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ועתה אצייר לך
עגולה ומשם תבין
מה שצריך להבין
התרשים הקבלי כציור אפיסטמי

א .אילנות קבליים
אין הגדרה אוניוורסלית ועל–זמנית למונח תרשים ( 1.)diagramבמאמר זה
אאמץ הגדרה נוחה ופשוטה :תרשים הוא ציור שבאמצעותו חושבים; 2התרשים
3
דורש מהמתבוננים להסיק מסקנה על המצויר בו על ידי מעקב אחר חלקיו.
במאה השתים עשרה חלה במערב עלייה גדולה בשימוש בתרשימים ,עד כדי כך
שהיום היסטוריונים מדברים על המפנה התרשימי ()the diagrammatic turn
בתקופה זו 4.במאה השתים עשרה עלתה גם הקבלה .המקובלים הראשונים
לקחו חלק ברנסנס הידוע של המאה ,ורובם ככולם הכירו היטב את הפילוסופיה
עוד לפני שפנו לעסוק בקבלה .לפיכך לא מפתיע שהמקובלים ,כמו חכמי
*

1
2
3
4

מחקר זה נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע (מענק .)1259/14
תודתי לד"ר אליעזר באומגרטן על עזרתו המתמשכת בכלל
ובסקירת כתבי־יד רבים בשלבי הכנה מוקדמים של המאמר
בפרט .תודתי גם לד"ר מנחם קלוש ,שבמקרה זה ,כמו בהרבה
מקרים אחרים ,היה הראשון שהבחין בחומר הראוי למחקר.
אני גם מודה לתלמידי הרב אסף פרומר על עזרתו בעריכת
חלקו השני של המאמר ברגע האחרון .לבסוף תודתי לצוות
המסור במכון לתצלומי כתבי־יד עבריים שבספרייה הלאומית
בירושלים ולידידי האספן הנדיב ,בעל החזון של 'מפעל
האילנות' ,ויליאם גרוס.
לותי וסמטס.
לדיון מעודכן בתרשימים ראו :קריימר ולונגברג.
פרנקלין ,עמ׳ .55
כהן.
פעמים ( 152- 150תשע"ז) ,עמ' 288 –235
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התקופה בתחומים אחרים ,שילבו בכתביהם תרשימים  -ודווקא את הסכֵמות
שהיו הנפוצות ביותר בקרב מלומדים בני הזמן 5.המונח השכיח ביותר לתרשים
קבלי היה אילן ( ,)arborעל שם צורתו .סכמת העץ הייתה בשימוש רחב בימי
הביניים בתחומים רבים ומגוונים ,ביניהם לוגיקה ורטוריקה 6.הביטוי הנוכח
והנגיש ביותר היה ללא ספק אילן היוחסין ובראש ובראשונה אילן הייחוס
של ישו ,שכונה אילן ישי ( ,)Arbor Jesseושעוצב במגוון רחב של חומרים:
בכתבי–יד מאוירים ,ויטראז'ים ,גילופים בעץ ועוד 7.השימוש בסכמה זו התעצם
במאה השתים עשרה ,במסגרת העיסוק בספרו של אריסטו 'קטגוריות' ובפרט
בהקדמה המפורסמת של פורפיריוס לחיבור זה 8.אמנם פורפיריוס עצמו לא
השתמש בתרשים בחיבורו המקורי ,אך במאה השתים עשרה החלו להציג את
סולם ההוויה שלו כתרשים בצורת עץ ,ומאז הוא נודע בשם אילן פורפיריוס
( ,Arbor Porphyrianaאיור  .)1תרשים זה מציג את סולם ההוויה מהמדרגה
העליונה עד ביטוי מסוים של הבריאה על ידי סדרת הבחנות 9.הפצת המהדורות
הרבות של האילן המדעי ( )Arbor Scientiaeשל רמון לול במאות החמש
עשרה והשש עשרה תרמה לעלייה בשימוש בסכמה זו כאמצעי לארגון ידע
10
בעת החדשה המוקדמת (איור .)2
לאחרונה תרשימים מעוררים תשומת לב בקרב חוקרי תולדות האמנות,
כחלק מהעניין ההולך וגובר באמנות שמחוץ לקנון המסורתי ובציורים שאינם
אמנותיים ממש 11.גם חוקרי תולדות המדע מתעניינים כיום במרכיבים חזותיים,
שעד זה לא כבר נחשבו טפלים ומשניים לטקסטים כתובים 12.לאור העניין
הרב בהצגה חזותית של ידע ,זכו האילנות מימי הביניים ואילך לתשומת לב
מחקרית .בהקדמה לקובץ מאמרים המוקדש כולו לנושא זה כתבו העורכות,
פיפה סלוניוס ואנדראה וורם ,כי תרשימים בצורת עץ -
הציגו הייררכייה וקוהרנטיות במונחים חזותיים ,וציירו יחסים
קונספטואליים בין מרכיבים פרטיים מגוונים לבין השלם ,ובכך הפכו
 5אני מפתח נקודה זו במאמרי חיות ,ספרות לספירות.
 6קלאפיש־צובר ,העץ ,בפרט עמ׳ .295 -294
 7קלאפיש־צובר ,אילן היוחסין .וראו גם :קוג'מן־אפל ,בפרט
עמ׳ .191 -189
 8איוונגליו.
 9דרוקר ,עמ׳ .105 -95
 10על ההתקבלות של לול בקרב הוגים יהודים ראו למשל :היימס.
 11ספרה של אסמאייר ומאמרו של אוונס היו פרסומים מכוננים
של מפנה זה .וראו גם :אלקינס.
 12ספרו של מורדוק ומאמרו של רודוויק נמנים עם הפרסומים
המכוננים של חוקרי תולדות המדע.
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יוסף חיות  /התרשים הקבלי כציור אפיסטמי

