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  חתן פרס ישראל תשנ"ט –משה אידל 
  

יהודה ליבס   מאת 
  

  
הבשורה על זכייתו של פרופ' משה אידל בפרס כששמענו את לנו  היהיום טוב 

קבוצת המחקר  של האורחיו הלחברי ,אחריםבוודאי לרבים  כמומשמע,  ישראל; לנו

העושה השנה במכון ללימודים מתקדמים.  היתה  לאומית לחקר ספרות הזוהר- הבין

חשנו שהוענק  בשמחתו של משהנוסף על ההשתתפות  – זו שמחה כפולה ומכופלת

בו, שרוחב ברים דהמהוא ראש  אידלמחקר הקבלה, שום תחפרס הוקרה גם לכל 

רבה היתה דעתו מעניקה אמת מידה ומשמעות גם לפעולתם של שאר החוקרים. 

מי על פרס ישראל עצמו, שבחר הפעם לכבד את עצמו, ולהינתן לאף השמחה 

 מרשים הנוסף לעבר בש ;אחרי שקיים מוסיף להבטיחלחוקר צעיר, ש -  ראוי לוש

  עוד צפוי לו, בעזרת השם, גם עתיד מזהיר. 

העבר אכן מרשים ביותר באיכות ובכמות. לא מכבר, במלאת למשה חמישים   

שנה, פורסמה ביבליוגראפיה של מחקריו (בהוצאת 'כרוב' ובעריכת ד"ר דניאל 

).  זו רשימה המונה כשלוש מאות ספרים ומאמרים, שרבים מהם כבר אברמס

התרחקה כבר , פרסומהאחרי שנתיים עתה, ו ,מוכרים ככתבי יסוד בחקר דת ישראל

על  ספרההיא שיש להוסיף על הרשימה מלהיות מעודכנת.  תוספת אחת מני רבות 

, והכרך השני )(בהוצאת שוקן טי המקובל, שכרך אחד שלו יצא לאורא' מנחם רקנר

היא ספר גדול, בן ארבע מאות וחמשים עמוד, כזאת  שניהתוספת ו ;עודו בדפוס

, ממש בעת שהוכרז על )צאת אוניברסיטת יילבהו(שיצא לאור בימים האחרונים 

Messianעוסק בנושא המרתק של 'מיסטיקאים משיחיים' (הוא מתן פרס ישראל, ו ic 

Myst ics. (  

הראשון  :אידלמשה של  את דרכו המחקריתשני ספרים אלה יכולים לייצג   

ומתוה פרק חשוב בהסטוריה של  במקובל אחד, וממנו בונה את הכלל מעמיק בפרט,

קשר המאלף השבמרכזו  ת כללי של רעיונותצומשוטח ומנתח ואלו השני  ;הקבלה

שאידל  אישים וספריםמתוך פרטים רבים, נבנה  והוא ,בין מיסטיקה ומשיחיות

וגואל המשתוה לאידל חוקר עוד  אינני מכיר השכחה. תוךמ דולה מכתבי היד 

עבודה יכולת בהוא ניחן . שימוש בוה יכולתבהידע ובכמות  –המדעי כשרונו ב

פנומנלי, , בזיכרון קריאה מהירה וממצהל תמיוחד סגולהבמרוכזת וממושכת, 

את ארגון החומר במבנים מקוריים  יםפשרהמא בריקהמאיציה וטבשכל חד ובאינ

 ,היתה בתוכניתראשיתה ש הדוקטור שלועבודת בזאת הפגין אידל כבר   .ומאלפים

ספר אחד של ר' אברהם אבולעפיה, לחקור "ל, גרשם שלום זהמליץ פרופ' עליה ש

קבות ופורה זה. בעקשה  כתביו של מקובל סיומה הוברר שנחקרו בה כל אך עם 

נתנו ש, אבולעפיהדת הדוקטור פירסם אידל שורה של ספרים ומאמרים על עבו

של תורת הסוד  ד מעמודי היסודאת מקומה הראוי לה, כאח  קבלתו המיוחדתל

  היהודית.

