
 למיכאל שניידר ז"ל 
  ,למיכאל השר הגדול

  ,אמר רבי יצחק: כיון שהנשמה זוכה ליכנס בשערי ירושלים של מעלה
  ,מיכא"ל השר הגדול הולך עמה ומקדים לה שלום

  :מלאכי השרת תמהים בו ושואלים עליה
  ? )שיר ג ו( מי זאת עולה מן המדבר

  ? מי זאת עולה בין העליונים
  ? מהגוף החרב שדומה להבל, דכתיב )תהלים קמד ד( אדם להבל דמה

 והוא משיב ואומר: )שיר ו ט( אחת היא לאמה 
  ,זו היא כסא הכבוד, שהיא אם לנשמה -לאמה 

  ,שנגזרה ממנה -ויולדת לה 
  ,אלו שאר הנשמות שהן במעלתן למעלה -ראוה בנות ויאשרוה 

 והם הנקראות בנות ירושלם
...  

  "שמות משבחות לה, ואומרות: "שלום בואךשאר הנ 
 ( "מדרש הנעלם על הפסוק "וימת אברהם זקן ושבע ימים(

  .השר הגדול שהיה בינינו, ולא יכולנו לעמוד בפניו –אני חושב על מיכאל 
  .ומתקשה למצוא את המילים שראוי להתחיל בהם  –אני רוצה לספר על מיכאל 

 ומבין, שבמאבק שניטש  
  .""הפסדנו –שלמעלה ובין בית המדרש שלמטה  בין בית המדרש

  ? מתי פגשתי אותו לראשונה
כנראה שהיו לי הרבה פגישות ראשונות עם מיכאל שניידר. הפעם הראשונה כשעשו ביננו היכרות במחלקה, כזאת  

  .היכרות פורמלית, והוא כדרכו אמר שלום במאור פנים, והתייחס לפורמליות של האירוע, כמעט כבדרך אגב 
והייתה גם הפעם הראשונה שהתייחסנו זה לזה בניד ראש בספרייה הלאומית. כלומר, את דמות החוקר, היושב עם  

דניאל אברמס, כאשר הם מפענחים ומנתחים כתב יד, כבר הכרתי עוד קודם. אבל את המחווה בתנועת ראש, האומרת 

  .זאת מכבדים זה את זה אנו קצת מכירים, אבל עדיין לא חייבים לומר שלום זה לזה, ובכל 
הייתה גם הפעם הראשונה ששמעתי את השמועה הזו העוברת בלחש: אה, אתה לא מכיר, אבל שניידר הוא ממש גאון.  

  .זה סיפור בסדר גודל אחר. הוא מלומד כבני הדור הקודם –אני גם ממש זוכר כשסיפרו על אוזני, ששניידר 
דומה. בין היתר הוא היה עסוק בחשיפה של המסורות המיסטיות  שניידר היה חוקר יוצא דופן של המיסטיקה הק

  –היהודיות שהשתמרו בכתבים ובמסורות שלא היו חלק מן הזרם המרכזי של היהדות. בקיאותו בשפות הקדומות 

לגווניהן השונים העניקה לו נגישות ויכולת לספרות החיצונית, ולספרות הדתית הנוצרית והמוסלמית, לספרות  

שערי השמיים שאינם נפתחים בפני כל אחד, כי הלא כך למדנו ממנו, יש הרבה שערים לשמיים, בשפות   הגנוסטית.

