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א

סיבותשארבין,נעוץזהוקסם1,"ערוךתפתה"זכותמשה'רשלליצירתולהרבקסם

,למרירותהומורביןבתנודותיה,המתנגןבקצבה,תכניהבגודש-בעושרה,ומרובותטובות

לכמהלהתפרשהניתנת,מכוונתעמימות.לעמימותהפלאהובין,ליאושתקווהבין

.היצירהכתיבתבעצםז"רמשלהעיקריתמטרתואתגםמאפיינת,משמעויות

היא-האוניברסליאופיהעלהעירוהיצירהשלבמחקרהשנשתקעוחוקריםאותם

:חינוכי-מוסריהיבטישליצירה.אדםלכל,כןעל,ופונה"אדםכל"שלבגורלועוסקת

ומובילתםהםעתידםאתלקוראיהזויצירהמקדימהאחריםרביםלטקסטיםבדומה

בןיהושע'רשלתפקידואתז"רמנוטלכאן2.ויךאויראולמן,גיהנוםבמדוריסיורלמעין

המאוחרבסיורםווירגיליוסדנטההזוגשלמקומםאתאו3,בגיהנוםסיוריובתיאורלוי

הזדככותשלרגשיתהליךגםאלאכאןישמוסריוחינוךקוסמולוגיתהשכלהרקולא.יותר

4.השומעבתפקידאםוביןהקוראבתפקידהואאםבין,"אדםכל"אותובעבור

התחומיםמןאחדבכלביותרפורההיה(1697,איטליה-לערך1610,אמסטרדם;ז"רמ)זכותמשה'ר1
ראועליו)מורטירהשאול'רשלתלמידוהיהבאמסטרדם.ושירהקבלה,רבנות-עסקשבהם
,ותלמודקבלהללמודכדינסעלשם,בפולין.(מורטירה,קפלן;המפתחפיעל,היהודים,קפלן:למשל
שימש1645משנתהחל.הורוביץשעפטלשבתי'רשלתלמידו,מפוזנאהלוייצחק'ראצללמד

שימש1673משנת;ויטלחיים'רשלתלמידו,מצפתהלויבנימין'ראצלולמדבוונציהברבנות
הבאיםבמחקריםגם,המאמרבהמשךשייזכרמהמלבד,ראויצירותיוועלעליו.במנטובהברבנות

;רודרמן;סודעל,פגיס;חידוש,פגים;שביל,ברגמן;עמדתם,בניהו;דור,בניהו:(המפתחותפיעל)

רשימהכולל)סימונסון:וכן,המאמרבהמשךראועצמםלכתביואשר.תשבי;שבתאות,שלום;שירמן
'עמ,צרור,ברגמן;הזוהרפירוש,זכות;אגרות,זכות;(516-518'עמ,כתביושלביבליוגרפית

אינוהמדויקכתיבתהזמןכיאם,באיטליההנראהככלנכתבה"ערוךתפתה"היצירה.242-304

יסדז"שרמ"לבקריםחדשים"חברתבעבורנכתבהשהיאשיערשירמן.(131'עמ,שירמן)ידוע
כיייתכןכתביוביןזויצירה"מצאו"החברהחבריכיהתיאורפיעלאולם,1673בשנתבמנטובה
כיעולההנוכחיהמאמרוביןשירמןשלדבריוביןהצירוףמן.(149'עמ,שם)לכןקודםכברנכתבה
לראשונה-פעמיםכמהנדפסההיצירה.להלןוראו;1673לשנת1668שנתביןנכתבההיצירה

מהדורה;ד"תקבשנת,בוונציה(אולמולדניאל"ערוךעדן"כולל)שלוםשראביעד'רבמהדורת
תרגוםוגםאולמושלשירואתגםהכוללתמהדורה;א"תרמ,ביוזפוףנדפסהדומהמבנהבעלת
ב"תרפברלין,מ"תרקולומאה,ה"העונציה:אולמושלשירוללאמהדורות.ז"תקלמץ:ליידיש

.(פרידמןא"במהדורת)

באזילהשלוםשראביעד'רדבריעלהסתמכותתוךרבהבמידה,שז'עמ,חמיאל,למשל,ראו2
.129'עמ,לויאו,"ערוךעדן"לבהקדמתו

.91-93'עמ,שם,גיהנוםמסכתוכן,212-213'עמ,אייזנשטייןאצל,לויבןיהושע'ראגרתראו3
.לויידיעל,למשל,שתוארכפי4

107-119עמן(ג"תשס)96פעמים
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ביןנוספיםשיח-רבימשתרבביםכילינראההשיטיןשמביןאלא,ואמונהאמתזאתכל

.השירגיבורשלבציציותיוהמדוקדקתהבדיקהמתוךמצטיירמהםאחד.לקוראיוז"רמ

אךבגיהנוםסיורהואעורךוהאמנם?עצמומשלייחודכלללא,"אדםכל"הואהאמנם

?לקחנואתאנושנפיקכדיורק

מאפייניםבעלולאדם"אדםכל"ל-פנייהכפלביצירתוטווהז"רמכיהיאטענתי

"וירטואלי"ההסיורהוא-פניםכפלבעלהואבגיהנוםהסיוראףלפיכך.היטבמוגדריםדתיים

עברעתהזהאשר,הגיבור.מסויםגיבורשלבפועלהסיורגםהואאך,"אדםכל"של

-המנומקדינוגזראתהקבריחיבוטתהליךבמסגרתשומע,נקברואףלעולםמעולם

התהליךמאותוכחלקזאתואף,ובהמשך.ולמהמהועלישכוןעולםאותוממדוריבאיזה

-מכולםהתחתוןהמדור,דהיינו,לוהמיועדהמקוםאלקברואתלומעמיקים,עצמו

.בחוויותיואותנוומשתף,שבדרךבמדוריםהגיבורצופהזאתאגב;תחתיותארץ

סטרופה]"אבדונכךתועדלעדי"שוכניואשרלמדורהיורדאדםאותואפואהואמי

אשרביתולבניהמתקורא'כבסטרופה.קלרמזאלאמצאתיולא,מפרשאינוז"רמ?[קעד

הראשוןפרשנהשלבדרכוללכתאפשר,ואמנם.איזבל,לאשתוגם-וביניהם;נטשוהו

,"לגנאי[שבשם]לאשתו[המת]קורא"ולומר,באזילהשלוםשראביעד'ר,היצירהשל

שי?,וסקיבזזר??:גנאישלשמותהםאףוהעבדיםהמשפחהבנישמותששארגםמה
,ההיסטוריאישהאלאאינואיזבלבשםלאשתושהקוראגםלשעראפשראך.והקל