‘ 1אילן פורפיריוס'
(,)Arbor Porphyriana
מתוך ה'דיאלקטיקה' של פטר מספרד
(, )Peter of Spain, Dialectica
לייפציג ,גרמניה( 1474-1472 ,כ"י לונדון,
ספריית ולקום ,55 ,דף 202ב)

 2׳אילן המדע׳ ,דף השער של ספרו של
רמון לול ( ,)Llullברצלונה 1505
פעמים ( 152-150תשע"ז)
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רעיונות קשים לידידותיים ולנגישים יותר לקהל היעד שלהם .בו בזמן
[אילנות] מפרשים את הסדר שהם מציגים כסדר טבעי ,שיש בו גידול
וצמיחה .אילנות הם סמלים רב משמעיים [ ,]polyvalentהמסוגלים
להמריץ את המחשבה ברמות שונות של חיבורים ,ובכך לעורר את היכולת
13
המטפורית היצירתית של התודעה האנושית.
יהודים מלומדים בימי הביניים הכירו היטב את סכמת האילן בווריאציות
שונות .כבר בכתבי–יד קבליים מוקדמים ביותר היא שימשה להם ,לצד סכמות
אחרות ,להצגת הספירות  -הקטגוריות האלוהיות שבלב תורתם האזוטרית .עד
לאחרונה לא קטלגו ספרנים את מרבית התרשימים הללו ,אם כי הביבליוגרף
הדגול מוריץ שטיישניידר ( )1907-1816נהג לציין  ,Porphyriusbaumאילן
14
פורפיריוס ,בערכים שכתב על כתבי–יד שהיה בהם תרשים כזה.
ולמה בחרו המקובלים את הסכמה הרווחת הזאת כדי להציג את המבנה
הסמוי  -כמעט מתבקש לנקוט את הלשון תת–אטומי  -של העולם האלוהי?
אפשר לקשור בחירה זו למעמד סכמת האילן בתרבות המלומדת בת הזמן,
למשמעויות הסכמה ,כפי שציינו סלוניוס ווורם ,ולמקום המיוחד של העץ
כסמל בספרות היהודית לדורותיה .בעניין מעמדו של העץ בספרות היהודית
יש לציין בפרט שהמשמעות העמוקה מאוד של עץ הדעת ועץ החיים בטווח
הארוך ( )longue duréeשל היצירה היהודית המקראית והחז"לית בוודאי
תרמה למרכזיותו של האילן הקוסמי בספרות הקבלית הקדומה 15.לדוגמה
על פי 'ספר הבהיר' ,מהחיבורים המכוננים של ראשית הקבלה ,אומר הבורא
'אני כשנטעתי אילן זה להשתעשע בו כל העולם ורקעתי בו הכל וקראתי
שמו כל ,שהכל תלוי בו והכל ממנו יוצא' 16.לפיכך עלייתו של האילן הקבלי
התאפיינה בשימוש באילן לא רק בתור סכמה המארגנת ידע  -כפי ששימש
את הסכולסטיקנים בני הזמן  -אלא גם כציור המשקף את המבנה האמִתי של
17
האלוהות ושל המציאות כולה.
13
14
15

16
17
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סלוניוס ווורם ,עמ׳ .3
שטיינשניידר ,עמ׳  ;18§ ,6בוזי ,עמ׳ .78
ראו בהרחבה :חיות ,ספרות לספירות .לשאלת המודעות
היהודית למשמעותן של הסכמות הללו בתרבות הנוצרית
הסובבת ראו :קוג'מן־אפל .וראו גם :רובינסון.
ספר הבהיר ,סי׳  ,14עמ׳  .125וראו :וולפסון ,האילן.
בדיוניו בציורים שהציעו מקובלים לאילן הספירות נקט
ר׳ משה קורדוברו את הלשון מציאות ,במיוחד בביקורת על
ציור שאינו משקף אותה .ראו :קורדובירו ,שער סדר עמידתן,
עמ' לד ע"ב  -לט ע"א; וכן :חיות ,ספרות לספירות.
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 3אילן קבלי ׳בוטני׳ ,מתוך קובץ
בקבלה ,איטליה( 1578 ,כ"י ירושלים,
הספרייה הלאומית ,Heb. 8°2964
דף 13א)

