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 )תרפ"א-תשל״ד, ז״ל גוטליב אפרים פרופ׳ מורנו של חייו תולדות על
 אורון מיכל פרופ׳ בהרחבה כתבה כבר המדעי, מפעלו ועל (,1973-1921

 ואוניברסיטת ביאליק מוסד בהוצאת ׳,"משואות הזיכרון לספר דבר״ ב״פתח
 — דברים אלו אי להעלות אלא הבאות בשורות באתי ולא )תשנ״ד(, אביב תל

 בשנים המופלא האיש על שלמדתי — ברבים ידועים אינם כמדומני, מקצתם,
אליו. ומקורב תלמידו להיות הזכות לי היתה שבהן

 למקצוע גוטליב את הסיבות מסבב הוליך הקבלה חקר של הטוב למזלו
 באוניברסיטה ללמוד ביקש לי, סיפר מלכתחילה, ברצונו: שלא כמעט זה

 וגוטליב שלם, יום של לימודים חייבו הטבע שמדעי כיוון ביולוגיה. העברית
 במדעי לבחור נאלץ תיכוניים, ספר בבתי רבות שעות לימד פרנסתו לצורך
 המתגלות יקרות תכונות מסבירה הטבע למדעי היסודית נטייתו ואכן הרוח.

 על המסתמכות ומבוססות, מוצקות קביעו־ת אל מתמדת שאיפה — במחקריו
 די־נור מזיקוקין והתרחקות ישר, ושכל מאומצת חקירה טקסטואליים, ממצאים

 יושב הטבע במדעי שהחוקר כפי קלושה. שהוכחתן מרהיבות ספקולציות של
 גוטליב ישב כך למחקריו, הנתונים את ניסוייו תוצאות מתוך ומחלץ במעבדה

היהדות למדעי בעולם הטובה במעבדה ערב, עד מבוקר יום כל שנים, במשך
 דווקא לאו וזאת, הלאומית. בספרייה עבריים יד כתבי לתצלומי במכון —
 ובהתמדה בסבלנות ממוקדת. לשאלה תשובה מסוים יד בכתב לחפש מנת על

 "ליקוטים". של שלמים קבצים ואף בהם, עסק לא לפניו שאיש חיבורים קרא
 המחקרית לכתיבתו נתונים שימשו ב״מעבדה" שמצא הטקסטואליים הממצאים
החדשנית.

 וקבלה יהודית לפילוסופיה החוג בתוך הסטודנט. לגוטליב נחזור
;העיוני־פילוסופי לכיוון מלכתחילה היתה לבו נטיית העברית, באוניברסיטה

טו



 כותב הייתי הסתם ״מן פעם, לי אמר בחיים׳׳, עדיין היה גוטמן יוליום ״אילו
 מקורביו, עליו שאמרו כפי גוטליב, ואכן, הנבוכים״/ ׳מורה על דוקטור עבודת

 המחקרי. לעניין מעבר נפש קרבת לו היתה הרמב׳׳ם לתורת ;״מיימוניסט״ היה
 מיהר פי, על )אף כ׳׳מתנגדית׳׳ שלו נשמתו את באוזני מגדיר היה לפעמים
 שום ״אין לתלמידיו, סיפר שלי׳׳, הדתית ״בחוויה חסידי(; בבית שגדל להוסיף,

 לענייני בהתייחסותו גם ביטוי לידי בא הרציונליסטי הפיכחון מהקבלה״. דבר
 היה חייו, ימי כל ערכיה ומגשים הדתית הציונות איש שהיה הוא, השעה:
 ששת מלחמת אחרי בה שהתחזקו להערכתו, בלתי־רציונליות, ממגמות מוטרד
הדתית. בציונות חוגים כ״התחרדות״ היה שנראה ממה היה חרד גם ;הימים
 הכבוד ליראת הרבה חייבת בקבלה להתמחות החלטתו לי, שסיפר כפי