.חיזוקיםבכמהזוהשערהמחזקהשיר.ישראלמלךאחאב,כלומר

גיבורשלחטאיולמנייןהדיןגזראתהקוראהמלאךמקדישמטרופותושבעארבעים

שלשוניםגווניםמתארות,סטרופותוששכעשריםדהיינו,ממחציתןלמעלה6.השיר

בראשיתפגשנוכבר7.[קכהסטרופה]זהבשלכתרעלהמרמזאחדובכללם,ושלטוןשררה

ואמיץצבאחלוץ"הואכיגםאנולמדיםועתה[כסטרופה]גיבורנושלעבדיואתהשיר

נפשך":שלווהרכושהממוןחמדתאתמתארותסטרופותמספר.[קידסטרופה]"כח

כמיגםמתוארהוא-כצפוי-ולבסוף.ומאשימוהמשחיתאליופונה,"רכושאלחרופה

.[צבסטרופה]ונחשיםכשפיםאלופנה,[קהסטרופה]מאלוהיושהתנער

באופןאםביןכפשוטםאםבין,"אדםכל"שלחטאיוכמובןלהיותיכוליםאלוכל

,וההתנשאותהגאווהחטאעל,למשל,לרמזיכוליםהכתרגםכמוהשררהגילויי.מטפורי

מעיןפדגוגיבשירלהםלהקדישראויהאםאולם.ממששלמלכותישלטוןעלדוקאלאו

בכחמהשומעיםכמה,כןוכמו?חטאיםשלאחרמנייןחשבוןעל,סטרופותוששעשריםזה

?"כחואמיציצבאחלוצי"אמנםהיוז"רמשל

1575בשנתלראשונהנדפסה(הבינייםימיבראשיתהנראהככלנכתבהאשר)הקברחיבוטמסכת5

,אייזנשטייןאו,רלט-רלד'עמ,א,ולדמןבמהדורתוראו,יבפרק,היראהשער,חכמהמראשיתכחלק
.היגעראצלוכן;93-94'עמ

.ח"קכעדב"פסטרופות-"אמש"במילההפותחותלסטרופותכאןהכוונה(

שגםייתכן.קבה,קיז,קיח,קיו,קיב,קי,קט,קז,ק,צח,צה,צד,צג,צא,פד,פהסטרופותוראו7
.זהבכיווןלהתפרשניתנותנוספותסטרופות



109,"ערוךתפתה"בהרמיזרמזי

המסלסלים"נזכריםב"קעבסטרופה.במיוחדאחאבאתלקוראמזכיריםהעוונותמןשניים

כיבמפורשנאמראחאבעלאךאוניברסליתלהשמעיכולההביקורת."יופיבמיניעצמם

המתאתהמשחיתמאשיםו"צבסטרופה,כןכמו8.יו0בכלולהתייפותלהתקשטנהג

הואכי:ג"קובסטרופה.כולהבמדינהיחפוץאשראתמחפשהואכי:סתומהבאשמה

וירושת,(המטרופהשלהשנייהבשורה)משפחתומתיירושת-המתיםירושתאתחומד

כגאיםאמש":נוסףרמזמצויז"קיבסטרופה,ולבסוף.(הראשונהבשורה)בכללהמתים

1197ספרד,(4111"5מ)אמייןך"תנ:המקור.נבותעםמשוחחאחאב

לעבודהיופיותמורתאתלמכורנהגכימסופרובהמשך.(1318טור)ב"הי"פ,סנהדריןירושלמי



מרוורוניתן110

אמש...[יתחננואליר]ופגעובר,אישיםוקרולר,שרת[רמיםכמו,כלומר]כרמיםגם

בתור
~

QKהמקוםשלשמו."שרת[(לג,יאשופטים)מקוםשםאו,הכרמיםמישור]כרמים

נפרשזהרמזואמנם,ומוותאבלעלגםטבעיבאופלמרמז-כרמיםאבל-כאלהנזכר

כרמיםשלבמקוםושירהשררההאמנם.המטרופהשבאותההחמישיתבשורהבמפורש

זוקרת,עתהעדשנזכרוהרמזיםכלבצירוף,שמאאו,הואבאשר"אדםכל"הולמתומוות

הואהלא-ירשוגםרצחאשר,ומיוחדאחד,מסויםאדםכלפימאשימהאצבעזוהאשמה

?ישראלמלראחאב

משמעותהעיקרספקשללאהרי,אחאבהואהיצירהוגיבור,זוהשערהנכונהאמנםאם

שוכניואמנם.אחריםגםשמחטיא,זרהבעבודההחוטאשלעוונוחומרת:היאאחת

לצורעורףאשרנפש"הם,ועדלעולםמשםעוליםאינםאשר,בגיהנוםהתחתוןהמדור

,במשנהכילהזכיריש.[קעהסטרופה]"הקעהמלמדיםפושעים"ו[קעוסטרופה]"הפכה

לעולםחלקלהםישישראלכל"כינאמר,(יאפרקהוא,"חלק"פרקתחילת)סנהדרין

לאחר.ומנשהאחאב,ירבעםמלכיםשלושהובהם,הכללמןיוצאיםלכמהפרט9,"הבא

הבאלעולםיזכהזאתבכלולכןבתשובהחזרכיוהזכירמנשהעלזכותלימדיהודה'שר

שעשהכחמורותאחאבשעשהקלות"כינאמראחאבעלאולם.מלכיםשנירקנותרו

,ממשיכיועםנמנהז"שרמ,לוריאניבהקשר,מזאתיתרה.(ב"עקבסנהדרין)"ירבעם

היאאיןובעצם-להיטיבוהןלהרעהן-הרוחניתבעוצמתהייחודיתירבעםשלנשמתו

נותרלאוכך10.לשורשוהזמןבבואלחזורעתידאשרענף,המשיחשלמנשמתוענףאלא

.מיודענואחאב:ובודדאחדמלךאלאבשאול

,הואבאשראדםלכלפונההואבגלוי.רבדיםבשנילקהלופונהז"רמכיאפואלמדנו

-דולושיועדשהקהלהיאההנחה.זרהעבודהבחטאלחטואלמועדיםבמיוחד-וברמז

לאתרנוכלאנושגםכדיאך.בנקלבהםויבחין,לרמזיםרגישיהיהזהמעיןמוצנעשיח

.ז"רמשללפעולתוההיסטורייםלהקשריםלפנותעלינואלורגישויות

כשנה,(668%)ח"תכשנתניסןבחודש.השבתאיההקשרהואביותרהבולטההקשר

.לוונציהנביאונתןהגיע,(1666.9.15;ו"תכבאלולו"ט)צבישבתישלהמרתולאחרוחצי

נתןנחקרהבאיםבשבועיים.רבותשעותבמשךביחידותז"רמעימונפגשפסחבערב

,ארוכהאיגרתחיברוהםדברשלובסופו,שבוונציההגדולההישיבהרבניבידיארוכות

ותמךחתימתואתלהצירףז"רמגם11.הגולהפניעלוהפיצוה,שמה"ישראללבניזכרון"