 4יוהנס דה סקרו בוסקו (Joannes

 ,)de Sacro Boscoגלגל העולם
( ,)De sphaeraונציה 1478
(באדיבות ספריית תולדות המדע של
אוניברסיטת אוקלהומה)
פעמים ( 152-150תשע"ז)
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לא כל שרטוט שניתן לכנות אילן פורפיריוס דומה לאילן בטבע 18וכולל
ייצוג ברור של יסודות בוטניים כגון שורשים ,גזע ,ענפים ,עלים ,פרחים או
פרות .בדרך כלל המינימום שנדרש היה גזע וענפים ,ללא תוספות פיגורטיוויות
(דוגמה מודרנית יחסית של אילן כזה היא התרשים המפורסם של צ׳רלס
דרווין) 19.עם זאת תרשימים בעלי מאפיינים בוטניים נפוצים למדי בכתבי–יד
נוצריים ביניימיים 20,אך הם נדירים בכתבי–יד קבליים (איור  21.)3יתרה מזו,
שלא כבעולם הנוצרי המלומד ,בספרות קבלית הכינוי אילן משמש מטונימיה
לתרשימים קבליים מסוגים שונים ,כולל סכמות שאין להן כל קשר לעצים.
כאמור גם סכמות תרשימיות אחרות ,ובפרט שרטוטי העיגולים הקונצנטריים
המוכרים מהמסורת האסטרונומית–אסטרולוגית והטבלה הרב תכליתית שימשו
מלומדים  -ובהם מקובלים  -לארגון וייצוג של ידע (איור  22.)4המקובלים
הרבו להשתמש במיוחד בעיגולים הקונצנטריים מספרי התכונה ,משום שגם
הם נתפסו כמשקפים את המבנה האמתי של העולמות החומריים והרוחניים
כאחד ,את השמים (כוכבי לכת ומזלות) ואת שמי השמים (רקיעים ,שכלים או
23
ספירות) .ואכן בספרות הקבלית מופיע הביטוי אילנות עיגולים וכיוצא בו.
על אף התגברות העניין בתרשימים בספרות המחקר של הדור האחרון,
העיסוק בהם במרחב היהודי עוד בחיתוליו' 24.מפעל האילנות' הוקם על מנת
לחקור תרשימים קבליים מאז הופעתם ועד ימינו 25.במחקרנו במסגרת זו
הושם דגש על מגילות אורך ( - )rotuliמגילות קבליות אנכיות 26.שותפיי
18
19
20
21

22

23
24

ורבון.
גונטייר.
קלאפיש־צובר ,העץ ,עמ׳ .295 -294
ראו למשל :כ"י ירושלים ,הספרייה הלאומית ,Heb. 8°2964
עמ׳  .13וראו גם :כ"י וטיקן ,הספרייה האפוסטולית Cod. ebr.
).346 (http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.ebr.346/0010
אוונס .על תרשימים וטבלאות בספרי עברונות ראו :קרליבך.
דוגמה יפה של כתב־יד של ספר עברונות ראו :כ"י ירושלים,
הספרייה הלאומית ) .Heb. 8°2380 (https://goo.gl/xA5RRiבלי
להקדים את המאוחר אציין שהסברה שמטרת כל תרשים היא
להבהיר אינה מוצדקת; אפילו סכמה פשוטה כמו טבלה יכולה
גם להגביר את העמימות סביב הנושא המוצג בה .ראו :וליס.
ראו למשל :אידל ,צבעים ,2015 ,עמ׳ .51
בוזי; חיות ,קבלה; סגול.
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 26בדבריו על אודות המדיום הזה הציע בית־אריה את המונח
תכריך ככינוי החז"לי המקביל למונח  .rotulusעד כה לא נזכרו
התכריכים הקבליים בדיונים קודוקולוגיים ,ובהתאם לכך
הניחו החוקרים שהשימוש במדיום זה נמשך עד המאה האחת
240
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במפעל עוסקים בגילוי ואיסוף ,מיוןִ ,קטלוג במסד נתונים והוצאה לאור בדפוס
ובגרסאות מקוונות של תרשימים קבליים מכל העולם היהודי (איטליה ,צפון
אפריקה ,מזרח אירופה ,עיראק ולאחרונה אף תימן וכורדיסטן) 27.עד כה אותרו
וקוטלגו כ– 150מגילות אורך ויותר מ– 300תרשימים בתוך קודקסים ,ויש לנתח
כל אחד ואחד מהם ניתוח חזותי–צורני וטקסטואלי–פילולוגי.
בד בבד עם העיסוק במחקר בסיסי עלינו לשאול את השאלות הגדולות:
מי יצר אילנות  -כלומר את התרשימים הקבליים בשלל צורותיהם  -עבור
מי ,ולָמה? לְמה נועדו האילנות ,וכיצד השתמשו בהם? איך המחישו אילנות
ידע קבלי? מה הוסיף תרשים  -בעיני מקובלים  -לדיון קבלי מילולי ,ומה
היה מעמדו ההרמנויטי והאפיסטמי ביחס לדיון המילולי? במסגרת המאמר
הנוכחי ברצוני לדון בעיקר בשתי השאלות האחרונות ,וזאת בעזרת תובנות
שהתפתחו במחקר בשנים האחרונות בקרב חוקרים שדנו בממד האפיסטמי
של תרשימים בגופי ידע שונים לאורך ההיסטוריה .חוקרים אלו בחנו את
מקומו של התרשים בהעברת ידע ואף בהמצאתו ,כליווי או כתחליף לתכנים
מילוליים .במחקריהם כינו תרשים המתפקד בצורה כזאת ציור אפיסטמי
( 28.)epistemic imageההיסטוריה הארוכה של ציורים אפיסטמיים והעובדה
שאין סיווג קבוע לסוגים השונים של ציורים כאלו ולמשמעותם 29,מחייבות
אותנו להתייחס לכל תרשים בהקשרו ההיסטורי המסוים .כל אחד דורש עיון
שיעמוד על משמעותו  -לרוב לאור הטקסטים המלווים אותו  -מינוחו ,ייעודו
ואופן תפקודו .אם האילנות הקבליים הם סוגה של ציורים אפיסטמיים 30,יש
לשאול שאלות אלו על כל תרשים קבלי .כמובן אפשר להניח שקיים דמיון
משפחתי בין תרשימים הקשורים לקורפוס מובחן ,ועם זאת השוני בתוך הסוגה
מובטח כתוצאה ממאות שנות עשייה קבלית של מקובלים מאסכולות שונות

