
 של מיכאל שניידר  ההגות הערה על 

ומתוך השיחות הרבות   מתוך קריאה בדברים שכתב   , את תורתו של מיכאל שניידר  אני מביןברצוני לומר כיצד 

לכן  . מיכאל מעולם לא אמר שיש לו משנה סדורה ולא יהיה זה נכון לתמצת או להכניס למסגרת את דבריו.  שניהלנו

 אנסה לומר מעט ככל שרק אוכל. 

, או האלהת האדם וההתמזגות  " אפותיאוזה" א ונושאים עליהם דיברנו ההשל  גדול שמאגד את המגוון ה דאח  מושג 

במפורש, מבטאת עבורי את הנושא העיקרי שהניע את מיכאל  שלו באל. מילה זו, שכמעט ולא נשמעה מפיו 

מטטרון מלאך  בה עסק שנים רבות כל כך. בשיחותינו דיברנו הרבה על פני האל, על   חמורהלעבודה הפילולוגית ה

  הכהן הגדול בכניסתו לקודש הקדשיםעל  על קרינת פני משה, על עלייה לשמים בספרות בית שני, הפנים,   שר

נוגעים  . המשותף לדימויים אלה בכך שהם ..המשיחעל  , רבי שמעון בר יוחאי על  ,  כבוד ה' שמראהו כמראה 

 הגבול שבין האנושי לאלוהי.  בחציית 

חשב שיש שתי רשויות  הוא   , את מטטרון שם  מסופר שכשאלישע בן אבויה נכנס לפרדס וראה)חגיגה ט"ו.( בגמרא 

בהיכלות ובמרכבה לא רק שלא קיצץ בנטיעות של הפרדס אלא הוא   של שניידר   עיסוקש  ,. נראה בעיני בשמים 

הבטתי במגוון העצום, הכמעט בלתי נתפס, של  ו ושל   במשרדופיאר אותו. לפעמים כשהזדמן לי, עמדתי לבד   רומם

כבר   , את חייו. חלקם היו עבורי רחוקים וזוהרים כמו הכוכבים. בפעם האחרונה שעמדתי שם  ים קיפמ הטקסטים ש

שרק מי שחכם ומבין מדעתו מורשה   כשאמרה )חגיגה ב: א'(  חשבתי שלכך וודאי התכוונה המשנה , כתואחרי ל

הוא  אני חושב ש  זה. ושג של מ העיסוק של מיכאל במיסטיקה נעשה במובן העמוק והשלם ביותר לדרוש במרכבה. 

 בחן את הגבול בין אלוהים לאדם מתוך רצון אמיתי להגיע לדבקות באל. 

היה  והוא  מאכלים טעימים מלא אור ו ,בית גדול מ הקרינה מלאות. המשרד שלו היה חלק ניידרש  של נוכחותה

  בכתבי אבות הכנסייהמצא השראה בתוך טקסטים גנוסטיים ומתוך היציבות הזאת מיכאל  . לאורחים  תמיד פתוח

הדרך  אלוהות.   ראהמכיוון שגם בהם, אני מאמין, הוא  ,שלפעמים היו מונחים ברישול על גבי גמרות וספרי זהר 

אין   שנמצאת בתנועה מתמדת.  רקמה חיה אחת ל  אצלו   שזורל ותחושה שהכ תנושבה מיכאל דיבר על טקסטים נ

, שירה  םזורואסטריז   מאגיה,  , מחשבת חב"ד, מאניכאיזם, איסלם סוף, ממש כמו בגמרא.  ואין לה לה התחלה 

,  בייחוד .  לא משנה במה פתח, מתוך כולם האירה אלוהות  וציא מתהום הנשייה; שהוא האו טקסט אזוטרי   , רוסית

     .תה תחושה שהוא נהנה מנוכחותם יקולו היה מתנגן בנעימה מיוחדת והי  ,כשהיה מדבר על מלאכים  אני זוכר,

רר את המושג "צדיק" שתפקידו בזהר לחבר בין העולמות ולהנכיח את  במהלך שיעורי הזהר, יצא פעמים רבות לב 

הוא   . (21ישעיה ס' "ועמך כולם צדיקים" ): הדגישחזור ולל  היה חשובשניידר ל השפע האלוהי במציאות שלנו . 

הוא   לפי עניות דעתי, ספציפית שהיא נבדלת באופן מהותי משאר העולם .   מופת אמר שהצדיק הזוהרי איננו דמות 

 .     ולהיות פני ה' בעולם כנס להיכלות העליונים יהאמין שלכל אדם יש יכולת לעלות לשמים ולה

מיכאל   הגעתי לשניידר כדי לדבר אתו על האפותאיזה של המשיח במקרא ובספרות בית שני.   בפגישתנו האחרונה

אותי לטיול סביב מעלה אדומים והוביל אותי לחורשה קסומה שמעולם לא הכרתי. זה מאד הפתיע אותי    ולנה לקחו

הדרכים שסביב מעלה אדומים. זו הייתה השיחה הארוכה ביותר שאי פעם  כל חשבתי שהכרתי את גדלתי ו  ם כי ש

  מגיעהשל המילה מטטרון שהאטימולוגיה   אמראני נזכר ששניידר    , כשאני כותב מלים אלה,הייתה לנו. עכשיו 

אני מלא    .לפני כולם  מי שהולך לפני הצבא כדי ללמוד את הדרך  ,"מורה דרך" או   ו שפירוש  metatorהלטינית  מ

   הכרת תודה על כך שזכיתי ללכת בעקבותיו חלק כל כך חשוב מהחיים שלי.

 בני יונין 

 ערב סוכות, תשפ"א  תום השבעה, 

 

    

 