ולפגוע,צבישבתיבענייןמטעויותיהםישראלבניאתלסלק:ומטרותיהבעמדותיהאפוא

עלנתןאתלהחתים,באונסאמנם,גםהצליחואלורבנים."הנביא"נתןשלהטובבשמו

וראו)"הבאלעולםחלקלהםשאיןואלו"במיליםזומשנהמתחילההעתיקיםהידבכתביאמנם9
שלראשוןבדפוסכברמצויזהמשפטאך,בפניםכאןהנזכרבמשפטולא(כאןסופריםבדקדוקי
.זכותעיין,הסתםמן,בואשר-א"עצ,פ"רונציה-התלמוד

;286'עמ,ליבם;321-327'עמ,מרוז:למשל,ראוובשבתאותי"הארבקבלתירבעםשלמעמדועל10

.178-182'עמ,תשבי
.263-267'עמ,צ"צנ,למשל,ראו,מקומותבכמהנדפסה11
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מפנהמסמלתזובפרשהז"רמשלמעורבותו12.צבישבתיעלבנבואותיוטעהכיהצהרה

ההמרהלפני;ז"רמעם-13"עמועםהיתהאחרתרוח"צבישבתישלהמרתומאז.בחייו

-דווגםומורדותעליותמאזידעלתנועהיחסו.ממנההסתייגלאחריה,בתנועהתמר
פיעל,ז"רמהביעח"תכבשנת,פניםכלעל,4.לפרט7המקוםכא7ולא,רבהערכיות

באופןהתייצבזאתובכל,העזתינתןשלהקבליותמידיעותיוהתפעלות,שבידינוהמידע

.תגובותכמהאחריהגררהזועמדה.התנועהנגדרשמי

זכרוןאגרת"להבהרותז"מרמשביקש,מווינהאיסרלסמאיר'רהיההמגיביםאחד

היאאמונתםכיוהוסיף,השבתאותנזקיבענייןבתשובתוהאריךז"רמ."ישראללבני

השבתאיםכיוטעןלכתהרחיקאףהוא."עכבישחוטיתקות"ותקוותם"וכזביםכחשים"

ישכאשר-בלשונו"'העדתבתוך...שואמשואות"-זרהעבודהאש,זרהאשמדליקים

באותהנפוצהעדייןהיתהלאומיניםככופריםהשבתאיםעלגלויהביקורתכילזכור

15.העת

ממאמיני,שמוממיסחרימאיר,ונציהמתושבימאחדהיאלהזכהז"שרמאחרתתגובה

היא;ונציהרבניידיעלנתןחקירתבעקבותשנכתבהחריפהאיגרתהיאזו.צבישבתי

לבניזכרוןאגרת"עלהחותמיםאלאישיתפנייהלהנוספהאך,המאמיניםלקהליועדה

מעלהמאיראותו:זומאיגרתאחתנקודהרקכאןנזכירלענייננו.בכללםז"ורמ,"ישראל

לאחאבנתןונביאוצבישבתיביןהיאההשוואה-שוללהבעתובהמסוימתהשוואה

:להםמשיבומאירהשבתאותמבקרימצדעלתהזושהשוואהנראה.שלוהשקרונביאי

ואין,אחאב,לוהקודםישראללמלךלהשוואתוראוי,צבישבתידהיינו,ישראלמלךאין

16.שלוהשקרכנביאיהנביאנתן

.649-652'עמy-w~,שלוםיותררבבפירוטראוזופרשהעל12
.61'עמ,ישראללבניאגרת13
'עמ,שם,ליבם"שצירףהביבליוגרפיבנספחוהחשובותהרבותההפניותוכן,זכות,שלוםוראו14

.התנועה,בניהובמיוחדוראו;528-529
.520-524'עמ,זכות,שלוםאצלונידונהנדפסהזכותשלאיגרתו15
הדבריםנאמרים519בעמוד.516-520'עמ,שם,שלוםאצלונידונהנדפסהמאיר'רשלאיגרתו16

המצוטטבמאמרכברשםנוסףמרובעיםבסוגריםהמצויהבאותובההערותכאןכאשר)הבאים
הפיסוקסימני;השולייםהערותפיעלבעיקרנוסף[מסולסלים]צומדיםבסוגרייםהמצויואילו

אישחטאתםיעקבולביתפשעםלעםלהגידקולוכשופרשהגביהומי":(מ"ר-הםשלימרביתם
חטאתםעללמבקשיםתיקוןולתתהמעוותלתקןכחהאלדיםלו[הנביאנתן'רהרב:הגהה]נתןאשר
בשקרונבלאחאבאתפתהכילשונועלומלתובונוססה'הרוח,ברוחאםכיבכחולאבחיללא

קומיולקום[?לשוב]לטובולעשותלנטותלפתותיוכליכולוגםיצאיצאלאהטובוהרוחהרוחהלא
...!'הומשיחפיורוח,הרוחעברבגללכםועתה?!שעברהתשובהקולגרםמי.אורךבאכיאורי

זכותשה'מ,סרוואלחילמה'ש,הלויעקב",בוהב'אהרבניםת"רם"אישי:ה"הגה]ם"אישיאליכם
הזההעםלבאת[?מרפים]נרפיםאתםלמה-אקרא[[ישראללבניזכרוןאגרתעלהחתומים]

,ברעההעםכל[?כם]לסבתכי?!'עושיםאתםאשרהדברטובלא'אליהםבאמרכםהטובמעשות
."!שומעאניעוונותקול,חלושהבגללכםתשובהענותקול,גבורהענותקולאין,במחנהמלחמהקול

המאפשרתהרוחכיברורבעלילמשובשהמובאהשלהראשוןבחלקההמשפטישהמבנהלמרות
נביאיבפיהיתהאשרהשקרלרוחהשניהצדומן'הלרוחאחדמצדמושוויתלהתנבאהנביאלנתן
שההשוואהנראהומכאן,צביבשבתיתמךממיסתרימאירכיברורהאיגרתמן.(כבאמלכים)אחאב

,פניםכלעל.ונביאולשבתילמתנגדיםכתשובהאלאכאןהועלתהלאאחאבשלהשקרלנביאי
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בהקשרמועלית-לאחאבצבישבתיבין-זושהשוואההראשונההפעםזואין

