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 'מורה הנבוכים' במיסטיקה היהודית והנוצרית:
פרק בהיסטוריוגרפיה השוואתית

מאת

יוסף שורץ

ה מ ד ק ה

אינם  שלרוב  שונים,  עיון  מתחומי  שלקוחים  דיון  צירי  שלושה  יחד  אכרוך  הבאים  בדפים 

משווה  דיון  של  במיוחד  משמעותית  אפשרית  תרומה  על  לעמוד  במגמה  זה,  עם  זה  משיחים 

מעין זה. אגע בסוגיית הקריאה של המיסטיקן הגרמני הידוע מייסטר אקהרט ב'מורה הנבוכים' 

אברהם  היהודי  המקובל  של  לקריאתו  נעשה,  שכבר  כפי  להשוותה,  שניתן  קריאה  לרמב"ם, 

אבולעפיה באותו הטקסט. את שתי הקריאות המקבילות הללו אמקם על רקע שתי דיכוטומיות 

דיסציפלינריות של המחקר המודרני, זו שבין חקר המחשבה הסכולסטית לחקר המיסטיקה כפי 

שהיא באה לידי ביטוי במחקר אקהרט מאז המאה התשע עשרה, וזו שבין חקר הפילוסופיה לחקר 

הקבלה כפי שהיא מכוננת את שתי הדיסציפלינות הללו במסגרת מדעי היהדות מאז המאה התשע 

עשרה ובעיקר מראשית המאה העשרים. לבסוף אציע בנוגע להבחנה הנושנה והבעייתית בין 

הפילוסופיה )כפרדיגמה של רציונליות( לבין הקבלה )כפרדיגמה של חקר המיסטיקה ביהדות(, 

כי התקבלותו המפתיעה והמגוונת של ספר 'מורה הנבוכים' מסמנת היטב את החומות שגבהו בין 

הדיסציפלינות המחקריות ובו בזמן גם מצביעה על פוטנציאל לתיקון אפשרי של המגמה. אם 

כן הדגש בדבריי היסטוריוגרפי, מתוך הבנה שגם ההיסטוריה של הלמדנות – ולא רק המקורות 

הראשוניים – חייבת להיבחן מתוך הסרת המחיצות בין חקר היהדות לחקר הנצרות והאסלאם.

עיקר ענייני במאמר זה אינו לטעון לזיקה או להשפעה בין אבולעפיה לבין אקהרט בפנייתם   

לרמב"ם, אלא לעמוד על כך שמעבר לשיקולים הענייניים הכרוכים בהבנת האופן שבו התמודד 

במחקר  זהה  תופעה  מייצג  בשניהם  המחקרי  העיסוק  הרמב"ם,  של  משנתו  עם  מהם  אחד  כל 

המודרני ובמיוחד בתחומי מדעי היהדות. כוונתי לחוסר היכולת לאתגר את החלוקה המקובלת 

שבין רציונליזם למיסטיקה או בין קבלה לפילוסופיה. ההשוואה בין אקהרט לאבולעפיה כמושאי 

מחקר מודרני תאפשר גם להצביע על הבדל עקרוני בין הדיכוטומיה המאפיינת את שדה המחקר 
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במדעי היהדות לבין האינטגרציה היחסית שמאפיינת את מחקר ההיסטוריה האינטלקטואלית 

הגרמנית.

כמו בכל מאמר מתודולוגי הדן בתולדות המיסטיקה והתקבלותה, יש כאן צורך לברר היטב   

את מושג המיסטיקה שנעשה בו שימוש. אך לא אתיימר לספק הגדרה כזו וגם לא אלאה את 

הקוראים בנבכי ההגדרות ההיסטוריות והתיאולוגיות לפנומן המיסטי.1 מכיוון שהדגש כאן הוא 

נוהג הדבר בשדרה המרכזית של המחקר  היסטוריוגרפי, אתייחס אל המיסטי בכל מקום שבו 

המחקר  של  העיוורות  הנקודות  על  ביקורתי  ואת  בעיניי  החשובים  הדגשים  את  המודרני. 

אשלב בתוך הדיון ההיסטורי. הבחנה אחת מהותית לדיון הנוכחי היא שמעבר למגוון ההגדרות 

למשל  מובהקים.  דיסציפלינריים  מאפיינים  בעלות  יסודיות  מגמות  כמה  ניכרות  והשימושים 

ישירות  אותה  שקושרים  מובהקים  תיאולוגיים  שימושים  לזהות  ניתן  המיסטיקה  על  בכתיבה 

לתורת האלוהות, ואולם לצידם יש שימושים פסיכולוגיים שהתבססו בראשית המאה העשרים, 

עם הוגים משפיעים כוויליאם ג'יימס וגיאורג זימל, יש שימושים פילוסופיים, שמייצגים לרוב 

מסורת מחשבה שונה לחלוטין2 – ועליהם ארחיב להלן – ואף ניתן להצביע על קשרים פוליטיים 

בין התופעה המיסטית למרחבים אנרכיים של כפירה הכרוכה בדתיות לא מרוסנת. בהקשר של 

המאמר הנוכחי הבחנה זו חשובה בעיקר משום שהיא מאתרת את המיסטי בבחינת שם משתתף 

שפועל בשדות שיח שלעיתים קרובות אין ביניהם שום מגע. 

י ת ד ־ ן י ב ה ח  י ש ב ו ת  י ט ס י מ ה ת  ר ו ס מ ב  ' ם י כ ו ב נ ה ה  ר ו מ '

משלמה מימון דרך הרמן כהן ועד ישעיהו ליבוביץ ייצגה לרוב הגותו של הרמב"ם אידיאל של 

רציונליזם חמור, שנתפס כמנוגד באופן קוטבי לכל מה שמזוהה ככלל עם מיסטיקה. כפועל 

יוצא מכך ככל שהיו חוקרים שהיטיבו לעמוד על קיומה של מסורת מיסטית הקשורה בהגותו של 

הרמב"ם, לא זכו מחקריהם לתהודה רחבה ולא העמידו יסודות לשיח מתמיד ומבוסס במסגרת 

מדעי היהדות. בשנת תשס"ט הוקדש לנושא זה גיליון משולש של כתב העת לפילוסופיה יהודית 

סיכום טוב של הגישות השונות הציע מקגין בפתיחה לחיבורו האנציקלופדי על תולדות המיסטיקה במערב.   1

 B. McGinn, The Foundation of Mysticism (The Presence of God, 1), New York 1991, :ראו

pp. 265–343
 B. Russell, Mysticism and Logic and Other Essays, London 1917; K. Albert, למשל:  ראו   2

Mystik und Philosophie, Sankt Augustin 1986. בתחומי חקר הפילוסופיה היהודית אפשר להצביע 
על שורה של מחקרים שבחנו פילוסופיה בהקשר מיסטי בלי לפנות אל ההגות הקבלית, כדוגמת המחקרים 

שהוקדשו להיבטים המיסטיים בהגותו של הרמב"ם שבהם אדון להלן או מחקריה של לובל על יהודה הלוי 

 D. Lobel, Between Mysticism and Philosophy: Sufi Language of Religious :ואבן פקודה. ראו

 Experience in Judah Ha-Levi’s Kuzari, Albany, NY 2000; idem, A Sufi–Jewish Dialogue:
 Philosophy and Mysticism in Baḥya ibn Paquda’s Duties of the Heart, Philadelphia, PA

2007, esp. pp. 19–26



441 'מורה הנבוכים' במיסטיקה היהודית והנוצרית  ]3

וקבלה 'דעת' שכותרתו 'הרמב"ם בנבכי הסוד'.3 חוקרים אחדים עסקו בנושא זה בהרחבה, אם 

ואם  בלומנטל,4  דייוויד  לעשות  שִהרבה  כפי  עצמו,  הרמב"ם  של  בהגותו  לפרקים  בהתייחסם 

הצופית  למסורת  בנוגע  פנטון  פול  שהציעו  כפי  מיסטיים,  בחוגים  להתקבלותו  בהתייחסם 

היהודית בעולם הערבי5 ומשה אידל בהקשר של המסורת הקבלית.6 לאחרונה ראה אור ספרו של 

אידל על אבולעפיה כפרשן פילוסופי שבבואו לנסח את תורתו כפירושים לספר 'מורה הנבוכים' 
הלך בעקבי הרמב"ם ואבן ֻרשד.7

לצד התנועה של הטקסט של הרמב"ם בין שדה ההגות הרציונלית לשדה ההגות המיסטית   

היחס  לבחינת  במעלה  ראשון  מפתח  לטקסט  הנבוכים'  'מורה  הפך  היהדות,  מדעי  בתחומי 

נרָאה  הרמב"ם  של  חיבורו  והנוצרית.  האסלאמית  המחשבה  לבין  היהודית  ההגות  בין  הדינמי 

כאחד המקרים היחידים שבהם פרצה יצירה יהודית־ערבית את גבולות ההשפעה החד־סטרית 

של תרבות הרוב על תרבות המיעוט במרחב האסלאמי וָׁשבה והדהדה, ולו פעמים מעטות, גם 

במחשבה האסלאמית – למשל בפירושו של אלתבריזי ל־25 ההקדמות בתחילת החלק השני של 
'מורה הנבוכים' ובאזכורי הרמב"ם בקרב היסטוריונים מוסלמים.8

דעת, 64–66 ]הרמב"ם בנבכי הסוד: מחווה למשה חלמיש[ )תשס"ט(.  3

 D. R. Blumentahl, Philosophic Mysticism: Studies in Rational Religion, Ramat Gan  4

המחקרים  אחד   .151–51 ה–טז,  עמ'  שם,  ראו:  הרמב"ם  תורות  של  המיסטית  הפרשנות  לסוגיית   ;2006
 A. Altmann, ‘Das Verhältnis Maimunis zur jüdische Mystik’, :הראשונים שהוקדש לנושא זה ראו

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 80 (1936), pp. 305–330. ראו 
 G. Vajda, Introduction à la pensée juive du Moyen Âge, Paris 1947, esp. pp. 143–144; J. :גם

Faur, Homo Mysticus: A Guide to Maimonides’s Guide of the Perplexed, New York 1999
ובנו  'הרמב"ם  ינון־פנטון,  י'  למשל:  ראו  הרמב"ם.  לצאצאי  במיוחד  שהוקדשו  מחקרים  של  בשורה   5 

ירושלים,  א,  מהפכנות,  מקוריות,  שמרנות,  הרמב"ם:  )עורך(,  רביצקי  א'  ושוני',  המשכיות   – הראב"ם 

 P. B. Fenton, ‘Judaism and Sufism’, D. H. Frank and O. Leaman :תשס"ח, עמ' 17–42. ראו גם

 (eds.), The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, Cambridge 2003, pp.
 201–217; E. Russ-Fishbane, ‘The Maimonidean Legacy in the East: A Study of Father and

Son’, Jewish Quarterly Review, 102, 2 (2012), pp. 190–223
 M. Idel, Maimonide et la mystique juive, Paris 1991; idem, ‘Maimonides and Kabbalah’,  6 

 I. Twersky (ed.), Studies in Maimonides, Cambridge, MA and London 1990, pp. 31–81;
 idem, ‘Maimonides’ Guide of the Perplexed and the Kabbalah’, Jewish History, 18 (2004),

 pp. 197–226
M. Idel, Abraham Abulafia’s Esotericism: Secrets and Doubts, Berlin 2020. ראו גם: הנ"ל,   7

'על סתרי תורה בהגותו הקבלית של אברהם אבולעפיה', ב' בראון ואחרים )עורכים(, על דעת הקהל: דת 

371–458. אני  ופוליטיקה בהגות היהודית, ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי, א, ירושלים תשע"ב, עמ' 

מודה לעומר מיכאליס על שהסב את תשומת ליבי למאמר זה.

הבא',  העולם  חיי  בעניין  וספרו  אלשוכאני  האמאם  הרמב"ם:  נגד  מתימן  מוסלמי  'פולמוס  ינון־פנטון,  י'   8

 י' טובי )עורך(, לראש יוסף: מחקרים בחכמת ישראל: תשורת הוקרה לרב יוסף קאפח, ירושלים תשנ"ה, 

 G. Schwarb, :עמ' 409–434, במיוחד עמ' 409–410. על התקבלותו של הרמב"ם בחוגי ערבים נוצרים ראו

 ‘Die Rezeption Maimonides’ in der christlich-arabischen Literatur’, Judaica, 63 (2007), 
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שאלת השפעתו של הרמב"ם על ההגות הנוצרית הסכולסטית הניבה שפע מחקרים גדול.   

