליאון ,ראו שלום ,פרקי יסוד ,עמ'  .365-364למרות זאת ,שלום
מדלג על הפסקה העוסקת בדבקות כשהוא דן בגרסתו של פלקירה לחיבור התיאולוגיה של אריסטו
(שם ,עמ'  ,365ובהערה) .ראו פנטון ,שם־טוב אבן פלקירה.
ראו אידל ,פרקים בקבלה נבואית ,עמ'  ;25-10אידל ,החוויה המיסטית ,עמ' .115-114
עמדות אלה נותחו במחקרו החשוב של אבלסון ,אימננטיות האל .שלום הכיר היטב ספר זה ,ראו
שלום ,זרמים מרכזיים ,עמ'  ;362 ,359 ,229 ,55וראו גם שלום ,פרקי יסוד ,עמ' .294 ,269 ,267 ,266
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התיאולוגיות של חז"ל ,במיוחד בהקשר למושג הדבקות; תביעה שעד עתה לא
הועלו כנגדה טענות־נגד משמעותיות 55.יתרה מכך ,מלבד העובדה שהתיאולוגיה
החז"לית כוללת רכיבים אימננטיים לצד רכיבים טרנסצנדנטיים ,ניתן אף למצוא
בספרות חז"ל טקסטים המדברים על האיחוד שבין אלוהים לבין ישראל ,ואינם
56
משאירים מקום לספק באשר לאפשרות הדבקות של האדם באל.
באשר לקדימותם של החוויה והריטואל לתיאולוגיה ,ברצוני לטעון כי בכדי להגיע
להבנה טובה יותר של התבטאויות המשקפות חוויות של איחוד ,מן הראוי לבדוק
אם בקורפוס ספרותי מסוים מופיעות טכניקות שמטרתן היא הגעה למצבים
של איחוד .בניגוד להנחה שלתפיסות תיאולוגיות נוכחות מורגשת בחוויותיו
של המיסטיקן ,לדעתי שאלת נוכחותן של תפיסות אלה — בבחינת מערכים
של אמונות מופשטות — בחוויות מיסטיות ,היא שאלה פתוחה .לפחות ביהדות
נראה שלריטואלים ,דהיינו לקיום מצוות ,נוכחות יציבה בהרבה מזו של האמונות
התיאולוגיות ,ולפיכך הריטואל עשוי היה לתרום לתוכן החוויות המיסטיות לפחות
כמו הרכיבים התיאולוגיים.
הדגשת הרכיבים התיאולוגיים הופכת את המפגש המיסטי לאירוע קוגניטיבי,
שבמהלכו אמונה תיאולוגית מסוימת מביאה את המיסטיקן לחוויה מיסטית,
המלווָ ה בממד רגשי עז .ההנחה שלי שונה ,שכן תיאולוגיה איננה נתון בלתי
משתנה בשום דת ,בוודאי שכך לגבי היהדות ,שבשלביה הראשונים לא עיצבה
שום שיטה תיאולוגית אלא אופני ביצוע של ריטואלים .כאן מתקשר הדיון
לטענה השלישית שצוינה לעיל ,על אודות ריבוי התיאולוגיות ,ובה ארבה לעסוק
בספר זה .לתיאולוגיות היהודיות ,כולל אלה הקבליות ,ישנם אילוצים הנובעים
ממקורות שונים :כתבי הקודש ,מסורות מקובלות — "תורה שבעל־פה" —
והשפעות חיצוניות .התיאולוגיות הקבליות הרב גוניות נבנו מתוך מקורות שונים
ולפעמים מנוגדים ,שכונסו יחד כך שיטעינו במשמעות את עשיית המצוות וביצוע
הריטואלים היסודיים של הדת ,שנתפסו כמפלסים דרך למחוזות העליונים .לכן,
גם אם ניתן להביא דוגמאות לטקסטים תיאולוגיים המגבילים את האפשרויות
המיסטיות ,ניתן להניח שתיאולוגיות אחרות בתוך עולמה של היהדות אישרו
נטיות מיסטיות הקיימות בה.