השוואהעלתההמתרסשלהאחדבצד;נביאיווטיבצבישבתישלמשיחיותועללוויכוח

מתבקשתהשוואהזושהיתהנראה.והסתייגותהתגוננותמתוךהשניומצדוניגוחלשםזו

'רלהמרמז,צבישבתישלהמרתולפניי(1666)ו"תכבשנתכבר.פופולריתגםכןועל

17.השבתאותשלהחריפיםממתנגדיה,ששפורטשיעקב

ההמרהלאחרמחודשייםפחותכתב,מליוורנוהלוייוסף'ר,לשבתאותנוסףמתנגד

בפולמוסונעזרהואגם.מאלכסנדריהננטאוואהושעלמאמיןתוקפניתקטרוגאיגרת

לענותבאה"ערוךתפתה"היצירהשלכתיבתהועצם)שאלהצירףואףלאחאבבהשוואה

בשבילב"לעהחלקלךשישאתהבטוחהאם,הסכלנאאמור":(בשלילהזומעיןלשאלה

,כמובןבהסתייגות,להשוואהמרמזעצמונתןאף,ולבסוף18."?[צביבשבתי]בושהאמנת

19.ההמרהאתלהצדיקובאה,676%-673%השניםביןכנראהשנכתבה,מאיגרותיובאחת

שדיברההרוח:מקראמפסוקיכמהשלהמקוריתבכוונתםלהפךכמנוףזובביקורתהשתמשמאיר

קוללהיותהופךהעםשלקולו;שקררוחולא'הרוחהיא-הנביאנתן-המודרניאחאביביאבפי
המקראפיעלשפיתתההרוח-וכן;תשובתםקולאתהחלישוורעיוז"שרממכיווןחלושהענות
.ולתשובהטוביםלמעשיםהעםאתכאן"מפתה"שגגהלמעשהאחאבאת

'רהביאבאיגרתו.96-97'עמ,צ"צנ,סופינורפאל'לרששפורטסי"רשלבאיגרתומופיעזהרמז17
רוחאתתיקןמי":למשל-וצדיקיםנשיםשלמנבואותיהםשבתישללמשיחיותוראיהרפאל
ידברובעתפסוקיםאמר...מרבנןצורבאבעיניראיתי...?מספררבולארץחוצהונביאותנביאים
הנביאונתן...מושיענומלכנוי"צבי"שבת':אמרכךואחר,דפקבלתיוכמעטאיבריםבביטולנשאר
.(73'עמ,שם)"!שמעריםמיאיןבדפקאבלדבריםבכללשקראדםויוכל...,ישראלישועותמורה

רוחאסףמיכי":כךמשיבהואהנשיםובעניין-אלוראיותששפורטסי"רפוסלהנוכחיתבאיגרתו
,שם)"?הנבואהתנאימכלהמשוללותהנשיםלאאםנבותברוחלהתנבאותהאמתממחיצתהיוצא

שדיברההשקררוחעםובמקבילותיוב"עקבבסנהדריןמזוההנבותרוחכילהזכיריש.(96'עמ

למקרההשקולותאפשרויות(97'עמ,שם)ששפורטסי"רמציגהצדיקיםבעניין.אחאבנביאיבפי
ונקלעיםהמגולגליםהחטאיםנפשותהםהנהמטרופסיהשקלכברנבותרוחאםאומרואני":נבות
רוחותאואחדכלשללולרעבאדםהאדםהיבשיםהעציםעללנועהלכוונדיםנעיםהקלעבכף
."לבלנמהרילבשרענותבקולולענותלהונותממשביעםועומדיםהמושבעיםושדותשדהשל
.לאחאבשקולוהצדיקיםהנשיםמתנבאיםואליועליואשרהמלךכימשתמעאלומכל

למלךעליהםוימשחו...בהיושבכלואומללהארץתאבלזאתעל":186'עמשםוכן,187'עמצ"צנ18
ויטו,[י"צבי"שבתבגימטריהר"שקח"רו]שמוי"צבי"שבתבקרבור"שקח"רוומשוגעשוטהאיש

כיברעיוננועלהוכאשר...ובינהדעהומשוללהחכמהמןפנוישלבואישוכלהארץעםכלאחריו
...השקרנביאיאללשמועקדםכימיהזההעוןנגלהנגענולרפאתהימיןבקץועמדנועוננונרצה

tr~w,שלוםגםוראו."נביאיוכלבפיר"שקח"רולשיםמאתונבותורוחמצויהברוחנכפיםפתאים
גםמתגלה,נבותרוחהיא,השקררוחכאןהריהקודמותבהערותהנזכרמןלהבדיל.644-645'עמ

.עצמולשבתי
מאיר'רשלבדבריוכמו.262'עמ,מחקרים,שלוםאצל,"והמרתוצבישבתיעלהעזתינתןאיגרת"19

שהואדהיינו,נגדושהוטחהלביקורתנתןכאןעונה(5%לציוןובסמוך16הערהראו)ממיסחרי
דישטעןעוד":לוריאניתבלשוןהועלתההביקורת.נבותרוחדיברהבואשר,השקרנביאהוא

אדםלבניומטעיםמגידיםבאים'לפעמיכיהקדשרוחבדרושי"האר[שכתבלמה]ש"למלחוש

-א"עא,י"הארבשםשנכתב,ויטלחיים'רשלהקודשרוחלשערהיאהכוונה)"הדורעוונותמפני
ליכא":אמיתיקושיכלנתןרואהלאזובביקורתאולם.(המתנבאעוונותבגללהטעויותשםאך

השםאתביטא,נתן,שהואהעובדההיאהביקורתלדחייתהמוצאנקודת."כללמלתאלהאילמיחש
אינםאלומגידיםהרי,והטעוהושקרמגידיבונתגלואמנםכי,נתןשםטועןכך,נניחאם.המפורש
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להצטרפותוהביטוייםאחדהיא"ערורתפתה"היצירהכינראהאלודבריםרקעעל

הקונוטציותלביןזרהמעבודהחששוביןמצרףהואעתה.צבישבתילמבקריז"רמשל

הואהיצירהגיבור.ונבותאחאבלמקרהצבישבתימקרהביןוקשרוושובשובשעלו

ירידההוא-והטעהשטעהעל-וגורלו,צבישבתיהוא,ישראלמלרהוא,אחאבאפוא

שלהמרתולאחרנכתבהשהיצירההרי,הדברכןאמנםואם.נצחיםלנצחארץלתחתיות

נתןשלביקורולאחרשנכתבהיותרסבירואף,ו"תכשנתבשלהיאירעהאשר,שבתי

.ח"תכבפסח,בוונציההנביא

%

פשוטהבצורהמוצגתישראלאמונישלומישלמדרכםהסוטיםעלז"רמשלמבטונקודת

המפניםשלגורלם20:התחתוןהמדורלתיאורהמוקדשותהסטרופותבארבעתקיפהאך

זהלמדורירדוהם,דהיינו,כרתהוא,בתשובהשביםואינם,ישראללאלוהיעורפם

גםישזהדיןבגזרהמובעתהדתיתשלעמדהאלא21.לעולםממנויעלוולאעדלעדי

לקבליכוליםאיננו,ככלל.השבתאיתהאפיקורסותשלההקשרמןיותררחבהקשר

לעסוקהירבוהדורבני.הנפשהישארותעלזהבדורשנאמרהאמירהשוםכפשוטה

אידאולוגיתלקבוצההצטרפותגםמשמעהכזואמירהוכל,המוותלאחרהנפששלבגורלה

לשיםעלינוכילנו"מאותת"ז"שרמ,גםמה.אחרתאידאולוגיתלקבוצהוהתנגדות,אחת

גבמגילהאבל.אחראסטראאו(17הערהראו,ששפורטסי"רדבריברוח)זדלהיותאלאיכולים

אחראסטראואילו"לבטלהשמיםשםמפקידלאגמירי"כיהשדיםעלנאמר,נתןלנומזכיר,א"ע
באריכותלשדיםביחסטיעונואתמדגיםנתן.המפורשבשםשיטעהו"חאבלאנשיםמטעהאמנם