על  נכתב  וכבר  מובהקים,  ואידיאולוגיים  היסטוריוגרפיים  היסטוריים,  היבטים  זו  לסוגיה  יש 

היבטיה ההיסטוריוגרפיים.9 חיבורו הערבי של הרמב"ם, שתורגם עוד בימי חייו לעברית על 

ידי שמואל אבן תיבון בסביבה אירופית מובהקת, ומייד לאחר מכן תורגם שנית על ידי המשורר 

הנודע יהודה אלחריזי,10 התגלגל תוך שנים אחדות אל השפה הלטינית בשורה של תרגומים; 

אלה כללו בסופו של דבר שני תרגומים חלקיים של הספר ותרגום אחד מלא, שמלאכתו הושלמה 

'ספר  של  תרגום  נספח  כעין  הועתק  המלא  התרגום  של  היד  מכתבי  ובחלק   ,1240 שנת  לפני 

המצוות'.11 רב הנסתר על הנגלה באשר לזהות המתרגמים של כלל התרגומים הללו, למקומות 

שבהם נעשו ולהקשריהם המדויקים. לא אחזור על עיקרי הדברים שנדונו ביסודיות, במיוחד 

בשנים האחרונות.12 בהיבט ההיסטוריוגרפי קל לראות שמורשתו הלטינית של הרמב"ם הייתה 

דתו  המרת  של  בהקשר  במיוחד  המוסלמיים,  ההיסטוריים  במקורות  לרמב"ם  היחס  לעניין   .pp. 1–45
 A. Mazor, ‘Maimonides’ Apostasy according to Muslim and בהרחבה:  עתה  ראו  לאסלאם, 

Jewish Sources’, Journal of Jewish Studies, 70 (2019), pp. 318–331, esp. pp. 320–328
)תשס"ה(,   20 תעודה,  רב־תרבותי',  כמפעל  הביניים  ימי  של  הפילוסופיה  גוטמן:  'יאקוב  שורץ,  י'   9 

 G. Y. Kohler, ‘ “Scholasticism is a Daughter of Judaism”: The Discovery :עמ' 275–297; ראו גם

 of Jewish Influence on Medieval Christian Thought’, Journal of the History of Ideas, 78
(2017), pp. 319–340

 R. P. Scheindlin, ‘Al-Ḥarizi’s Translation of the Guide of the Perplexed in Its Cultural  10

 Moment’, J. Stern, J. T. Robinson and Y. Shemesh (eds.), Maimonides’ Guide of the
 Perplexed in Translation: A History from the Thirteenth Century to the Twentieth, Chicago,

IL 2019, pp. 55–79
 G. K. Hasselhoff, Dicit Rabbi Moyses: Studien zum Bild von Moses :המחקר המקיף ביותר ראו  11

Maimonides im lateinischen Westen vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, Würzburg 2004
לרמב"ם.  הנבוכים'  'מורה  של  התרגום  למפעלי  מוקדשים  לאחרונה  אור  שראו  מאמרים  קובצי  שני   12

 YOD, 22 של  נושא  גיליון  וכן   ;)10 הערה  )לעיל  לרמב"ם  הנבוכים  מורה  ושמש,  רובינסון  שטרן,  ראו: 

 .[Medieval and Early Modern Translations of Maimonides’ Guide of the Perplexed] (2019)
 ,C. Rigo, ‘Dux neutrorum and the Jewish Tradition of the Guide of the Perplexed’ :ראו במיוחד

D. Di Segni, ‘Literal and Non- שטרן, רובינסון ושמש, מורה הנבוכים לרמב"ם )שם(, עמ' 81–140; 

 Literal Translation in Maimonides’ Dux neutrorum, YOD, 22 [Medieval and Early Modern
 Translations of Maimonides’ Guide of the Perplexed] (2019), pp. 13–48; Y. Schwartz,
 ‘Persecution and the Art of Translation: Some New Evidence Concerning the Latin
Translation of Maimonides’ Guide of the Perplexed’, ibid, pp. 49–77. כפי שטענתי במאמרי 
מצביעה  השונים  התרגומים  של  האנונימיות  הסבר.  שדורשת  שערורייה  בגדר  הוא  המסתורין  עצם  שם, 

והערבית־היהודית  הערבית  מהספרות  בתרגומים  מהמקובל  שחרג  מפעל  שלפנינו  כך  על  מובהק  באופן 

התרגום  ואומנות  רדיפה  שורץ,  ראו:  עשרה.  השתים  המאה  מראשית  לרוב  שנעשו  כפי  הלטינית  לשפה 

)שם(, במיוחד עמ' 50. כבר פרלס, הראשון שחשף את המסורת הימי ביניימית של כתבי היד הלטיניים של 

זה. די סניי מצאה ראיות לכך שמדובר  יהודי היה מעורב במפעל  'מורה הנבוכים', עמד על כך שמתרגם 

 D. di Segni, ‘Traces of a Vernacular אכן בעבודה משותפת של מתרגם יהודי ומתרגם נוצרי. ראו: 

 Language in the Latin Translation of Maimonides’ Guide of the Perplexed’, Recherches de
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לנושא מחקר מובהק עבור שורת הוגים יהודים, נושאי הדגל של מדעי היהדות המתחדשים במאה 

התשע עשרה. צלילתם לנבכי הכתבים הסכולסטיים על מנת לדלות מהם כל שמץ אזכור מפורש 

או מובלע של 'מורה הנבוכים' הייתה בעלת היבטים אידיאולוגיים חזקים – היא נועדה להצביע 

לתנועה  ברורה  היסטורית  מקבילה  זו  הייתה  הלטינית.  הסכולסטיקה  של  היהודי  המקור  על 

הקתולית המוכרת כיום בשם ניאו־תומיזם. בעיקרו של דבר התבססו מהלכים אלה על הערכה 

מסורתית של הרצף ההיסטורי מימי הביניים למודרנה. ההיסטוריוגרפיה הקתולית העלתה על 

נס בהקשר זה את מפעלו של תומס אקווינס. המהלך היהודי, שהגיע לשיאו סביב שנת 1904, 

שבה צוין ברוב עניין יום השנה ה־700 לפטירת הרמב"ם, בנה את דמותו של הרמב"ם כמקביל 

לתומס בעולם ההגות היהודי, ובו בזמן טען ליחס של זיקה בין פרק ההגות המפואר של תומס 
אקווינס לבין הגותו של הרמב"ם, שנתפסה כבעלת השפעה מכוננת.13

ה ע פ ש ה ל  ש ה  י ר ו ט ס י ה  : ט ר ה ק א ר  ט ס י י מ ו ם  " ב מ ר ה  . ב

1 גילוי הזיקה של אקהרט לרמב"ם במסורת המחקר הגרמנית

בתוך המהלך לאיתור יסודות מהגותו של הרמב"ם בסכולסטיקה, מהלך שנחקר ותואר לפרטי 

גורל  הרי  שהיו  מניעים  על  מעט  לא  ללמד  לטענתי  שעשוי  משמעותי  פרק  נחבא  פרטיו, 

להתפתחותם של מדעי היהדות במאה העשרים. השפעתו של הרמב"ם על אקהרט, שמתבררת 

במחקר כאחד הפרקים המרתקים בדיאלוג שניהלה הסכולסטיקה הלטינית עם משנתו של הנשר 

היא  בעוד  היהדות,  מדעי  חוקרי  של  להתייחסותם  שנים   100 כמעט  לאורך  זכתה  לא  הגדול, 

הולכת ונחשפת בשיטתיות ובהדרגה על ידי שורה של חוקרים קתולים, בעיקר גרמנים. בדפים 

הבאים אתאר את נוכחותו של אקהרט הרמב"מי במחקר הקתולי ואת היעדרו מהמחקר היהודי, 

יהודי  ואילו ריגו הציעה מחבר   .Théologie et Philosophie médiévales, 83, 1 (2016), pp. 21–48
שפעל לבדו, ללא סיוע, ואף העלתה את ההשערה שהמתרגם היה ר' הלל מוורונה בצעירותו. ראו: ריגו, 

מורה הנבוכים והמסורת היהודית )שם(. מסיבות שלא אפרט בשלב זה אני מטיל ספק בזיהוי שהציעה ריגו, 

אבל אין ספק שהעניין כולו מצריך מחשבה ומחקר.

שורץ, יאקוב גוטמן )לעיל הערה 9(; קולר, סכולסטיקה )לעיל הערה 9(. קולר עמד על שני פרקים בתגובה   13

של העולם הנוצרי המלומד על גילויים אלה: פרק מוקדם, שבו אומצו הדברים כמות שהם תוך גילוי עניין 

הנוצרים.  המלומדים  של  מצידם  והתנגדות  ביקורת  של  חריפה  תגובה  עוררו  הם  שבו  מאוחר,  ופרק  רב, 

חשוב לשים לב שביקורת זו הייתה בעיקרה עניינית וסבירה. למעשה קיבלו החוקרים הנוצרים בעניין רב 

וללא הסתייגות את הגילוי הפילולוגי בדבר נוכחותו של הרמב"ם בסכולסטיקה אולם דחו – בעיקרו של דבר 

בצדק – את מידת ההפרזה שאפיינה את ההערכה הכוללת של המלומדים היהודים בדבר המשקל המכריע 

שמילאה הגותו של הרמב"ם בהתפתחות הסכולסטיקה הנוצרית. המחקרים החדשים שפרסמו לאחר מלחמת 

העולם השנייה חוקרים יהודים כגון אביטל וולמן, זאב הרווי ואידית דובס־ויינשטיין, היו נקיים מהממדים 

האפולוגטיים החריפים של המאה התשע עשרה והתקבלו כך. 
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היעדר שנראה כנובע ישירות מהפיצול שחל – בעיקר באסכולה הירושלמית – בין חקר הקבלה 

לחקר הפילוסופיה.

ימי הביניים ובראשית העת  שמו של אקהרט שקע כמעט לחלוטין בתהום הנשייה בשלהי   

ועלה בכתיבה הגרמנית, בעיקר בחוגים  הוא שב  החדשה, מפני שהכנסייה פסלה את כתביו. 

לדמות  הפך  מאוד  ומהר  עשרה,  התשע  המאה  של  הראשונים  העשורים  למן  פרוטסטנטיים, 

מרכזית שמייצגת עבור רבים בתרבות הגרמנית מעין אב־טיפוס של מחשבה גרמנית מוקדמת, 

דמות הזדהות שהטרימה את הופעתו הבשלה של האידיאליזם הגרמני בעת החדשה. החל משנות 

כאבי  תואר  שבהן  מפורטות  למונוגרפיות  זכה  כבר  הוא  עשרה  התשע  המאה  של  הארבעים 

הספקולציה הגרמנית.14 חשוב לשים לב בהקשר זה לעובדה פילולוגית־היסטורית רבת השפעה. 

בסוף ימיו הועמד אקהרט למשפט כנסייתי, ולאחר מותו גונה ככופר; בעקבות גינוי זה הוטל 

איסור כנסייתי על קריאה בכתביו ועל הוראה של רעיונותיו. נראה שחרם זה אכן הצליח להגביל 

בפועל את תפוצת כתביו, ובעיקר בשל כך הם לא זכו למהדורות דפוס בראשית העת החדשה. 

גופי רעיונותיו,  – את  ועד הגל  – מלותר  הוגים גרמנים  היכרות של  ככל שניתן להצביע על 

הרי זו התבססה על גלגוליהם המאוחרים בכתבי תלמידיו וממשיכיו, שחלקם זכו לפופולריות 

רבה: היינריך זֹויֶסה, יוהנס טאּולר, ניקולאוס קּוזנּוס – שאף יצא להגנת רעיונותיו של אקהרט 

בפנתיאיזם  עצמו  קוזנוס  את  והאשימו  הגינוי  את  שחידשו  מהיידלברג  הפרופסורים   כנגד 

אקהרטייני15 – ויקוב ֶּבהֶמה. מצב עניינים זה השתנה בשנת 1857, כאשר הוציא החוקר פרנץ 

פפייפר את המהדורה הראשונה של כתבי אקהרט וסלל דרך למחקר מבוסס ומעמיק יותר של 

תורתו.16 

רק  לא  וכתב  שדרש  בתקופתו  הבודדים  האוניברסיטאים  המגיסטרים  אחד  היה  אקהרט   

בלטינית הסכולסטית המקובלת אלא גם בשפה העממית, במקרה זה בגרמנית הימי ביניימית 

)Mittelhochdeutsch(. לכן הקורפוס המלא של כתביו המוכר לנו כיום מורכב משני קורפוסי 

משנה: הראשון כולל דרשות וטרקטטים בשפה הגרמנית, והשני כולל פירושים לכתבי הקודש, 

ויכוחים סכולסטיים ודרשות, כולם בשפה הלטינית.17 פפייפר פרסם רק מהכתבים הגרמניים 

והטיל ספק בעובדה שאקהרט חיבר גם כתבים לטיניים. כנגדו התייצב האח הדומיניקני היינריך 

J. Bach, Meister Eckhart: Der Vater der deutschen Speculation, Frankfurt a.M. 1864  14. לסקירה 

 I. Degenhardt, Studien zum Wandel des כללית של התקבלותו של אקהרט בתרבות הגרמנית ראו: 

Eckhartbildes, Leiden 1967
 N. Cusanus, :הדבר בא לידי ביטוי בעיקר באפולוגיה שחיבר קוזנוס לחיבורו על הבערות המלומדת. ראו  15

 Apologia Doctae Ignorantiae, ed. R. Klibanski (Nicolai de Cusa Opera omnia, 2), Leipzig,
esp. pp. 24–25 ,1932 – קוזנוס תיאר שם את היכרותו הישירה את כתבי אקהרט והגן על האורתודוקסיות 

שלהם. 