שערי שמיים נפתחו, שכן בידיו ניתנו מפתחות   -שונות, בכתבי יד מגוונים, מסורות ייחודיות ואזוטריות, אבל בפניו 

 .לכל השערים
ה דווקא בכנס בחו"ל, כאשר שאל אותי אחד המשתתפים:  אבל אני חושב שהפעם הראשונה שנפגשתי עם שניידר, היית

מאיפה אתה? והשבתי: מבר אילן. ותגובתו שהפתיעה אותי הייתה: הו. הו. שניידר מלמד אצלכם. ולפי המבט המופתע 

בפני, הוא אמר: אתה, ככל הנראה לא יודע מי זה שניידר. וישב וסיפר לי מי זה השניידר הזה. כלומר, מי היה שניידר  

יהודים בברית המועצות של קודם הפרסטרויקה, כאשר היו לומדים את התרגומים שלו לרוסית. ומי היה שניידר  ל

לאחריה, וכאשר היה מעין שליח ישראלי להקמת ישיבה מטעם הרב שטיינזלץ. ובכלל, הוא היה מעין ציר 

הכבוד ומן המעמד ככל שרק יכול אינטלקטואלי יהודי מרכזי. איש שהאגדות קשרו לו כתרים, ושהוא עצמו ברח מן 

את שניידר בפרוזדור של בניין יעקובוביץ, וסיפרתי לו   -והפעם כבר לא במקרה  –היה. אחרי אותה הנסיעה, פגשתי 

מעט מן הרושם שקיבלתי. והפעם הוא עצר, ושאל אותי בדאגה, כאילו שוחחתי עם חוקר מן הק.ג.ב.: עם מי דיברת ?  

דיחות הדעת: אל תאמין לכל האגדות הללו. היו אנשים הרבה יותר חשובים ומשמעותיים  מי סיפר לך ? ואז השיב בב

 .בהתרחשות של הזהות היהודית בקרב האינטליגנציה הצעירה ברוסיה
ואז היה גם עוד שניידר, שכבר הפך להיות למיכאל, כאשר נפגשתי איתו לשיחה אישית, כחלק מן הכניסה שלי 

יכות, ובחיוך, ועם אירוניה עצמית מושחזת על התקופה הארוכה שאחרי העלייה ארצה, לתפקיד. ושם שמעתי ממנו באר



לא להיות לגורו. אתה יודע, שבימינו הרבה מאד   –ועל המעמד שהיה לו בקרב חבורת העולים, ועל הבחירה שלו של 

א אמר, היא גם ממש לא  אנשים מחפשים מורה שיהיה להם כמו "גורו". אבל, זו בחירה קלה ולא נכונה. וחוץ מזה, הו

מתאימה לי. אבל אתה ממשיך ללמד, הקשיתי עליו. והוא בדרך חיוכו השיב: לא בדיוק. כלומר, זה נכון. יש חבורה  

  .שאנחנו נפגשים וממשיכים ללמוד ביחד
 וכך, לאט לאט, בזכותו האדיבה של אליה דבורקין, קיבלתי גם מעט רשות להצטרף, או יותר נכון להציץ, לחבורה

המיוחדת הזו של האינטלקטואלים היהודים שעלו מרוסיה. במעגל הזה, מתאמצים לדבר עברית, רק בכדי שגם אני 

יים", כאשר גיבורי התרבות של אז, ממשיכים  מחנ אוכל להבין. אז כבר פגשתי שניידר אחר, ושמו: מישה. במעגל של "

תרבותית. ובמעגל הזה, שיודע להיפגש תחת השאלה להתנהל בשיח פילוסופי עכשווי, רוחני ומחויב אינטלקטואלית ו

מעין הקוד הרומז על מפגשי הלימוד ברוסיה של אז, התגלה מישה כאדם   -"אתם רוצים לבוא לשתות תה ביחד?" 

הרבה יותר נינוח, ומחוייך, ושיודע להוסיף הערה מלומדת מבלי להקניט את השומעים, ובשקט בשקט, מגלה לך כי גם  

הוא בקיא עד מאד. וכך גיליתי שרות קרא איוונוב, בעצם שייכת לדור   –העלית בדעתך שהוא מבין  בתחום הזה, שלא

השני של החבורה המלומדת והמיוחדת הזו. והיא תאפשר לי עוד מבט אל העולם הזה של שניידר וקהיליית  

 .האינטלקטואלים של העלייה
שרנסקי, והבנתי את יראת הכבוד ששרנסקי חש כלפיו. כאשר והיה עוד מיכאל שניידר שהכרתי, כאשר נפגשנו עם נתן 