כשהטלםכי":למשל.המפורשבשםהשתמשלאהלהכיוטוען,נבותרוחשלהדוגמהבאמצעות
ואמרוהוסיפווהםטה,כבאמלכים]'והצלחעלה'אלאבאזניהם'אמלאבנבות[השקרנביאיאת]

עלה'ראשוןלשוןאלאהיהלאבאזניהםנבותרוח'שאממהואולי...[יא,DW['המלךביד'הונתן'
ש"שהוילאהמיוחדשםאמרושלאכיוןאדנותשםשהזכירי"ואעפ'המלךבידאדניונתןוהצלח

הנפקא.זוברוחטיעוניםהלאהוכן;"המיוחדשםלשוןבדבריהםהוסיפווהם...לבטלה[שמיםשם
ובפרט,אחראסטראולאשדלאבונגלהלאהמפורשבשםמשתמש,נתן,שהואשמכיווןהיאמינה
,המעברדווקא.ונביאיולאחאבובינוצבישבתיביןהקבלהאיןכי:הכללדרךועל.נבותרוחלא

רוחלמקרההשקרנבואתבדברהלוריאניתהלשוןמן,ועיקרכללהכרחיאינוכשלעצמואשר
.זאתבכלללאחאבוהרמזהדוגמהשלהספיציפיתחשיבותהאתמדגיש,נבות

.קעז-קעדסטרופות20
,ה"לקבעורףהפנייתמשוםבהםאיןלכאורהאשר,מינייםחטאיםגםמוצגיםאלובסטרופותאמנם21

בסנהדריןלמשלכך,זרהעבודהלביןאלוחטאיםביןקשרמוצגל"חזאצלשכברלזכורשישאלא
יותרעודהקבליתבספרותמודגשזרהלעבודהמינייםחטאיםביןמובהקקשר.א"עגז-ב"ענו

.הלוריאניתולקבלהד"והיג"היהמאותבמפנההנכתבתלזובמיוחדהיאוהכוונה,ל"חזאצלמאשר
כינטעןשם,(ב"עצז,סותיקון)זוהרתיקונישלבאיזכורנסתפקהיטבידועיםאלושדבריםמכיוון

לךתעשהלא"במקורותנאמר,נידהאוזרהעבודהעובדת,שפחה,זונהעםמיןיחסיהמקייםעל
לגרועכאןהנידונותהסטרופותבאותלאמינייםחטאיםגםבהזכירן-בקצרה.(ד,כשמות)"פסל

בעשותםדרכיהםמיגווןאתלהציגאלאלאלוהיהםעורףהפנוהתחתוןהמדורתושביכימטענתן
.זאת
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שלבתיאורםמאשריותר,כאןשהרי,(התחתוןהמדורתיאור)זהבמדורלדבריולב

אלובדבריםכימסתבר,פניםכלעל22.הזוהרייםממקורותיוסוטההוא,המדוריםשאר

בין1635-1636בשניםשנערכהלמחלוקת-מאודמסוימתלמחלוקתמצטרףז"רמ

,שניהם,אגב)23.פונשיקהדיאבוהביצחק'רלבין,מורטירהשאול'רהוא,ז"רמשלמורו

(.אנוסיםשללמשפחותבניםהיו,ז"רמכמו

את,האנוסיםלמצוקתההומניתהרגישותואתהלבאתיצחק'רייצגזובמחלוקת

שאלכסנדרכפילפחות-אףואולי,הלוריאניתהקבלהבמיוחד,הקבלהשלהשפעתה

עיקר.הנוצריבעולםשנשבהליברליתלרוחוהקשבהפתיחות-זאת24הציגאלטמן

אנוסיםאףזאתובכלל,הואישראלשחטאפיעלאף,שישראלהיהיצחק'רשלטיעונו

ואם.הבאבעולםהואוכך,הזהבעולםהואכך.ליהדותמלאבאופןלהסתגלהצליחושלא

עללגיהנוםלרדתעליוואם;ישראלככל,הבאלעולםחלקלוישהרי,הואישראלהאנוס

למהכןלאשאם.ועדלעולםלאוודאי,בלבדחדשיםב"ליזהיהיהעונשואתלקבלמנת

!הנצרותבמסגרתהאלעםגורלועללהתמקחלומוטב?ליהדותלשובלאנוסלו

אמנם.והיציבההבטוחה,השמרניתהעמדהאתייצג,זאתלעומתמורטירהשאול'ר

לאחמורותעבירותעבראשרישראלכיהטענהאך,מלאהבתשובההשביםעםהקלהוא

כפי,ידועלזוההארץבתחתיותהנצחיהעונש.כפירהבעיניוהיתהנצחיבעונשייענש

.הכרתעונשעם,ז"רמתלמידוגםכךאחרשיעשה

לעמדתוהצטרףזאתולמרות,הלוריאנייםהמקובליםעםנמנה,יצחק'רכמו,ז"רמ

השמרניותוהמוסריותההלכתיותהעמדותאתוהעדיף,מורטירהשאול'ר,מורושלהשמרנית

.יצחק'רשהציגההומניהצדפניעל

שלהחרפתן-אחרבלשוןאו,השבתאיהמשברבעקבותרקכיאפואהיאהשערתי

,מחלוקתלאותהונזקקז"רמחזר-למקוםאדםשביןליחסהנוגעות,ממששאלותאותן

."ערוךתפתה"היצירהבאמצעותעמדתואתוהביע

ג

שלגורלהבדברנוספתמחלוקתז"רממשקףשלואחרתביצירהכילצייןהמקוםוכאן

,"עולםיסוד"ליצירהוהכוונה,(המחלוקתבאותהאחרפןהתפרצותשמאאו)הנפש

בשאלה,מלקמןיוסףשהראהכפי,ז"רמדןזוביצירה."ערוךתפתה"לקדמההנראהשככל

בשנותאמסטרדםבקהילתפרץזהבענייןויכוח.הנפשהשארותעצםשליותרהכללית

היוהבולטיםנציגיושני.לערךהחמישיםלשנותעדונמשךז"היהמאהשלהעשרים

.חמיאלראובמקורותיולמדיפרטנילדיון22
למשלראואבוהבועל,קפלןשלבמאמריוראומורטירהעל.אלטמןראוזובמחלוקתמפורטלדיון23

.המפתחפיעל,יושע
'עמבעיקר,אלטמןראו(הבאהבפיסקההנידונה)שאול'וריצחק'רשלהכלליתעמדתםלתיאור24

1-23.
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הגןאשר,סילוהשמואלהרופאהיהוכנגדו,זואמונהשללאשר,אקוסטה'דאוריאל

