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אידל משה

א

 המופלאות התופעות בין היא (1939-1856)גסטר משה של המחקרית הקריירה
 המאה וראשית עשרה התשע המאה בשלהי היהדות של הרוחני בעולם ביותר

 שפעל לה, ומחוצה ביהדות מחקר תחומי בכמה בחוקר מדובר העשרים.
 בצורה אסף בעת ובה והציונית הקדמ־ציונית היהודית בפוליטיקה גם רבות
 של יד בכתבי גם וכך נדירים, יד בכתבי היהודי העם מאוצרות נלאית בלתי

 לחדור שהצליחה מחקרית אישיות לפנינו כי ברור לשכבותיה. הרומנית התרבות
 כפי ביותר, הרחב במובנה אירופית המזרח התרבות של הרוחניים למכמניה
 בצורה יד( בכתבי וביוונית)בעיקר בסלבונית גם אלא ברומנית רק לא שנכתבה
 תרומות לתרום גסטר הצליח כך היום. עד ורע אח לה שאין ומקיפה מעמיקה

 מלבד היהדות. במדעי ומגוונים שונים תחומים של ארוכה בשורה משקל כבדות
 שיכול אחר חוקר מכיר אינני שטיינשניידר, משה הרוח ענק הוא אחד, חוקר

 כה בשפות וכתובים שונות לתרבויות השייכים יד כתבי באלפי להתמצא היה
 נמכרו כך שאחר ושומרוניים, יהודיים יד כתבי כאלף מכספו אסף גסטר רבות.

 הפרטיים האוספים אחד ספק בלי היה זה ואוסף שבלונדון, הבריטית לספרייה
 המעניינים האוספים אחד גם לומר ואפשר היקפו. מבחינת ביותר החשובים

 קטעים אלפים כעשרת של אוסף ברשותו היה בנוסף הרכבו. מבחינת ביותר
 בשנת מותו לאחר נמכר אשר שפות, עשרה בכחמש הכתובים יד כתבי של

 הרבה זה ובכלל שבמנצ׳סטר, ריילנדס ג׳ון לספריית גסטר משפחת בידי 1954
 הספרות את המחזיקים הנדירים היד כתבי לאוסף באשר גם כך גניזה. קטעי

 הלאומית לאקדמיה למכור ימיו בערוב שהחליט והרומנית, הסלובנית הדתית
רומניה. של
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כ

 לה ראוי שגסטר ההערכה משום לא הללו, האוספים שני בהזכרת פתחתי
 דוד הברון כמו בזמנו, גדולים יהודים אספנים עוד היו אמנם בלבד. כאספן

 כמותם, שלא אלא הברית. בארצות אדלר סירוס של או ברוסיה, גינצבורג די
 של ומרתקת חדשה תמונה הפרטיים אוספיו בסיס על לבנות הצליח גסטר

 וכלה מקרא בתקופת החל הספרות ושל הדת בתולדות מכריעות התפתחויות
 עיקר בעיניי שנראה מה את כאן לתאר לנסות ברצוני הביניים. ימי בשלהי
 מחקריים בנושאים התמקדותו את להסביר ולנסות גסטר, של המחקרי המהלך

 לדברים נוגעת כאן בה שאתרכז ההתפתחות עיקר זה. ממהלך כחלק מסוימים
 המונומנטלי חיבורו הדפסת בין דהיינו ,1887-1883 השנים בין שנכתבו

 היוונית הספרות על להרצאותיו ג,1883 בשנת הרומנית העממית הספרות על
 אלה בחיבורים שמצויה היסוד הנחת 2.1886 בשנת שנשא באוקספורד סלובנית

 על המבוססת הביניים, בימי האירופית התרבות של חדשה בראייה הצורך היא
 אם (,511־0311ן 0£ <•!*1(1111011$) מסורות״ של ״זרם בשם לקרוא מציע שאני מה

 המזרח מן מסורות המסופוטמית. התרבות מחקר השאוב במונח להשתמש
 הביזנטית האימפריה דרך הביניים בימי עוברות העתיקה, העת שלהי של

 את מלווה זה זרם אנגליה. זה ובכלל אירופה, מערב עד הבלקניות והארצות
 אפוקריפית, או פסאודו־אפיגרפית מספרות בעיקרו מורכב והוא התנ״ך, הפצת
 לאירופה שהגיעו ונוצריים, יהודיים־נוצריים יהודיים, ממקורות חיבורים דהיינו

 ועל דתיים תהליכים על בעיקר תרבותה, על מעמיקה השפעה והשפיעו
 הדיבור בשפות התנ״ך להפצת קשור זה תהליך לדעתו, שם. הספרותית היצירה

 להדגיש קודם אנסה אך בהמשך, התהליך פרטי את להסביר אבקש 3באירופה.
גסטר. של בתאוריה הנעוץ החידוש את

 השפעה הושפעה אכן היבשת של ובמערבה במרכזה האירופית התרבות
 האיטלקית. הרנסנסית מהתרבות הושפעה יותר ומאוחר הרומית, מהתרבות רבה

 המוקדם והיסוד הרומי היסוד על נשען הזאת התרבות של מחקרה כך משום
 אחר. מהלך מציע גסטר זאת, לעומת מרכזיים. כמודלים הקלסי, היווני יותר,

התרבויות של ממכמניה השואבת יוונית, הכתובה הביזנטית הספרות לדעתו,

 שפרסם הרומנית מהספרות הטקסטים מבחר גם כמו זה, חיבור העממית. הספרות גסטר, 1
המסורתית. הרומנית התרבות מחקר של ברזל צאן נכסי בץ הוא יותר, מאוחר

אילצ׳סטר. הרצאות גסטר, 2
 גסטר סטאניצ׳יו, ראו זו מגמה לתיאור .207-147 ,143-125 ,74-1 עם׳ שם, גסטר, 3

.41-22 ׳עמ הלא־ידוע,

112



הזוהר וספר היהודית המיסטיקה גסטר, משה

 מזרח דרום אל התיכון מהמזרח ורעיונות חיבורים שתיווכה היא ההלניסטיות,
 בדרום המדוברות לשפות שונים בתרגומים כך ואחר ביוונית תחילה אירופה,
 לאזור לחדור שהצליחה כנסייתית שפה שהיתה בסלובנית, בעיקר אך אירופה,

 מן רוסיה. של צפונה ועד בדרום וסרביה מבולגריה ביותר נרחב גיאוגרפי
 ולאנגליה. לצרפת כך ואחר לאיטליה והמסורות הספרים נדדו הללו האזורים

 חשובים הרומית התרבות והן והפגאניים היוונים היסודות הן כי גורם זה מהלך
 המאמץ עיקר את להפנות יש גסטר של ולדעתו לכן, קודם משחשבו פחות

 גם הדבר כך השפעתו. מבחינת למשני היותר, לכל נחשב, שהיה לכיוון
 שונה בצורה אותם להבין הציע שגסטר הגרמניים־צפוניים, היסודות לגבי

 בחקר השולטות לתפיסות כאמור, זר, הוא זה מהלך במחקר. המקובל מהמהלך
 והתרבות גיסא, מחד החדשה והברית ך״התנ כי המניחות האירופית, התרבות

 לדיון להעלות זה במקום מציע גסטר העיקר. הם גיסא, מאידך היוונית־רומית
 הרטיות, אף בהמשך, שנראה וכפי פחות, קלסיות יותר, מאוחרות ספרויות

