
בקבלההמיסטיותהטכניקותחשיבותאתמדגישאידלמשה
הלכתיים.ריטואליםלביןאלהפולחניםביןהקשריםואת

בעזרתלארץהשמיםביןהנוצריםבקשריםמתמקדהואהפעם

קסומותושלשלאותסולמות

הרריעידו

טכניקותקסומות:שלשלאות

היהודיתבמיסטיקהוריטואליס

מאנגלית:תירגמהאידל.משה

שלוםומכוןכתרהוצאתשרף.מירי

שקלים74עמודים,277הרטמן,

הרריעידו

חוקראוליהואאידלך^\שה

$I$1STיב$$1STבי־ביותרהמשפיעהקבלה

$2ND$יבI$2ND$_J,איןשכמעטכךכדיעדמינו

מצוישאינולקוראגםלהציגוצורך

עוסק.הואשבהםהמחקרבתחומי

פי־האקדמיתפעילותושנות40ב-

רסם

$TS1$פירסם$TS1$

$DN2$פירסם$DN2$ומאותספריםעשרותאידל

והיהרביםבפרסיםזכהמאמרים,

בחקררקלאבינלאומיתלסמכות

בתחוםגםאלאהיהודיתהמחשבה

1999ב-דתות״.״לימודישלהרחב

עמיתוכתבישראל,בפרסזכייתועם

)...(לשער״קשהליבם:יהודהפרופ׳
בדפוסיםהקבלהספריהםרביםמה

ויודע,מכיראידלשמשהידובכתבי

בספרותהואביתבןכמהעדוכן

ובשיטותוהכלליתהיהודיתהמחקר

בלשוננווחדשותישנותמדעיות

אלהדבריםהעמים״.ובלשונות
בספרוגםוניכריםכיום,גםנכונים

ורי־טכניקותקסומות:״שלשלאות

טואלים
$TS1$וריטואלים$TS1$

$DN2$וריטואלים$DN2$היהודית״,במיסטיקה

ותור־2005ב-באנגליתאורשראה

גם

$TS1$ותורגם$TS1$

$DN2$ותורגם$DN2$אחרית)בצירוףלעבריתכעת

אפטרמן(.אדםד״רמאתדבר
הר־הספר,שלשמושמםגירכפי

עיון

$TS1$הרעיון$TS1$

$DN2$הרעיון$DN2$תמו־הואהדיוןאתשמנחה

נת

$TS1$תמונת$TS1$

$DN2$תמונת$DN2$הקלאסיבספרושתוארההעולם
ארתורהאמריקאיההיסטוריוןשל

הגדולה״ההוויה״שרשרתלאבג׳וי

The Great Chain ofBeing:)ההנ־

חה

$TS1$ההנחה$TS1$

$DN2$ההנחה$DN2$האלוהיתמההוויהכולו,שהיקום
החומרילריבויועדהפשוטההאחת

אונ־רצףבתוכומקייםביותר,והשפל

טולוגי.
$TS1$.אונטולוגי$TS1$

$DN2$.אונטולוגי$DN2$אידלמדגישבדיונוזאת,עם
שהואההוויה״״שרשרתביןהשוניאת

הנוצרית/נאופלטוניתזולביןמציג
מההייררכיהלהבדיללאבג׳וי.שמתאר

לאשלרובמתאר,שלאבג׳ויהנוקשה