 F. Pfeiffer, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, II: Meister Eckhart,  16 

Göttingen 1857
 Meister Eckhart, Die lateinischen Werke, I–VI, eds. K. Weiss הקנוניות  המהדורות  שתי  ראו   17
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ֶדניפֶלה, חוקר בעל שם של ההגות הסכולסטית, שטען בתוקף שאקהרט היה בן נאמן למסדר 

הדומיניקני והוגה של הסכולסטיקה הדומיניקנית לצד בני מסדרו אלברטוס מגנוס ואקווינס. 

הוויכוח מראשיתו היה אידיאולוגי יותר מאשר פילולוגי־היסטורי. מול ההוגים הפרוטסטנטים 

תואר  אף  שלעיתים   – ומשוחרר  חופשי  הוגה  הגרמני,  אקהרט  של  דמותו  את   שהוקירו 

כאתיאיסט – שהקדים את זמנו ובישר את הפילוסופיה הגרמנית האידיאליסטית18 )וגם העמיד 

באור מביך את האורתודוקסייה הקתולית ידועת המשברים(, בא הדומיניקני הקתולי דניפלה 

להגן על כבודו של המגיסטר אקהרט. 

הספרות  של  להיסטוריה  'ארכיב  העת  בכתב  מאמרים  שורת  דניפלה  פרסם   1886 בשנת   

הדומיניקני  במסדר  נאמן  כחבר  אקהרט  תואר  אלה  במאמרים  הביניים'.19  בימי  הכנסייה  ושל 

והוגה במיטב המסורת התומיסטית – אם כי על פי ניתוחו של המחבר לאו דווקא מהמעמיקים 

שביניהם, שכן הוא נטה להתבלבל בנושאים מורכבים וגלש לניסוחים מעורפלים, שבני זמנו 

פירשו בטעות כעדות לחשיבה פורצת דרך.20 גם אם הוויכוח לא נולד כאמור מתוך הפילולוגיה, 

אך  גיליון  באותו  במקביל  פורסמו  המאמרים  הכף.  את  שהכריע  הוא  הטקסטואלי  הגילוי  הרי 

שיקפו למעשה תהליך הדרגתי של מחקר וגילוי. הראשון תיאר כתב יד שנמצא בספרייה של 

אקהרט  של  עטו  מפרי  לטיניים  חיבורים  שורת  בוודאות  לראשונה  דניפלה  זיהה  ובו  ארפורט 

יודעים שזהו כתב היד הקדום ביותר של הקורפוס הלטיני של כתבי  וההדיר אותם; כיום אנו 

אקהרט. במאמר השני ההדיר דניפלה כמה מן המסמכים של ההליך האינקוויזיטורי שהתנהל 

של   – מלאה  מהדורה  ללא   – מפורט  תיאור  הכיל  השלישי  המאמר  ימיו.  בסוף  אקהרט  כנגד 

קודקס כתביו הלטיניים של אקהרט שנמצא בספרייתו של הקרדינל קוזנוס בקוזה. לא אדון כאן 

בסוגיות הנוגעות בכתבי היד הלטיניים השונים ובמסקנות העולות מהן ביחס לתיארוך כתביו 

הלטיניים,  הכתבים  של  הראשונה  שהמהדורה  הוא  שחשוב  מה  ביניהם.21  והיחס  אקהרט  של 

'מורה  1886, כבר מכילה לא מעט מראי מקום לציטוטי  ידי דניפלה בשנת  כפי שהוהדרה על 

הנבוכים' לרמב"ם.22 

 et al., Stuttgart 1936–2007; idem, Die deutschen Werke, I–V, eds. J. Quint et al., Stuttgart
 1936–2002

 E. von Bracken, Meister Eckhart und Fichte, ראו למשל המחקרים המוקדשים לאקהרט ופיכטה:   18

 Würzburg 1943, p. 1; idem, Meister Eckhart: Legende und Wirklichkeit, Meisenheim am
 Glan, 1972, pp. 23–32 (2. Kapitel, Die Geburt des Idealismus aus dem Geiste der Mystik);

 K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte, Bern 1999
 H. Denifle, Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters, 2 (1886),  19 

 pp. 417–652, 616–640, 673–687
שם, עמ' 482.  20

י' שורץ, 'לך דומייה': מייסטר אקהרט קורא במורה הנבוכים, תל אביב תשע"ב, עמ' 65–89.  21

בחלק  התקשה  דניפלה   .685  ,607  ,600  ,582  ,551  ,499 עמ'  בעיקר   ,)19 הערה  )לעיל  ארכיב  דניפלה,   22

התייחס  כלל  ובדרך   ,)582 עמ'  למשל: שם,  )ראו  הציטטות  מקור  את  הרמב"ם  בכתבי  לאתר  מהמקרים 
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2. היעדר העיסוק המחקרי באקהרט הרמב"מי במסגרת מדעי היהדות

נחשף  סף המאה העשרים: בעשור האחרון של המאה התשע עשרה  היה מצב הדברים על  כך 

הקורא המשכיל בגרמניה לשתי מערכות טקסטואליות שהיו כרוכות בשמו של אקהרט, שכבר 

ביססה את מעמדו של  והיא  גרמנית,  – האחת  הגרמני  לו את מקומו בפנתיאון הספרותי  קנה 

אקהרט כפילוסוף גרמני מקורי ומיסטיקן דגול, והשנייה לטינית סכולסטית, והיא הציגה דיוקן 

כי לא מודגש. האם  בו חלק מפורש, אם  היה  קתולי סכולסטי של אקהרט שלר' משה המצרי 

היתה לכל זה נגיעה להוגים היהודים־הגרמנים בני הזמן? התשובה היא כן ולא, בסדר זה ובאופן 

שעשוי להיראות קצת מפתיע.

כן – מכיוון שמסוף המאה התשע עשרה החלה התעסקות רבה של אינטלקטואלים יהודים   

בדמותו של אקהרט. פריץ מאוטנר, גוסטב לנדאואר, מרטין בובר וקונסטנטין ברונר )או בשמו 

היהודי־ העיסוק  של  המוקדם  השלב  ממייצגי  החשובים  אולי  הם  ורטהיימר(  יהודה  המקורי 

הגרמני בהגותו של אקהרט.23 לנדאואר הוא המשמעותי מביניהם, מכיוון שפרסם כבר בשנת 

1903 מבחר מכתביו הגרמניים של אקהרט בתרגום לגרמנית מודרנית.24 עבודת הדוקטור של 

1904 לאוניברסיטת  1900, שהוגשה בשנת  בובר, חבר ובן שיח קרוב של לנדאואר מאז שנת 

זרם  של  בולטים  נציגים  וֵּבְהמה,  קוזנוס  של  במשנתם  האינדיווידואציה  בתפיסת  עסקה  וינה, 

המחשבה שאקהרט נחשב לאחד ממייסדיו.25 באותן שנים ממש גילו הרמן כהן וארנסט קסירר 

גרמנית  חלופה   – החדשה  ההכרה  תורת  של  בראשיתה  אותו  והציבו  קוזנוס  של  הגותו  את 

לדקארט, גיבור המודרניזם הפילוסופי, ובו בזמן גם חלופה אוניוורסליסטית ללותר, נביא הרוח 

הגרמנית.26 קסירר שילב בעבודה על המהדורה המדעית של כתבי קוזנוס את תלמידו ריימונד 

לציטוטים של אקהרט מכתבי הרמב"ם ואבן גבירול כציטוטים שאינם חורגים מהמקובל בספרות הסכולסטית 

)שם, עמ' 551(. 

 Y. Schwartz, ‘Martin Buber and Gustav Landauer: The Politicization of the Mystical’,  23 

 M. Zank (ed.), Martin Buber: Neue Perspektiven / New Perspectives, Tübingen 2006, 
pp. 205–219

 G. Landauer, Meister Eckharts mystische Schriften in unsere Sprache übertragen, Wetzlar  24

 Th. Hinz, Mystik und Anarchie: Meister Eckhart und seine גם:  ראו   .1978 (Berlin 1920)
 Bedeutung im Denken Gustav Landauers, Berlin 2000; J. Willems, Religiöser Gehalt des
 Anarchismus und anarchistischer Gehalt der Religion? Die jüdisch-christlich-atheistische
 Mystik Gustav Landauers zwischen Meister Eckhart und Martin Buber, Albeck bei Ulm
2001; Y. Schwartz, ‘Landauers Eckhart: Zur Säkularisation des Mystischen in der deutsch-
 jüdischer Kultur’, S. Sabin and Y. Schwartz, Seelengrund auf Seinsgrund: Gustav Landauers

Shakespeare-Studien und seine Übersetzung des Meister Eckhart, Berlin 2003, pp. 27–45
 M. Buber, ‘Zur Geschichte des Individuationsproblems (Nicolaus von Cues und Jakob  25

 Böhme)’, Jerusalem, M. Buber Archives, MS Var. 350; M. Buber, Mythos und Mystik (Frühe
Religionswissenschaftlichen Schriften, 2.1), ed. D. Groiser, Gütersloh 2013, pp. 75–101

 Y. Schwartz, ‘Ernst Cassirer on Nicholas of Cusa: Between Conjectural Knowledge and   26
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ַקליַּבנסקי, וזה היה דמות מרכזית גם במפעל המהדורה הלטינית של כתבי אקהרט שיצא לדרכו 

אקהרט  מחוקרי  חלק  של  פולמוס  במרכז  לימים  עמדה  זו  מהדורה  השלושים;  שנות  בראשית 

הגרמני בראשותו של הפרופסור הברלינאי אריך זיברג כנגד החוקרים הקתולים הגרמנים של 

יוזף קוך בקלן, וכנגד הקונספירציה הרומית־צרפתית־יהודית שבה  אקהרט הלטיני, כדוגמת 
לחמו החוקרים הארים. גם אפיזודה עשירה ומעניינת זו אינה מרכז ענייני כאן.27 

ואולם כאמור יש להשיב גם בשלילה על השאלה אם פרסום כתביו של אקהרט השפיע על   

ההוגים היהודים־הגרמנים בראשית המאה העשרים . כל ההוגים היהודים שהזכרתי הכירו כאמור 

היטב את דמותו וכתביו של אקהרט אך לא נתנו את דעתם ולו לרגע על הקשרים האפשריים בינו 

לבין הרמב"ם. קל לומר שהיעדר עניין בהקשר היהודי־הערבי של מחשבת אקהרט נבע מכך 

שהם היו גרמנים־יהודים מתבוללים שעניינם במקורות יהודים היה מלכתחילה מוגבל ביותר. 