 55ראו השל ,תורה מן השמים ,כרך א ,עמ'  .155-153למעשה ,לא רק שעמדתו לא נדחתה אלא
שהיא חוזקה במחקרו של איירה צ'רנוס שהדגיש את ההיבטים המיסטיים בספרות חז"ל ,ובכללה
התיאולוגיה החז"לית :צ'רנוס ,מיסטיקה.
 56ראו אידל ,היבטים חדשים ,עמ' .57-56
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יש להתמקד אפוא בתרומה של הטכניקות ושל הריטואלים לעיצוב החוויות
המיסטיות ,ואחת מן הדרכים לעשות זאת היא להצביע על כך שפרטי הפרקטיקות
עיצבו גם את אופי החוויה של חכמי הקבלה ומורי החסידות .הקשר העמוק ,הרב
כיווני והדינמי שבין טכניקה ,חוויה ותיאולוגיה הוא ,אם כך ,בבחינת כלי מתודולוגי
57
שישמש אותי בספר זה ושאותו אדגים.
כאן מתעוררת השאלה האם וכיצד ניתן לתאר את קשרי הקרבה וההשפעה
המורכבים שבין התיאולוגיה והפרקטיקה — בין המישורים הנמוכים לגבוהים ,בין
מעשי אנוש לבין האמונות הנוגעות לעולמות העליונים .קשרים אלה מאופיינים
בתהליכים של אימוץ ,התאמה ,ניגוד ,התנגדות ומתח בין הרכיבים השונים .לפיכך,
תפיסה גמישה כזו של התיאולוגיה דורשת דרכי דיון שונות מאלה של ההיסטוריה
של האידיאות ,של התיאולוגיה ההיסטורית או של התיאולוגיה האנליטית .כאן
נחוצה גישה סטרוקטורליסטית יותר ,המאירה תופעות אחרות מאלה שדרכי
המחקר שהוזכרו לעיל רגילות לטפל בהן .כאמור ,לשאלות חשובות אלה אשוב
בהרחבה בפרק הבא.
לצד כל אלה ,ערעור ביקורתי נוסף ניתן להפנות כלפי ההנחות המוקדמות של
יונג ושל זנר בנוגע לתיאולוגיה היהודית בהשוואה לזו הנוצרית .שניהם סבורים
באופן חד־משמעי כי התיאולוגיה הנוצרית מולידה רליגיוזיות מיסטית יותר מזו
שמולידה התיאולוגיה היהודית .השאלה היא האם ישנו ביסוס לדעתם האיתנה כי
תפקידו המתווך של ישו תורם לחוויות של איחוד מיסטי יותר מאשר תיאולוגיות
אחרות ,כמו הנאו־פלטוניות או כמו מגוון תיאוסופיות האצילות הקבליות ,או
אפילו התיאולוגיה הטרנסצנדנטית שאינה מכירה באישיות מתווכת בין העיקרון
העליון לבין האדם .האם לא יהיה זה הגיוני להניח גם את ההפך ,לפחות באופן
עקרוני — כי התיווך באמצעות ישו ,הן כתפיסה תיאולוגית הן כאידיאל מיסטי,
מהווה מכשול בפני כינון קשר ישיר ורדיקלי יותר בין האדם לבין האל־האב? האם
אין זה סביר יותר להניח שהעדרו של מתווך דומיננטי דווקא מאפשר למיסטיקן
להרקיע אל מה שהוא רואה כמקור האולטימטיבי של המציאות? מדוע לא להניח,
למשל ,שהמעמד הטרנסצנדנטי של האלוהי בתיאולוגיה כלשהי מיועד גם לאפשר
מפגש "טהור" או רוחני יותר עם האלוהי מזה שמתאפשר בכל דרך אחרת? במילים
 57על טכניקות במיסטיקה היהודית ,ראו ורבלובסקי ,יוסף קארו ,עמ'  ,89-50וגם פיין ,התגלויות מגיד;
פיין ,שינון משניות; ג'ייקובס ,קונטרס ההתפעלות ,עמ'  ;192-188גארב ,טכניקות טראנס; אידל,
היבטים חדשים ,עמ' .172-92

37

38

שלשלאות קסומות

אחרות ,טיעון המבוסס על תפיסה תיאולוגית המעניקה עדיפות לסוג מסוים של
58
חוויה דתית נגוע בדעה קדומה ,וניתן בקלות להופכו על פיו.