באירופה. הימי־ביניימית התרבות של מרכזיים כמעצבים
 בהרצאות באוקספורד, הציג גסטר באירופה, מהמקובל השונה שלו, התזה את
 אך שנים. חמש במשך המדעית בפעילותו שם להמשיך אפשרות לו שהקנו
 אירופה של העיקרי לזרם שזיקתן פחות, קנוניות ספרויות לעבר זו תפנית
 יש זמנו. בת הרומנית באליטה העיקרית המגמה את גם סתרה יותר, חלשה
 נושא היה זה — ראשונה ממדרגה ורומני רומאני פילולוג היה גסטר כי לומר

 בהסבריו אך — 21 בגיל לייפציג באוניברסיטת שכתב הדוקטורט עבודת
 ממוצא בעיקר אחרים, יסודות דווקא להדגיש נטה הוא התרבות להתפתחות

 כמה שעשו כפי 4לטיני, ממוצא ולא — ערבי ממוצא או טורקי ממוצא שמי,
 יותר מאוחר שעשו כפי אוטוקתוניים, יסודות הדגיש ולא ברומניה, דורו מבני

 מן הכובד מרכז העברת 5וולקאנסקו. ורומולום אליאדה מירצ׳יה כגון חוקרים
 אל מכאן, היוונים והפילוסופים מכאן והנביאים המקרא הקנוניות, הספרויות

 היא משניות, אליטות הם נושאיהם אשר ומגוונים זנוחים תרבותיים עולמות
 זה ובכלל פחות, ידועות שהיו בספרויות עיונים המזמינה ביותר חשובה תפנית

שומרונים, שונות: דתיות בכיתות הרווחים ברעיונות ועיסוק פולקלור מאגיה,

 האקדמיה ונשיא ידוע מלומד הרומני, החוץ ושר הפנים שר שטורזה, דימיטרי שעשה כפי 4
 שר אותו בידי שגורש לפני מעטים חודשים פומבי לוויכוח גסטר נכנם שעמו הרומנית,
 אשכנזי ויקטור בידי שתורגמו בזיכרונותיו השונים המעמדים תיאור את ראו מרומניה.

.157,98-96 ,90-89 עמ׳ גסטר, אשכנזי, —
 הדגשת של ממגמה חלק היא זו גישה מיתולוגיה. וולקאנסקו, זלמוקסיס; אליאדה, ראו 5

־!ק.010<±1־01ן1511ן בשם הידועה הרומנית, התרבות של עליונותה
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 הממוסדות הביניים)התנועות בימי וגלגוליהם המניכאים ובייחוד קראים מנדעים,
 הקרובות הכיתות ושל אירופה, במערב הקאתארים ושל בבלקנים הבוגומילים של

 במידת־מה עסקו באוקספורד הרצאותיו 6וברומניה(. בהונגריה ברוסיה, ליהדות
 חשוב מחקר של בכותרת להשתמש אם — אירופה״ של הסודית ב״היסטוריה

 ימי ועד העתיקה מהתקופה הדואליזם של תולדותיו על האחרון בדור שנכתב
7הביניים.

 הכיוון פה, שבעל ובמסורות בפולקלור הרבה התעניינותו כל עם אולם,
 8הפולקלור. בחקר מהמקובל שונה התפתחות כיוון מניח מציע שגסטר המחקרי
 נבע האירופי שהפולקלור היתה המחקר את הנחתה גסטר של שלדעתו ההנחה

 האליטיסטית הספרות ואל הכתב אל לאטו, דרכו, את עשה ומשם עממיות משכבות
 כך ואחר אירופה למזרח מהמזרח שהגיעו החיבורים גסטר של לדעתו אולם, יותר.

 והפכו העממית בספרות אט אט והתקבלו שנפוצו כתובים, חיבורים הם למערבה
 המיוחדת מהיכרותו נובעות אלה הצעות כי ספק אין אירופי. פולקלור להיות

 החוקרים, לב תשומת את משכו שלא ספרויות עם מאוד צעיר בגיל והמעמיקה
 הצעה להעמיד לו ואפשרו — טורקית רומנית, סלבונית, — משניות בשפות
 יצירות אל מאוד רבה במידה המשקל כובד את העבירה אשר כך, כל מקורית
 הקורא ואכן, יותר. ומאוחר השני הבית בשלהי למיניהם יהודים בידי שנוצרו

 השוואה הרבה, להפתעתו למצוא, יכול הרומנית העממית הספרות על בחיבורו
אשכנז חסידי את המאפיינת למאגיה הכוונה להערכתי, — ״קבלית״ מאגיה בין

 שעולם גסטר, לדעת מתברר, זה, לקוריוז מעבר אך 9רומני. פולקלור ובין —
 ברוסיה, בבלקנים, שהילכו העם מסיפורי לכמה אכזב לא מקור הוא היהודי האגדה

 תפנית זוהי כי ספק אין כך. אחר והמערבית המרכזית ובאירופה תחילה ברומניה
 היהודיים במקורות הן ששולט חוקר למצוא קשה :בה״ וקוץ ״אליה אך מרשימה,
 כמה עדיין)רק להידפס זכה שלא הסלבוני בחומר הן יד, ובכתב בדפוס לסוגיהם

 לא ברוסיה, 1887-1883 בשנים בדפוס הופיעו הסלבוניים החשובים מהמקורות
 גסטר, של דוגמתו חוקרים קמו שלא כיוון הענפה(. האירופית בתרבות שכן כל

 אקדמיות, במשרות להחזיק מיעט שכן משלו תלמידים העמיד לא עצמו והוא
רבים. חוקרים של מזיכרונם לעיל שתיארתי התזה נשכחה

,עמ יודאיקה, גסטר, לאחרונה: מחדש שנדפסו גסטר דברי את ראו זה, נושא על 6
12-102 1, 152-138.

 בינתיים שנדפס אירופה של הסודית ההיסטוריה סטויאנוב, של ספרו של הכותרת ראו 7
האחר. האל סטויאנוב, אחר, שם תחת נרחבת במהדורה

.13-4 ׳עמ אילצ׳סטר, הרצאות גסטר, 8
.267-265 ׳עמ העממית, הספרות גסטר, 9
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 התרבות של מסוימים פרקים לגבי גסטר של טענותיו שבקבלת הקושי כל עם
 לומר אפשר העם, מאגדות כמה של היהודי המקור על הטענה בשל הרומנית,

 עדיין פיתח, שהוא ידע של אחרים בתחומים גסטר של לשוליותו יחסית כי
 גירושו למרות בתרומתו, למדי ערה התעניינות היום של ברומניה לזהות אפשר

 בידי בעיקר עליו נכתבו מונוגרפיות .1885 אוקטובר בחודש מרומניה המחפיר
 הספרות על המונומנטלי ספרו ,״' 1940 בשנת החל יהודי ממוצא רומנים חוקרים

 רק זכה הוא מחודשת לפריחה אך ,1983 בשנת מחדש נדפס הרומנית העממית
 חיבורו ובראשם עליו, נדפסו חשובים חיבורים כמה כאשר ,1989 שנת לאחר

 לעומת 12סטאנצ׳יו. מאריוקה של הלא־ידוע והחיבורגסטר אשכנזי" ויקטור של
 המחקר בספרות ניכר מקומו אמנם פחות. הרבה גורלו שפר היהדות במדעי זאת,

 מחקריהם מלמדות: חוקרים שלושה של שעבודותיהם כפי הציונות, תולדות על
 החלה לאחרונה רק אולם אלמוג. ושמואל פרנקל יונתן אריה, בן יהושע של

