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ראו אור | חדש על המדף

בשנות העלייה השלישית והפך לאחד 
ממשורריה המרכזיים של התקופה 

לצד אורי צבי גרינברג, אברהם 
שלונסקי, אלכסנדר פן ואחרים. 

לפנינו יומן שלמדן החל בכתיבתו 
עוד קודם שפרצה מלחמת העולם 

הראשונה והתמיד בה במשך עשור, 
ובכך יוצא היומן דופן בין יומנים 

אחרים של סופרים ומשוררים בני 
התקופה הן במידת הפירוט שלו והן 

במשך התקופה שלאורכה נכתב. 
היומן משקף עולם פנימי של משורר 

בהתהוות, על רקע הסוגיות שעמן 
התמודד: היחס אל הלשון העברית, 
היחס המורכב ליידיש, תפיסת הנוף 

והחברה האירופית מול מראות 
ארץ ישראל וחברת המהגרים שלה, 

וכל זאת על רקע אירועי התקופה 
ואווירתה. את היומן מלווים מבוא 

רחב והערות, תמונות ושירים שטרם 
ראו אור.

 קיצוץ בנטיעות
עבודת השכינה בעולמה של ספרות 

הקבלה המוקדמת
 צחי וייס

מאגנס, תשע״ו, 1708 עמ׳

אחד המאפיינים הידועים המבדילים 
את ספרות הקבלה מספרות יהודית 

מוקדמת יותר הוא תיאורה המפותח 

 רדיקליזם משיחי 
 במדינת ישראל

פרקים בסוד התיקון המשיחי 
בהגותו של הרב יצחק גינזבורג

 רפאל שגיא
גוונים, תשע״ה, 483 עמ׳

הרב יצחק גינזבורג – חסיד חב״ד 
המשמש כיום נשיא ישיבת ׳עוד יוסף 

חי׳ ועומד בראש מוסדות תורניים 
שונים ותנועות רוחניות – עולה 

לכותרות מעת לעת. במרכז משנתו 
הפוליטית הציבורית עומד רעיון 

חידושה האקטיבי של ׳מלכות ישראל׳ 
המשיחית שתבוא במקום מדינת 

ישראל הדמוקרטית והחילונית. בספר 
זה עומד רפאל שגיא על יסודות 

תורתו של הרב גינזבורג, על שורשיה 
האידאולוגיים ועל מטרותיה, ומציג 

תפיסה שלפיה אין מדובר בתורה 
רוחנית תאורטית בלבד אלא במשנה 

סדורה המציעה תכנית פעולה נרחבת, 
קונקרטית, מעשית ומסוכנת.

 יומן יצחק למדן
תרע״ד ]1914[ – תרפ״ד ]1924[

 אבידב ליפסקר )מהדיר(
אוניברסיטת בר־אילן, תשע״ו, עו+624 עמ׳

יצחק למדן נולד במלינוב 
שבאוקראינה ב־1897, עלה ארצה 

 ותפקידה המרכזי של הנוכחות 
הא־לוהית היהודית הנקבית – 

השכינה. ספרות המחקר שעסקה 
בקבלה הרבתה לעסוק במקור דמותה 
של השכינה ולברר מהיכן חדרה ללב 
התאולוגיה היהודית הפטריארכלית 

דמות א־לוהית נקבית. ספרו של 
וייס בודק מחדש את הנחת היסוד 

העומדת בבסיס הסוגיה, ומציג תמונה 
דיאלקטית שלפיה ספרות הקבלה 

לא רק הפיצה את האמונה בשכינה, 
אלא גם ביקשה לרסן ולמתן אמונה זו 
שהתפתחה מחוץ לחוגי המקובלים או 

בשוליהם, ואשר נתפסה בקרב חלק 
מהמקובלים ככפירה, כאמונה בשתי 

רשויות או כקיצוץ בנטיעות.

 קבלה ופסיכואנליזה
 מסע פנימי בעקבות 
המיסטיקה היהודית

 חביבה פדיה
ידיעות ספרים, 2015, 391 עמ׳

תורת הקבלה על ענפיה השונים, 
מהתחומים המרכזיים בעולם 

המחשבה היהודי, משפיעה כבר שנים 
רבות על עיצוב ההלכה והמנהג, על 

מחשבת ישראל ועל הקשר שבין 
האדם לא־ל, בינו לבין נפשו ותודעתו 

ובינו לבין סביבתו. הפסיכואנליזה, 
שפותחה בידי זיגמונד פרויד לפני 