27

28
29

30

עשרה בערך .ראו :בית־אריה ,עמ׳  .45 -43על התכריכים
המאגיים מגניזת קהיר ראו :בוהק.
על האילן מאיטליה ראו :באומגרטן ,עין הנביא; ממרוקו:
באומגרטן ,דרשות; מכורדיסטן :באומגרטן ,מכורדיסטן;
באומגרטן ,ספראי וחיות.
לותי ,למה ואיך ,עמ'  .183ראו גם :לותי וסמטס.
כלומר המונחים תמונה ,ציור ,צורה ,תרשים ,שרטוט ,רשימה
וכיוצא באלה שימשו בשימושים שונים ומגוונים לאורך
ההיסטוריה ומשמעותם משתנה .על החוקרים לבחון את
המשמעות של כל מונח לגופו ובהקשרו הספציפי.
המקובל הנוצרי גיום פוסטל ראה באילנות הקבליים סוגה
בפני עצמה .ראו :וייס ,פוסטל ,עמ'  ,215 ,77 ,74 ,70 -68הערה
 .287אני מודה ליהודית וייס על שהפנתה אותי למקור זה.
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ובקהילות יהודיות בכל קצווי תבל .ברצוני להתמקד בהמשך דבריי במקרה
בוחן ,בתרשים קבלי אחד  -נזיל למדי במופעיו השונים  -ולבחון את אופיו
כציור אפיסטמי; מה הוא היה אמור להעביר למתבוננים בו לאור  -ולעומת -
הטקסט שלידו הופיע? מקרה הבוחן הוא תרשים מיוחס ונדיר ששורטט בדור
הראשון לקבלת האר"י.
ב .קבלת האר"י
קבלת האר"י ,המבוססת על תורותיו של ר' יצחק לוריא ( ,)1572-1534אינה
קלה להבנה ,בלשון המעטה .ר' חיים ויטל (רח"ו ,)1620-1542 ,תלמידו
המובהק של האר"י ,כתב כי את הקבלה שקדמה לזו של מורו אפשר ללמוד
בתוך מספר ימים ,ואילו קבלת מורו חסרת תקדים במורכבותה 31.בעיסוקה
באלוהות התאפיינה הקבלה מראשיתה בשיח מרחבי–מכני–אובייקטיווי,
והקבלה הלוריאנית הביאה נטייה זו לשיאים חדשים 32.הארוס הזוהרי נכנע
לאנטומיה הלוריאנית  -במקום לנהל רומן עם העלמה היפה התייחס אליה
המקובל הלוריאני בתור מושא לניתוח 33.השיח של קבלת האר"י מיקם אותה
באופן מובהק במרחב של חכמות הטבע הטרום–מודרניות ,כחכמה מדעית
על פי קריטריונים בני הזמן 34.אמנם התמקדותה בעולמות העליונים הבחינה
אותה משאר חכמות הטבע ,אבל הִקרבה בשיח והשאיפה למיפוי מפורט
של תחום עיונם תרמו לתפיסה של מקובלים את עצמם כעין אנשי מדע.
תפיסה זו הייתה מקובלת או לפחות סבירה בעיני מדענים חשובים בעולם
הנוצרי בעת החדשה המוקדמת 35.העצמת השיח האובייקטיווי בקבלת האר"י
וניסוחה כשיח רפואי התרחשו בתקופה שבה הבין לאונרדו דה וינצ'י את הגוף
כמכונה עילאית והציגו כך 36.במסגרת זו היה התרשים למרכיב חיוני בהוראתה
ובשימושה של קבלת האר"י.
31
32
33
34
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ויטל ,שער ההקדמות ,דף ד ע"א; פאפרש ,עץ חיים ,א,
הקדמת רח"ו ,דף יט ע"ב.
על השיח המכניסטי של קבלת האר"י ראו למשל :ליבס,
מיתוס; חיות ,קבלה; ספראי; ויינשטיין.
על הארוס שב'זוהר' ראו :ליבס ,ארוס .על משל העלמה ראו
לאחרונה :וייס ,עלמה.
לעומת זאת באזוטריות המודרנית נעשה שימוש בשיח מדעי
בלי לאמץ מתודולוגיה מדעית .ראו :המר ,עמ׳ ;204 ,37 -36
וכן :פלסנס.
קודר; חיות ,קבלה.
גלוצי; וראו :תמרי.
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בעיסוקה במבנה ובתפקוד של העולמות העליונים השתמשה קבלת
האר"י בתרשימים בהיקפים דומים לשימושם בתחומים כגון גאומטרייה
ואסטרונומיה .ניתן לומר כי מטרתה של קבלת האר"י ,בדומה לתחומים אלה,