 שנדפס יסיף עלי של שמאמרו כפי היהודי, הפולקלור בעולם מסוימת התעניינות
 שונים בתחומים במחקריו משתמשים נוספים חוקרים ואילו 13מלמד, לאחרונה

ועוד. מנהגים 14מאגיה, כגון

ג

 פעמים וכמה כמה בו ידו שלח שגסטר נוסף תחום ראוי מיוחדת לב לתשומת
 המיסטיקה תולדות והוא: מרוכזים, דיונים וכמה כמה לו והקדיש במחקרו

 בו שתרומתו זה, בתחום למפעלו בהמשך דברי את לייחד ברצוני היהודית.
 הקבלה של בחלקים ראה גסטר הכללית: במגמתו אתחיל לגמרי. כמעט נשכחה

 מן לעיל: שהוזכרה הספרותית־דתית מהתנועה כחלק שהתפשטה קדומה תורה
בכתב בבוקרשט שפרסם הסקירה בתחילת מדגיש שהוא כפי 15למערב. המזרח

גסטר. מאנסקו, 10
גסטר. אשכנזי, 11
הלא־ידוע. גסטר סטאנצ׳יו, 12
על כן־םירא, על שלו במחקריו גסטר של למחקריו הרבה נדרש יסיף גסטר. יסיף, ראו 13

ירחמיאל. ימי דברי ועל העברי הסיפור
 ברומנית תחילה שנכתב החשוב מחקרו את ראו והמלאכים, לילית אודות על מחקרו על 14

 השפעה גורס הוא שם ,179׳־־ 173,78 -77 עמ׳ הלא־ידוע, גסטר סטאנצ׳יו, בידי שוב ונדפס
. 100—98 עמ׳ גנוסטיקה, שלום, דמשה: חרבא הררי, ראו היהודית. המאגיה על מאניכאית

 ההודיים הסיפורים של המכריע תפקידם את גם במפורט ומציין חוזר גסטר כי להדגיש יש 15
א, ענד אילצ׳סטר, הרצאות גסטר, למשל, ראו הביניים. בימי האירופית התרבות בעיצוב

115 -123.
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אידל משה

 אין 16והתפתחותה׳/ מקורה ׳׳הקבלה: הכותרת: תחת הרומנית בשפה יהודי עת
 שהזכרנו האפוקריפיים החיבורים אותם עם הקבלה ספרות את לדעתו, לזהות,
 חוטים והרבה אתם רבים קשרים ׳׳יש לקבלה כי כותב הוא זאת, ועם לעיל,

 שגסטר המקיפה לתמונה במפורש הקבלה נכנסת כך 17לרעותה״. מאחת מוליכים
 הרומנית העממית הספרות התקופה: באותה שנכתבו החיבורים בשני הציע

 של שורשיה אחרות, במילים היוונית־סלבונית. הספרות על אילצ׳סטר והרצאות
 מוסיף זה בהקשר הביניים. בימי בייחוד התפשטה היא אך קדומים, הקבלה

 של תורתו של עקבותיה את בקבלה לזהות אפשר כי מקומות בכמה גסטר
 גלגול בתפיסת הן הדואליזם בסוגיית הן הביניים בימי הקאתארים ושל מאני

 לרבנות שמוסמך מי של מעטו באות הן כאשר פשוטות לא קביעות אלה הנשמות.
 ספרדית־פורטוגזית לעדה כרב כך ואחר בבוקרשט בפועל כרב ומכהן בברסלאו
 בצורה כשכתב יותר הרבה גדולה העזה היתה לגסטר כי לומר יש אך באנגליה.

 באותה המקראית האנתרופומורפיות על פנים לשני משתמעת שאינה ברורה
 חשוב תפקיד ממלא האנתרופומורפי היסוד ואכן, הקבלה. תולדות. על המסה

 שפרסם קצר למאמר לפנות ברצוני היהודית. המיסטיקה את גסטר של בתיאורו
4ז1(115€}1ז11/1$■ז 0£5€\110}11€ המפורסם היהודי־גרמני העת בכתב 1893 בשנת 0* 

ראה גסטר 18קומה׳׳. ׳׳שיעור שכותרתו 368 3\1(16ז1111זז15
 והאברים הגוף מידת את בפרוטרוט ומתארים מודדים ״שבו חיבור זה בספר

 האופיינית המקרא, למילות ההדוקה לדבקותם ביטוי זהו לדעתו, 19האל״. של
 ומבלי אפולוגטית, נטייה כל ללא זו עמדה מציג גסטר השני. הבית בימי ליהודים

 כמה שעושים כפי זה, ספר של המובהק האנתרופומורפי באופי למעט לנסות
 להבין שיש כפי זה ספר להבין שיש גרס גסטר אלה. בימינו אף חוקרים וכמה

 פנומנולוגית תפיסה זוהי 20מילולית. בצורה דהיינו ",3(111116ז3ייחז המקרא את
 במקרה גם לקבלה, עדיין מתקשה היהודית המיסטיקה של שהמחקר חשובה,

הגרמני המאמר של כוחו אולם, 21קומה. שיעור ספר של בזה וגם המקרא של

 191-180 ׳עמ הלא־ידוע, גסטר סטאנצ׳יו, אצל גם ונדפס צולם המאמר הקבלה. גסטר, 16
 כך אחר שנתיים סטאנצ׳יו(. אצל מרובעים ובסוגריים גסטר, אצל העמודים יצוינו )להלן
 וגם ״מבט״, בשם היהודית, הספרות על ברומנית יותר ומקיף נוסף מאמר גסטר הדפים

.72-71 ׳עמ שם, סטאנצ׳יו, ראו יהודית. למאגיה אחדות התייחסויות משולבות בו
[.180] 25 ׳עמ שם, 17
 כהן, ראו בנושא, גסטר של עמדתו של וביקורתי מפורט לניתוח קומה. שיעור גסטר, 18

.31 ,22-20 ׳עמ קומה, שיעור
[.181] 26 ׳עמ הקבלה, גסטר, 19
[.182-181] 27-26 [,185] 30 ׳עמ שם, 20
המקרא בחקר האנתרופומורפיות בעיית על .171-161 ׳עמ יסוד, פרקי שלום, למשל ראו 21
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 ספר של זמנו לקביעת בתרומתו גם אלא התיאולוגית, בנועזותו רק לא היא הקצר
 בסמינר סטודנט בהיותו למד שממנו גסטר, של הנערץ מורהו אצל קומה. שיעור

 מאוד חשובה שאלה ׳,קומה ״שיעור סוגיית היתה המפורסם, גרץ צבי בברסלאו,
 האסלאם, הופעת לאחר הספר את לאחר ביקש הוא שם הדוקטור, בעבודת עוד

 מן כן שלפני היהדות את לטהר וכך מוסלמית, השפעה של תוצאה בו ולראות
 של הקרוב תלמידו שהיה גסטר, קם והנה 22האנתרופומורפית. ה״שערורייה״

 זו קביעה מאוד. מוקדם והוא דבר לכל יהודי חיבור זהו אחרת: וגרם גרץ,
 ששימרו הכנסייה, מאבות שניים בכתבי גילה שגסטר חשובה בתגלית נתמכת
 בצדק המזכירים עצומים, ממדים בעלי מלאכים זוג המתארת גנוסטית מסורת

 פילולוגית מבחינה היטב תועד זה ממצא 23קומה. שיעור שבספר הממדים את
 להביא ואפשר החיבור, של לקדמותו כהוכחה החוקרים רוב בידי התקבל והוא