בשרש־החוליותביןתנועהמאפשרת

רת

$TS1$בשרשרת$TS1$

$DN2$בשרשרת$DN2$הגבוה,עלהנמוךשלהשפעהאו

דר־כלביןהקשרעקרוןשבוהאופן

גות

$TS1$דרגות$TS1$

$DN2$דרגות$DN2$הואבקבלהביטוילידיבאההוויה

יותר.הרבהכיווניורבדינמי

איקסומות״כ״שלשלאותהדיוןאת

המח־ממפעלובמנותקלערוךאפשר

קרי

$TS1$המחקרי$TS1$

$DN2$המחקרי$DN2$שהגישהמפעלאידל,שלהכולל

המפו־באופןנוסחהמאחוריוהעומדת

רש

$TS1$המפורש$TS1$

$DN2$המפורש$DN2$חד־היבטים״קבלה:בספרוביותר

שים״

$TS1$חדשים״$TS1$

$DN2$חדשים״$DN2$1988.)נגדאידליצאזהבספר

הרווחתהמתודולוגיהשלהבלעדיות

הפילולו־הגישההקבלה,בחקראזעד
גית־היסטורית

$TS1$הפילולוגיתהיסטורית$TS1$
$DN2$הפילולוגיתהיסטורית$DN2$מייסדשלמדרשומבית

שלום,גרשםהמודרניהקבלהמחקר

מהמסק־רבותשאלהבסימןוהעמיד

נות

$TS1$מהמסקנות$TS1$

$DN2$מהמסקנות$DN2$אופיועלותלמידיושלוםשהסיקו

שלהם.המחקרמושאשל
לקריאהאידליצאשממנהההנחה
מעו־שהטקסטהיאקבלייםבטקסטים

לם
$TS1$מעולם$TS1$

$DN2$מעולם$DN2$חלקתמידהיהאלאלבדו,עמדלא
גםהקבלההיתהשבוחייםממרקם

ההקש־לבחינתוריטואל.פרקטיקה

רים

$TS1$ההקשרים$TS1$

$DN2$ההקשרים$DN2$המטרותהטקסטים,נכתבושבהם

פוענ־שבהןוהדרכיםנועדושלשמן
חו

$TS1$פוענחו$TS1$
$DN2$פוענחו$DN2$ובכךשונים,מחקרכליאידלגייס

הקבלהאתהבנתנואתהעשיררקלא
מחקראתהעמידגםאלאוהמקובלים

בנותגישותעםאחתבשורההקבלה

שח־הגםבעולם.הדתותבחקרהזמן

לק
$TS1$שחלק$TS1$

$DN2$שחלק$DN2$עמדשעליהםהחדשיםמההיבטים
ידיעלגםחלקםלכן,קודםנדונובספר

אידלשזרשבוהאופןותלמידיו,שלום
ההבד־הדגשתתוךבדיוניואלהדיונים

לים
$TS1$ההבדלים$TS1$

$DN2$ההבדלים$DN2$העניקהרווחותההנחותלביןבינם

לכן.קודםבהםנמצאשלאכוחלהם

בחי־היהמחקריושליוצאפועל

נה

$TS1$בחינה$TS1$

$DN2$בחינה$DN2$המר־מההנחותכמהשלמחדש

כזיות

$TS1$המרכזיות$TS1$

$DN2$המרכזיות$DN2$אצייןומהןשלום,באסכולת

הדיכו־עלערעורראשית,שתיים:

טומיה

$TS1$הדיכוטומיה$TS1$

$DN2$הדיכוטומיה$DN2$תוךהחוק,לביןהקבלהבין

שביןההדוקיםהקשריםעלעמידה

ופרקטיקותתיאוריותלביןההלכה

שלהטענההפרכתשנית,קבליות;
לאדופן,יוצאימקריםשלמעטשלום

ביןאיחודשלתפישותביהדותנמצא

מח־שבמסגרתמההאל,לביןהאדם

קר

$TS1$מחקר$TS1$

$DN2$מחקר$DN2$מכונההדתותumo-Mysticaונ־

חשב

$TS1$ונחשב$TS1$

$DN2$ונחשב$DN2$והחייםהמיסטיתהחוויהלפסגת

בכלל.הדתיים
מג־המיסטיקהמרכזיותעלהדגש

לם
$TS1$מגלם$TS1$

$DN2$מגלם$DN2$בגיש־העיקריתהבעיהאתבתוכו

תו

$TS1$בגישתו$TS1$

$DN2$בגישתו$DN2$הדג־בהמשך.לכךואגיעאידל,של

שת

$TS1$הדגשת$TS1$

$DN2$הדגשת$DN2$לחוק,הקבלהביןהנפרדותהעדר

הח־ההיבטלטעמיהיאזאת,לעומת

שוב

$TS1$החשוב$TS1$

$DN2$החשוב$DN2$שלזהובכללמפעלו,שלביותר
אידלכותבבהקדמהשלפנינו.הספר

מב־יותרעודלהדגישהיתהמטרתוכי

עבר

$TS1$מבעבר$TS1$

$DN2$מבעבר$DN2$הביצועיהאלמנטחשיבותאת

כלשו־מיסטיות,טכניקותבקבלה

נו

$TS1$כלשונו$TS1$

$DN2$כלשונו$DN2$אלהטכניקותביןהקשריםואת
תפישותהלכתיים,ריטואליםלבין

טענתומיסטיות.וחוויותתיאולוגיות

לאקשרלראותשאפשרהיאאידלשל
שלהתיאולוגיותהמוצאהנחותביןרק

ההתנסות/חוויה,אופילביןהמקובל

המשמשתהטכניקהלביןבינןגםאלא

המ־ההתרחשותלצורךהמקובלאת

בוקשת

$TS1$המבוקשת$TS1$

$DN2$המבוקשת$DN2$למטה,מלמעלהשפע)הורדת

בעול־המתרחשעלמלמטההשפעה
מות

$TS1$בעולמות$TS1$
$DN2$בעולמות$DN2$שלנשמהעלייתו/אוהעליונים

האל(.עםאיחודכדיעדעצמוהמקובל
באמ־בספרמודגמתהזאתהטענה

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$מהשלגילוייםבשלושהדיונים

לשוניות״:״שלשלאותמכנהשאידל
בכללהקודשבלשוןהשימושתחילה,
ובשלש־כסולםבפרטהאלובשמות

לת
$TS1$ובשלשלת$TS1$

$DN2$ובשלשלת$DN2$כך,אחרלתחתונים;העליוניםבין

ובלימודבתפילהזולשוןשלתפקודה
ובהמח־ספציפייםמבחןכמקריתורה

שות

$TS1$ובהמחשות$TS1$

$DN2$ובהמחשות$DN2$״הריטואליםשללהיותםנוספות
היסו־הערכיםסולם)...(והפרקטיקות

די

$TS1$היסודי$TS1$

$DN2$היסודי$DN2$)אתלהוותשצריכההיא)שהבנתו

צו־מרביתשללניתוחןהמוצאנקודת

רותיה

$TS1$צורותיה$TS1$

$DN2$צורותיה$DN2$היהודית״.המיסטיקהשל

אתשמתמצתזה,במשפטאולם

הק־להבנתאידלשלהחשובהתרומתו

בלה,
$TS1$,הקבלה$TS1$

$DN2$,הקבלה$DN2$בגישתו:המרכזיהקושיגםנמצא

ש״מיםטיקהמאליההמובנתההנחה

תופ־שלספציפיגילויהיאיהודית״

עה

$TS1$תופעה$TS1$

$DN2$תופעה$DN2$המכונהואוניברסליתיותררחבה

עוסקהקבלהושמחקר״מיסטיקה״,

אוני־תופעהאותהשלהיהודיבהיבט

ברסלית.
$TS1$.אוניברסלית$TS1$

$DN2$.אוניברסלית$DN2$ממשיךהואאידלזהבהקשר

מחקרלביסוסרבותשפעלשלום,של

הד־במחקרהמנייןמןכחברהקבלה

תות

$TS1$הדתות$TS1$

$DN2$הדתות$DN2$.טענ־משתלבתגםכאןהמשווה
תו

$TS1$טענתו$TS1$
$DN2$טענתו$DN2$תופעתשלקיומהבדבראידלשל

ביהדות.האוניו־מיםטיקה

חו־שלהמוקדמותבהנחותהדיון

קרי

$TS1$חוקרי$TS1$

$DN2$חוקרי$DN2$לספר,המבואבפרקנעשההדת
הקבלייםבחומריםלדיוןמהותיוהוא

אםקסומות״,״שלשלאותשבהמשכו.

אפולוגטיהיבטבעלספרגםהואכן,
עלהדבריםשכןאפולוגטי,ופולמוסי.