ואולם בין מכריהם היו מי שעסקו גם עסקו במקורות יהודיים, ובעיקר ראויים לציון בובר וגרשם 

שלום, שהחלו אז בברלין במפעל הגדול של שילוב המיסטיקה והקבלה כמרחב לגיטימי ומרכזי 

בינה  ואף שמחו לגשר  הגותו של אקהרט  נתנו דעתם על  כי שניהם  נראה  היהודית.  בספרות 

לבין גופי רעיונות במיסטיקה היהודית, אך לא בהקשר של משנת הרמב"ם. היעדר העניין הזה 

מצידם לא נבע מחוסר עניין באקהרט, שאת כתביו ורעיונותיו הכירו היטב, אלא מחוסר עניין 

באותן  לעיל,  שציינתי  כפי  בזמנם.  היהודית  האינטלקטואלית  בסביבה  שייצג  ובמה  ברמב"ם 

שנים ממש הגיע לשיאו פולחן הרמב"ם כפרדיגמה של חשיבה רציונלית ונאורה. בשנת 1904, 

בגרמניה  ציינו  אקהרט,  של  המיסטיים  לחיבוריו  תרגומיו  את  לנדאואר  שפרסם  לאחר  שנה 

בכרך  להגותו.  שמוקדשים  כרכים  שני  אור  ראו   1908 בשנת  הרמב"ם.  של  למותו  שנה   700

הראשון פורסם מאמרו הפרוגרמטי והאינפורמטיווי של יקוב גוטמן על השפעתו של הרמב"ם 

על הסכולסטיקה הנוצרית. במאמרו ניתח גוטמן את השפעת הרמב"ם על הוגים שהרבו לצטט 

ממנו, כאלברטוס מגנוס ותומס אקווינס, אבל גם על שורת הוגים נוספים – שלכל אחד מהם 

הקדיש גוטמן לאורך השנים גם מחקר עצמאי משלו – מגיום מאוברנייה ועד דונס סקוטוס.28 

גוטמן, כמו מנואל יואל ואחרים, לא הניח אבן שלא הפך במהדורות הסכולסטיות על מנת למצוא 

את עקבותיו של 'מורה הנבוכים', ואולם למהדורות של דניפלה לכתביו הלטיניים של אקהרט 

 Religious Pluralism’, J. A. Barash (ed.), The Symbolic Construction of Reality: The Legacy
of Ernst Cassirer, Chicago, IL and London 2008, pp. 17–39

 Y. Schwartz, ‘ “Halb so teuer und doppelt so deutsch”: Der “jüdische” und der “deutsche”  27

 Meister Eckhart’, M. Mauriège and M. Roesner (eds.), Meister Eckharts Rezeption im
 Nationalsozialismus (Studies in Mysticism, Idealism and Phenomenology, 3), Leiden

 (forthcoming)
 J. Gutmann, ‘Der Einfluss der maimonidischen Philosophie auf das christliche Abendland’,  28

 W. Bacher, M. Brann and D. Simonsen (eds.), Moses ben Maimon; Sein Leben, seine
 Werke und sein Einfluss, I, Leipzig 1908, pp. 135–230; לסקירה מלאה ראו: שורץ, יאקוב גוטמן 

)לעיל הערה 9(, עמ' 322–324.
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דווקא לא הגיע. אני סבור שההחמצה הזו נבעה כל כולה מחוסר העניין של גוטמן בכל מה שייצג 

עבורו אקהרט והדחייה שחש כלפיו.

כאן המקום להעיר על היחס של חוקרי מדעי היהדות הקלסיים לקורפוס הטקסטים המיסטיים   

והקבליים. יעקב )גיאורג( קולר הקדיש לאחרונה לנושא זה מונוגרפיה מפורטת ומרשימה.29 

קולר  חתר  וההיסטוריוגרפי,  הדיסציפלינרי  הראשון,  ברובד  רבדים.  שני  על  נבנה  מחקרו 

להראות כי בניגוד לדימוי המקובל, חוקרי מדעי היהדות לא רק שלא הזניחו את קורפוס הכתבים 

הקבליים אלא העמידו גוף מחקר שלם שלו והעלו טענות שחלקן ביססו את מחקר הקבלה הצומח 

לאורך כל המאה העשרים. הוא הקדיש פרקים שלמים לדיון מפורט במחקריהם של מאייר הירש 

לנדאואר, אדולף ילינק, מוריץ שטיינשניידר, היינריך גרץ ורבים אחרים שעסקו בכתבים אלה. 

ברובד השני, האידיאולוגי יותר ואף האפולוגטי, שאף קולר, בעיקר בפרקי המבוא והסיכום, 

לקעקע את הבסיס שעליו בנו בובר ושלום את ביקורתם על המחקר שקדם להם, ושעליו נשענו 

לטענתו באופן ביקורתי שורה של חוקרים עד ימינו ממש. תורף טענתו של קולר היא שחוקרי 

מדעי היהדות אכן הסתייגו בכל ליבם מהמסורות הקבליות, אלא שהדבר לא מנע מהם להקדיש 

האתוס  בשל  ובראשונה  בראש  והפילולוגית,  ההיסטורית  הלב  תשומת  כל  את  אלה  למסורות 

המחקרי הגרמני ההיסטורי, שהיה הכוח המניע בבסיס עבודתם. אני מסכים לחלוטין עם טענתו 

הייתה  העשרים  במאה  הקבלה  חקר  על  שהשפעתו  ששלום,  ספק  ואין  קולר,  של  הראשונה 

מדעי  של  המחקר  במסורת  הגדולים  לקודמיו  חובו  את  לטשטש  מנת  על  רבות  עשה  מכרעת, 

היהדות. ואולם בו בזמן אין להתעלם מהעובדה שהמפנה שייצגו בובר ושלום לא היה רק – או 

בעיקר – מפנה פילולוגי־היסטורי אלא מפנה תרבותי־אידיאולוגי, חלק מזרם תרבותי בתר־

ניטשיאני, שחתר לייסודה של יהדות חדשה שמצדיקה את הצדדים הפרטיקולריים והמיתיים 

לא  רבים  במקרים  התבונה.  כדת  היהדות  לביסוס  החתירה  חשבון  על  היהודית  התרבות  של 

שררו חילוקי דעות מהותיים בין שלום לקודמיו הגדולים באשר לפרטים אלא אך ורק באשר 

למשמעותם האתית, הפוליטית והתרבותית בתולדות היהדות.

שנוצר  במרחב  זו  גישה  של  ולמיקומה  הקבלית  ההגות  של  שיטתית  לדחייה  טובה  דוגמה   

במאה התשע עשרה בין מזרח למערב ניתן למצוא בכתביו של מוריץ גידמן, במיוחד במפעלו 

גידמן  הדגיש  כקודמיו  המערב.30  ביהדות  והתרבות  החינוך  של  ההיסטוריה  על  המונומנטלי 

את החשיבות המכרעת של המורשת הערבית והאנדלוסית בתחייה הרוחנית של יהדות המערב 

בימי הביניים המאוחרים ובעת החדשה.31 בהגיעו לדון בסוגיית הזיקה שבין יהודי המערב לבין 

 G. Y. Kohler, Kabbalah Reserach in the Wissenschft des Judentums (1820–1880): The   29

Foundation of an Academic Discipline, Berlin 2019
  M. Güdemann, Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der abendländischen  30

בעברית:   ;Juden während des Mittelalters und der neueren Zeit, I–III, Wien 1880–1888 
מ' גידעמאן, התורה והחיים בארצות המערב בימי הביניים, א–ג, ירושלים תשל"ב )ורשה תרנ"ז–תרנ"ט(.

 R. Fontaine, A. Schatz and I. Zwiep (eds.), Sepharad in Ashkenaz: Medieval :למורשת זו ראו  31
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של  בספרותם  למשל  ביטוי  לכלל  באה  שהיא  כפי  זו,  זיקה  כי  גידמן  קבע  הנוצרית  סביבתם 

ואמונות טפלות. אם  ורק רבדים עממיים של אי רציונליות  חסידי אשכנז, מייצגת כמעט אך 

כן גידמן לא שלל את עובדת קיומם של רעיונות תיאורגיים ומאגיים בעולם המחשבה היהודי 

בימי הביניים, אך טען בתוקף שמדובר ברבדים נחותים של תרבות הזמן, וזאת לעומת הנאורות 

הערבית. הוא אף קשר את אופן המחשבה הנחות הזה ישירות לתרבות הנוצרית ובעיקר לתרבות 

הגרמנית.

תמונת המראה של טענה זו משתקפת מכתביהם של הרומנטיקנים האידיאליסטים שהציבו   

את הגותו של אקהרט במרכז הרנסנס התרבותי בגרמניה במאה התשע עשרה. כך טען וילהלם 

הערש  היא  'גרמניה  כי  הביניים  בימי  הגרמנית  המיסטיקה  של  ההיסטוריה  על  בספרו  פרגר 

ההיסטורי של המיסטיקה הימי ביניימית. אותה נטייה לרגישות בלתי אמצעית ואותה התמסרות 

לאידיאל שאנו מכנים בשם רוחניות )Gemüth(, אלה אינן שוות בכל אומה ואומה, ואין אומה 

שבה הן באות לידי ביטוי באופן טהור, עמוק וחזק יותר מאשר אצל הגרמנים'.32 ואילו אדולף 

 Judenthum und Mystik sind( 'לאסון קבע כי 'יהדות ומיסטיקה הן הפכים המוציאים זה את זה

sich ausschliessende Gegensätze(.33 מכאן מובן מדוע כאשר פנה הדור החדש של חוקרי 
מדעי היהדות אל המיתי, הסמלי והמיסטי כיסודות החיוניים של הדת, הוא עשה זאת מתוך נטייה 

מובהקת לנצרות, שהרי הנאורות הרציונלית כבר שויכה למזרח הערבי.34 

Knowledge and Eighteenth-Century Enlightened Jewish Discourse, Amsterdam 2007
W. Preger, Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter, I, Leipzig 1874, p. 9  32

 A. Lasson, Meister Eckhart der Mystiker: Zur Geschichte der religiösen Spekulation in   33

Deutschland, Berlin 1868, p. 2
31(. על  לעניין הפנייה אל המזרח כאידיאל של נאורות רציונלית ראו: פונטיין, שץ וצוויפ )לעיל הערה   34

אינטלקטואלים  בקרב  ואידיאליזציה  הערצה  למושא  המזרח  את  שהפך  מהופך,  אוריינטליזם  של  המגמה 

 S. Heschel, ‘German Jewish Scholarship on Islam as a Tool for ראו:  אירופים,  מרכז  יהודים 

De-Orientalizing Judaism’, New German Critique, 117, 3 (2012), pp. 91–107. לעמדה מורכבת 
 Y. Schwartz, ‘Jewish Orientalism Premodern :יותר באשר לאוריינטליזם של ההוגים היהודים ראו

 and Modern: Epochal Variations of Cultural Hybridity?’, O. Fraisse (ed.), Modern Jewish
 Scholarship on Islam in Context: Rationality, European Borders, and the Search for Belonging,
Berlin 2018, pp. 31–59. אפיזודה מאלפת לעניין זה היא הפולמוס בין אנידג'אר לאידל על אוריינטליזם 
 G. Anidjar, ‘Jewish Mysticism Alterable :ואוקסידנטליזם במחקר הקבלה בכלל וה'זוהר' בפרט. ראו

 and Unalterable: On Orienting Kabbalah Studies and the “Zohar of Christian Spain” ’, Jewish
 Social Studies, 3 (1996), pp. 89–157; M. Idel, ‘Orienting, Orientalizing or Disorienting: An
Almost Absolutely Unique Case of Occidentalism’, Kabbalah, 2 (1997), pp. 13–47. נראה 
ששני הצדדים לא היו מודעים למשמעות של היפוך הערכים שתיארתי לעיל ולהשלכותיו על ההיסטוריה 

המודרנית של המחקר. אנידג'אר צדק בהצביעו על הנטייה האירופית של השדרה המרכזית בחקר ה'זוהר' 

והקבלה, המתאפיינת בפנייה אל המיתי, הסמלי והמיסטי כיסודות המגדירים את השדה המחקרי ובזיהוים 

עם מגמות אריות מובהקות. אך הוא לא התייחס לפן ההיסטוריוגרפי שעליו עמדתי כאן, ושבגללו נראה אך 

טבעי לשייך את היסוד האי רציונלי לתרבות הנוצרית, במיוחד הגרמנית. לעניין הפער המושגי בין שני 
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המיסטית'  'התקופה  של  בעיצומה  היה  בובר  כאשר  העשרים,  המאה  של  הראשון  בעשור   

המיתוס  מתחומי  היהדות  את  המדירה  התפיסה  להפרכת  מרצו  כל  את  הפנה  הוא  בהגותו, 

והמיסטיקה, ולשילובה של היהדות כחברה לגיטימית במועדון העולמי של ההגות המיסטית. 

מפעלו הגדול לתיעוד הווידויים האקסטטיים כתופעה כלל־אנושית אמור היה לכלול כרך על 

בהגות  יהודית  יצירה  לשילוב  בפעילותו  חשובים  נדבכים  היהודית.35  האקסטטית  המיסטיקה 

המיסטית העולמית היו כרכי תרגומיו לכתבים של הבעל שם טוב ושל ר' נחמן מברסלב לגרמנית, 

ובפרט המבואות ההיסטוריים השיטתיים לכרכים אלה, שנועדו למקם את החסידות בהיסטוריה 

של המיסטיקה היהודית. עם הופעת הספרים הוא שלח עותקים מהם לחבריו, ובמכתבים שצירף 

הסב את תשומת ליבם לקרבה שבין הרעיונות המובעים בהם לבין פרקים מיסטיים ידועים יותר, 

כהגות בודהיסטית וגם רעיונותיו של אקהרט.36 מובן מאליו שבובר לא הפנה את מבטו ולו לרגע 

למעוזי הרציונליזם הערבי ולמשנתו של הרמב"ם.