 כישרונו את מהרה עד זיהה שלום ;שלום גרשם למורו שרחש שלו העמוקה
 המחקרית יכולתו את מאוחר, בגיל אליו שבא התלמיד של והייחודי הגדול

 הפשרות חסרת נאמנותו ואת טקסטים להבנת המחודדים חושיו את המובהקת,
 והבוגרת(, השלמה אישיותו את גם :מוסיף הייתי בלבד מסברה )ולא לאמת
דרכו. וכממשיך כיורשו בו רצה עמו היכרותו שהעמיקה וככל

 רגשית או רעיונית הזדהות לגוטליב היתה שלא לכך שרמזתי מה מכל
 לעיסוקו התייחס שגוטליב ולחשוב לטעות אין היהודית, המיסטיקה עם תמימה

 במחקריו( מאשר )יותר באוניברסיטה בהוראתו מנוכר. נפש בשוויון האקדמי
 לעיון שקשור מה כל כמו יותר, שחיבב נושאים לזהות תלמידיו היו יכולים

 ידובר הזוהר להוראת חיבתו )על למדרש להתפלספות, הקרוב ספקולטיבי
 דווקא )לאו הרמב״ן פירוש את התורה. ולפרשנות הלכה לענייני בהמשך(,

 כגון — מהם עצמו שהזיר תחומים היו במיוחד. חיבב שבו( הקבלי החלק
 לדעת יכולת פה שבעל מדברים וספיחיה. שבתאות ודמונולוגיה, מגיה ענייני

 של מותו אחרי הכתובים. במחקרים ביטוי לידי באו שלא אישיות עמדות על
 כשנהייתי סרוק(, ישראל ר׳ על דוקטור עבודת לכתוב התחלתי )שאצלו גוטליב
 לעסוק גוטליב על השפיע כיצד הלה לי סיפר שלום, גרשם של מחקר תלמיד

 שלו היד כתב שצילום עכו, דמן יצחק ר׳ של המיסטי ספרו חיים״, ב״אוצר
 הקודמת. המאה של השישים שנות בראשית שלום לידי הגיע במוסקבה הנמצא
 במיומנות ואכן, שלום. סיפר זה״, בחומר יעסוק חדש׳ ׳ראש בעל שאדם ״רציתי

 פרשת את ומדויק מעמיק ניתוח גוטליב ניתח כירורג רופא של ובמקצועיות
 התיישן שלא ומכונן חלוצי במאמר זה, שבחיבור המיסטיות והחוויות הגילויים

 כונס דמעכו״, יצחק לר׳ החיים אוצר בספר ונבואה דבקות )״הארות, היום עד
עמ׳ תשל״ו, אביב תל הקר, י׳ ערך הקבלה, בספרות מחקרים גוטליב, א׳ בתוך:
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 מיסטיקה של קיצוניים לגילויים אוהד( האישי)הבלתי יחסו על אך (;247-231
 בשיעוריו שהשמיע לציטוט שלא אגב מהערות למדתי אקסטטית־אוניטיבית

חיים׳/ ״אוצר על לראשונה הרצה שלה שבקיץ שנה, באותה
 אנשים. העריך שבו באופן גם ביטוי לידי באו המדעיות מתכונותיו כמה

 הוא למשל כך האקדמי. בעולם דמויות של לטיבן חדה עין טביעת לו היתה
 אידל משה של הדופן יוצאי כישרונותיהם את שזיהה הראשונים אחד היה

 והשתדל סיומו, עם מיד או ראשון לתואר סטודנטים בהיותם עוד ליבם ויהודה
 הערכותיו את שאפיינה כוזב, חיצוני מברק סלידתו להם. ולסייע לקדמם מאוד

 לא באוזני ביטא הוא הפוליטי: בתחום גם ביטוי לידי באה האקדמי, בתחום
 הביטחון שר הכריזמטי, והפוליטיקאי מהמצביא קשה הסתייגות של יחס פעם
 יום מלחמת לו. סגדו הרחב והציבור שהתקשורת בזמן וזאת ימים, אותם של