הייתה 'לצייר את הבלתי נראה' 37.ואכן הסוגיות האפיסטמולוגיות שעמן
38
התמודדו המקובלים דומות למדי לאלה שעמן התמודדו חכמי הגאומטרייה.
הקבלה נתפסה לעתים קרובות בקרב מלומדים נוצרים  -ואף יהודים -
כחכמה מתמטית–גאומטרית ,מין ביטוי של האסכולה הפיתגוראית; כדברי
ר' יוסף שלמה ֶדלמֶדיגו (' ,)1655-1591הקדמונים אמרו שהשם ,כל עִסקו
הוא בגאומטריה כל היום היא שיחתו' 39.ברמה האפיסטמית מעניין להשוות
בין המצב בגאומטרייה ובין המצב בקבלה .למשל ידועים לנו הוויכוחים
בקרב המתמחים בגאומטרייה בשאלת המעמד האפיסטמולוגי של התרשים
במסורת האֶּוקלידית (על שם המתמטיקאי היווני אֶּוקלידס) 40.כל עמדה
במחלוקת הייתה מעוגנת בגישה פילוסופית ייחודית למתמטיקה ולהוראתה.
היו הוגים ,מגוטפריד וילהלם לייבניץ ועד ברטרנד ראסל ,שסברו כי עדיף
ללמד מתמטיקה ללא שימוש בציורים כלל; על פי תפיסתם תרשימים אינם
יכולים להיחשב טיעונים  -וכל שכן הוכחות  -לדבר ,ואף עשויים לבלבל
את העוסקים בתחום .אחרים ,מאפלטון עד עמנואל קאנט ,סברו שציור יכול
ואף אמור לעורר הבנה אינטואיטיווית ,אפריורית ,ולהחזיר ללומד ידע נשכח;
מבחינתם תמונה אחת הייתה מסוגלת לעזור לתלמיד להבין מה שאלף מילים
41
אינן יכולות להבהיר ,וכן סברו כי תרשים יכול להיחשב טיעון לכל דבר.
כתוצאה מהעמדות המנוגדות הללו יש כתבי–יד של חיבורו של אוקלידס
'יסודות' המכילים תרשימים רבים ,וכתבי–יד אחרים של אותו חיבור כמעט
42
ללא תרשימים.
37
38
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אפיון זה לקחתי מקמפ.
עם זאת השפעת הציור האסטרונומי בולטת יותר ביצירות
קבליות.
ספרו של דלמדיגו ,תעלומות חכמה ,מסתיים בעמוד נפתח,
עליו תרשים לוריאני .דלמדיגו ,ב ,דף יג ע"א .על קבלה
והאסכולה הפיתגוראית ראו :אידל ,רויכלין.
נורמן.
ראו למשל :ברדקמפ ושניידר.
יחס שלילי לתרשימים יכול לבוא לידי ביטוי גם בהעתקה
רשלנית שלהם ,בוויתור חלקי או מלא עליהם בהכנת כתב־
יד למהדורת דפוס ועוד .על התרשימים שהכין ג'ורדנו ברונו
( )1600 -1548לספריו ,ושעובדו ברשלנות על ידי עורכים רבים
במשך הדורות ראו :סייבר.
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גם בחלק מכתבי–היד של חיבורי האר"י אין תרשימים כלל 43.זאת ועוד,
לפי ממצאי מחקרינו בעוד שבכתבי–יד של חיבור לוריאני שהועתקו במרחב
תרבותי מסוים יש תרשימים רבים ולפעמים אף אסתטיים ,כתבי–יד של אותו
חיבור ממרחב תרבותי אחר עשויים להיות נטולי תרשימים לחלוטין 44.ייתכן
שהשוני כאן נבע פחות מעמדות עקרוניות כדוגמת אלו של אנשי הגאומטרייה
ויותר מהשפעות תרבותיות רחבות (ועמומות) .העובדה שמדובר בשוני בין
כתבי–יד מאזורים גאוגרפיים רחוקים מעצימה את הפרשנות התרבותית של
התופעה ,שגם היא מוכרת מחוץ למרחב היהודי–קבלי .למשל לחוקרי תולדות
המדע בימי הביניים מוכרת התופעה שעותקים של חיבורים מסוימים שנעשו
במערב הלטיני מכילים איורים מדעיים רבים יותר מאלו שבמקביליהם
45
הביזנטיים והערביים.
ג .התרשים
בכתבי–יד המוקדמים ביותר של ׳ספר הדרושים׳ לרח"ו ,שנעתקו סביב שנת
 1600בדמשק ,בחיי המחבר ואף בקרבת מקום מגוריו ,נמצא תרשים פשוט
למדי הממלא את רוב הדף שעליו שורטט או את כולו 46.משתי סיבות ,אחת
43