את הקשר בין ממצאיו של דניפלה באשר לאקהרט הסכולסטיקן לבין מחקריו של גוטמן על   

דן  הוא   37.1928 קוך בשנת  החוקר הקתולי  יצר לראשונה  הסכולסטיקה  על  השפעת הרמב"ם 

בהשפעתה של פילוסופיית הדת היהודית – מונח ששאל ישירות מחוקרי מדעי היהדות היהודים 

בני המאה התשע עשרה38 – על הגותו של אקהרט. את דרכו זו המשיך תלמידו ארנסט ֶרפֶקה, 

1938 מאמר כמעט בלתי אפשרי לזמנו ומקומו, מאמר פורץ דרך בכל הקשור  שפרסם בשנת 

לניתוח השפעת הרמב"ם על עיצוב תוכנית העבודה של האופוס הגדול של כתבי אקהרט.39 אך 

רפקה לא המשיך לפתח את מחקרו – הוא נהרג כחייל בצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה. 

P. Schäfer, ‘Jewish Mysticism in the Twentieth Century’, J. Targarona- :הצדדים בוויכוח ראו גם

 Borrás and Á. Sáenz-Badillos (eds.), Judaism from the Renaissance to Modern Times, II:
Jewish Studies at the Turn of the Twentieth Century, Leiden 1999, pp. 16–18

חסידיים, לצד המקורות מספרות העולם.  בו מקורות  ואכן שולבו  רק כרך אחד  אור  בסופו של דבר ראה   35

 idem, Ecstatic לאנגלית:  ובתרגום   ;M. Buber, Ekstatische Konfessionen, Berlin 1909 ראו: 

Confessions, ed. P. Mendes-Flohr, trans. E. Cameron, Syracuse, NY 1996
 M. Buber, Briefwechsel aus sieben  :1906 משנת  הופמנסטל  פון  אל  בובר  של  מכתבו  את  ראו   36

 Jahrzehnten in 3 Bänden, I, ed. G. Schaeder, Heidelberg 1972–1975, pp. 237–238, no. 95
(15.3.1906) . וראו עוד בעניין זה: שורץ, בובר ולנדאואר )לעיל הערה 23(; ב' הוס, 'הקדמתו של מרטין 
בובר ל"סיפורי רבי נחמן" והגנאלוגיה של המיסטיקה היהודית', א' ארליך, ח' קרייסל וד' לסקר )עורכים(, 

ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשס"ח,  ובמחשבת ההלכה מוגשים  יהודית  פי הבאר: מחקרים בהגות   על 

עמ' 97–121 – בנספח למאמר נדפס תרגומו של א' הוס להקדמה של בובר לכרך תרגומי ר' נחמן, הקדמה 

שבה פרס בובר פרספקטיבה חדשה על ההיסטוריה של המיסטיקה היהודית. ראו: שם, עמ' 114–121.

 J. Koch, ‘Meister Eckhart und die jüdische Religionsphilosophie des Mittelalters’,  37

 Jahresbericht des Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur 101, 1928, 
pp. 134–148

שורץ, יאקוב גוטמן )לעיל הערה 9(, עמ' 318–320.   38

 E. Reffke, ‘Studien zum Problem der Entwicklung Meister Eckharts im Opus tripartitum’,  39

Zeitschrift für Kirchengeschichte, 57 (1938), pp. 19–95
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המלחמה,  לאחר  המערבית  בגרמניה  הביניים  ימי  חקר  של  המכוננות  מהדמויות  היה  קוך   

מייסדו ומנהלו הראשון של מכון תומס באוניברסיטת קלן. בשנת 1973 הוא הוציא לאור במסגרת 

הוא השתמש  גרסה מעודכנת של מאמרו המוקדם. בעוד במאמר המקורי  אסופה של מחקריו 

בשני כתבי היד של דניפלה והצביע על קיומו של כתב יד נוסף )כ"י טריר(, במאמר המעודכן הוא 

צירף מראי מקום במהדורה הביקורתית של כתבי אקהרט הלטיניים, שהוא היה אחד מעורכיה 

התומיסטית  במגמה  הן  הדומיניקני  דניפלה  שהחל  הקו  את  המשיכה  זו  מהדורה  המובילים.40 

והן בראיית המגיסטר הדומיניקני כבן נאמן למסורת האינטלקטואלית  של ההפניות לאקהרט 

המאה  של  השנייה  במחצית  אקהרט  של  במחקר  בעיקרה  השתנתה  לא  זו  ראייה  מסדרו.  של 

הזרמים  ריבוי  של  בהרבה  מעמיקה  הבנה  עליה  שנוספה  אלא  האחרונות,  ובשנים  העשרים 

והגוונים בסכולסטיקה ואפילו במחשבה הדומיניקנית. המחקר מצביע כיום על קיומו של זרם 

התבסס  השלושים  בשנות  בעוד  ייחודיים.41  מאפיינים  בעל  רציף  גרמני  דומיניקני  מחשבה 

מחקר  לבין  והאקסטטית,  המיסטית  מחשבתו  על  דגש  ששם  הגרמני,  אקהרט  מחקר  בין  קרע 

האחרון,  בדור  המובילים  אקהרט  חוקרי  הסכולסטית,  משנתו  על  דגש  ששם  הלטיני,  אקהרט 

כאלאן דה ליבֶרה בצרפת,42 לוריס סטּורֶלֶזה באיטליה,43 ברנרד מקגין בארצות הברית44 וקורט 

ביותר בדמותו  הזאת מלאכותית. ההיבט המרתק  היטב שההפרדה  פלאש בגרמניה,45 מבינים 

ההיסטורית של אקהרט הוא שהיה מגיסטר אוניברסיטאי מהדרגות הבכירות ביותר שבחר לחבר 

קורפוס כתבים שלם בשפה העממית. הִמשלבים הלשוניים השונים והקהל השונה שאליו הופנו 

הדברים הכתיבו שוני משמעותי בדרכי ההתנסחות אך לא בהכרח בתכנים. 

הוסיפו  ואקהרט  הרמב"ם  על  מחקרים   .)37 הערה  )לעיל  היהודית  הדת  ופילוסופיית  אקהרט  קוך,   40

 R. Imbach, ‘Ut ait Rabbi Moyses: Maimonidische :להתפרסם בעשורים שלאחר מכן. ראו במיוחד

 Philosopheme bei Thomas von Aquin und Meister Eckhart’, Collectanea Franciscana, 60
 (1990), pp. 99–115; D. Di Segni, ‘ “verba sunt Rabbi Moysis”: Eckhart e Mosè Maimonide’,
 L. Sturlese (ed.), Studi sulle fonti di Meister Eckhart, II, Fribourg 2013, pp. 103–118; 
 M. Enders, ‘Deus est unus omnibus modis (Gott ist einer in jeder Weise): Meister Eckhart
 Rezeption und Transformation der Einheitsmetaphysik des Moses Maimonides’, Meister

Eckhart Jahrbuch, 10 (2016), pp. 241–264
 R. Imbach, ‘Le (néo-) platonisme médiéval: Proclus latin et I’école dominicaine allemande’,  41

Revue de Théologie et de Philosophie, 110 (1978), pp. 427–448. ראו גם גיליון הנושא המוקדש 
 Freiburger Zeitschrift für Philosophie und הגרמנית:  הדומיניקנית  ולאסכולה  מגנוס  לאלברטוס 

.Théologie, 32, 1–2 (1985)
 A. de Libera, Maître Eckhart et la mystique Rhénane, Paris 1999  42

 L. Sturlese, Homo divinus: Philosophische Projekte in Deutschland zwischen Meister  43

Eckhart und Heinrich Seuse, Stuttgart 2007
 B. McGinn, The Mystical Thought of Meister Eckhart: The Man From Whom God Hid  44

Nothing, New York 2001
ראו להלן הערות 82, 83.  45
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ההכרה בריבוי הפנים בצד היסודות המלכדים בדמותו של אקהרט וביצירתו מצביעה על הבדל 

עמוק ויסודי יותר בין המחקר הקתולי לבין דפוס מרכזי במחקר מדעי היהדות במאה העשרים, 

דפוס שרשמיו ניכרים גם בשיח העכשווי. הרגע המכונן של ייסוד האוניברסיטה העברית על 

הר הצופים היה גם הרגע שבו זכתה לביסוס מוסדי ההפרדה בין פילוסופיה למיסטיקה, הפרדה 

ושהייתה  היהודי־הגרמני,  האינטלקטואלי  במרחב  מסוימות  היסטוריות  בנסיבות  שהתהוותה 

כאמור סיבה להיעדר העיסוק בקשר שבין משנת הרמב"ם לבין משנתו של אקהרט. 

השפעת הרמב"ם על הסכולסטיקה הלטינית בימי הביניים הייתה כאמור נושא מרכזי לעיון,   

אך לא כן נוכחות הגותו במה שנתפס כקורפוס מייצג של המיסטיקה הנוצרית, כלומר השפעת 

הרמב"ם על כתביו וגופי רעיונותיו של אקהרט. אקהרט עצמו היה דמות חריגה בנוף הסכולסטי 

של ימיו, ואולם עם המפנה לכיוון הרנסנס, ההומניזם וההבראיזם בראשית העת החדשה ניכרה 

נוכחות משמעותית של רעיונות רמב"מיים בכתביהם של הוגים המשויכים ככלל לזרם המכונה 

במחקר קבלה נוצרית.46 הדבר נכון גם באשר לחקר המשקעים של ספר 'מורה הנבוכים' בקבלה 

היהודית ובקבלה הנוצרית. 

מחשבתית  שיטה  להציב  שהתיימר  הראשון  הנוצרי  ההוגה  מירנדולה,  דלה  פיקו  ג'ובני   

'כשם  כי  הקבליות שלו  התזות  במסגרת  קבע  קבליים,  רעיונות  על  מבוססים  ממנה  שפרקים 

שאריסטו העלים במילים מעטות והסתיר תחת מעטה של ספקולציה פילוסופית את הפילוסופיה 

האלוהית, זו שהפילוסופים העתיקים עטו תחת משלים ומעשיות, כך רבי משה המצרי, בספרו 

הוא  כאילו  נראה  המילים  של  השטחי  המובן  פי  שעל  אף   ,dux neutrorum בלטינית  המכונה 

רזי  את  פיתח  הוא  מחשבותיו  של  והעמוקה  הנעלמת  במשמעות  הרי  הפילוסופים,  עם  מסכים 

הקבלה'.47 לא מקרה הוא שפיקו דלה מירנדולה הדגיש את מקומו של 'מורה הנבוכים' בהגות 

מתוך הספרייה העשירה של מחקר הקבלה הנוצרית כזרם אינטלקטואלי והגותן של דמויות בולטות בתוכו   46

בשלבים  עתה  ושנמצא  בגרמנית,  במלואו  שפורסם  שמיט־ביגמן,  של  המונומנטלי  מפעלו  את  אזכיר 

 W. Schmidt-Biggemann, Geschichte der christlichen ראו:  לאנגלית.  תרגום  של  מתקדמים 

ביבליוגרפיה  מכיל  הרביעי  הכרך   ;Kabbala, I–IV, Stuttgart and Bad Cannstatt 2012–2014
ראו: וירשובסקי.  של  מחקריו  לציון  ראויים  היהדות  מדעי  במסגרת  כולו.  המחקר  תחום  של   מקיפה 

 Ch. Wirszubski, Pico della Mirandola’s Encounter with Jewish Mysticism, Cambridge, MA
1989; ח' וירשובסקי, בין השיטין: קבלה, קבלה נוצרית, שבתאות, ירושלים תש"ן. בשנים האחרונות ראו 
פוסטל  יוהנס  וייס על שניים מחשובי ההבראיסטים במאה השש עשרה,  אור בעברית שורת מחקרים של 

ואג'ידיו דה ויטרבו, ותרגומים שלה לכתביהם. ראו: י' וייס, משיח נוצרי־קבלי ברנסנס: גיום פוסטל וספר 

הזוהר, תל אביב תשע"ו.