 בשני זאת הראתה מחקרים של ארוכה ששורה כפי לצדקתו, נוספות הוכחות
24האחרונים. העשורים
 באירופה, נכתב לא הבהיר ספר כי ההנחה על גסטר חוזר מקרים בכמה

 השלישי החשוב לחיבור עתה נעבור 25העתיקה. בתקופה נתחבר כי ייתכן ואפילו
 הזוהר. ספר הוא היהודית המיסטיקה בתחום זה מלומד של מחקריו את שהעסיק

 כל או גרץ צבי מורו של זו עם אחד בקנה עולה איננה גסטר של עמדתו כאן גם
 ספר כי גרץ קבע ילניק אהרון של בעקבותיו 26עשרה. התשע במאה אחר חוקר

 ימי־ביניימית יצירה שלפנינו ומכאן ליאון, די משה ר׳ של יצירתו הוא הזוהר
 גסטר 27הרמב״ם. של מהגותו שניבט ל״אור״ חשוך עולם של תגובה מובהקת,

 בכמה משמעותית בצורה אותה שינה אך גרץ, של זו עמדתו את במקצת קיבל
לרמתו התעלו לא הרמב׳׳ם של דרכו ממשיכי כי גסטר, טען למשל, כך נקודות.

 ,323-322 עמ׳ הקבלה, דרכי מופסיק, ;81-27 עמ׳ אלהים, צלם לורברבוים, ראו וחז״ל,
.17 הערה

 כהן, של והמפורט הביקורתי הניתוח את ראו קומה, שיעור בנושא גרץ של דעתו על 22
.16-13 ׳עמ קומה, שיעור

קומה. שיעור גסטר, ראו 23
 ;84-65 עמ׳ ידע, סטרומזה, ; 172-157 עמ׳ יסוד, פרקי שלום, ראו זו, בסוגיה המחקר על 24

אלקאסאי, לוטיהויזן, ;37 עמ׳ גנוסטיקה, שלום, ;324-309 עמ׳ הקבלה, דרכי מופסיק,
׳עמ חדשים, היבטים אידל, גם ראו קומה; שיעור ג׳קסון, ; 123,101-100 ,45-44 עמ׳
24.

.77 הערה ,44 עמ׳ מקורות, שלום, גם ראו [;189] 34 עמ׳ הקבלה, גסטר, ראו 25
 שהושמעו אבלסון, ויהושע דובנוב שמעון של לדעותיהם במקצת קרוב זאת בכל היה גסטר 26

.219-217 עמ׳ הערצה, הוס, ראו זו, פרשה לעניין כך. אחר שנים עשרות כמה
.71-68 עמ׳ ה, כרך ישראל, ימי דברי גרץ־שפ״ר, ראו 27
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 רבם תורת את נכונה הבינו לא הם גסטר של לדעתו הדגול. המורה של הגבוהה
 בין מיזוג היא הקבלה לדעתו. 28העמוקה. ההתבוננות את החליפו ריקות ומילים
29האגדה. של המסורתי העולם ובין פילוסופיות מגמות

ד

 מזו יותר מובהקת בצורה גרץ של מעמדתו גסטר של עמדתו את שמבחין מה
 ספר של היווצרותו אופן על מאוד המורכבת השקפתו היא לעיל שהזכרנו

 מביא הוא הספר קדמות לגבי המסורתית העמדה את סוקר שהוא לאחר הזוהר.
וכותב: גרץ. של מזו במובהק השונה דעתו את

 מוקדם הוא מהזוהר חלק לפחות כי הגורסים אלה של עמדתם זאת. ובכל
 של הדמיון תוצר בכללו בזוהר רואים אשר אלה של מזו יותר לנו נראית
 הרעיונות של הראייה בזווית רק הזוהר את לחקור יש ליאון. די משה

 הזוהר לעיל. שהראינו כפי נעשה. טרם זה ודבר מכיל. שהוא והתיאוריות
 שנצמדו זה. את זה הולמים אינם קרובות שלעתים רבים, מקטעים מורכב

 ולפעמים בלבד, ארמית לפעמים בהיותם בשפה. מזה זה נבדלים ואשר יחד
 הדואליסטית התורה פי על תוכנם, פי על לשפוט אם בעברית... מעורבים

 פרטית המצאה זו אין כי רואים אנו לראשונה, בספרד מופיעה אשר
 שהאגדות מניכאים, המכונה אסיאתית כת של אמונתה אלא פשוטה

 של טפלות ואמונות אגדות לכמה מאוד קרובות שלה הטפלות והאמונות
הכלל, על המקוטע, והאופי הללו האנגלולוגיות פי על לשפוט אם הזוהר.

 אפוקריפיים מחלקים קומפילציה אלא איננו אכן הזוהר כי לסכם נוכל
 רות על התורה, על כפירוש יחד הארוגים מזרחיים, ופסאודו־אפיגרפיים

 מהחיבור ישירים ציטוטים אף מוצאים אנו ואכן השירים. שיר ועל וכר
 של היוצר לדעתנו, איננו, ליאון די משה ר׳ ... 30חנוך של האפוקריפי

31מיומן. איננו שלפעמים קומפילטור אולי אלא חדשים, ספרים

 נבדלה לא היא אך באנגלית, בכתיבתו גם זה לנושא ונדרש חזר הבאות בשנים
למשל, כך לעיל. והובא ,28 בן בהיותו ברומנית שכתב ממה קלים הבדלים אלא

[,182] 27 ׳עמ הקבלה, גסטר, 28
[.183] 28 עמ׳ שם, 29
.48 הערה להלן, ראו 30
[.191-190] 36-35 ׳עמ שם, 31
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 את שנשא אנגלי במאמר עיקריו על גסטר חזר זה, מאמר של פרסומו לאחר כעשור
ילינק אהרון של עמדתם את והזכיר ששב לאחר £3553135״ הכותרת

:כתב הוא הזוהר ספר בחיבור ליאון די משה ר׳ של המרכזי תפקידו בדבר גרץ וצבי

*301501 1116 10 38 0681100)̂ 1116 ■161)00081 1)30 ,1)000¥1006 001*£1 *£31 301 1 

0. 1116 0531־3016ז 0£ 1116 0  0£ 1110 201131,־ 10 83^ 1116 16381, 3ח 0ק60 6

13001( 31006 850\¥8 11131 11 18 0101*6 0£ 3 0001ק1131100 £1*001 ¥31*10118

80111*068 11130 1116 \¥01־1( 0£ 006 0130.32

 החיבור יצירת את מתאר הוא כאן גם שלו, הראשונה במסה טען שגסטר כפי
:מיומן לא עורך בידי שנעשתה כעבודה

 11 18 ¥617 ?1*053516 11131 3 000810161*3516 ק011100 013/) 53¥6 5660 3(1(16(1

 13161־ 00 11 £1*001 ¥311008 01561־ 80111־068י 30(1 1531 156 \¥5016 013׳) 53¥6

5660 853ק6(1 5ץ 3 001 ¥617 81<11£011 6(11101* 1010 118 301031 £01*01.33

 11<1811ז18'8 בתוך הזוהר ספר על גסטר שכתב הארוך הערך נדפס 1921 בשנת
11105£ £.0)010(€ק1161 0/ #611£10ז1 (111(1 (  ביותר הארוך הדיון זהו ספק בלי 34ח

 ביותר נגיש במקום נמצא וגם הזוהר ספר על גסטר של ביותר המפורט וממילא
 כי אף לעיל, שנסקרו המוטיבים את מוצאים אנו כאן גם הדפסתו. מבחינת
 הוא נדונה. לא מקיפה בצורה אירופה אל קדומות מסורות של המעבר תפיסת

 הגנוסטיים המקורות שאלת אך 35קומפילציה, הוא הזוהר ספר כי ומדגיש חוזר
 הוא שברור מה זאת, עם 36פחות. הרבה בולט למקום כאן זוכה והמאניכאיים

 עוד מובהקת בצורה נשללת הזוהר ספר על אכן ליאון די משה ,ר של שבעלותו
כותב: הוא למשל, כך, יותר.