44

45
46
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יש לציין שתרשימים מופיעים בכתבי־יד קבליים מראשיתה של
הקבלה ,אבל במאמר הנוכחי אתמקד בתרשימים לוריאניים
מסוף המאה השש עשרה ואילך .זאת ועוד ,על פי כמות
התרשימים ביחס לכמות הטקסט ב'כתבי האר"י' ,אפשר לחשוב
שוליים בהם  -דבר המסביר ,לפחות באופן חלקי,
שהתרשימים ִ
מדוע אין שום אזכור שלהם בשלושת הכרכים העבים של אביב"י,
קבלת האר"י .אך לעניות דעתי למרות שוליותם מבחינה כמותית,
כשוליים בחשיבותם,
ִ
רח"ו וגדולי ממשיכי דרכו לא ראו אותם
כפי שעוד יתברר בהמשך המאמר הנוכחי.
לדוגמה ניתן להשוות את כתבי־היד של ספר 'אוצרות חיים'
לרח"ו מאיטליה לאלו שהועתקו בצפון אפריקה .כתבי־היד
האיטלקיים כוללים תרשימים רבים ,חלקם מרשימים מאוד
מבחינה אסתטית ,ואילו בעותקים מצפון אפריקה כמעט אין
תרשימים.
איסטווד.
'ספר הדרושים' בעריכת ר׳ אפרים פאנציירי הוא בעיקר אוסף
של כתבי ויטל מוקדמים' ,קונטרסי הטיוטות' בלשון אביב"י.
ויטל עיבד טיוטות אלה לחיבורו הגדול ספר 'עץ חיים' .אביב"י
עמד על כך שבעריכה של פאנציירי יש דרושים ופסקאות
מכתבי ר׳ ישראל סרוק ור' מנחם עזריה (הרמ"ע) מפאנו  -פרט
מעניין בפני עצמו .ראו :אביב"י ,קבלת האר"י ,א ,עמ' .347
יוסף חיות  /התרשים הקבלי כציור אפיסטמי