 ‘Sicut Aristoteles diuinorem philosophiam, quam philosophi antique sub fabulis et apologis  47

 uelarunt, ipse sub philosophicae speculationis facie dissimulauit et uerborum breuitate
 obscurauit, ita Rabi Moyses aegyptius, in libro qui a latinis dicitur dux neutrorum, dum
 per superficiale uerborum corticem uidetur cum Philosophis ambulare, per latentes profundi
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הקבלית. הקורפוס שתרגם עבורו פלאוויוס מיתרידטס )לפני המרתו שמואל בן נסים אלפרג', 

1450 לערך – 1489( כלל רבים מכתביו של אברהם אבולעפיה, ובהם לפחות שניים מפירושיו 

ל'מורה הנבוכים'; אחד מהם שרד במלואו רק בתרגום הלטיני.48 

מקומו של הרמב"ם בקבלה הנוצרית משקף מספר מאפיינים חשובים של הגות זו. ראשית,   

עבודה  היא  עבודתם  מבודד.  כקורפוס  הנוצרים  מתעדיו  ידי  על  נתפס  לא  הקבלי  הקורפוס 

הבראיסטית כוללת, שבמסגרתה ניתן מעמד מוביל לספרות הקבלית אך לצד ספרות זו הוצבו 

מקורות פילוסופיים, מדרשיים ואף הלכתיים. שנית, מכאן מובן מדוע מקומו של הרמב"ם אינו 

לרעיונות  מוקדש  עיקרם  כאשר  גם  הבראיסטים  אותם  של  האנציקלופדיים  מכתביהם  נפקד 

קבליים, דבר שבולט היטב למשל בספרו של יוהנס רויכלין 'על מדע הקבלה'.49 

כך נראתה ההיסטוריוגרפיה של הפילוסופיה היהודית כל עוד נכתבה בידי נוצרים. לדוגמה   

בכרך  עמודים  מ־200  למעלה  היהודית  לפילוסופיה  הקדיש   )1770–1696( ברוקר  יקוב  יוהן 

ועד  העולם  מראשית  הפילוסופיה  של  ביקורתית  'היסטוריה  האנציקלופדי  חיבורו  של  השני 

ימינו'. דיונו מחולק לשני שערים: בראשון דן ב'פילוסופיה האקזוטרית של היהודים', ובשני – 

ב'פילוסופיה האזוטרית של היהודים, או קבלה'.50 

לסוגות  באשר  נוצרים  הוגים  של  היצירתית  ההבנה  לאי  סממן  כעוד  זה  עניין  לפטור  קל   

 sensus intelligentias, mysteria complectitur Cabalae’ (G. Pico della Mirandola, ‘Conclusiones
 cabalisticae numero LXXI secundum opinionem propriam, ex ipsis hebraeorum sapientum
 fundamentis christianam religionem maxime confirmantes, 11:63’, S. A. Farmer [ed.],
 Syncretism in the West: Pico’s 900 Theses [1486]: The Evolution of Traditional Religious

 and Philosophical Systems, II, Tempe, AZ 1998, p. 546)
וירשובסקי, בין השיטין )לעיל הערה 46(, עמ' 49–82. מאז שנת 2004 עורך בוזי יחד עם חוקרים נוספים   48

 ‘The Kabbalistic Library of בסדרה  לאור  יוצאים  הספרים  מיתרידטס.  של  העבריים  התרגומים  את 

 S. Campanini, ‘Guglielmo ’Giovanni Pico della Mirandola. לסקירה מקיפה של התרגומים ראו 
 Raimondo Moncada (alias Flavio Mitridate) traduttore di opera cabbalistiche’, M. Perani
 (ed.), Guglielmo Raimondo Moncada alias Flavio Mitridate: Un ebreo converso siciliano,

Palermo 2008, pp. 49–88
 J. Reuchlin, L’Arte Cabbalistica :למקומו של 'מורה הנבוכים' בחיבורו של רויכלין על מדע הקבלה ראו  49

 R. גם:  ראו   .(De arte cabalistica), eds. G. Busi and S. Campanini, Firenze 1995, p. lvii
 Leicht, ‘Johannes Reuchlin – Der erste christliche Leser des hebräischen Moreh Nevukhim’, 
 G. Tamer (ed.), The Trias of Maimonides: Jewish, Arabic and Ancient Culture of Knowledge,
 Berlin 2005, pp. 411–427; E. R. Wolfson, ‘Language, Secrecy, and the Mysteries of Law:
 Theurgy and the Christian Kabbalah of Johannes Reuchlin’, C. Fanger (ed.), Invoking
 Angels: Theurgic Ideas and Practices, Thirteenth to Sixteenth Centuries, University Park,

PA 2012, p. 337, n. 49
 J. J. Brucker, Historia critica philosophiae a mundi incunabilis ad nostram usque aetatem  50

 deducta, II, Leipzig 1742, pp. 861–916 (De philosophia Iudaeorum exoterica), 916–1069 (De
philosophia Iudaeorum esoterica sive cabbalistica)
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הספרותיות הבסיסיות של ההגות היהודית. ואולם חשוב להבחין שההגדרות המצוטטות כאן הפכו 

לנכס צאן ברזל של המחקר האירופי וחלחלו גם אל מחקר מדעי היהדות בשלביו המוקדמים. 

פרשנות נוצרית זו השפיעה בתורּה באופן מכריע על הדפוסים המחולנים המודרניים של חקר 

הקבלה, במיוחד כפי שבאו לידי ביטוי בהגותו של שלום ובדורות האחרונים של מדעי היהדות.51 

אלא שגם אם שלום הושפע מאוד מרעיונות רבים שמקורם במסורת העיון הנוצרית בטקסטים 

הקבליים, ושהגיעו אליו בעיקר בתיווכם של הוגי הרומנטיקה, שהחשוב שבהם לעניין זה היה 

זיקות  משתי  שיסד  החדשה  הדיסציפלינה  את  לנתק  בשיטתיות  פעל  הוא  מֹוליטֹור,52  פרנץ 

שייצגו עבורו עירוב לא רצוי, ובעניין זה חרג מגישתו הפלורליסטית העקרונית. הזיקה האחת 

זו שבין יהדות לנצרות – שלום עשה הכול על מנת להראות שבתחומים מרכזיים כגון  הייתה 

ונפרדות  שונות  תופעות  מייצגות  והנצרות  היהדות  המיסטית  וההתאחדות  המשיחית  ההגות 

 – לפילוסופיה  קבלה  שבין  הזיקה  היהדות,  מדעי  בתחום  הייתה  השנייה  הזיקה   לחלוטין.53 

לשלום היה עניין עמוק בשימור ההפרדה בין קבלה לפילוסופיה,54 גם אם עתה התהפכו אצל 

בובר ואצלו היוצרות בכל הנוגע למתן הערך והקדימות לשתי אלה. כך בעוד הוגי המאה התשע 

וכלפי  כלפי הרמב"ם  ביקורתו  הפנה שלום את  דחו מבחינה ערכית את המסר הקבלי,  עשרה 

הרמן כהן, המייצג הפילוסופי המובהק ביותר של הגות הרמב"ם בזמנו.55 

אל  מפורשות  התייחס  ואף  להתערבב  התחומים  נטו  שבו  המרחב  את  היטב  הכיר  שלום   

אבולעפיה ואל אקהרט כאל מייצגי המרחב ההיברידי הזה. הוא גם זיהה את עניינם המשותף של 

המקובל היהודי והמיסטיקן הנוצרי ב'מורה הנבוכים' לרמב"ם. בהרצאות שנשא באוניברסיטה 

העברית על 'הקבלה של ספר התמונה ושל אברהם אבולעפיה' טען שלום: 'מורה נבוכים שימש 

 A. Kilcher, Die :גם על כך נכתבה ספרות עצומה, ולא אוכל להתייחס אליה כאן בהרחבה הראויה. ראו  51

 Sprachtheorie der Kabbala als estetisches Paradigma: Die Konstruktion einer aestetischen
 Kabbala seit den Fruehen Neuzeit, Stuttgart 1998; M. Idel, ‘On the Theologization of
 Kabbalah in Modern Scholarship’, Y. Schwartz and V. Krech (eds.), Religious Apologetics

– Philosophical Argumentation, Tübingen 2004, pp. 148–160
 F. J. Molitor, Philosophie der Geschichte oder Über die Tradition, Vol. 1–4, Frankfurt a.M.  52

 S. Campanini, ‘Some Notes :1855–1827 . על זיקתו המסוכסכת של שלום לקבלה הנוצרית ראו גם
 on Gerschom Scholem and Christian Kabbalah‘, Jerusalem Studies in Jewish Thought 21, 2

(2007), pp. 13*–33*
M. Idel, Messianic Mystics, New York 1998 :לגישה מנוגדת של אידל גם בנקודה זו ראו  53

 D. Abrams, Kabbalistic Manuscripts and ראו:  שלום  במשנת  מהפילוסופיה  הקבלה  הפרדת  על   54

 Textual Theory: Methodologies of Textual Scholarship and Editorial Practice in the Study
of Jewish Mysticism, Jerusalem and Los Angeles, CA 2010, p. 19

קולר, מחקר הקבלה )לעיל הערה 29(, עמ' 18. על הרמן כהן כממשיך דרכו של הרמב"ם, במיוחד בחיבורו   55

 A. Sh. Bruckstein, ‘Hermann Cohen Ethics of Maimonides: ראו:  הרמב"ם,  של  האתיקה  על 

 Residues of Jewish Philosophy – Traumatized’, Journal of Jewish Thought and Philosophy,
 13 (2006), pp. 115–125
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דוגמא  מהווה  אבולעפיה  עיוני.  כטקסט  עליו  להתבסס  מופת  ספר  כאבולעפיה  למיסטיקאי 

בולטת למגמה זו לקרוא את הרמב"ם ולהשתמש בו לצרכי ספקולציה מיסטית בדת, והוא איננו 

יחידי. מקביל לעניין זה יחסו של גדול המיסטיקאים הנוצרים בימי הביניים אקהרט, שלעיניו 

היה התרגום הלטיני של המורה נבוכים'.56 ואכן בספרייתו של שלום עומדים כל כרכי המהדורות 

אודותיו,  על  שנכתבה  רבה  ספרות  בה  ויש  ובלטינית,  בגרמנית  אקהרט  כתבי  של  השונות 

הוסיף  לא  שלום  ואולם  לעיל.57  שהוזכרו  אקהרט  על  הרמב"ם  השפעת  על  המאמרים  כולל 

להקדיש תשומת לב לקרבה זו, ומעולם לא ניתח אותה באופן שיטתי. אידל שב וטען שהגותו 

של אבולעפיה עצמו הלכה ונדחקה לשולי דיונו של שלום, יחד עם הקבלה האקסטטית שהוא 

האקסטטית  הקבלה  את  להציב  אידל  של  במאמציו  היטב  משתלבת  זו  טענה  אומנם  מייצג.58 

כזרם מרכזי של ההגות הימי ביניימית, ועם זאת דומני שמבט כולל מאשר את המגמה שעליה 

הצביע, מגמה של פיחות יחסי במעמדו של אבולעפיה בקורפוס המחקרי של שלום. 

ניתן  נדיר ברעיונותיו של אקהרט  עיון  דברים אלה לא השתנו בקרב תלמידיו של שלום.   

ג' שלום, הקבלה של ספר התמונה ושל אברהם אבולעפיה: פרקים בתולדות הקבלה ב, בעריכת י' בן־שלמה,   56

 G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York :ירושלים תשכ"ה, עמ' 123. ראו גם

p. 126 ,1967. כפי שכבר כתבתי, 'בדומה לאבולעפיה גם אקהרט קורא את דברי הרמב"ם ביחס להכרת 
של  פרטית  הגשמה  של  אקטואלית  מציאות  אל  והעולם  ההיסטוריה  לגבולות  מעבר  לאדם  המזומנת  האל 

האידיאל האנושי של השארות הנפש הפרטית אצל כל אדם ואדם ]...[ על פי קריאה מסוימת תהיה הבנה 

שכזו בגדר נגזרת עקבית יותר של הנחות המוצא אותן הציב הרמב"ם עצמו. הן אצל אקהרט והן במקרהו 

של אבולעפיה עומדים אנו בפני תפיסה משיחית, אינדיבידואלית, עכשווית ואינטלקטואלית' )שורץ, לך 

משיחית  תפיסה  בכתביו  הציע  אבולעפיה  כי  שם  טענתי  עוד   .)164–163 עמ'   , ]21 הערה  ]לעיל,   דומיה 

חריפה – המשיח היה בעיניו דמות על־זמנית, ותפקידו שלו להנחילּה לרבים ככל האפשר מתלמידיו. לימוד 

סודות 'מורה הנבוכים' הוא בגדר אמצעי ראשון במעלה לצורך כך, כפי שנרמז בכותרות שלושת הפירושים 

שחיבר אבולעפיה ל'מורה נבוכים': 'סתרי תורה', 'חיי הנפש' ו'ספר הגאולה'. פירושו של דבר שפרשנותו 

להגותו  התיאורטי  הרקע  את  לו  שסיפקה  היא  הנבוכים'  'מורה  של  ההכרתיים  לתכנים  ֻרשד  אבן  ברוח 

 המיסטית־המשיחית. בפירושיו ל'מורה הנבוכים' תיאר אבולעפיה משיחיות זו בצבעים אינטלקטואליים – 

הפועל  בשכל  והדבקות  זו  והשגה  הפועל,  השכל  את  בהשיגו  הבא  העולם  חיי  את  חי  המשכיל  או  הנביא 

את  ביסס  כאבולעפיה,  ממש  אקהרט,  שם,  שהראיתי  כפי  מובהקים.  אוניו־מיסטיים  בניסוחים  מתוארות 

תפיסתו ברובד התיאורטי על רעיונות מספר 'מורה הנבוכים'.