 11 18 01161*1') 101ק0881516 10 000061¥6 1531 8005 3 ¥381 11161*3101*6,
1101017)3*00011 01160 1)30 86*11¥61) 01081 156 0£ 616016018 §000131010

0£ >1*¥01\ 3 1531 ...0130 16§810 3 0£ >1*¥01\ 156 56 1)85001 *,30161*0531 

0 8005'} 030001 56 156 1*68011 0£ 3 810^16 0130י8 3011¥11.ץ 0 0^16X11

 ספר על קורם גסטר לימד (7 ׳עמ )שם, הזה הדו״ח לפי כי לציין יש .26 ׳עמ דוח, גסטר, 32
 בארכיונים נשתמרו זה קורם על רשימותיו האם לדעת קשה .1894 שנת של בחורף הזוהר

כראוי. קוטלגו טרם ואשר גסטר שהניח הגדושים
.27 ׳עמ שם, 33
.862-858 ׳עמ (,1921) 12 כרך 34
.860 ,859 ׳עמ שם, 35
.859 ,עמ שם, ראו 36

הזוהר וספר היהודית המיסטיקה גסטר, משה
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 156 0(0108( 1531 020 56 821(1 11 (521 140808 (16 1.600 61(561־ ק1606(1
801116 0? 15686 1ז62(1868 (0£6(56ז 01* 00ק16<1 (5601 ?1*001 01(16ז \155 1ח

2 52ק52221(־1 0120061.־3 7

 של עיבודם פרי מסוימת במידה הוא החיבור כי טענה כאן עולה כן כמו
 מיד נראה שלה אחר שניסוח 38עשרה, השש המאה באמצע באיטליה המדפיסים

בהמשך.
 בצורה גסטר התבטא הקבלה על הראשון מאמרו כתיבת לאחר שנים כארבעים

 שכאן אף הזוהר. ספר להופעת הקיימים להסברים בהתייחסו יותר הרבה חריפה
:השתנתה לא הדברים רוח כי דומה קומפילטור, בביטוי משתמש איננו הוא

 001X60 156( 1(1628 2500( (52( 500^ 21־6 (0 01׳) 11110(1 258010(61׳)
2 ,¥0521 560 51111600 £2551 0611210 2 0) 1)156*2801 18 )1 ...61X0060118
 82£6 ׳\\50 11׳\6(1 10 0211166, 10 (56 86000(1 060(01,׳)־ 20(1 1( ׳\\28 00(
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.859-858 ׳עמ שם, 37
.860 עמ׳ שם, 38
 את להוכיח מפורט ניסיון כל זה במאמר אץ כי לומר יש .457 ׳עמ גנוסטי, קטע גסטר, 39

במאמר. לאנגלית שתורגמו הזוהר מספר הקטעים שני על מנדעית השפעה בדבר הטענה
 בץ הזיקות על דויטש נתניאל של מחקריו את לאחרונה ראו מהשערה. יותר לא זוהי

הגנוסטי. הדמיץ הנ״ל, השער; שומרי דויטש, המנדעית. הספרות ובין ההיכלות ספרות
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הזוהר וספר היהודית המיסטיקה גסטר, משה

חז0ז6 8ץ816תז8 00111(1 6ג811ץ 1)6 ומציין: שב הוא אחר במקום
10118¥ 86011008 0£ 1116 201131־יי 40(.118נ(0¥61־6(1 1ת 1116 £1*

 בצורה להדגיש ביקש שגסטר טענה אלה מובאות בין עוברת השני כחוט
 פתוחה. שאלה מבחינתו היא הזוהר ספר של חיבורו שאלת חד־משמעית:

 את הגורסת המסורתית הדעה הן כי שנה ארבעים במהלך גרם שגסטר ללמדנו
 אינן ליאון די משה לר׳ אותו המייחסת המחקרית הגישה הן הזוהר ספר קדמות

 בנושא עמדתו את ניסח אלא שונה דעה רק לא הציע והוא עליו, מקובלות
 ובייחוד הקבלה, הופעת את המשלבת יותר, הרבה רחבה תרבותית במסגרת

 הפסאודו־אפיגרפיים הספרים של התגלגלותם על מקיף במהלך הזוהר, ספר
 ידועים שהיו אלה, דיונים למרות אירופה. של מערבה אל השונות והאגדות

 שנקט הגישה של מקומה נפקד 41המדעית, דרכו בראשית כבר שלום לגרשם
 המחקר על ביותר הנרחבת בסקירתו אף הספר. מחקר אודות על בסקירות גסטר

 לא ברומניה, שנתחנך הזוהר ספר חוקרי בין היחיד תשבי, ישעיה של זה בשטח
 של מהעמדה הסתייגו חוקרים כאשר גם 42בלבד. שולית להערה אלא גסטר זכה

 כפי הזוהר, ספר בכתיבת ליאון די משה ,ר של המרכזי מעמדו בדבר ילינק־גרץ
 בוויכוח או 44יותר, מאוחר כשר מנחם והרב 43בצעירותו, שלום גרשם שעשה

 צוינה לא 45מאלכסנדריה, פילון של ופרשנותו הנעלם מדרש בין הזיקות על
 של הכלליות מקביעותיו כמה כי ספק אין גסטר. בידי שהוצעה האלטרנטיבה

 בהמשך לא וגם חייו במהלך שפרסם עצמו שלו במחקריו לאישוש זכו לא גסטר
 פוגעת מטענותיו אחת כל להוכיח מרוכז מאמץ העדר הזוהר. ספר של המחקר

 לדעתי יש זה. בתחום המחקר להתפתחות שלהן האפשרית בתרומה ספק בלי
 בר שמעון ה׳ של ׳׳מדרשו בשם מכנה שהוא החלק כי טענתו בין מסוימת סתירה
 כי ההנחה ובין קדום, והוא גלילית, או ישראלית ארץ בארמית נתחבר 46יוחאי׳׳

לספרד. הביניים בימי שחדרה מאניכאית בהשפעה נכתב הזוהר ספר
עלו גסטר, של אלה לדעותיו להזדקק ומבלי לאחרונה, כי לציין יש אולם

.459 ,עמ שם, גסטר, 40
 של הדיונים כל של המקומות מראי שם וראו ;54-53 ׳עמ ביבליוגרפיה, שלום, ראו 41

ברומנית. מאמרו זה ובכלל לעיל, שהזכרתי גסטר
.5 והערה ,46 עמ׳ ולחובר, תשבי ראו 42
חיבר. האם שלום, 43
הזוהר. כשר, ראו 44
 ביקורתו זאת, ולעומת האלכסנדרונית. המסורת פינקל, ;הנעלם המדרש בלקין, למשל, ראו 45

 בין האפשרית הזיקה את פעמים כמה ציין גסטר פילון(. )ורבלובסקי, ורבלובסקי של
פילון. של זו ובין הזוהר שבספר האליגורית הפרשנות

.39 להערה סמוך לעיל, ראו 46
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אידל משה