 5תרשים מתוך ‘ספר הדרושים׳ לרח"ו בעריכת ר׳ אפרים פנצירי ,דמשק ,בערך ( 1600כ"י ירושלים,
ספריית הרב יעקב משה הלל  ,572דף נד ע"א; באדיבות הרב משה הלל)
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כללית ואחת פרטית ,בחרתי להתמקד בתרשים זה ,בפרט כפי שהוא מופיע
47
בכ"י ירושלים ,ספריית הרב יעקב משה הלל  ,572דף נד ע"א (איור .)5
ראשית ,קבלת האר"י ,בגישתה ה'אובייקטיווית' לאלוהות ,דרשה ויזואליזציה
של הטופוגרפיה והמכניקה הדינמית של העולמות העליונים .בהתאם לכך
המסורת הלוריאנית עשירה בתרשימים  -חלקם מורכבים במיוחד  -לעומת
אסכולות קבליות שקדמו לה 48.שנית ,זהו לכאורה תרשים שיש בו מן
המורכבות הלוריאנית אך הוא אינו משתרע על פני מגילה באורך מטרים רבים
כמו האילנות מן המאה השבע עשרה.
תרשים זה הועתק מתרשים שצייר רח"ו עצמו ,כחלק בלתי נפרד מדרוש
המוקדש לסיכום מקוצר של התורות הקוסמוגוניות של האר"י .את כתב–היד
העומד במרכז דיוני העתיק ר׳ אפרים פאנציירי (או סופרו האישי) ,שפעל
בדמשק בשכנות למורו רח"ו 49.ספריו ,כולל התרשים ,כנראה הועתקו
בהשגחתו של רח"ו 50.אף שרח"ו הוסיף לחיבוריו מספר תרשימים ,ייתכן
שתרשים זה הוא הציור שהזכיר ר׳ מאיר פאפרש ( )1662-1624בכינוי הדף
המצויר או דף הציור 51.כינויים אלו מעידים על ייחודיותו של הציור ,אולי
מחמת אופיו העצמאי  -תרשים על דף שלם ולא ציור קטן המשולב בטקסט -
או אולי מחמת היותו תורה מצוירת ולא מילולית .פאפרש ,עורך הספר 'עץ חיים',
שהוא העריכה הקנונית של קבלת האר"י ,הזכיר את הציור הזה בספרו ׳אור זרוע׳
47
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אני מודה לרב משה הלל על הרשות שנתן לי לפרסם כאן את
הציור מכתב־יד זה .כתב־היד היה בסיס למהדורה שיצאה
מטעם ישיבת 'אהבת שלום' .ראו :ויטל ,ספר הדרושים ,דף
נד ע"א .אני גם מודה לרב הלל על נדיבותו באופן כללי ועל
תמיכתו ב'מפעל האילנות'.
עם זאת ספרו של ר׳ דוד בן יהודה החסיד 'ספר הגבול'
האדרות שב'זוהר' -
שבדומה לקבלת האר"י הוא פירוש על ִ
גדוש בתרשימים .ראו :דוד בן יהודה החסיד.
אין לנו מידע ביוגרפי של ממש על פאנציירי (או פנצירי/פאנסירי).
ראו :אביב"י ,קבלת האר"י ,ב ,עמ׳  ;881מרוז ,פאנציירי.
אביבי ,קבלת האר"י ,א ,עמ'  .358 -346וראו גם את סקירת
המהדיר הרב הלל בדברי פתיחה בתוך :ויטל ,ספר הדרושים,
בפרט עמ׳ .18 -14
ד"ר מנחם קלוש ,שעסק בחקר האילנות עוד לפני הקמת
'מפעל האילנות' ושותף למפעל מאז הקמתו ,היה הראשון
שהציע שהתרשים ב'ספר הדרושים' הוא הציור המוזכר בכתבי
פאפרש .הרצאתו בנושא בכנס  AJSבשנת  2011נמצאת
בכתובים בלבד ,אבל היא זמינה לקוראים בספריית גרשם
שלום בספרייה הלאומית בירושלים (עיינו שם בנספח שהוסף
בשלב מאוחר ובו הצעתו לזיהוי תרשים זה עם הדף הציור).
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ואף קיבל את סמכותו ההרמנויטית כעדות לדעתו האמתית של רח"ו בסוגיית
52
משמעות המונח טבור ,סוגיה השנויה במחלוקת בקרב פרשנים לוריאניים.
לתרשים אין שום תיוג או כיתוב .מצוירים בו שישה עיגולים זה בתוך זה,
ובחלק התחתון קיימת נקודת השקה ביניהם .העיגול הפנימי ביותר נוטה נטייה
שמאלית א–סימטרית ,ותעלה אורכית צרה חוצה אותו בקו הקוטר.
העיגולים חדורים מלמעלה על ידי תעלה המורכבת משלושה פסים.
התעלה עוברת את שלושת העיגולים החיצוניים לפני שהיא מצטלבת עם
שלושת העיגולים הפנימיים ומחולקת על ידם.
שלושים וארבע נקודות ממלאות את התעלה :ארבע עשרה גדולות וחלולות
במרחב הרציף העליון ,ועשרים קטנות ,לא חלולות ,במרחבים התחתונים ,והן
מחולקות על ידי העיגולים הרביעי והחמישי לשתי סדרות של עשר נקודות.
בין העיגולים יש שישה מרחבים ,ומרחב שביעי ,רקע ,מקיף את כולם.
התעלה מחולקת גם היא ,ויש חללים פנימיים בנקודות החלולות שבמחציתה
העליונה.
לעומת ציור נדיר זה שכיח בכתבי–יד לוריאניים תרשים פשוט יותר של
עיגולים קונצנטריים החדורים על ידי ציר אנכי ,תרשים המציג את הרעיון
'עיגולים ויושר' (איור  53.)6תרשים זה מופיע לרוב ליד טקסט שבו תיאר רח"ו
את הבריאה כתהליך המתפתח מדגם עיגולי לדגם לינארי ,והוא הפנה בטקסט
לתרשים במילים 'וזה צורתו' או 'ונצייר כאן צורתו כזה' 54.אם כן התרשים
הלוריאני השכיח הוא ציור אפיסטמי המלווה טקסט על מנת להבהירו .לעומתו
הציור הנדון כאן תפקידו עמום יותר ,ולכן הוא מאתגר ומסקרן במיוחד.
אי אפשר להשיב רק על סמך צורתו הגרפית של התרשים הנדון כאן על
השאלות מה הוא מציג ,מה משמעותו ,ומה ייעודו ,למרות הפיתוי לראות בדמיון
הצורני בינו לבין התרשים 'עיגולים ויושר' עדות למשמעות דומה או אפילו
לזיקה היסטורית .לדוגמה לאחרונה ניסה משה אידל ,במאמר חלוצי ומרתק,
לקרוא את התרשים של ׳עיגולים ויושר׳ ותרשים של ר׳ דוד בן יהודה החסיד
לאור תרשימים צּופיים ומנדלות הודיות ,בעיקר על סמך דמיון צורני ,מקבילות
פנומנולוגיות וזיקות היסטוריות אפשריות 55.כאמור מבחינה מתודולוגית
52
53
54
55