משה הקבלה בדפוסים ובכתבי יד שספרי הם מה רבים  ,אכן ,ערשלקשה   

 פרות המחקר היהודית והכלליתבסהוא  ביתבן עד כמה , וכן ויודע מכיר אידל

מנצל  את כל אלה.  נו ובלשונות העמיםלשונב מדעיות ישנות וחדשותובשיטות 
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 ההיסטוריתהמציאות צרכו, ככל שהם עוזרים ומשרתים את מטרתו בחקר להוא 

שבה כולו בקסמן של , ואינו נשום תיאוריהמשתעבד להוא אין , אך והטקסטואלית

אפשר למצוא במחקריו התרסה כנגד  , דומני,כךב. ו'עכשויות' אידאולוגיות גורפות

לאחרונה נראית שאת הרס התרבות,  הת בחובהנושא סטיתברברי- ניאוה המגמה

על המחקר ה אידאולוגיההשלטת מגמת המגמתיות, ל. כוונתי לועולה מתגברתכ

הזוועה, לא רק למעשה אלא אף למרבה , רביםהיום נוקטים בה ש, וריההיסט

  להלכה.

מגדולי אחד כהולך לפניו  משה אידל הוא איש העולם הגדול, ושמו  

. אך , שבארצות רבות ובתחומי מחקר שונים משחרים לפתחוהמלומדים רחבי הדעת

חנך באיזור נידח בהרי ות כללית. הוא גדל והתממרכז של תרבמוצאו אינו דווקא 

אלא רק  רומניתה ת ארצופלא ידע אפילו את שהקרפטים, וכשהגיע לבית הספר 

עם עלייתו כו סלולה בלא מאמץ. גם בארצנו לא היתה דר  .מיוחדיידיש בניב 

רכוש גם את התרבות העברית וגם את השפה האנגלית שלא לבבת אחת נאלץ 

נלמדה בארץ מוצאו, וללוות זאת בעבודה קשה לפרנסה, ואחר כך בשירות צבאי 

בשירותי מילואים גם שנים רבות רת ישהוסיף ובחיל ההנדסה הקרבית, שם 

 מחקרבתחום  הבנתוושיפרו את  ק הטיבו עמורכל אלה דומה שדיעבד ב ממושכים.

הרגשה " ו"ידע אישי עם שכליניתוח למדנות ובה  לכדיםמת, שהתופעה הדתית

 מפעם לפעםפגש נאשר , כבהמשך דרכולפתח גם אידל המשיך שילוב זה . נכונה

ו זלזול  השתמש ו ,הפועלים היוםומקובלים עם מיסטיקנים  התנשאותבלא בלא 

  במקורות הקלאסיים., שעמדה לו גם בעיסוקו ובנה עמוקה יותרלשם תבדבריהם 

השתנתה תמונת תולדות הקבלה שהותוותה בדור  אכן אידלעם מחקרי   

שורה של אינם עוד היהודית תולדות תורת הסוד   .שלוםבמפעלו של  שלפניו

המציאות זו מזו באופן דיאלקטי. משתלשלות ומובחנות זו מזו תופעות רוחניות 

דרך התאוריות הקבליות קשורות בקשר אמיץ עם הרבה יותר.  מורכבתאידל אצל 

מן המיסטיקה, ולא זו מן המשיחיות, המאגיה כבר אינה מופרדת  .החיים וההשגה

 תיכולות לדור בכפיפה אח קבלה נבואית''ו 'אף 'קבלה תאוסופיתש ומסתבר

 , מתוך היהדות ומחוץ לה,זמן ומקוםם ממרחק ג, ווללבוש פנים חדשות ומעניינות

על בספרו . במקומות בלתי צפויים השפיעולצוץ ות לולות שיטות רוחנייכ

המאגיה רעיונות  תנועה זוב יםעד כמה נוכחמראה אידל  , לשם דוגמה,החסידות

בספרו על הגולם חוצה הוא  ;ת ר' אברהם אבולעפיה ואף הרנסנס, קבלההרמטית

בספרו לא כל שכן ו ,את כל הגבולות המקובלים של תקופות ותופעות דתיות

, והקבלה נדונה בו שכשמו כן הוא, : הבטים חדשים''קבלההמונומנטאלי 

  שלא שוערו. מפתיעיםמאספקטים 

 הואהליכותיו. כאז כן עתה את את אופיו של אידל ולא שינתה  ההצלחה  

 יותר מידיעה חדשה או תובנה חדשהאין דבר שמלהיב אותו שוסקרן, איש צנוע 

הוא מסור להם , והוא נכון בכל עת לשתף בה את חבריו ותלמידיו, שבתחום עיסוקו

קודמים , המצטרף עתה לפרסים פרס ישראלאין כל ספק ש  .מאין כמותו נאמןו

פרס פרס ביאליק והם י(בינ אידלמשה פרופ' למקצת ההערכה הובעה שבהם 

  ל'הבטים חדשים' בהבנת דת ישראל.בדרך א שלב ציין אלילא  ,)שלום