 ומחקריו ליאוץ, די משה ,ר בידי הזוהר ספר של חיבורו לגבי חדשות הערכות
 חבורת של חלקה בנושא מרוז רונית של ובעקבותיהם ליבם יהודה של החלוציים
 גסטר של טענתו אף 47זה. בנושא חדש דף פתחו הזוהר, ספר להופעת מקובלים

 מוגזמת שהיא — הזוהר בספר המשולבים אפוקריפיים חיבורים של מארג בדבר
 יש כי שלו ההנחה גם כמו 48אמת, של גרעין לפחות כמכילה מסתברת — לדעתי

 ספר כי גסטר, של טענתו גם 49המאניכאיים. רעיונות ובין הזוהר ספר בין זיקה
 בידי רבה במידה שנוצר אוסף אלא המילה של הרגיל במובנה ספר איננו הזוהר

 מסתמך לטענתו לצורך כי לומר יש 50מספר. לדיונים לאחרונה זכתה המדפיסים,
 והוא הבריטית בספרייה עתה שנמצא שברשותו, הזוהר ספר של יד כתב על גסטר

 דניאל בידי ומיתרגם שהולך הזוהר ספר נוסח לקביעות שמשמשים היד מכתבי
51מאט.

ה
* ♦

 לפנות היסס לא והוא רבה, בהעזה מתאפיין גסטר משה של המיוחד מפעלו
ומאגיה, עממית ספרות כופרים, כיתות אז: עד המחקר בצדי המצוי חומר אל

 אידל, גם וראו מיתוס; הנ״ל, עיבודים; הנ״ל, מבנה; מרוז, ובעקבותיו כיצר; ליבם, ראו 47
 לצורך הלב תשומת את להסב ביקשתי זו בהערה .66 הערה ,396 ׳עמ חדשים, היבטים
 חיבורים או קטנים קטעים גלגול של לאפשרות בנוגע גם פתוחות אפשרויות על לשמור
בגליל, להיכתב היו עשויים גדולים הזוהר ספר חלקי כי שגרם כגסטר, שלא — קטנים

 שונים מקובלים בין מתפתחת אינטראקציה משקף הזוהר ספר של תוכנו כי לאפשרות וגם
עשרה. השלוש המאה של בקסטיליה

 ,123 הערות ,176-175 ,עמ דמונולוגיה, שלום, של החשובים דבריו את למשל, ראו, 48
 מספר קטע ובין הזוהר, מספר משפט בין מילולי דמיון על מצביע שלום שם ,125,124

 ים שליד במערות שנמצא — החבשי חנוך לספר הקרוב — הארמי בנוסח שנשתמר חנוך
 הסלבוני, חנוך שבספר חשובים מוטיבים בין קרבה על להצביע אנסה אחר במקום המלח.
פנים. אידל, ראו עתה, לעת הזוהר. ספר ובין השני, חנוך כספר הידוע

 )אידל, העריות סוד על במאמרי שכתבתי מה גם ראו .127-123 ׳עמ עליות, אידל, ראו 49
 ובניסיונות זו בהערה שנזכרו שלי הדיונים בשני כי לציין יש (.154-153 עמ׳ עריות,
 הבהיר בספר דיונים לכמה קאתאריים מקורות על להצביע שחר שולמית בידי שנעשו

גסטר. של שמו נזכר לא אבולעפיה אברהם של ובקבלה
 שקל הנ״ל, כיצד; ליבם, ראו טקסטים, אוסף אלא אינו הזוהר ספר כי לטענה ביחס 50

 שבתי אלקיים, ;63-60 ׳עמ מחקר, אברמם, ;509 ׳עמ הופעתו, הוס, ;273 ׳עמ הקודש,
 למדפיסים כי לטענה ביחס מקורות. הנ״ל, מבנה; הנ״ל, עיבודים; מרוז, ;350 ׳עמ צבי,
 יובלי מרוז, זוהר; הנ״ל, הקדמה; אברמס, ראו הזוהר, ספר של בעריכתו ורגל יד היו

ביבליוגרפי. מבוא זוהר,
.463 עמ׳ זוהר, מאט, 51
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 התרבות של הן היהדות של הן מפה, מחדש לעצב כדי זה בחומר ולהשתמש
 הדפים ואף שלו העצומים היד כתבי אוספי את אסף הוא זה לצורך האירופית.

 את גם להבין יש לדעתי כך הללו. התחומים בכל חשובים חיבורים מתוכם
 או מאידיש, מעשה־בוך תרגום ואת ירחמיאל ימי דברי של לאנגלית התרגום
בדבר מהנחתו כחלק (,77̂ן *£ז!1€ק1(1 0/1116 המעשיות ספר פרסום

 בשלהי ביהדות מהם רבים של שמוצאם אפוקריפיים, סיפורים של התגלגלותם
 כי להדגיש הראוי מן לאירופה. התיכון מהמזרח המסורות ושל השני. הבית

 באשר גם הדבר וכן ככופרים, עצמו גסטר הגדיר המסורות של הזרם נושאי את
 מאחדת זו ראייה הזוהר. ספר אל אלה ממקורות לדעתו, שחדרו, למסורות

 שכבה עם מהמזרח, שהגיעו ספרים ידי על ההפצה של חשיבותה תודעת את
 בעול שנשאה הביניים, בימי הידע של הסוציולוגיה במפת זנוחה חברתית
ההפצה.

 הזרם, נגד בעקביות שהלך אדם דמות"פרוטסטנטית״: גסטר היה זו מבחינה
 בין הרב השוני דורו. בני מצד מאי־הבנה סבל ואף למרחקים לעתים שראה

 שהיתה האפוקריפית הספרות כמו לגמרי, חדשים בתחומים המופלגות ידיעותיו
 היה הקונבנציונלי הידע לבין השומרונים, של ספרותם או הביזנטי באזור ידועה
 הסוחפות, מקביעותיו כמה של תוקפן את נכונה להעריך קשה היום ועד עצום

 על לא נמדד אמיתי חוקר אולם, ויסודיים. רבים תיקונים ספק, בלי שטעונות
באמת גדולות טעויות כמה לגסטר להערכתי, לו, והיו — שגיאותיו גודל פי
 ספק אין חדשים. בתחומים המחקר את להצעיד יכולתו פי על בעיקר אלא —
 הדורות, בכל ישראל חכמת מגדולי כמה להקדים גסטר הצליח זה בתחום כי

 זיכרון בעיקר הראשונות, המושבות בבניית הרצל של הציונות את שהקדים כפי
 פוליטי חוש העדר אולם, אוגנדה. תכנית שבקבלת הטעות בהבנת או יעקב,

 מקומו את ממנו מנע הציבורית, בפעילותו ובהתנהלותו מחקר בענייני מפותח,
 הנלהבת טענתו בשל בייחוד היהודי, העם של הרוח בתולדות והראוי הבולט

 בהדגשת בצורך הן בתכלית, הרצל זאב בנימין של מזו והשונה והמיוחדת
אירופה. תרבות בחקר הן 52הציונית, בתנועה היהודית התרבות

הזוהר וספר היהודית המיסטיקה גסטר, משה

 מעולם גסטר מברדיצ׳ב, יצחק לוי לר׳ אמו מצד המשפחתית זיקתו למרות כי לומר יש 52
 ראו בוקרשט, יהודי בין המשכילית למגמה השתייך אלא החסידי, לעולם קשר הרגיש לא