מאשמה״היהדותאת״לנקותהצורך

קודמיםשדיוניםההנחהעלמבוססים

המקוםומראיזאת,עשוכבראידלשל

פולמוסי,יוכיחו;השולייםשבהערות
מחקריםאותםעלשבהתבססמפני

לט־אידליכולקבלייםמקורותועל

עון

$TS1$לטעון$TS1$

$DN2$לטעון$DN2$)!שמכחישיםשהחוקרים)ובצדק

״הח־שלהשיאשלקיומואפשרותאת

וויה

$TS1$״החוויה$TS1$

$DN2$״החוויה$DN2$בהנ־נגועיםביהדותהמיסטית״

חות

$TS1$בהנחות$TS1$

$DN2$בהנחות$DN2$סמויות.אוגלויותמוקדמות

הוםבועזפרופ׳שטועןכפיאולם

ההיז־אלה,בימיםאורשראהבספר

קקות

$TS1$ההיזקקות$TS1$

$DN2$ההיזקקות$DN2$ו״חוויה״״מיסטיקה״למונחים

מא־מובנתאינהעצמההיאזהבהקשר

ליה,
$TS1$,מאליה$TS1$

$DN2$,מאליה$DN2$היסטו־הבניהשלתוצאהאלא

רית

$TS1$היסטורית$TS1$

$DN2$היסטורית$DN2$עו־עלשנשענתואידיאולוגית

לם
$TS1$עולם$TS1$

$DN2$עולם$DN2$נוצרי־אירופיוערכיםמושגים

בי־מערבייםחוקריםידיעלשיושם

חס

$TS1$ביחס$TS1$

$DN2$ביחס$DN2$היס־בהקשריםשמקורןלתופעות

טוריים,

$TS1$,היסטוריים$TS1$

$DN2$,היסטוריים$DN2$לח־שוניםותרבותייםדתיים
לוטין.

