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מאת

רם בן־שלום

מאמר זה עוסק בחוגי הקבלה שפעלו בדרום צרפת )פרובנס( במאה השלוש עשרה. חוגים אלו מתוארים 

במיוחד  קבלה,  למדו  פרובנס,  מערי  בכמה  שישבו  הכהן,  ויעקב  הכהן  יצחק  של  העדויות  בסיס  על 

בנרבון ובארל, וכתבו שם חיבורים בקבלה. רק לאחר תקופה ממושכת חזרו האחים הכהנים לקסטיליה 

לעומת  הפרובנסלית.  הקבלה  תורות  את  האישית,  היצירתית  פרשנותו  פי  על  אחד  כל  שם,  והפיצו 

מגמה רווחת במחקר שמתייחסת לכלל קבלת האחים הכהנים כקבלת קסטיליה, המחבר מציע לבחון 

את הגותם באופן ביקורתי, ולהפריד עד כמה שניתן בין היצירה הקבלית מפרובנס ליצירה המאוחרת 

מקסטיליה, וכך לחשוף את תורות חוגי ארל ונרבון. 

של  המיתית  הייסוד  מסורת  הרע.  ובמקור  השמאלית  האצילות  בתורת  במיוחד  עסק  בארל  החוג   

החוג התבססה על בואו של שליח מקובל שהעביר טקסטים מן המזרח. המחבר מראה במאמר זה כי 

למיתוס המזרח הייתה אז חשיבות רבה, בין היתר בגלל התגברות ההתנגדות לקבלה עד כדי הטלת 

צנזורה ושרפת כתבים קבליים. חוליה נוספת שנקשרה במיתוס המזרח הייתה חסידות אשכנז, שבגלל 

ההילה של מנהיגיה חיזקה את הסמכות של מסורות הקבלה. המחבר משייך את המיתוגרפיה הזו על 

המזרח־אשכנז־פרובנס לחוגים בפרובנס שכבר הייתה בהם נוכחות מובחנת של חסידי אשכנז. 

בפרובנס.  נוספים  במקומות  ואולי  בנרבון,  הקבלי  החוג  של  האקלקטי  האופי  מודגש  במאמר   

לצד השילוב שבין קבלה לפילוסופיה ומאגיה כבר ספג חוג זה את תורות חסידות אשכנז, באמצעות 

טקסטים ומורים מחסידי אשכנז שישבו שם. מקור חשוב ומרכזי שמלמד על תורת הקבלה האקלקטית 

הזו הוא האיגרת של שמואל בר מרדכי אל יקותיאל הכהן. העיון באיגרת מלמד גם על הקשר שבין 

יצחק הכהן לשמואל בר מרדכי. 

בהקשר זה עולה שאלת הזמן שבו שהו האחים הכהנים בפרובנס. בניגוד לעמדה המקובלת המחבר   

מביא ראיות חדשות התומכות בהקדמת תקופה זו בחייהם לשנות השלושים או הארבעים של המאה 

השלוש עשרה. באופן זה מורחבת גם הבנת ההקשר ההיסטורי של המחלוקת על 'מורה הנבוכים' )סביב 

שנת 1232(, ובמיוחד על ניסיונות תומכי הפילוסופיה המימוניסטים לדחות את רעיונות ההגשמה של 

חסידי אשכנז ושל חכמים מצרפת, שכבר התפשטו ברחבי פרובנס. גם יזמת הרמב"ן להביא להסכמה 

בין הפילוסופים למתנגדיהם בפרובנס מקבלת משמעות נוספת, לאור הידיעה שבקבלה הפרובנסלית, 

ובמיוחד בנרבון, בלטה באותה העת תורת אלעזר מוורמס.
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