ישראל מלכיאל  :קבלה ושבתאות במזרח אירופה
סיליבוס
קורס זה יתאר את תהליכי ההטמעה של הקבלה ,על צורותיה השונות ,בחברה היהודית המזרח
אירופית ,בדגש על מחוזות גליציה ובוקובינה ,מן המאה השש עשרה ועד לראשית החסידות בעשורים
האחרונים של המאה השמונה עשרה .ממעבר המסורות המיסטיות האשכנזיות הוותיקות ממרכז
אירופה למזרחה ,דרך חדירת ספרות הזוהר עם ראשית הדפוס וקבלת האר"י ,ועד לתנועות המינות
השבתאית והפרנקיסטית .יתוארו תהליכים אליטיסטיים ועממיים ,ויינתן דגש על שרטוט המובחנות
המזרח אירופית (ובעיקר איזורי פולין – לימים ,גליציה) בתוך התהליכים הללו.
הקורס בנוי מחטיבת מבוא ומארבע חטיבות המספרות את סיפור עלייתה ,התפתחותה ,התפרטותה,
ולבסוף דעיכתה  -של הקבלה במזרח אירופה ,ומיחידת רקע:
 .1רקע .יחידת המבוא תתן את הרקע הנדרש על תרבויות ימי הביניים האשכנזית והספרדית .הקבלה
האשכנזית ,הפילוסופיה הספרדית ,היווצרות ספרות הזוהר .רקע כללי על עולם הסוד ,מספר יצירה
וספרות ההיכלות והספרות התלמודית ,והלאה .הרקע באשכנז (פיוט והיכלות) מול ספרד (מדע,
נצרות ,חוגי עיון ,פילוסופיה מול קבלה וספר הזוהר).
 .2היווצרות .היווצרות תרבות הקבלה הלוריאנית ,בצפת במאה השש עשרה .רגעי העיצוב של
התרבויות הקבליות החדשות על רקע גירוש ספרד .שתי המהפכות הצפתיות – החוק והקבלה .רמ"ק
וחוג ר"מ אלשייך (׳גירושין׳) ,חוג האר"י ,ביוגרפיות ונסיונות שחזור של הנוף התנאי הקדוש .קבלת
רמ"ק וקבלת האר"י ,ריבוי המערכות ומורכבותן בתוך קבלת האר"י בגלל תנאי המסירה הסבוכים.
 .3מעבר וחלחול .הייבוא של תרבות זו למרכז אירופה ולמזרחה בצורות מאוד שונות ולא אחידות יצר
אוסף רחב מאוד של רישומים במרחב היהודי הזה ,ובצורות שונות בשוליו .דילמות של גילוי וכיסוי
של ספרות איזוטרית ,מול מגמות הפצה והפנמה אינטנסיביות .ההשפעה הרחבה של ׳כתבים׳ ,בספרות
ההלכה והמנהג .ההשפעה על הליטורגיה ,הריטואליזציה.
 .4התממשויות במרחב המזרח אירופי .המימושים על צורותיהם השונות של עולם הקבלה בתרבויות
מזרח אירופה .חברתיים ,אינטלקטואלים ,ועוד .הלכה ,מוסר ודרוש ,מקובלים ,תנועות כפירה .בחינת
צורות המימוש במזרח אירופה תוך מתן פרספקטיבה משווה למתרחש במרכז אירופה.
 .5תהליכי ביקורת והתפוררות .חלק משמעותי מהטמעתה של הקבלה בתרבות היהודית המזרח
אירופית הוא דווקא בדרך דיאלקטית של ביקורת והסתייגות .משאלות התקבלות על רקע תרבותי
והלכתי או אליטיסטי בשלהי המאה השש עשרה ,דרך הסתייגויות על רקע החשש מתנועות סוטות,
ועד לחסידות כתנועה של ביקורת הלוריאניות.
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הספרדית ,היווצרות ספרות הזוהר.
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 .6היבטים עממיים של ספרות הקבלה א – ספרות ההנהגות לסוגיה.
קריאת חובה :גריס ,ספרות ההנהגות ,עמ' .71-102
קריאת רשות :בניהו ,שבחי הארי ,עמ'
 .7היבטים עממיים של הקבלה ב – חדירת הקבלה לספרות "נושאי הכלים" ('כתבים') .שאלת
הקבלה וההלכה.
קריאת חובה :יעקב כץ ,יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר התגלות הזוהר .בתוך :דעת ,חוב'
ד (תש"ם) ,ע'  .57-74בראדט ,פרשנות השו"ע לאורח חיים ע"י חכמי פולין במאה הי"ז (חיבור
שלם קבלת תואר דוקטור ,בר אילן תשע"ה) ,עמ' .160-213
קריאת רשות :כהנא ,עמ' .35-60
 .8היבטים עממיים של הקבלה ג  -ריטואליזציה וליטורגיה 'שולית' (ספרות התיקונים ,ספרות
הנהגות עממית וכו').
קריאת חובה :אלבוים ,עמ' 200-207
 .9היבטים אליטיסטיים של קבלת האר"י א – מקובלים מזרח אירופיים והחדירה של ספרות
כתבי האר"י (ר"מ זכות ,ר"י סרוג ,ר"נ שפירא ,ר"מ פאפרש).
קריאת חובה :יוסף אביב"י ,קבלת האר"י ,כרך ראשון ,עמ' .488-499
קריאת רשות :אביב"י ,סולת נקיה – נפתו של ר' משה זכות.
 .10היבטים אליטיסטיים של קבלת האר"י ב – חבורות חסידים ,כתיבה 'חסידית' לוריאנית
(קלויזים ,ספרות מוסר והנהגות ,חמדת ימים ,משמרת הקודש וכד') ,סידורים עם השפעות
לוראניות וסידורי האר"י.
קריאת חובה :ישעיה תשבי ,נתיבי אמונה ומינות ,ירושלים תשמ"ב ,עמ'  .108-142ויינשטיין,
שברו את הכלים ,פרקים .4-5
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קריאת חובה :מצייקו ,עמ'  .13-34אידל ,אחד מעיר.
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