נזכרתזוכלליתבעיהגם,ואגב25.השמרניתהיהודיתבעמדה,כמובן,תמךז"רמ;עליה

:קיומועצםאתשללואשראלוגםנזכריםלגיהנוםהיורדיםבין-"ערוךתפתה"בבחטף

.[קלבסטרופה]"משלומשולתפעההאומרים"
,לעילהנזכרותהשאלותכיהיטבאפואידעהוא"ערוךתפתה"אתז"רמכתבכאשר

בעבורפילוסופיותאותאורטיותשאלותאינן,המוותלאחרהנפששללגורלההנוגעות

יצודכזהשקהלובטוחסמוךלהיותיכולהיההוא.ואמיתיותחיותמצוקותאלאשומעיו

-חדבאופןיפענחואף,יחושהשבתאי;קיומםבמוקדהעומדרגישכהבענייןרמזכל

.בתשובתוהמתנדנדהאנוסאףוכך,לולהעבירניסהז"שרמהמסראת,משמעי
מעללסורכמובןהואמאליוהמתבקשהלקח?"אדםכל"שלליקחו,זאתלעומת,ומה

מוסרייםמידהוקניחייםאורחמתווהז"רמלכךנוסףאך;זרהעבודהשלהשואמקסמי

במעשי,השבתאיםשלכדרכם,יהבואתתולההואאין.השאולמןהשומעאתשיצילו

פילעבריליפולשלאכדי.מלכתחילהוסגפניקדורניחייםבאורחאלאקיצונייםתשובה

כבר.מוסריותדקויותעלגםלהקפידאלאלאלוהיואמוניםלשמוררקלאהאדםעלפחת

עליהםנוספו.והרכושהממוןוחמדתהדלנגישת,השררה,הגאווהעוונותאתהזכרנו

ובכללם,[ועודקכאסטרופה]והתענוגותהחושיםלהנאותההתמסרותכגון,מגווניםעוונות

סטרופה]בכללהמוזיקהומן[פחסטרופה]הגוייםמשירי,ובמשתמע,עגביםמשיריההנאה

אף,ולבסוף.[פגסטרופה]נאיםבבגדיםהתקשטות;[צסטרופה]והשכרהייןמןהנאה;[צז

.לחסרוןנחשבת,[קכא,קיא,צט]סטרופותמשלושפחותבלאהנזכרת,יגוןחסרתשלווה

שביןהמחיצהבהגבהתמטרתוולמרות26,ז"רמשלהשמרניתעמדתושלמרותאלא

יותרבאופייםקרוביםבהםמשתמששהואהדימוייםמןחלק,לנוצריהיהודיהעולם

.ליהדותמאשרלנצרות

אתלתארמרביםאינםהיהודייםהמקורות.החבלהמלאכישלבתיאורםניכרהדבר

שהםהעונשיםאתמדגישיםהםזאתובמקום,בתופתהשוכניםהחבלהמלאכישלמראם

שלאחדבתיאור.ז"רמאצלבמקצתשונההמצב.לשלטונםשנקלעוהבריותעלמטילים

פניו"שכמימתוארהוא-הקברחיבוטתהליךאתלפועלהמוציאמשחית-חבלהמלאך

,ד"תבשנתלוונציהז"רמשהגיעלפני"עולםיסוד"המחזהנכתב(שלג-של'עמ)מלקמןלדעת25
לאחרבוונציההמחזהנכתב(מ-לא'עמ,עמדתם,בניהו)בניהולדעת.הנזכרתלמחלוקתכתגובה

משקף,זאתלעומת,ברגמןדבורהלדעת.ויכוחאותושלנוספתהתפרצותלאחררק,ו"תשנת
הריאקציהבפעולותהקתוליתהכנסיהידיעלהמחברבתקופתהיהודיםרדיפותאת,באלגוריה"המחזה
כבשונוואילוהגוייםלרשעיאלאמישראללחוטאלאמכוונתהתופתכאן...הרפורמציהנגדשלה
"בנעוריו"המחזהנכתבלדעתה.(199'עמ,שביל,ברגמן)"האינקויזיציהמוקדיאתמייצגנמרודשל

יסוד"שלביותרהמדויקתלמהדורה.(128'עמ,שירמןגםוראו;242'עמ,צרור,ברגמן)זכותשל
-שלא'עמ,מלקמן:ראולסילוהאקוסטה'דביןהוויכוחעל.242-304'עמ,צרור,ברגמןראו"עולם
.23-33'עמ,רביעיפרק,מבוא,דורמן;שלב

,שלום;שלג'עמ,מלקמן:למשל,ראו-רביםחוקריםהעסיקהז"רמשלשמרנותובדברהשאלה26
כילומריותרשנכוןונראה,י"ואביבחיותשלמאמריהםאתזובחוברתראוועוד.516'עמ,זכות
.ז"רמאתשאפיינוהםהניגודיםדברשלבסופו
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למוטיבז"רמרומזכאן.[נמטרופה]"הקברשוכביחלליםוכמו,הדברפני,מותפני

ההיסטוריוןשהראהכפי)ו"הטהמאהלמןהנוצריבעולםהמתפשטתהצורהזו-Transi~-ה

כמו27.בתולעיםמלאותגופותאוגולגלות,כשלדיםוהמתיםהמוותלהצגת(אריספיליפ

סטרופה]"חלףגורי"בשירומזכירהוא.כחיותאלוחבלהמלאכילתארז"רממרבהכן

סטרופה]"ךב?זאבי",[קלהסטרופה]"רגליםזוחלינחשים",[שם]"פחדושרפינחש",[לה

אתז"רממציגאחדבתיאור.[להסטרופה]"גדולותגםקטנותחיות":כלליובאופן,[קמח

,צפורןמקוםאצבעבראשתער-..קרניםשתרות?כענקיהם"ש"שעירים"כהחבלהמלאכי

בדרך,כאמור,מעדיפיםהיהודיםהמקורות.[לב-לאמטרופות]"קרניםשניבמצחיהםעלו

28.לכךנאהדוגמההיאגיהנוםומסכתהחבלהמלאכישלמראםמתיאורלהימנעכלל

כשוכניאש29שלאריותמזכירה,למשל,לויבןיהושע'ראיגרת.ספוריםהדופןיוצאי

שרפים"ונחשים,עקרביםמזכיר-ז"רמשלהמרכזימקורו-הזוהרספרואילוהתופת

so(להםשאין

"

wnאלוכינראהאך31,"הכסאביתשלשעירים"אמנםמזכירהתלמוד

כידועהיאאףאך,ליליתאתגםמאפייניםרבושיערטפרים;דווקאהזהבעולםשוכנים

התופתיצורישלהתיאוריםמספרשלהריכוז32.בתופתדווקאולאוהזהבעולםפעילה

דמיוןאפואיוצר,בפרטשעיריםועלבכללחיותעלהדגשבצירוף,ז"רמשלבשירו

השטןתיאורשהרי.בגיהנוםהעוסקיםנוצרייםלחיבוריםזכותשלשירוביןויזואלי

ענייןכמעטהוא,וטפריםקרנייםבעלי,במיוחדשעיריםכיצוריםבתופתהדריםומשרתיו

מקפידזאתכלשלמרותלצייןיש".הנוצריתהאומנותוביצירותאלובחיבוריםשיגרהשל

"שעירים"להרמזבעצם,היאבאשרהזרההעבודהעלביקורתגם"ערוךתפתה"בלשלבז"רמ

.בתופתהואמשרתיהמשכןאשר,"עשתורת"ול

.3פרק,בינסקי,למשל,נוספיםרביםבמחקריםהענייןנידוןבעקבותיו.2פרק,אריים,למשל,ראו
.91-93'עמ,אייזנשטיין