בכרך הראשון של כתביו הלטיניים של אקהרט בספריית שלום מתועדת חליפת מכתבים שהתנהלה בשנות   57

השלושים של המאה העשרים בין פקידים במיניסטריון הרייך הנאצי לענייני תרבות וספרות לבין הוצאת 

'פליקס מיינר', שהדפיסה אז את המהדורה הלטינית של כתבי אקהרט. בפרשייה כולה אני דן כעת במאמר 

שעתיד להתפרסם בקרוב . ראו: שורץ, בחצי המחיר )לעיל הערה 27(.

 M. Idel, ‘The Contribution :אידל חזר על טענה זו ברבים מפרסומיו. דומני שהסיכום הטוב ביותר הוא  58

 of Abraham Abulafia’s Kabbalah to the Understanding of Jewish Mysticism’, P. Schäfer
 and J. Dan (eds.), Gershom Scholem’s Major Trends in Jewish Mysticism 50 Years After,
 idem, ‘Academic Studies of Tübingen 1993, pp. 117–143, esp. pp. 120, 124–125. ראו גם: 
 Kabbalah in Israel: 1923–1998: A Short Survey’, Studia Judaica 8 (1999), pp. 91–114, esp.

 p. 96, n. 17
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קצר  מחקר  שהקדיש  בן־שלמה,  יוסף  שלום,  של  המובהקים  מתלמידיו  אחד  אצל  למצוא 

להשוואה בין הגותם של אקהרט ושל ר' משה קורדוברו.59 הוא מצא קרבה תמטית – אך לא קשר 

היסטורי מיידי – בין המיסטיקן הגרמני לבין המקובל הצפתי. מבחינה זו תיאורו של בן־שלמה 
מציג תבנית דומה, אולי זהה, לזו שהציע בובר 70 שנה קודם לכן.60

אידל פנה למחקר מקיף של כתבי אבולעפיה ואולם עיקר טענתו לאורך השנים לא הדגישה   

את הממד הפילוסופי במחשבתו של אבולעפיה. אידל ראה שורה של בעיות בגישתם של שלום 

גישה  כנגדה  להציב  דרש  והוא  המונוכרומטי,  או  ההומוגני  מטיבה  שנבעו  בעיות  וממשיכיו, 

הטרוגנית המבוססת על הכרה בחשיבות התפוצות הגיאוגרפיות השונות בהתגבשות המסורות 

מייצג מסורת ספרדית בשלה אלא שילוב מסורות מזרחיות  אינו  הקבליות. למשל אבולעפיה 

ואשכנזיות שבחלקו הגדול התגבש באיטליה.61 ואולם בעיקר טען אידל כי הדחיקה היחסית של 

משנת אבולעפיה במחקרו של שלום לשוליים קשורה ישירות בניסיון להדחיק את היסוד המיסטי 

האקסטטי לטובת היסודות התיאוסופיים הגנוסטיים וכן בשאיפתו להדחיק את היסוד המשיחי 

הפרסונלי, שנטה לזהות עם התרבות הנוצרית. לבסוף, וחשוב ביותר לענייני כאן, אידל עמד 

על כך שהמרכז האיטלקי באופן כללי מייצג שילוב אינטנסיווי של יסודות פילוסופיים וקבליים, 

וששילוב זה השפיע בהמשך הדרך על ההגות היהודית ועל ההגות הנוצרית, במיוחד כפי שאלה 
עתידות היו להתפתח במרחב האיטלקי.62

ככל שהגותו של אבולעפיה, שתפסה מקום נכבד במחקרים של אנשי מדעי היהדות במאה   

התשע עשרה,63 אכן נדחקה לשוליים במחקרם של שלום וממשיכיו הישירים, אין ספק שמפעלו 

לריבוי  הוביל  כך  ומתוך  המחקרית,  הלב  תשומת  במרכז  אבולעפיה  את  והציב  שב  אידל  של 

פרסומים חדשים וכיוונים מחקריים חדשים. אליוט וולפסון, בעיקר בספרו על אבולעפיה, בחן 

את הסינתזה שהציע אבולעפיה בין תורת השכלים של הרמב"ם לבין תורות הסוד האשכנזיות, 

את  מבקר  שהוא  תוך  הרמב"ם  כפרשן  אבולעפיה  של  בחשיבותו  להמעיט  דווקא  והשתדל 

שלום בטענה הפוכה מזו של אידל – לטענתו שלום טעה בייחסו לאבולעפיה מחויבות לתורה 

גם  השניים  בין  הדעות  חילוקי  את  מקצין  אידל  של  החדש  ספרו  הרמב"ם.64  של  הפילוסופית 

חלמיש  ומ'  שורץ  מ'  אקהרט',  ומייסטר  רמ"ק  תיאיסטית:  במיסטיקה  הפאנתיאיזם  'בעיית  בן־שלמה,  י'   59

)עורכים(, התגלות, אמונה, תבונה: קובץ הרצאות, רמת גן תשל"ו, עמ' 71–86.

שורץ, בובר ולנדאואר )לעיל הערה 23(.  60

 M. Idel, Kabbalah in ;37–33 'מ' אידל, ר' מנחם רקנאטי המקובל, א, ירושלים ותל אביב תשנ"ח, עמ  61

Italy 1280–1510: A Survey, New Haven, CT and London 2011, pp. 12, 30–51, 154–163
 M. Idel, ‘Kabbalah-Research: From Monochromatism to Polymorphism’, Studia :ראו למשל  62

Judaica, 8 (1999), pp. 15–46, esp. p. 30
 A. מגמה שהגיעה לשיאה במחקריו של ילינק, שאף ההדיר כמה מחיבוריו הקצרים של אבולעפיה. ראו:   63

 Jellinek, Auswahl kabbalistischer Mystik, Leipzig 1853; idem, Philosophie und Kabbala,
Leipzig 1854

 E. R. Wolfson, Abraham Abulafia – Kabbalist and Prophet: Hermeneutics, למשל:  ראו   64
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בנקודה זו.65 חיים היימס הדגיש את הצדדים האסכטולוגיים והמשיחיים בהגותו של אבולעפיה 

תוך שהוא מקרב אותו אל הפרנציסקנים הספיריטואליסטים בני זמנו. במחקרו חתר להתגבר על 

ההפרדה הנוקשה בין הגות יהודית לנוצרית, אבל גם הוא מצא את הִקרבה בסוגיות של מחשבה 

אפוקליפטית ומשיחית ולא בכיוונים הפילוסופיים.66 

במאמר הנוכחי עיקר ענייני בכך שהכיוונים המחקריים השונים שאליהם נפתח השיח כמעט   

לא הביאו לשינוי המגמה המרכזית שעליה הצבעתי, כלומר לא הובילו לאיחוי הקרע העמוק שבין 

המיסטי או הקבלי לבין הפילוסופי. בנקודה זו אני שותף רק באופן חלקי לביקורתו של בועז הוס 

לאורך השנים האחרונות, במיוחד בספרו 'שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית',67 לא משום שאני 

חולק על עיקרי טענותיו באשר לבעייתיות המובנית בעצם השימוש במושג מיסטיקה לתיאור 

תחום מחקר הקבלה, אלא משום שאני מבקש בדיוני כאן להסיט מעט את מרכז הדיון. הוס – כמו 

אידל – הדגיש את התיאולוגיזציה של מדע הקבלה;68 הוא הכיר כמובן במפנה האנטי־פילוסופי 

אבל הקדיש לו תשומת לב פחותה. הוס גם היטיב לעמוד במחקריו על הקשר בין בובר המוקדם 

לבין שלום ועל המשותף להם, ואולם נראה שהוא לא הדגיש די הצורך את ההבדלים העמוקים 

בין תפיסותיהם דווקא בעניין המיסטיקה היהודית. שלום התנער מבובר לא רק בגלל נטייתו 

לראות עצמו כמייסדה של דיסציפלינה חדשה69 אלא גם בשל חילוקי דעות עמוקים. המיסטיקה 

בין תורת  וולפסון השווה שם   .  Theosophy and Theurgy, Los Angeles, CA 2000, pp. 152–154
הספירות של אבולעפיה לתורת השכלים מבית מדרשם של הפילוסופים הערבים ובעיקר אבן רשד והרמב"ם. 

על ההקבלה בין תורת השכלים הנבדלים לתפיסת הספירות כשכלים נבדלים בכתבי אבולעפיה ומקובלים 

אחרים ראו: אידל, קבלה: היבטים חדשים, תרגם א' בר־לבב, תל אביב תשל"ו, עמ' 159. 

יצא שם כנגד המגמה  7(, עמ' 125–142, 221–244. אידל  )לעיל הערה  אידל, האזוטריות של אבולעפיה   65

הפרטיקולריסטית בפרשנות אבולעפיה, שייחס לוולפסון. כנגדה הציב דגם אוניוורסלי בעל אופי פילוסופי 

וולפסון גם על טשטוש ההבחנה המרכזית לשיטתו בין קבלה תיאוסופית לקבלה  מובהק. אידל ביקר את 

אקסטטית. ראו: שם, עמ' 295. 

 ‘Both he [Abulafia] and his Joachimite contemporaries were convinced that the world was on  66

 the brink of a major change, the start of a new eon […]’ (H. J. Hames, Like Angels on Jacob’s
 Ladder: Abraham Abulafia, the Franciscans, and Joachimism, Albany, NY 2007, p. 2)

חקר  של  והתיאולוגיות  היהודית  המיסטיקה  של  הגנאלוגיה  יהודית:  מיסטיקה  של  קיומה  שאלת  הוס,  ב'   67

הקבלה, תל אביב תשע"ו.

באופנים  התיאולוגיה  במושג  השתמשו  ואידל  הוס   .)51 הערה  )לעיל  הקבלה  של  תיאולוגיזציה  אידל,   68

הוא מייצג את הדגש התיאוסופי של קבלת הספירות על חשבון החוויה  ואף מנוגדים. עבור אידל  שונים 

האקסטטית, ואילו אצל הוס הוא מייצג דווקא את המפנה אל החווייתי והאקסטטי כיסוד המרכזי של התורה 

הקבלית, מראשית המאה העשרים ועד תורות העידן החדש בנות זמננו. נדמה שגם דיונו של אידל ועוד יותר 

זה של הוס לוקים מעט בהיעדר עניין – האופייני לאקדמיה הישראלית, שהתיאולוגיה מעולם לא התמסדה 

בה כדיסציפלינה אקדמית – ברבדים המתוחכמים יותר של מדע התיאולוגיה בדורות האחרונים ובמורכבות 

הביקורתית שמאפיינת חלקים גדולים מהשיח התיאולוגי כיום.

 D. Abrams,  ;)58 הערה  )לעיל  אקדמי  מחקר  אידל,  גם:  ראו   .)67 הערה  )לעיל  יהודית  מיסטיקה  הוס,   69
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של בובר, בעיקר בעשור הראשון של המאה העשרים, הייתה אוניוורסליסטית באופייה.70 הוא 

מחבר  של  המוביל  מעמדו  את  היטב  שמשקף  מובהק,  וציוני  יהודי־לאומי  סיפר  הציע  אומנם 

בכל  ואולם  העת.  באותה  אירופה  מרכז  יהודי  של  הצעיר  הדור  בקרב  היהדות'  על  'הנאומים 

הנוגע למרכיב המיסטי, שהיה כה דומיננטי בהגותו של בובר המוקדם, ניתן בקלות להצביע 

על מהלך של טמיעה תרבותית שבה סיפקה המיסטיקה היהודית לאינטלקטואל היהודי כרטיס 

כניסה אל המועדון ההינדו־ארי שאליו חש עצמו משויך באופן טבעי.71 את ספריו על הבעש"ט 

ור' נחמן יש לראות על רקע מפעלו הגדול לתיעוד הווידויים האקסטטיים, שבהם הייתה אמורה 

המיסטיקה היהודית לשכון אחר כבוד לצד המיסטיקה הגרמנית והמיסטיקה הסלאווית, שיחד 

מרכיבות את שורשי המיסטיקה האירופית.72 גם במכתביו אל אנשי רוח כמו פריץ מאוטנר והוגו 

פון הופמנסטל, מכתבים שהוס ִהרבה לצטט מהם, חתר בהתמדה להצגה משווה של המיסטיקה 

היהודית לצד תופעות זהות מתרבויות העולם. לעומת זאת שלום שאף לייסד על אדמת ישראל 

מדע יהודי ציוני מובחן ומבחין. מאמריו על המשיחיות בישראל או על רעיון הגאולה וטענותיו 

הידועות בדבר היעדרה של אוניו־מיסטיקה, כולן נועדו ליצור את החיץ בין התורה היהודית 

שחקר לבין תופעות אחרות ובעיקר המיסטיקה הנוצרית.73 מבחינה זו גם אי ההבנה היצירתית 

הכרוכה בעצם השימוש במושג מיסטיקה יכלה להוביל לגישה פתוחה בהרבה כלפי הביטויים 

הבין־דתיים של התופעה, וגם דרך זו הצריכה מהפכה דורית מצד חוקרים כאידל, יהודה ליבס, 

וולפסון ואחרים.