ה .ה'מדומיין' ,הסמל והשלשלת

בחינת המונח 'מדומיין' ( )Imaginaireעשוייה אף היא להטיל אור על עניינים
שונים במחקר שטרם זכו להתייחסות מלאה .במונח 'מדומיין' כוונתי למערכות
דימויים שבהן משתמשים יחידים או קבוצות לעיצוב מחשבתם .לא מדובר
בתפיסות או אמונות מסוימות ,אלא בסוגים של דימויים .הנחתי היא שכושר
הדמיון עשוי למלא תפקיד מעצב חשוב ביותר בחיים המיסטיים ,בייחוד כאשר
אמונות וציפיות הנמצאות בתודעת המיסטיקן מתחזקות ומועצמות באופן
משמעותי בעזרת כוח הדמיון ,עד שהן עשויות לחולל חוויות פסיכו־סומאטיות.
כמובן שלא כל אמונה דתית מועצמת כך על ידי הדמיון ומחוללת חוויה מיסטית —
אין האמונות והדימיון נפגשים בדרך פשוטה 59.קשת הדימויים העשירה המופיעה
בספרות הקבלית מזמינה צורות ניתוח שונות של האופן שבו דימויים אלה אורגנו,
ושל הדרך שבה הם פועלים בתחום דיון מסוים (זאת מלבד השאלות הבסיסיות על
ההיסטוריה שלהם וההקשר הריאלי שבו תפקדו).
סוג עיקרי של 'מדומיין' שיידון בספר זה הוא 'המדומיין הלשוני' .התפיסות
היהודיות הקדומות באשר להוויות לשוניות ,כמו שמות האל ,התורה או אפילו
אותיות האלפבית ,סיפקו רקע לאופני דימיוּן של מבנים קוסמיים ואלוהיים
העשויים מיחידות לשוניות ,שאותם אני מציע לכנות 'תיאולוגיה לשונית'
ו'תיאוסופיה לשונית' .התיאוסופיה הלשונית מתארת את המבנה הלשוני המורכב
של העולם האלוהי ,והתיאולוגיה הלשונית ,כפי שנראה בהרחבה בפרק הבא,
מתארת את העולם האלוהי והלא־אלוהי כרצף לשוני אחד .אני מציע את המונחים
האלה כדי לייחד סוג עיקרי של ה'מדומיין' שחלחל לספרות הקבלית ,ולהבדילו
ממערכות הדימויים הנאו־פלטונית והנאו־אריסטוטלית ,שבהן האלמנטים
 58לדיון בסוגיית התיווך מנקודת הראות של החומר הקבלי הנוגע לעניין ,ראו אידל ,בן ,עמ' .7-1
 59הנחותיי לגבי המדומיין ולגבי דמיונות אינן עולות בקנה אחד עם תפיסתו של הנרי קורבן ,שבעקבות
מסורות סוּפיוֹ ת תיאר מישור אונטי של ההוויה המצוי בין עולם החושים לבין עולם השכל ,ובו
דימויים ויזואליים .למרות העובדה שהיו מקובלים שהושפעו מן הסוּפיוֹ ת ,אינני מקבל את קיומו
של מישור אונטי זה כהנחת עבודה מחקרית .כפי שאטען להלן בפרק הראשון ,דעתי היא שצירוף של
טכניקות עם מדומיין לשוני עשוי להסביר את טיבם של כמה מחוויותיהם של המקובלים ושל מורי
החסידות (ושם גם ארחיב אודות המדומיין הלשוני) .בעניין זה ,ראו ארזי ואחרים ,חוויה אוטוסקופית;
ארזי ואידל ,קבלה .עוד על תפיסתו של קורבן ,ראו להלן ,פרק שני ,עמ' .100
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הלשוניים משמשים לתיאור מבנה היש אבל השפה עצמה איננה נתפסת כחלק מן
המבנה .בנוסף ,בניגוד למערכות דימויים אלה ,התיאולוגיה הלשונית והתיאוסופיה
הלשונית משפיעות זו על זו ,ותכונה זו שלהן תהיה אחד הנושאים העיקריים
60
בפרקים הבאים.
