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גרש שלו )בכתיב הלועזי  (Scholemנולד בברלי בשנת 1897
ונפטר בירושלי בשנת  .1982הוא היה ב למשפחה יהודית אמידה
ומתבוללת ,והגיע אל היהדות והציונות בשנות לימודיו באוניברסיטה
של מינכ  ,בה פתח בלימודי המתימטיקה וסיי בעבודת דוקטור
במדעי היהדות .בברלי התחבר אל כמה מיהודי מזרח אירופה שגרו
בה באות שני ,ביניה ש"י עגנו וזלמ רובשוב )שזר( ,והחל ליצור
קשר ע אנשי הרוח והמחקר באר %ישראל ,שאחד מה ,שעודד&
להמשי' במחקריו ותמ' בו כל חייו ,היה המשורר המלומד חיי
נחמ ביאליק.
בשנת  1923עלה שלו לירושלי ,ובמהרה הצטר) לסגל הספריה
של המכו למדעי היהדות – גרעינו של בית הספרי הלאומי
והאוניברסיטאי של היו .ש הנהיג ,בסיועו של שמואל הוגו ברגמ ,
את שיטת הקיטלוג של מדעי היהדות הנהוגה עד היו .כל אות שני
עסק בחקר הקבלה וספרותה ,וע הקמת המכו למדעי היהדות,
שהיה תחילתה של האוניברסיטה העברית ,הצטר) לחבר מוריו והחל
ללמד קבלה .רוב שנותיו היה פרופסור לקבלה באוניברסיטה
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העברית .הוא א) היה מראשוני החברי באקדמיה הלאומית
הישראלית למדעי ונשיאה הראשו .
בשני שאחרי מלחמת העול השניה הפ' שלו מחוקר מובהק
של הקבלה וספרותה ג לאחת הדמויות המייצגות של מדעי היהדות
בעול ,וספריו באנגלית ובגרמנית הקנו לו ש ג בקרב אנשי רוח
שעיקר עניינ לא היה הקבלה או היהדות .הוא זכה לתוארי כבוד
ועיטורי מאוניברסיטות ,מוסדות מחקר ומוסדות ציבור באירופה
ובארצות הברית.
על חייו בברלי  ,ועל שנותיו הראשונות בירושלי ,יל' הקורא אצל
דבריו של שלו עצמו בספרו מברלי לירושלי ,ע עובד ,תלֿאביב
תשמ"ב  .1928כ ימצא הקורא מידע מעודכ על ראשית דרכו של
שלו בירושלי ועל השלבי השוני של פרסומו בעול במאמרו
של שאול כ"" ,%גרש שלו ותחילת דרכו באוניברסיטה העברית",
קתרסיס  ,3אביב תשס"ה ,עמודי .144163
מראשית דרכו כחוקר עסק שלו בעיקר בספרות הקבלה וספיחיה
ובמקומה של תורת הסוד בהיסטוריה של ע ישראל .ידיעותיו
המדהימות במספר לשונות עתיקות וחדשות וספרות  ,בספרות ע
ישראל לדורותיה וללשונותיה ,ובשיטות המחקר הפילולוגיות
וההיסטוריות שלמד מרבותיו בגרמניה 'של הימי הטובי' – כל
אלה סייעו בידו להפו' את מחקר הקבלה מעיסוק של יחידי לאחד
העיסוקי המרכזיי של חוקרי היהדות ,ספרותה ותולדותיה .רבי
מחוקרי הקבלה היו ה תלמידיו ותלמידי תלמידיו ,ואי מי שעוסק
היו בתורת הסוד היהודית שאינו נזקק למחקריו של שלו דבר יו
ביומו .רבות מעמדותיו ההיסטוריות והפילולוגיות ,שכמה מה היו
חדשות ומפתיעות בשעת  ,הפכו זה מכבר לנחלת של כל החוקרי
במדעי היהדות – ע כל השינויי והשיפורי שהכניסו בה החוקרי
שבאו אחריו )ושללא השפעתו המכרעת של שלו לא היו מגיעי
אליה( .ג רבי מחוקרי הקבלה הדתיי ,שבראשית דרכו פסלו את
גישתו ההיסטורית לקבלה ולספר הזוהר )ששלו הראה נחרצות – ג
א לא היה הראשו שנקט עמדה זאת – שנכתב בימי הביניי ואינו
יצירתו של רבי שמעו בר יוחאי( ,רואי עצמ היו חייבי
להתחשב בעמדותיו .בכמה מפרסומיו הביע שלו ג עמדה
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'אידיאולוגית' ,לפיה בטאו הקבלה הלוריאנית והתנועה השבתאית את
רחשי לב הע לאחר השואה של גירוש ספרד ,וה הניצני
הראשוני של התודעה הלאומית היהודית שהגיעה לשיאה בציונות
ובהקמת מדינת ישראל .היו לא מעט אנשי מדעי היהדות – הבולט
בה ברו' קורצווייל – שראו בגישה אידיאולוגית זאת 'הקדמת
המאוחר' ואנכרוניז היסטורי ,א' ג הגדולי שבמתנגדיו העריצו
את מפעלו הענק בחקר הקבלה ,מקורותיה והשפעתה.
בי ספריו החשובי של שלו:
Major Trends in Jewish Mysticism, 1934 (and reprints).
The Messianic Idea in Judaism, 1971.

שבתי צבי ,שני כרכי ,ע עובד ,תלֿאביב תשל"ג .1973
המאמר שלפנינו יצא לאור לראשונה בחוברת ט' ,סיו ֿתמוז
תשכ"ג ,של כתב העת אמות ,בעריכת שלמה גרודזנסקי .הוא נדפס
מחדש ,ככתבו וכלשונו ,בכר' השני של אסופת המאמרי ,ההרצאות
והמכתבי של שלו דברי בגו ,שהביא לבית הדפוס אברה
שפירא ,ע עובד ,תלֿאביב תשל"ו .1976 ,אנו מכירי טובה
למערכת ע עובד על הרשות לחזור ולפרס מאמר זה כפי שנדפס
באותו כר'.
אנו מודי ג להנהלת בית הספרי הלאומי והאוניברסיטאי
בירושלי ,בעלי זכות הפרסו ) (copyrightעל כתבי גרש שלו ,על
שנתנו לנו את רשות לפרס מאמר זה.
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