.רפד'עמ,ן"לרמבהגמולבשערהנדפסבנוסחראו
.ב"ערמח-ב"ערסב,ב"ח,דפקודיהטומאההיכלות;ב"טעט,רותהנעלםמדרש,חדשזוהר

.ב"עעבקידושין
תפתה"שבלהדגישברצוני.העבריתבאנציקלופדיה"וליליתסמאל"הערך,שלום'גראוליליתעל

אדוןשלאעצמהבפניפרשהוזו,מנהיגםשלדמותוולאהחבלהמלאכישלדמותםנידונה"ערוך
או,לתופתמחוץהרעמשרתישלדמותםתיאוריהואזההלאאךקרובענייןועוד.כאןבה

באופן)מצויכאלותיאוריםשלביותרהגבוההריכוזכיבהערהנסתפק.הזהבעולםהתגלותםכפי
שלבשפעהזהבעולםמתגליםסמאלשלמשרתיו.הגנוסטיקאיםהמקובליםבכתבי(למדיטבעי

,דגים,כלבים,(219-220'עמ,השמאליעמודספר,מבורגושמשה'ר)שעירים:למשל-דמויות

בצורתאו[בזוהרקרובותלעתיםגםכך]נשיםבצורתפעמים,אנשיםבצורתפעמים"וחתולים
סמאלמשרתישלתיאורםהואאלובכתביםיותרהנפוץ."[י,אזכריה]"שרוק"לבגאדומיםסוסים

'עמ-השמאליתהאצילותעלמאמר,הכהןיצחק'ר)"משונותצורות"כאודגליםנושאיכחיילים

.(ועוד,269-271'עמ,הטעמיםטעמי;191'עמ,השמאליתהאצילותעללמאמרתוספות;250-257
חזונועלבפרק,למשל)גרדינר:ראו,וטפריםשער,קרנייםשלהמאפייניםועלכחיותהשדיםעל
כמהגםלראותאפשררסלשלבספריו.(המפתחפיעלבשניהם)שטן,רסל;רוע,רסל;)Tundalשל

,"האלוהיתקומדיה"בגם.בבירוראלומאפייניםהמדגימיםזהבנושאנוצריתאומנותשלתצלומים

ראו-מידהבאותהמודגשיםאינםהםכיאם,אלומאפייניםלמצואלראותאפשר,התופתחלק
לד,כבבשירים,למשל
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,היהודיםהמקורותפיעל,זהנהר.נור-דינהרבתיאורבמיוחדניכרתלנצרותהקירבה

,הקודשחיותשלמזיעתןהיוצאאששלנהרהוא:הגיהנוםשלמצורותיואחתאלאאינו

אלא,אששלנהררקלאהואנור-דינהרז"רמשלבדבריואולם34.הרשעיםמתלבניםובו

,[לדמטרופה]"יהמו...יזרומוישטפו...שטףבזרםומשבריוגליו"אשר,ממששלנהרגם

הנזכרהאשלנהרדומהשהואמסהיותרזהנהר.לעילשנזכרוחיותבאותןעתירוהוא

.השאולאלהמובילים,דנטהשללאכירוןאוהיווניהסטיכםלנהרדומההוא

היא,ח"תכשנתלאחרלהערכתינכתבהאשר,"ערוךתפתה",ז"רמשליצירתו:לסיכום

שומעיםאולם,הואבאשר"אדםכל"לניתןשלההמרכזיהמסר.מרובדמבנהבעלת

המכוונתבפנייהבנקללהבחיןיכלו,שבתאיםאואנוסים,מסוימתלקבוצההמשתייכים

לצד.ישראלאמונישלומישלמדרכםהחריגהפסילת,דהיינו,בההטמוןובמסר,אליהם

הדוגלמסר,החריגהלקבוצההןלכללהןהמשותףבמסרגםז"רמפונההמפורטהמסר

ואימהיראהלעוררשמטרתה,יצירהכותבהואכךלשם35.וסגפניקדורניחייםבאורח

כדיולו,הנוצריהעולםמןמקברייםיסודותלשאולמהססאינוגםהוא;שומעיובלב

.עצמועולםמאותוקהלואתלהרחיק

לבאתלהפעיםזכתהיצירתואך,עדלעדיאמנםאובדז"רמשלגיבורו:דברסוף

.דרכופיעלמהםאחדלכללחנוךשידעמשום,השארבין,עתהכןכאזשומעיה

.ב"עיגחגיגה34
ומטרתו(מא-מ'עמ,עמדתם,בניהו)הציבורלכללהןלאנוסיםהןפונה"ערוךתפתה",בניהולדעת35

.השבתאיםאתזהבהקשרהיכירלאבניהו.בתשובהלחזורלעוררם

ם"ביבליוגרפעץצורים
'עמ(ג"תשס)96פעמים,"זכותמשהרבישלנפתו-נקיהסולת",י"אביביוסףי"אביב

71-106.
לאורהוציא,צבישבתיענייני,"ישראללבניאגרת",מאריצוגרשוןבןברוךישראללבניאגרת

.ג"תרעברלין,פריימאנןאהרן
.ה"תרעיורקניו,מדרשיםאוצר,אייזנשטייןדודיהודהאייזנשטיין

Theological1/:Alexanderאלטמן Altmann . "Eternality of Punishment

the Thirties of the15the Amsterdam Rabbinate15ש1יControversy

Seventeenth Century" , Pl~oceeding ofthe .Americau

.