הוא מספר לו: "אתה יודע, ניסיתי ללמוד את מורה הנבוכים בתרגום שלך לרוסית. זו פעם ראשונה שהיה לי הרבה 

יותר קל לקרא את הספר בעברית מאשר ברוסית. התרגום שלך מלומד מדי לאנשים כמוני. אולי בגלל שאין לי השכלה 

ופית". ואז שרנסקי שפחד שלא הבנתי, טרח להסביר לי, שמוטל עלי להבין את היקף הפרויקט המעמיק של  פילוס

תרגום מעין זה. שהרי שניידר )עוד פעם שניידר( שולט ברזי הפילוסופיה הערבית והיהודית של ימי הביניים. אז למי  

ו משניידר( לימוד של ערבית וערבית יהודית,  שטרם קראו את התרגום לרוסית, אוסיף כי הפרויקט הזה דרש ממישה )א

ביניימיות, ביחד עם התמצאות לרחוב ולעומק במסורות התיאולוגיות והפילוסופיות היהודיות   -ושלל שפות ימי 

  .והמוסלמיות, כולל הרפואה והמדע במסורות היווניות והמוסלמיות
 החוקר של החוקרים 

זוהי הדמות של המשורר, שהקהל הרחב כמעט ולא מכיר,   –שוררים יש ביטוי השמור לאנשי ספרות, המשורר של המ

אבל דווקא המשוררים הגדולים, יודעים להעריך עד מאד. נדמה לי שד"ר מיכאל שניידר יכול לענות להגדרה של  

  .""החוקר של החוקרים
חוקרות וחוקרי   אותו חוקר שהקהל הרחב לא ממש מכיר, אבל החוקרים לוחשים את שמו ביראה. כך עבר שמו בין

הוא גאון של ממש. הוא יודע הכל. אבל הכוונה הייתה לא כמליצה, אלא כמי שיודע הכל. הוא לא  –הקבלה, שניידר 

היה בעצם ארבעה  –ממש הסכים לשחק את המשחק האקדמי הרגיל. פעם סיפר לי משה אידל שהדוקטורט של מיכאל 

  .שיגיש כבר משהו, בתור דיסרטציהדוקטורטים. הוא ממש היה צריך ללחוץ עליו, בכדי 
 "באור פניך יהלכון"

במה הייתי רוצה לשתף אתכם ? באופן ההוראה השניידריאני. באופן שבו שניידר מרצה, כאילו אין הוא מכיר בתופעה 

הייחודית הזו ששמה שניידר, וממילא איננו מכיר באיכויותיו המיוחדות כחוקר וכידען מופלג. הוא מרצה, כאילו 

סטים הנפלאים שהוא מביא מדברים בעד עצמם, ועליו מוטלת המטלה הפשוטה של להוסיף ולהעיר כמה הערות הטק

קטנות. אמנם, ההערות הללו מפנות להערות אחרות, שמהדהדות עוד ועוד עולמות, אבל הוא כמורה, בסך הכל מחזיר  

מיימיים הללו, פוגשים מלאכים בעלי  ביד את המפתחות של הטקסטים הנפלאים והקשים. ואם מקשיבים לטקסטים הש

שמות אלוהיים, שבדרכן הניסית והרב תרבותית, מצליחים לעופף וללמד אותנו על הספרות היפה, ועל השדים 

והז'אנרים הספרותיים של רוחות הרפאים, ובאותה ההזדמנות גם מפגישים אותנו עם הידע ההיסטורי, והספרות  

בזמן הקצר שיש לו לשיעור הנוכחי, הוא מבקש רק להעיר כמה הערות קטנות. המדעית והמתמטית, ומה לא. ועל כן, 

אבל למי שמצליח לעקוב אחר הלך המחשבה השניידריאני, מגלה שהוא בבחינת "סחרחר משיאים". כל הרהור וכל 