 הצער, למרבה כמה, עד הראתה גוטליב, של לבו נדם שבמהלכה הכיפורים,
זו. בהערכה גם צדק

 על מילים כמה אוסיף הזוהר, על מחקרים קובץ של אכסניה׳' ׳׳לכבוד
 עליו חביבה היתה הזוהר הוראת תלמידיו, בפני שלו עדותו לפי והזוהר. גוטליב

 כבר כך(. כל קיצוני ׳׳מיימוניסט׳׳ היה לא זאת בכל כנראה כך )ואם במיוחד
 הדרשניות ההברקות בקסם נשבה כי ונראה היה, מדרש חובב שגוטליב הזכרנו

 בכל כמעט תימצא הזוהר לספרות התייחסויות למחקר: ואשר שבזוהר. הנועזות
 שני רק אזכיר ומתוכם המקצוע, של ברזל צאן נכסי להיות שהפכו מחקריו,
 מסופה. והאחר המחקרית דרכו מתחילת האחד מותו: לאחר שהתפרסמו מחקרים

 תשי׳׳ז(, משנת גמר )עבודת שבזהר׳׳ וה׳תוספתא׳ ה׳מתניתין׳ ׳׳מאמרי האחד,
 ׳׳מחקרים בקובץ הקר, יוסף המסור תלמידו ידי על והוכלל בחייו פורסם שלא

 על נכתבו שהדברים אף (.214-163 )עמ׳ לעיל שהזכרנוהו הקבלה״ בספרות
 העוסקת זו, בעבודה ניכרים השני, לתואר תלמיד בעודו מתחיל חוקר ידי

 הכבוד יראת הדייקנות, היסודיות, הזוהר, בספרות להבנה מאוד קשות בחטיבות
 לקחה בעיניי, מחקריו. כל את המאפיינות האנליטית והיכולת הטקסט בפני

 בין גוטליב שחשף והסמלית הרעיונית הלכידות קשרי הוא זו עבודה של החשוב
 אף על ה״אידרות׳׳(, )כולל הזוהר גוף ובין בזוהר אלה ייחודיות חטיבות שתי

 ״הכתבים ספרו הוא לסיימו, הספיק שלא האחר, המחקר בסגנון. המופלג השוני
 בהוצאת תשס״ג בשנת לאור שיצא מהימנא׳׳, ורעיא זהר תקוני בעל של העבריים

 שלושים הופעתו)ומלאת לרגל ואשר למדעים, הישראלית הלאומית האקדמיה
 שהרצאותיו הכנס את אביב תל אוניברסיטת ערכה גוטליב( של לפטירתו שנה

כתבים שבמציאת הכבירה התגלית של חשיבותה את שלפנינו. בכרך מכונסות
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 העבודה את עצמו על )שקיבל אידל משה תיאר הזוהר תיקוני בעל של עבריים
גוטליב. של לספר המקיף במבוא הספר( השלמת של הקשה

 הכרעתו את קיבל בימיו הקבלה חוקרי כל כמו ולזוהר: לגוטליב באשר ועוד
 די משה ר׳ על שנתן סמינרים ליאון. די משה ר׳ ידי על נכתב שהזוהר שלום, של

 טענותיו לבדיקת שיעורים הקדיש אף פעם זו. קביעה של לאורה התנהלו ליאון
 ליאון. די משה ר׳ עם הזוהר מחבר זיהוי נגד לוריא דוד ר׳ של האפולוגטיות

 הראשונה, המדרגה מן חכם כתלמיד לרד״ל שרחש הכנה הכבוד יראת כל עם
 לא חודשים אחת, כשפעם הופתעתי לכן לאחת. אחת טענותיו את גוטליב ביטל
 תל באוניברסיטת שיעור אחרי אותו כשליוויתי הפתאומית, פטירתו לפני רבים
 באוזני עליו שהעיק מה לפרוק ששמח וכמי אלי פנה האוטובוס, תחנת אל אביב