 36 ׳עמ הקבלה, גסטר, הסיום, דברי ראו כן כמו .224-222 .212 .32 עמ׳ גסטר, אשכנזי.
[181.]
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וקיצוריה מחקרית ביבליוגרפיה

 והציפיות ההנחות לתולדות הזוהר׳: רספר ספר ״זוהר, אברמם, ד׳ — זוהר אברמם,
 .232-201 עמ׳ )תשס׳׳ד(, 12 קבלה, והחוקרים״, המקובלים של

 בטפסים ושינויים הזוהר? לספר ההקדמה חוברה ״אימתי אברמם, ד׳ — הקדמה אברמס,
ריא-רכו. ׳עמ )תשנ״ד(, ח אסופות, מנטובה״, שבדפוס ההקדמה של שונים

ם ^51־31118, ״76X1:1131 081-01111031? 1)30 0111:1031 $111-50110131ק 0£ — מחקר אברמס, . 
16\¥1811 14^811031 1,116ז31111־6: א0168 00 1116 9181017 311(1 1)6׳\610ק1116ח1: 0£ 140(16111

 <1111£§ת X6^11^11̂](168,,, (!01)1)01011, 1 (1996,) .קק 17-71

שים, היבטים קבלה: אידל, מ׳ — חדשים היבטים אידל,  )מתרגם(, בר־לבב א׳ חד
תשנ״ג. אביב ותל ירושלים

1^\1811 14?811018171: ?1110*8, £11168, — צליות אידל, 6 111 171£11 011 £80611,81011.8 ,161)1 .4?

¥(]•! 2005, .קק 123-127 8 א6?׳\ 0  £0(1(16*8, 811(13ק681: 1

 12 קבלה, הקבלה״, בראשית העריות לסוד ״פירושים אידל, מ׳ — עריות אידל,
.199-89 ,עמ )תשס״ד(,

 4̂. 1(161, ?״3111111: 011 ?30131 £6?-1־686מ131;10118 111 16׳\\1811 711011£111:: — פנים אידל,
א ¥3311 (6(5,). 011 111(6*ק*6(0(1011 111 1116  001X613110031 501116 11151:3ת068י,, 111: .
£,* 761 ^1׳\ 2000, .קק 0 1 0 0 \*18, 11116(*11801)ן11110?* 5111(1168 111 !10*10* 1408116/

23-24

0(1, 7ז381:< — זלמוקסיס אליאדה, 0 118111118*¥0 116'7 ,4. £113(16, 7x111710x18^
־בן(3ז18).י 011103£0 1970
ש ״הזוהר אלקיים, א׳ — צבי שבתי אלקיים, )תשנ׳׳ח(, 3 קבלה, צבי״, שבתי של הקדו

.387-345 ,עמ
0*68^011(1611(0, — טר0ג אשכנזי, 0 ,11*461710! *:0 0 8 1 .¥ \>8111(6ח321, 140868 6

ת, זיכרונות, גסטר: משה אשכנזי, )ו׳ 8110111-6511 1998 .1998 בוקרסט התכתבו ) 
 במדרשים ומקורותיו הנעלם ״המדרש בלקין. ש׳ — הנעלם המדרש בלקין,

, סורא, הקדומים״, האלכסנדרוניים .68-1 ׳עמ ג)תשי״ח(
\ 038161,־ ?/6ק0*1 0/1116 ?60* */0171 15! 70171111, 5653 (1893) — דוח טר,0ג ! . 

11111)10 ,"01011(1(01)1 1116 /0 1111̂*0 7116" 11)1\\? *116)6^70 ,5654 ,1*0^51 30111 10 

 ״140ח16א01־6יי 00116£6 (£3וח5£316 1894,) .ק 26
ת גסטר, ת הספרו 0, \1. — העממי \4. 03816,־! £1(6*0114*0 ק0!ק410*0 *01710.ח2

 מ׳ הרומנית, העממית הספרות גסטר, )מ׳ 4§ת1ו616801נ (6(1,). 8110111־681נ 1983
(.1983 בוקרסט ]עורך[, אנגלסקו
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^4. 028161*, 11011,651673,60(12765 0/1 07661^007110 ת גסטר, —  טר0אילצ׳ הרצאו
1,116 7(111176, 1.00(100 1887

\1. 028161*, 311(1(210(1 <£ ¥11171£(27'10(2, \1. 0̂11)1*118 (6(1.), 811(52 ,0ג קה טר אי ק681 יוד
.(1993 1993 ( בודפסט ]עורך[. אמברוס מ׳ והונגריקה, יודאיקה גסטר, מ׳

028161•, "021)13212: 01*1£1062 81 (562¥01121 , י ־62 61יי, £7111(27 06711711 — הקבלה גסט
25-36 . )קק שנתון והתפתחותה״, מקורה :׳׳הקבלה גסטר, )מ׳ 157(261111,6 (1883/4,

עמ׳ [,4/1883] ו יהדות, לענייני 36-25).

\1  028161 ,0ג קג2 1116ז2111111 61)1-2106," £7111(27 06711712 ־־ מבט טר ,־ **001111*6 281ז
41-107 . )קק שנתון העברית׳׳, הספרות על ״מבט גסטר, )מ׳ 157(261111, 8 (1885/6,

׳עמ [,6/1885] ח יהדות, לענייני 107-41).

14. 028161 , ,־ ̂** 0008110 ?1־2£01601: £10011116 201121: 1116 — גנוסטי קטע גסטר
86811112651@ 7116 ,"5)062 1116 0£ 601100 ־1־ , X \̂  ̂ קק. 452-469 ,(1923)  

]\4. 028161*, "028 8111111 /1167 — קומה שיעור גסטר, ־ £001211," !4011(21501171/1 '  

.קק. 213-230 ,(1893) 37 ,127715)3123,671 165) )/2)¥1556715011[ 1)1271 6)0650111011
ק1016<5 10: ?4. 028161, 8(12(1165 (271(1 8676  X(5 171 £011(1076, !40$10, ^16316^01ז

#0771(27106, 1361)76  ̂ £0007)0110, 071(1 80171071(071 £701106010$), 11, 1.00(100
 קק. 1330-1353 ,1925-1928

קסון, 4^800, **1116 00£108 20(106¥610ק016010£ 8111*01־ — קומה שיעור ג׳ . י].מ120
(2001211 86¥6121100 10 16\¥1811 ^1215171)3123 /0 ץ8110180!,,י 301277101 /07 (116 8(123)  ,

XXX^, 4 (2000), 373-415 .קק 
ש״פ ישראל, ימי דברי ספר )גרץ(, גראטץ צ׳ — ישראל ימי דברי גרץ־שפ״ר,

ם(, ראבינאוויץ תרג מ שפ״ר() תרנ״ז ורשא ) .
1̂ ש, — ,1015171)07105 :1012)1710 17710$ 10)07105 7116 ,061118011 . הגנוסטי הדמיון דויט

1995 160)1.61 ,40x30615171, 0x3 !4671(01)011 !4)5(1015X1!

ש, 061118011,01207310x5 0/(116 0) — השער שומרי דויט 0 (6 , £ x $ 6 ^ ^ ^  ¥106 # 6 $ 6 x א 0 .