דומני שלא מקרה הוא שחלפו שנים כה ארוכות מאז שסיים אידל לכתוב את עבודת הדוקטור   

שלו על אבולעפיה74 ועד שראה אור ספרו על אבולעפיה כפרשן פילוסופי, אף שהספר קרוב 

את  בעבודתו  לנתח  תכנן  אידל   – הדוקטור  בעבודת  שלו  הראשונית  המחקר  לתוכנית  מאוד 

תיעד  שבה  ערך  רבת  עבודה  כתב  דבר  של  בסופו  אך  הנבוכים',  ל'מורה  אבולעפיה  פירושי 

לעומק את הביוגרפיה האינטלקטואלית של אבולעפיה, אך בלי לצלול לתוך ניתוח מורכב של 

 ‘Defining Modern Academic Scholarship: Gershom Scholem and the Establishment of a
 New (?) Discipline’, Journal of Jewish Thought & Philosophy, 9 (2000), pp. 267–302

הוס, מיסטיקה יהודית )שם(, עמ' 69.  70

 P. Mendes-Flohr, From Mysticism to Dialogue: Martin Buber’s Transformation of German  71

Social Thought, Detroit, MI 1989
זו התוכנית המקורית שהציע למו"ל דיֵדריקס, ושפורסמה באופן חלקי בקובץ הווידויים האקסטטיים. ראו:   72

בובר, וידויים אקסטטיים )לעיל הערה 35(.

ובעיקר  פופולריות  ובהרצאות  בשיחות  חופש  יתר  לעצמו  הרשה  שלום  מהכלל.  יוצאים  לכך  היו  כמובן   73

בהרצאותיו בחוג ארנוס. הוא גם נקט רטוריקה שונה לחלוטין בפרסומיו שאינם בעברית. אפילו המושג 

ובפרסומיו   1940 Major Trends in Jewish Mysticism משנת  מיסטיקה מופיע בכותרת ספרו האנגלי 

הגרמניים ונעדר כמעט לחלוטין מפרסומיו העבריים. התרגומים לעברית של כתביו בשפות זרות, שהחלו 

להתפרסם בסוף ימיו ולאחר מותו – 'זרמים ראשיים במיסטיקה היהודית' פורסם בעברית בשנת 2016, 75 

שנים לאחר פרסומו באנגלית – יצרו קורפוס מעורב ששלום עצמו העמיד.

מ' אידל, 'כתבי ר' אברהם אבולעפיה ומשנתו', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ו.  74
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פירושיו ל'מורה הנבוכים'. בשנים שחלפו מאז שב אידל ועמד על מקומו של 'מורה הנבוכים' 

ונגע  פילולוגי־היסטורי  היה  טענתו  תורף  ואולם  התהוותו.  בשלבי  במיוחד  הקבלי,  בקורפוס 

בעצם העובדה – שאין עליה חילוקי דעות במחקר – שאבולעפיה הקדים כמעט את כל פרשניו 

הרציונליסטים של החיבור, ושפירושיו זכו עד סופה של המאה השלוש עשרה לתפוצה שעלתה 

בהרבה על זו של כל שאר הפירושים.75 ואולם רק עתה, למעלה מ־40 שנה מאז סיום המחקר 

ולמרבה ההפתעה  המקיף הראשוני, הוא הגיע לניתוח רציני של אבולעפיה כפרשן הרמב"ם, 

עולה ומזדהרת מתוך ניתוחו זה דווקא דמותו של אבן ֻרׁשד, שסיפק לאבולעפיה את היסודות 

הפילוסופיים של פרשנותו.76 חשוב להדגיש שאידל עצמו, אף שהקשר בין הגותו של אבולעפיה 

לזו של אקהרט מעולם לא נסתר מעיניו,77 כמעט לא מצא לו מסגרת הולמת בעיונו השיטתי. 

ארוכה,  שמות  בשורת  מהן  בשתיים   – פעמים  שלוש  אידל  של  בספרו  נזכר  אקהרט  של  שמו 

במחקר  אופנתית  לדמות  אבולעפיה  של  הפיכתו  שעם  כך  על  המחבר  של  ביקורתו  במסגרת 
ניכרת נטייה הולכת וגוברת לקשור בינו לבין שלל תופעות תרבותיות.78

ת? ו ש ד ח ת  ו ז ת נ י ס ת  א ר ק ל  : ם ו כ י ס

לא באתי לטעון במאמר זה לזיקה או להשפעה בין אבולעפיה לבין אקהרט בפנייתם לרמב"ם, 

אלא להצביע על כך שמעבר לשיקולים הענייניים הכרוכים בהבנת האופן שבו התמודד כל אחד 

המודרני  במחקר  זהה  תופעה  מייצג  בשניהם  המחקרי  העיסוק  הרמב"ם,  של  משנתו  עם  מהם 

ובמיוחד בתחומי מדעי היהדות – חוסר יכולת לאתגר את החלוקה המקובלת שבין רציונליזם 

למיסטיקה או בין קבלה לפילוסופיה. 

ואף  דיונים  מעט  לא  יעורר  הסתם  ומן  אלה  שורות  כתיבת  בזמן  אור  ראה  אידל  של  ספרו   

מחלוקות. לענייני כאן חשובה בעיקר התהייה מדוע קשה כל כך לחוקרים בני ימינו לקבל את 

לדיוני  המוצא  שנקודת  הוא  מקרה  לא  ֻרׁשדי.79  אבן  כפילוסוף  אבולעפיה  המקובל  של  דמותו 

E. Wolfson, ‘Beneath the Wings of the Great Eagle: Maimonides and Thirteenth- ראו גם:   75

 Century Kabbalah’, G. K. Hasselhoff and O. Fraisse (eds.), Moses Maimonides (1138–1204):
 His Religious, Scientific, and Philosophical Wirkungsgeschichte in Different Cultural

Contexts, Würzburg 2004, pp. 209–237
אידל, האזוטריות של אבולעפיה )לעיל הערה 7(, עמ' 93–102, ועל הקרבה של אבולעפיה לאבן רשד בכל   76

הנוגע לתורות השכל הפועל ראו: שם, עמ' 98–99. 

64(, עמ' 88; הנ"ל, רמב"ם והמיסטיקה היהודית  ראו למשל: אידל, קבלה: היבטים חדשים )לעיל הערה   77

)לעיל הערה 6(, עמ' 85–86. 

.306 ,xvi 'אידל, האזוטריות של אבולעפיה )לעיל הערה 7(, עמ  78

2018 התקיימה במרכז הרמב"ם לחקר הספקנות בהמבורג סדנה שהוקדשה לספרו החדש של אידל  במרס   79

ולעיון בדמותו של אבולעפיה בין קבלה לפילוסופיה. בסדנה בלטו חילוקי הדעות העמוקים בסוגיות הנוגעות 

 Y. Meyrav, ‘Report on the International :לשימושיו של אבולעפיה בגופי רעיונות פילוסופיים. ראו
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הנבוכים'  'מורה  לבין  אקהרט  של  המיסטית  משנתו  שבין  העמוקה  בזיקה  החסר  העיון  הייתה 

האסכולה  של  הגרמני  המחקר  מסורת  לאור  מתחזקת  זו  תהייה  לעיל  שציינתי  כפי  לרמב"ם. 

הניאופלטונית הגרמנית, שאליה משויך אקהרט, והמכונה במחקר ה'פילוסופיה הדומיניקנית' 

ארוכה  פילוסופית  במסורת  משתלב  זה  מחשבה  זרם  הריין'.80  של  ה'מיסטיקה  או  הגרמנית 

שמובילה מפרמנידס ואפלטון ועד האידיאליזם הגרמני ומרטין היידגר.81 קורט פלאש, מבכירי 

חוקרי ימי הביניים בגרמניה כיום, סיכם את מפעלו המחקרי בנוגע לאקהרט בשתי מונוגרפיות 

שראו אור בהפרש זמנים קצר זו מזו. הראשונה המשיכה את הקו הפילוסופי שנקט פלאש לאורך 

כל דרכו המחקרית, ובה עמד על לידתה של 'המיסטיקה הגרמנית' מתוך הפילוסופיה הערבית, 

בעלת  הלטינית  הפילוסופיה  את  חיברה  השנייה  והרמב"ם.82  סינא  אבן  ֻרׁשד,  אבן  על  בדגש 

האופי הסכולסטי למפעל התיאולוגי הגרמני הגדול של אקהרט, ובה הדגיש פלאש את המקום 

כן  ולהטפה העממית.83 אם  הרב שניתן בכתביו הבשלים של אקהרט לפרשנות כתבי הקודש 

מדובר בהיבטים מובחנים אבל בשום פנים לא בכאלה שסותרים זה את זה או מוציאים זה את זה. 

לקורא בספריו של פלאש, כמו בחיבורים של יתר החוקרים שנזכרו לעיל, ברור לכל אורך הדרך 

שאקהרט שייך למסורת הפילוסופית.

הניחה  העשרים  במאה  המחקר  ספרות  כי  מראים  זה  במאמר  שצוטטו  הרבים  המקורות   

 תשתית איתנה גם לקריאה דוגמטית פחות והיסטורית יותר של קבלה ופילוסופיה בהקשריהן 

כרוכות  והפילוסופיה  הקבלה  היו  היהודיים  האינטלקטואליים  מהמרכזים  בחלק   – המיידיים 

הדוקות זו בזו, ואף היה קשר בין ההגות היהודית להגות נוצרית, קשר ששב ומצביע על מקומם 

כנגד  אידל85 הטענות  ועד  הפילוסופיים. מאליעזר שַביד84  מיסטיים בהקשריהם  של טקסטים 

אונטולוגית  זהות  הייתה  הללו  מניחות שלשני התחומים  כבר  פילוסופיה לקבלה  בין  ההפרדה 

נבדלת. כנגד יצחק בער ושלום הם עמדו על כך שהפילוסופיה צמחה באותה סביבה תרבותית 

שעצם  שכחו  ושוב  שוב  אך  שאלות,  אותן  על  מענה  לתת  וניסתה  הקבלה,  צמחה  שבה 

 Conference on Abraham Abulafia and the Early Maimonideans: Trends, Approaches,
 and Sceptical Strategies (March 12–15, 2018)’, Yearbook of the Maimonides Centre for

Advanced Studies 2018, B. Rebiger (ed.), Berlin and Boston 2018, pp. 307–318
ראו לעיל הערות 41–43.   80

W. Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, Frankfurt a.M. 1972; אלברט, מיסטיקה ופילוסופיה   81

)לעיל הערה 2(.

 K. Flasch, Meister Eckhart: Die Geburt der ‘deutschen Mystik’ aus dem Geist der arabischen  82

Philosophie, München 2006
K. Flasch, Meister Eckhart: Philosoph des Christentums, München 2010  83

א  ישראל.  במחשבת  ירושלים  מחקרי  ביקורתי',  ניתוח  שלום:  גרשום  לפי  ויהדות  'מיסטיקה  שביד,  א'   84

)תשמ"ג(, עמ' 67.

אידל, קבלה וארוס, תרגמו ש' בר־און וי' פז, ירושלים תש"ע, עמ' 78. ראו גם: מ' גאם־הכהן, מחקר הקבלה   85

בישראל: היסטוריוגרפיה, אידאולוגיה ומאבק על הון תרבותי, תל אביב 2016, עמ' 121.
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הפרופסיונליזציה של משלחי יד כמקובל ופילוסוף התרחשה בשלבים מאוחרים מאוד של ההגות 

הימי ביניימית ומעולם לא ייצגה יותר מאשר טיפוסים אידיאליים, לא ביהדות המסורתית ולא 

בשדה המחקר המודרני. בעבר רק חוקרים כג'ורג' ויידה86 ואלכסנדר אלטמן,87 ששמרו על יחסי 

לאחרונה  אך  התחומים,  שני  אצל  מצויים  היו  הירושלמי,  או  הישראלי  מהמרכז  קרבה–ריחוק 

פורסמו שורה של מחקרים עכשוויים ועבודות של חוקרים צעירים רבים שמהווים פריצת דרך 

רעננה מתוך השיח המקובל, בישראל ובעולם, בלי להיכנס לפולמוס עם הדורות הקודמים.88 

קריאה פוליפונית ב'מורה הנבוכים' לרמב"ם מצד היסטוריית ההתקבלות של החיבור בלשונות, 

בדתות ובזרמים רוחניים שונים, יכולה להציע רבות לשדה מתפתח זה.

 פרופסור יוסף שורץ, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן, 

אוניברסיטת תל אביב

yschwart@tauex.tau.ac.il

 G. Vajda, Recherches sur la philosophie et la kabbale dans la pensée juive du Moyen Age,  86

 P. B. Fenton, ‘Georges Vajda’s Contribution to the Study of the Kabbalah’, :וראו .Paris 1962
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