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השלב המוקדם בכתיבתו של ר' משה די ליאון בענייני קבלה מוכר בעיקר מן החיבור האנונימי 'אור 

זרוע', שיוחס לו במחקר ובדין. על יסוד מחצית הספר שנשתמרה בשני כתבי יד ושרידים מחציו השני, 

הורכב ושוחזר רובו של הספר בידי מהדירו אלכסנדר אלטמן. אף על פי שזמן כתיבתו לא פורש, כמה 

סימנים מעידים על קדימותו בזמן לכל חיבוריו הידועים של ר' משה די ליאון בקבלת הספירות, ועל 

זה נקשרו בעבר חיבורים אנונימיים נוספים  שייכותו לשלב קדם־תאוסופי ביצירתו בקבלה. לשלב 

שקרובים בתוכנם ובסגנונם לשיטה המגובשת ב'אור זרוע', דהיינו שיטה המתמקדת בשמות ובאותיות 

החיבור  ועוד.  המרכבה  סתרי  המלאכים,  תורת  הגלגלים,  בתורת  עיסוק  של  יותר  רחב  מערך  בתוך 

הראשי בקבוצת החיבורים הזאת, ששרד בכתבי יד יותר מכל היתר גם יחד, מכונה בדרך כלל 'סוד 

דרכי האותיות והנקודות'. מצד אחד חיבור זה קרוב לשיטתו היסודית של 'אור זרוע', ומצד שני הוא 

'ספר  של  הזכרתו  בולטת  זה  חיבור  של  השונות  תעלומותיו  בין  הפסוודואפיגרפי.  באופיו  מתייחד 

הנעלם', שנעשו בעבר נסיונות לזהותו כחיבור ממשי שנותרו ממנו שרידים ידועים.

בעזרת בחינה מחודשת של כתבי היד שבהם נשתמרו, אציג במאמר זה תיאור חדש ומדויק יותר של 

חיבורים אלה וכן של השלב העיוני שאליהם הם שייכים. במוקד המחקר ניצבת תעודה חשובה אחת, 

בעקבות  מחבריהם.  ואת  האנונימיים  החיבורים  את  לזהות  שביקשו  החוקרים  לעיני  עמדה  לא  אשר 

'ספר אור זרוע' בשלמותו, מתוארים חלקיו שלא היו  זו מתגלה במאמר זה לראשונה  העיון בתעודה 

הנעלם'  'ספר  לתעלומת  הפתרונים  נתיבי  נגלים  כן,  כמו  בנספחות.  באה  ומהדורתו  כה  עד  ידועים 

האנונימיים  החיבורים  ליתר  זיקתו  בירור  לצד  האבוד.  הספר  מן  ארוך  שריד  זיהוי  בעקבות  הנזכר 

שנקשרו ל'אור זרוע', מוצגות לבסוף ראיות לזיהויו של ר' משה די ליאון כמחברו של הספר.

גילוָים וזיהוָים של ממצאים אלה, שחלקם הוחזק עד כה בגדר השערה, תורמים רבות לידיעותינו 

על השלב המוקדם ביצירתו של ר' משה די ליאון בקבלה. השריד מ'ספר הנעלם' חושף עדות יקרת־

נעלמים  כמה  לפענח  אפשר  ובאמצעותו  הפסוודואפיגרפית,  בפעילותו  ביותר  המוקדם  לשלב  ערך 

הפזורים בחיבורים האלמוניים האחרים. כמו כן, החיבורים החדשים פותחים פתח להערכה שונה של 

היחסים בין השיטות השונות לאורך שנות יצירתו בקבלה. תחת שרטוט תפנית חדה בין שתי שיטות 

בין השיטות לאורך  יחסי־גומלין  יותר הדרגתית, שלפיה נרקמו  זה תמונה  נבדלות, מוצעת במחקר 

שלביה השונים של יצירתו הענפה.
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