  .איזכור מרתק מקודמו, ומעורר עוד ועוד מחשבות ורעיונות
ט מוכר מן התפילה "כי באור פניך נתת לנו תורת חיים". שימו לב,  וכך, מפנה אותנו המרצה מיכאל שניידר, לטקס

מסתבר שלתורה יש פנים. פנים זה אייקונין, כלומר כזה שכל מי שמתבונן מרגיש שהפנים מסתכלות עליו. כמו אדם  

ה  שנכנס לבית שמכוסה במראות. דימוי שכמובן כולכם מכירים היטב מן ההקשר הפאוליני. ומה שמיוחד ברעיון הז

שלתורה יש פנים, שהיא "באור פניך יהלכון". היא מאירת פנים, והיא מרובת פנים, ופניה מאירות, ומי שעומד באור  

הפנים, ממש יכול להימצא ברגע הזה של מתן תורה, שנעשה על ידי מאור הפנים. ומכאן, כבר אפשר להסיק ולהבין מה  

את פניו שלו, מול הפנים של התורה. וכמה נאה זה, שלפתע  המשמעות "כמים הפנים לפנים", שהרי האדם צריך להאיר 



המשמעות של הכינוי "שר הפנים" הופכת להיות מוארת באור חדש. ובאותה ההזדמנות גם מה המשמעות של שבעים  

פנים לתורה. ומה עומד מאחורי הביטוי שבעים לשון לתורה. לא, כמו שחשבתם שיש שבעים דרכים להתבונן בתורה,  

ה עצמה ניתנה בשבעים לשון. ושהתורה ניתנה בשבעים פנים. ואם הצלחתם לעקוב עד לרגע זה, מתחילה  אלא שהתור

להתבהר גם הדרשה של הפסיקתא, על הפסוק "אם אין פניך הולכים", מלמד שפני ה' הכוונה לתורה, שהרי יש לה 

צמו, וזהו מתן התורה שלו. כלומר, פנים. וכל אחד אומר "בי היא מבטת". אדם נכנס לבית, לתורה, והוא רואה את ע

זהו מתן תורה. ומתברר כי מאור הפנים, קשור לרבי מאיר, שבשל מאור הפנים, לא  –לראות את עצמנו בתוך התורה 

יכלו לעמוד על סוף דעתו, ועל כן לא פסקו הלכה כמותו. והנה מופיע מתוך האותיות, והמילים, וכתבי היד, והמפגש בין 

, ובין תרבויות שאיתנו, טקסטים וקשרים בין טקסטים, שאותם יכול להאיר רק מיכאל שניידר  תרבויות שכבר אבדו

  .שפניו מאירות אלינו באור הדעת, ובשבעים הלשון, ובשבעים הפנים, ובשבעים השמות
  ,מיכאל היקר

ך לכל כך  מיכאל השר הגדול, באתי אתמול לבית החולים להיפרד ממך. ביקשתי רשות מלאה, אשתך והשותפה של

הרבה מסעות, ולשבט הגדול שהקמתם. נכנסתי, ועמדתי שם לבד. עמדתי בשקט. לא העזתי לדבר. אבל אמרתי לך 

שהערכתי אותך מאד, שאני מאד גאה שהיית איתנו בסגל שלנו, שעשיתי הכל בכדי לכבד אותך ולאפשר לך להיות מי 

הרשית, קצת מרחוק, ועם חיוך ואירוניה. בכיתי עד  שאתה, וגם גיליתי לך את הסוד שאהבתי אותך. אבל רק כמו ש

  .מאד כשיצאתי
ִפּלֹות  תְּ ם לַּ ת ָכל   -התפללנו. קיווינו. רצינו. אך כמו שלימד אותנו שלונסקי: "גַּ ט אֶּ רֹון ָשמַּ חְּ יֹום אַּ ת. וְּ כֶּ ּלֶּ שַּ ת וְּ חַּ רַּ ִתפְּ

ָתָריו  ."כְּ
  .יש לנו עוד חוב גדול כלפיך, ונעשה את המאמץ להשיבו

  ,לשלוםצאתך 
 חנוך בן פזי

 

 
 

 

 