$TS1$.לחלוטין$TS1$
$DN2$.לחלוטין$DN2$מקו־הקבלה,חקרשלבהקשר

רו

$TS1$מקורו$TS1$

$DN2$מקורו$DN2$לגיטימציהבבקשתזהשימוששל
במשפחתזכויותשוותכדתליהדות

וכ־בה(האקדמיהעיסוק)דרךהדתות

חלק
$TS1$וכחלק$TS1$

$DN2$וכחלק$DN2$כלו־בהתהוות.לאומימפרויקט

מר,

$TS1$,כלומר$TS1$

$DN2$,כלומר$DN2$אינועצמואידלגםחוקר,כלכמו

אתשמטותמוקדמותמהנחותפטור

שעברוהנחותמסוים,לכיווןדיוניו

אלהדיסציפלינהממייסדיבירושה
הבחירהגםלמעשה,כיום.מוביליה

הרציפותבתפישותהדיוןאתלסמוך

שלחיבורועלדווקאבקבלההשונות

בלעדיכמעטבאופןשעוסקלאבג׳וי,
משקפתונוצריים,יוונייםבמקורות

מוקדמות.הנחותמאותןמשהו

בע־רקלאמבוססותאלהטענות

בודתם

$TS1$בעבודתם$TS1$

$DN2$בעבודתם$DN2$פוםט־קולוניאלייםחוקריםשל

וט־פיצג׳רלדטימותיכמועכשוויים

לאל
$TS1$וטלאל$TS1$

$DN2$וטלאל$DN2$,שלהעבודהבהנחותגםאלאאמד
במבואמציגןשהואכפיעצמו,לאבג׳וי

״השיטותהגדולה״:ההוויהל״שרשרת

מוכריםבשמותהמצוינותהנטיותאו

עלאינן׳(ism)׳׳איזם׳הסיומתבעלי
הר־שלשההיסטוריוןמהסוגרובפי

עיונות

$TS1$הרעיונות$TS1$

$DN2$הרעיונות$DN2$הןלכך,בניגודלבודד.מבקש

שכלפיהןהרכבותכללבדרךמהוות

שלו.החקירהמתודתאתליישםעליו
רציונליזם,רומנטיציזם,אידיאליזם,

אותםכלפרגמטיזםטרנסנדנטליזם,

מער־כללובדרךהרי־צרותמונחים

פלי־מחשבה,
$TS1$,מערפלימחשבה$TS1$

$DN2$,מערפלימחשבה$DN2$אתמעורריםשלעתים

המ־מאוצרלחלוטיןלסלקםהרצון

לים

$TS1$המלים$TS1$

$DN2$המלים$DN2$וההיסטוריוןהפילוסוףשל

לאמורכבים,)מושגים(שלשמותהם
נב־שיטותכמהמייצגיםהםפשוטים.

דלות
$TS1$נבדלות$TS1$

$DN2$נבדלות$DN2$ידיעלשננקטוסותרות,ולעתים

מאלה,אלהשוניםיחידיםאוקבוצות

אלהמשולביםלעתים)שמרכיביהן(
ממגווןושנובעיםמוזר,באופןבאלה

היסטוריותוהשפעותמוטיווציות

מזו״.זוהשונות

תוב־אתלערערכדיאיןזהבכל

נותיו

$TS1$תובנותיו$TS1$

$DN2$תובנותיו$DN2$עצמה,לקבלהביחסאידלשל

ובכתביוזהבספרמנוסחותשהןכפי

הנכון:הואההפךלמעשה,האחרים.

תוכנותשלהמכריעשרובןהעובדה

הטרמינולו־אםגםמתערעראינואלה
גיה

$TS1$הטרמינולוגיה$TS1$
$DN2$הטרמינולוגיה$DN2$מה־לחלוטיןמושמטתהמיסטית

דיון

$TS1$מהדיון$TS1$

$DN2$מהדיון$DN2$הט־שלהיותהעלמצביעהרק

רמינולוגיה
$TS1$הטרמינולוגיה$TS1$

$DN2$הטרמינולוגיה$DN2$ירו־נוספת,קומההזאת

שה

$TS1$ירושה$TS1$

$DN2$ירושה$DN2$מאשריותרפוליטיתפקידבעלת

לקבלחייבאינוכמובןאידלמחקרי.

שרגישו־מחוקראולםאלה,טענות

תו

$TS1$שרגישותו$TS1$

$DN2$שרגישותו$DN2$בהב־ולתפקידהללשוןהגבוהה

ניית

$TS1$בהבניית$TS1$

$DN2$בהבניית$DN2$מאבניהיאוהמציאותהתודעה

לצ־אפשרהמחקריפועלושלהיסוד

פות,

$TS1$,לצפות$TS1$

$DN2$,לצפות$DN2$להןמודעשיהיההפחות,לכל
הדיוןזאת,עםבדבריו.אליהןויתייחס

עו־שלפנינובספר״מיסטיקה״במונח

סק

$TS1$עוסק$TS1$

$DN2$עוסק$DN2$ולאהוראתוגבולותבהתווייתרק
תפ־אויעילותותקפותו,עלבהרהור

קידו

$TS1$תפקידו$TS1$

$DN2$תפקידו$DN2$.האידיאולוגי
ביטויהואקסומות״״שלשלאות

אידלשלדרכושלומרוכזמתומצת
לימודיואתשהחלכמיהקבלה.בחקר
באוניברסיטהישראלבמחשבתבחוג

לה־אוכלשנים,כעשרלפניהעברית

עיד

$TS1$להעיד$TS1$

$DN2$להעיד$DN2$מאליוהמובןהיוםהיאזושדרך

בי־שעליההמהפכההמחקרשל

שר

$TS1$בישר$TS1$

$DN2$בישר$DN2$בהצ־הושלמהחדשים״״היבטים

לחה.
$TS1$.בהצלחה$TS1$

$DN2$.בהצלחה$DN2$אותםמביןמההיאכעתהשאלה

יותרטובלהביןלנומסייעהיבטים

שלכלשונוומה,המחקר,מושאיאת
יותרהמחשבהאתמערפללאבג׳וי,

מבהירה.מאשר