1999 160)1.61 ^)(,12)^^^£ 0(6 £x 1מ 
תו הוס,  עמ׳ )תשס״א(, ע תרביץ, הזוהר׳״, ׳ספר של ״הופעתו הוס, ב׳ — הופע

542-507.
ה הוס, צ עי ̂**10111*21100 20(1 018£1181: 1116 .\/1מ1)1¥21601 8.6- — ה .) ,111188 .6
020001221100 01־ 1116 *201121י־ 10 1116 ^0<56ת1 ?600(1," 9. £1*61861 (6(1,). 8(123)

8י61• 8116^2 2006, .קק 203-237 6 ,1 ),711012$11 1511^3 0 ^0ט\163$6 >ן2 6 x 3 

שה חרבא הררי, שה, הרבא הררי, י׳ — דמ .1997 ירושלים ומחקר, חדשה מהדורה דמ

הזוהר וספר היהודית המיסטיקה גסטר, משה
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אידל משה

 )ר׳ 41x010316*,¥11102068011 801710710, 8110111־6811 1987 — מיתולוגיה וולקאנסקו,

 (.1987 בוקרסט רומנית, מיתולוגיה וולקאנסקו,
11.1. 2. \¥6ז1כ10\¥81;ץ:< ?״11110 20(11116 20112,"•! 1011111(11 0/ — פילון ורבלובסקי,

1^1811 5111(1168, 10 (1959,) .קק 25-44, 111-135 6 

ר דרך פורץ גסטר: ״משה יסיף, ע׳ — גסטר יסיף, פעמים, היהדות״, ובמדעי בפולקלו

 .123-113 ,עמ )תשס״ד(, 100
( •111*5/11 7116 ,031160] 07137116147$] 171 — קומה שיעור כהן, (01*1011: £1x147$

1983 £2011201 ,7>76-£01)1()1118110 1 6^1811 ] ! *8X1018771

. ׳עמ )תשי״ח(, מ סיני, ״הזוהר״, כשר, מ״מ — הזוהר כשר, ו נ - מ
£(18(11: — אי0אלקא לוטיהויזן, 1011 /0 111011)0. .? £111111^111260, 7116 86X61 

86[ 0001£ק 1^1811 ק 4ק010.1711(111 6 680* 0 0 7/ 1611.06)1 171X6 8!1§ 0X10718 17110 1116 £ x 

,0/1116 560071(1 0611111]*] 0113 118 860601011 1]? 114360-011718X1071 7* 70]) (!£071315X5

1116נו10§60 1985
תל ירושלים ואגדה, הלכה אלהים: צלם לורברבוים, י׳ — אלהים צלם לורברבוים,  ו

תשס״ד. אביב
 הזוהר ספר )עורך(, דן יוסף הזוהר״, ספר נתחבר ״כיצד ליבם, י׳ — כיצד ליבם,

ת השלישי הבינלאומי הכנס דברי ודורו:  ירושלים היהודית, המיסטיקה לתולדו
שבת ירושלים )מחקרי תשמ״ט 71 ,עמ ח(, ישראל, במח -1. 

 7116 20/1(3:־? 87-1x^67 £3111011, .)£ ^1211 (11*208. 20<1 — הזוהר תרגום מאט,

2004-2006 000110601217,) ¥018. 1-3, 81201*01x1

8, 8110111־6811 1940 — טר0ג קו,0מאנ £ ^008X617 ¥10X0 .1^ .7(7 ,12068011 81 0ק670 0 .
 (.1940 בוקרסט ויצירותיו, חייו גסטר: מ׳ ד״ר מאנסקו, )א׳

3 10 001)016, ?21*18 & 761 \>¥1¥ — הקבלה דרכי מופםיק,  0. ^40ק81,^ 01161711118 6

2004
 שמות פרשת זוהר, של מדעית מהדורה זוהר: יובלי מרוז, ר׳ — זוהר יובלי מרוז,

)בהכנה(.

0*7 — מבנה מרת, 8 7)6 5: 261X801171/1 ,6ז02, ״061־ ^110כ211 <168 81101168 801121*יי\ ! £ . 
3 6. ,¥ 11 (2005,) .קק 16-36 6 7 ¥6761711£1471£/147 1113180116 5X1131611

 קרייסל ח׳ בזוהר״, סיפורים בשני דיון :מיתוס של ״רקימתו מרוז, ר׳ — מיתוס מרה,
שבה ודעת לימוד )עורך(,  .205-167 עמ׳ תשס״ו, שבע באר ב, יהודית, במח

\6ז02, ״1116 \11(1<116 £28161*0 0§ח108 01" £251)2121ויי, 7116 — מקורות מרוז, ! 

] 1, 1201121׳)־ 2007, ,7^1 5ק1107310 0713 *411700111 6 6 /0 [101417101/01' 1116 5X113

\¥111 66 2¥2112516 21:1111//:ק86ק112(ז110א.1.ו6(10]/01]1וד21/1](ח6.\1ו101

126



הזוהר וספר היהודית המיסטיקה גסטר, משה

146 ז02, ״2053110 א31ז311¥©8 30<1 15611• (\>13ק1:311005,״1715ק01110 — עיבודים מרוז,
3-63 . 1 (2000,) קק נ 11(10.10(111,

¥  5100  7176 , ץ3ת0׳\ x176* 00(1, ,100 — האחר האל סטויאנוב)א6̂\ 1־13\ז60 811.00
2000

¥ 510ץ300,׳\ 7116 !11(1(16111113101? 0/ — אירופה של הסודית ההיסטוריה סטויאנוב,
1996 100)1.00 8  £111-01)6, א¥6\ 1־13׳\60 1

 \1. 81300111, ^601111080111111 005161,- ק111)11015(100 — הלא־ידוע גסטר סטאנצ׳יו,
הלא־ גסטר סטאנצ׳יו, )מ׳ $011X100 51 160108100)1 ,111-010)1*01, 8110זט6811 2006
 (.2006 בוקרסט והפוליטיקה, האידיאולוגיה התרבות, ]בתחום[ פרסומים ידוע,
0110183,5^01* 6( 5011*1, ?308 1992 — ידע םטרומזה, 0*811 .0 .0 

1 — האלכסנדרונית המסורת פינקל, 1. ?101(01, ״16x30^ 756(11130 7־!3(111100 30(156
א 1.30101 £ !1*17§ 31*1)1166 ¥011*1116, ]4. £38561,־ . 6 ̂/11(51־385 53א-6'61301י,, 7116 0

 & 1.. £0860^61(5 (6(58,).¥61̂\ ¥011( 1962, .קק 77-103
 היהדות, מדעי ספר־הזוהר?״, את ליאון די משה ר׳ חיבר ״האם — חיבר האם שלום,
 .29-16 ,עמ )תרפ״ו(, א
,80501601)!110§1-0)ן0115x100,1.61(1(£01! 1110ק21§ 1927 — ביבליוגרפיה שלום, 81 .0

01105X1015171: 1 1511 \\?6! ,80501601 .0 011(1 — קהיט0גנו שלום, 4 6*1:01)011 14?5X1015111

11X1011)0*7 110)70117111, א¥6\ ¥011( 1960

 א׳ בדימונולוגיה, מחקרים ונשמות: רוחות, שדים, שלום, ג׳ — דמונולוגיה שלום,
 תשס״ד. ירושלים )עורכת(, ליבם

 x /0 15*181*0 ,80501601 .0̂}6 !£01?1)010}1, 1. 2.\¥61־510\¥81ץ( — מקורות שלום,

 (4x1 .(,1)6(1185 (11*308,). ?5113(161ק513 1987
 בךשלמה י׳ וסמליה, הקבלה בהבנת יסוד פרקי שלום, ג׳ — יסוד פרקי שלום,

תשל״ו. ירושלים )מתרגם(,
תשי״ז. ירושלים א, הזוהר, משנת לחובר, ,ופ תשבי י׳ — ולחובר תשבי
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