: Acadenzyfor. Jewish

40Research(]972),קק.]-88
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.
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.ח"תשמירושלים,בארץאחדדור,בניהומאירדור,בניהו
-א"תשל)ידספונות=דכרך,יוןספר,"ביוןהשבתאיתהתנועה",בניהומאירהתנועה,בניהו

.קלב-קיח'עמ,(ח"תשל
שנתעוררובפולמוסיםאבוהבשמואלורביזכותמשהרבישלעמדתם",-עמדתם,בניהו

מחקריםקובץ-סימונסוןלשלמהיובלספר,"ליהדותששבופורטוגלאנוסיבקרב
אופנהיימראהרןבעריכת,הרנסנסובתקופתהבינייםבימיהיהודיםלתולדות
.מד-כס'עמ,ג"תשנאביבתל,ואחרים
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ירושלים,והבארוקהרנסאנסבתקופתהעבריהסונט-הזהבשביל,ברגמןדבורהשביל,ברגמן
.1995שבעובאר

ובארירושלים,והבארוקהרנסאנסמתקופתעבריםסונטים-זהוביםצרור,-צרור,ברגמן
.1997שבע

ofגרדינר .Heaven and Hell before Dante, New(4ט),כשעגלEileen Gardiner

ר,011]989
דורמן
היגער
זוהר
חדשזוהר
אגרות,זכות

.ט"תשמאביב-תל,ישראלבןמנשה,דורמןמנחם
.א"תרצנויארק,שמחותמסכת,קטנותמסכתות,היגערמיכאל
.ד"תשכ-ז"תשטירושלים,ג-א,מרגליותראובןמהדורת,הזוהרספר

.ח"תשלירושלם,מרגליותמהדורת
ירושלים,א"זיעזכותם"למהרובנסתרבנגלהת"שו-ז"הרמאגרות,זכותמשה'ר

.ט"תשנ

ראשונהפעםל"יו,הקדושלזוהרז"הרמפרוש:הזוהרפירוש,זכותמשה'רהזוהרפירוש,זכות
להוצאתמכון,מקוםומראיהערותתיקוניםבתוספתוערוכיםמסודרים,י"מכת
.ב"תשס-ח"תשנ,בטחהמושב,בטחהקולידוכתביספרי

בראשיתורפואהמאגיה,קבלה-הרוחותמגרשוכותמשהרבי",חיותיוסףחיות
.121-142ענו,(ג"תשס)96פעמים,"החדשההעת

שם;שיט-שד'עמ,(ט"תש)כהסיני,"זכותמשה'לר'ערוךתפתה'",חמיאלחייםחמיאל
.קיב-קא'עמ,(י"תש)כו

הכהןאברהם'רשלהפילוסופיתהפרשנות-ומטאפורהמיתוס,יושענסיםיושע
.ד"תשנירושלים,י"הארלקבלתהירירה

מדעי,"הכהןיעקב'רבנייצחק'וריעקב'רקבלות",שלום'ג,"הטעמיםטעמי"הכהןיצחק'ר
.269-275'עמ,(ז"תרפ)בהיהדות

,"הכהןיעקבבןיצחק'רקבלתלחקר",שלום'ג,"השמאליתהאצילותעלמאמר"

.244-264'עמ,(ד"תרצ)התרביץ
בןיצחק'רקבלתלחקר",שלום'ג,"השמאליתהאצילותעללמאמרתוספות"

.190-196'עמ,שםשם,"הכהןיעקב

מקטרים,לוישמעון,"מודרנימסעכמחזה-'ערוךתפתה'"הפרק,לוישמעוןלוי
.141-27%'עמ,ג"תשנאביב-תל,עבריתבדרמהעיונים-בבמות

לישעיהמוגשיםבקבלהמחקרים,"יוסףבןכמשיחאמיתיבןיונה",ליבסיהודהליבם
גישראלבמחשבתירושליםמחקרי=שניםוחמששבעיםלובמלאתתשבי

.269-311'עמ,(ד"תשמ)

עם,(ו"תשכ)יספונות,"זכותמשהלרבי'עולםיסוד'המחזה",מלקמןיוסףמלקמן
.שלג-שא

בןיצחק'רקבלתלחקר",שלום'ג,"השמאליעמודספר",מבורמשמשה'רמבורגושמשה'ר
.207-225'עמ,(ג"תרצ)דתרביץ,"הכהןיעקב

מרוז
ג"תשכירושלים,ב-א,מנטובהבדוכסותהיהודיםתולדות,סימונסוןשלמהסימונסון

.ה"תשכ

חידוש,תגיס
סודעל,פגיס

.1976ירושלים,ואיטליהספרד-העבריתהחולבשירתומסורתחידוש,פגיסדן
ירושלים,ובהולנדבאיטליההעבריתהחידהלתולדות-חתוםסודעל,-
.ו"תשמ

Religious:750[the,היהודים,קפלן Republic unU[ aboutמ]Josef Kaplan, HThe Jews

,the Netherlandsמ,the Jews,0Cultural and Socail Life" , The Nistory

Pomerans

;

andE . Pomerans, Oxford.7.)/,tianslated

I

! by,.א1ם

~

Blom.).7

.

.eds

2002.עע.1]6-]63

מחקרים,"'הנוצריתהדתנגדוהשגותטענות'וחיבורומורטירהלוישאול'ר"מורטירה,קפלן
.9-32'עמ,ה"תשלירושלים,מכמןיוסףבעריכת,הולנדיהדותתולדותעל

צ"צנ
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חכמהראשית
רודרמן

.ד"תשמירושלים,ולדמןיוסףחייםמהדורת,חכמהראשית,וידאשדהאליהו'ר
,באירופההמוקדמתהחדשהבעתמדעיותותגליותיהודיתמחשבה,רודרמןדוד

.ג"תשסירושלים,לובישדודתרגם
10Jeffreyרוע,רסל Burton Russell , rhe

.

Devil - Perceptions ofEvilfrom.

Al

ntiguity

1977Primitive Christianity, Cornell University Press

rheשטן,רסל Middle Ages, Cornell University Pressש--. Lucifer: The Devil

1984

ירושלים,ב,ומסותמחקרים-העבריתוהדראמההשירהלתולדות,שירמןחייםשירמו
.מ"תש

שבתאות,שלוםבתוך,"השבתאותאלזכותמשה'רשליחסו",שלוםגרשםזכות,שלום

.510-527'עמ
מחקריםשלום
שבתאות,שלום
ץ"ש,שלום
הגמולשער

.ד"תשלירושלים,וגלגוליההשבתאותלתולדותומקורותמחקרים,-
.1991אביב-תל,ליבםיהודהההדיר,שבתאותמחקרי,----
.1974אביב-תל,ב-א,חייובימיהשבתאיתוהתנועהצבישבתי,----

עם,ד"תשכירושלים,ב,שעוועלדובחייםמהדורת,נחמןבןמשהרבינוכתבי
.שלז-שטו

הקדשרוחשער
ערוךתפתה

.ב"תרעירושלים,היילפריןמ"ממהדורת,הקודשרוחשער,ויטלחיים'ר
;ד"תקונציה,באזילהשלוםשראביעד'רמהדורת,ערוךתפתה,זכותמשה'ר

.אולמואברהםבןדניאליעקב'לר"ערוךעדן"עםנדפס
,ליידןשלהאוניברסיטהשבספריית)or.4720)3סקליגרי"כפיעללאוריוצאירושלמיתלמוד

,העבריתללשוןהאקדמיה,זוסמןיעקבמאתמבואועםותיקוניםהשלמותעם
.א"תשסירושלים
.1964גן-רמת,ומינותאמונהנתיבי,תשבישעיהו
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