פער ניכר קיים בין מערכת הדימויים של התיאולוגיה הלשונית לבין הסימבוליזם
ודרך המחשבה הסימבולית ,שהודגשו על ידי חוקרי המיסטיקה היהודית ,ובראשם
גרשם שלום .בעוד הסימבוליזם מדגיש במידה רבה את תחושת הריחוק של
האדם מן האל ואת הטרנסצנדנטיות האלוהית ,בשל הפער האונטי הממשי בין
הסמל לבין הישות הטרנסצנדנטית המסומלת ,התיאולוגיה הלשונית מניחה רצף
בין האנושי לאלוהי .הזיקה לסוגיית האיחוד המיסטי ברורה — ההנחה של שלום
בדבר מרכזיותה של צורת הדיון הסימבולית בספרות הקבלית עולה בקנה אחד
עם שלילתו את האיחוד המיסטי .ואכן ,כפי שציין נכונה נתן רוטנשטרייך ,שלילת
האיחוד המיסטי והדומיננטיות של הדרך הסימבולית מהוות את שני עמודי היסוד
61
בפנומנולוגיה של המיסטיקה היהודית על פי גרשם שלום.
חשיבותה של הדרך הסימבולית לדידו של שלום ברורה גם בתיאור שמות האל,
שלטענתו עמדו בעיני המקובלים כ"ייצוגים סמליים גרידא" לאל המתואר
כ"חסר צורה ,אמורפי" 62.שוב לפנינו ההנחה כי המיסטיקנים היהודים חולקים
תפיסה תיאולוגית מסוימת של האל (אמורפי ,טרנסצנדנטי) ,והרעיון שתפיסה
תיאולוגית זו משליכה על אופייה של חוויית האיחוד .כך יוצא שאפילו השפה
ברובד הסודי שלה נתפסת על ידי רוב חוקרי הקבלה כחסרת יכולת להעביר את
הממד הטרנסצנדנטי של האל.
לסיכום ,הדגש הברור על תפקידה של התיאולוגיה השלילית ,לצד תפיסה הדוגלת
במרכזיות הסמלים כנושאי משמעות יתר ,רווחים עדיין במחקר הקבלה ,שלא
בצדק .תיעודן של טכניקות מפורטות ועדויות הנוגעות לחוויותיהם המיסטיות
של מקובלים מצביעים על כך שהם סברו שניתן להגיע אף לעולמות האלוהיים
העליונים ביותר ,וחלקם אף דיווחו שחוו זאת הלכה למעשה .עולמות אלה דומיינו
הן במונחים הלקוחים מעולמם של המיסטיקנים — קרי פרטי הטכניקות ,המצוות
 60כפי שאראה לאורך הספר ,סוג נוסף וחשוב של מדומיין הקשור לתחום הלשוני הוא הקול ועמו
גם טכניקות מיסטיות הקשורות לקול ,הנשענות על ההנחה כי קיימים קשרים לשוניים בין העולם
האנושי לזה האלוהי.
 61רוטנשטרייך ,סימבוליזם וטרנסצנדנטיות ,עמ' .605
 62שלום ,פרקי יסוד ,עמ' .12
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או הריטואלים — הן במונחים הקשורים למטפיזיקה יוונית או הלניסטית על
גלגוליהן והשתקפויותיהן באיסלאם ,בנצרות וביהדות .לצד הייצוגים הסימבוליים,
שנועדו לגשר בקושי רב על הפער בין האנושי לבין האלוהי ,ניצבת אפוא תפיסת
השלשלאות הלשוניות המקשרות בין שני המישורים ומאפשרות עלייה וירידה
ביניהם.