 ליאון די משה ,ר בעניין ספקות בו נכנסו שלאחרונה לי סיפר נאמן, תלמיד
 ידו תחת יוציא כלשונו, /,'׳כבדה כה שכתיבתו שמחבר ייתכן כיצד — והזוהר

 כאן לראשונה מפרסמם בלבי)ואני הדברים את שמרתי המעוף. רב הזוהר את
 ובמודרניזם, הזוהר בספרות האוטומטית והכתיבה הכותב׳׳ ״שם על ובספרי
 כיצד רבים ישאלו ודאי אנג׳לס(. לוס ״כרוב״, בהוצאת לאור לצאת העומד

 דהיינו היום, עמנו חי היה אילו הזוהר חיבור בעניין עמדתו מתגבשת היתה
 להוסיף אפשר עליו )ואשר עליו שהצביע הקושי — לדידו מכריע היה מה
 ענייניות סתירות כמו החוקרים, עליהם שהעירו אחרים, חמורים קשיים עוד
 ידי על עוד גולמית בצורה שהועלתה טענה — העבריים והכתבים הזוהר בין

 על חלופיות בהשערות גם הכרוכים הקשיים או עשרה(, התשע במאה הרד״ל
 העשורים בשני שהוצעו החשובות בתאוריות כגון הזוהר, של חיבורו נסיבות

 עולה וה״תוספתא״ ה״מתניתיך על המוקדמת שמעבודתו הזכרתי האחרונים.
 היתה זו אמנם חטיבותיו; בין הסגנון הבדלי אף על הזוהר לכידות של תמונה
 ואני מלכתחילה, התלמיד גוטליב אותה קיבל ההוא ובשלב שלום, של דעתו
 להחזיק ממשיך שהיה בדבר( בטוח להיות יכול אינו איש כי )אם לשער נוטה

 זכותם על בתוקף מגן היה מקרה שבכל הוא ודאי הזוהר. אחידות על זו בדעה
 הוא ליאון די משה שר׳ הדעה את להספיד שמוקדם הסבורים, החוקרים של

 ושותפים ז״ל, מופסיק שרל פרופ׳ בתקיפות שביטא דעה — הזוהר מחבר
 חשש. בלי להביעה ואף בדעתם להחזיק — היום עמנו החיים אחרים לו

 המחקרית השקפתם תהיה החשוב, בנושא המתעניינים כל כך: זה עניין אסכם
 הדעת שיקול הצלולה, ראייתו בחיים, גוטליב היה אילו כי יסכימו תהיה, אשר

 היו החריפה והאינטואיציה החדים והפילולוגיים הספרותיים חושיו הבריא,
הזוהר. בשאלת היום המתנהלים לדיונים גם חיונית תרומה תורמים
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 גוטליב היה אהוב כמה עד "משואות׳/ הזיכרון ספר את הזכרתי דברי בפתח
 כפי זה. ספר במערכת אורון מיכל פרופ׳ עם כששימשתי למדתי תלמידיו על

 חוקרים ונעשו שגדלו גוטליב, של תלמידיו כל הספר, בפתח אורון שהזכירה
 ויותר לספר; לתרום לבקשתנו ובהתלהבות, בשמחה מיד, נענו עצמם, בזכות
 הצאן ״מבכורות העניקו הם כי התברר לספר, המאמרים כשהתקבלו מזה,

 על שמלמד מה שבחידושיהם, הנכבדים עם מחקריהם מיטב — ומחלביהן״
 להישגיו וכבוד הוקרה רק לא — הנערץ המורה אל העמוקים רגשותיהם

 מכיר אינני האיש. אל וגעגועים אהבה גם אלא הסובסטנציאליים, המדעיים
 עד כמוהו; תלמידיו לאהבת שזכה הקרובים במקצועות אוניברסיטאי מורה אף

 ייתן מי האדם. ואהבת טוב יושר, שכולה דמותו זכר על הם מתרפקים היום
תמורתו. לנו
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