פאפרש ,אור זרוע ,עמ׳ לד-לה .וראו בהמשך .למקור שהיה
לעיני פאפרש ראו :הלל ,קונטרס.
לסקירה רחבה של תולדות הרעיון 'עיגולים ויושר' בכתבים
קבליים ראו :פכטר.
על סוג כזה של הפניה לציור ראו :המבורגר.
אידל ,צבעים .2015 ,כבוד הוא לי שמאמר כפול זה מבוסס על
דבריו של מורי פרופ׳ אידל בסדנת המחקר Text & Image in
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ההנחה שדמיון צורני מעיד על משמעות דומה שגויה מיסודה 56.לדוגמה ניתן
להשוות בין תרשים המופיע בחיבור 'הרמוניה מקרוקוסמית' (Harmonia
 )macrocosmicaלמלומד אנדראס קלריוס ( ,)Cellariusשפורסם לראשונה
בשנת ( 1660איור  ,)7ובין הציור הנדון כאן 57.כמו בתרשים שלנו ,העיגולים
שם אינם קונצנטריים ,מרכז הכובד נמצא למטה ,והעיגולים חדורים על ידי קו.
כבר בשלב זה ברור שמשמעות הציור הלוריאני אינה דומה לזו של התרשים
של קלריוס ,המציג באופן השוואתי את הגדלים של גרמי שמים שונים ,מכוכב
חמה הפנימי והקטן ועד השמש העצומה החיצונית .בתרשים של קלריוס הקו
הוא מד חום היורד מהקצה העליון של העיגול המקיף החיצוני .על אף הדמיון
הרב בין התרשימים ,אין שום קשר בין משמעויותיהם .אכן עיגולים יכולים
להופיע בהקשרים רבים ולסמן כמעט כל דבר .ההקשר ובעיקר הטקסט שעל
אתר הם שמאפשרים להבין את המשמעות של תרשים אפיסטמי.
יש לבחון אפוא את ההקשר הטקסטואלי של התרשים .בשורות הבאות אסקור
באופן כללי  -בלי להגדיר כל מונח  -את המערכות השונות המופיעות בדיון
בסביבו .מטרתי בשלב זה להציע התרשמות כללית באשר להקשר הטקסטואלי
הרחב של הציור; הרקע הזה חשוב למתבוננים המבקשים להבין היטב את
המערכת בכל פרטיה ,אבל אינו הכרחי לקוראי המאמר הנוכחי .בהמשך אעמוד
על מספר קטעים הנוגעים ישירות למרכיבי הציור שצוינו לעיל.
הציור שלנו מופיע בתוך דרוש קצר אך גדוש פרטים .הכוונה המוצהרת
הייתה להציג בדרוש זה תקציר של כללי משנתו הקוסמוגונית של האר"י ,בפרט
58
החל בדברי רח"ו' :ונכתוב עתה כמה כללים שהם צריכים להקל למעיין'.
הנושא המרכזי של הדרוש הוא אדם קדמון (א"ק) 59.על פי קבלת האר"י ,אדם
קדמון הוא הביטוי הראשון של הבריאה המובחנת מהאין–סוף 60.כל ניסיון
Religious Cosmography: Reading Ilanot and Parallel Artifacts

שארגנתי ביולי  2011בתמיכת הקרן הלאומית למדע (מענק
 ,)1738/11ושהוקדשה לתרשימים קוסמולוגיים ביהדות
ובדתות אחרות.
 56לותי וסמטס ,בפרט התרגיל בעמ׳  .407חוסר מודעות לעיקרון
הזה היא החולשה הבולטת של מאמרו של אוונס.
Harmonia macrocosmica: sev Atlas universalis et novus, totius 57

.universi creati cosmographiam generalem, et novam exhibens
ראוUniversity of Michigan Library Digital Collections :
)(https:goo.gl/ye3F1g

 58ויטל ,ספר הדרושים ,דף נד ע"א..
 59שם ,דף מט ע"א  -נד ע"א.
 60בקבלת האר"י היו ויש אסכולות שונות ,החולקות זו על זו
בנושאים לא מעטים .ההכללות שלי כאן אמורות לשבר את
248
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 6תרשים ‘עיגולים ויושר' ,מתוך ספר הדרושים לרח״ו בעריכת בנימין הלוי
ואלישע גואשטלה ,כתיבה מזרחית( 1646-1644 ,כ"י ניו–יורק ,ספריית בית
המדרש לרבנים  ,1985דף א ע״ב)

 7אנדראס קלריוס (‘ ,)Cellariusהרמוניה מקרוקוסמית' (Harmonia

 ,)macrocosmicaאמסטרדם  ,1708איור ( 10באדיבות האוסף הדיגיטלי של
ספריית אוניברסיטת מישיגן)
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לזהות את התכנים המוצפנים בציור חייב להתחיל בדמותו של אדם קדמון,
שהוא הנאצל הראשון .בהקשר הטקסטואלי של הציור  -והדברים מופיעים
במקומות לא מעטים בקורפוס הלוריאני - 61אדם קדמון מוצג כהייררכייה של
אורות היוצרים וממלאים את כל רובדי ההוויה.
האורות הנאצלים יוצאים מכל פתחי גופו של אדם קדמון :מ׳אוזן ,חוטם ,פה׳
ואף מעיניו וממצחו ,מנקבוביות עורו ומטבורו 62.זרימת האורות דרך הפתחים
הללו אינה אחידה ,ומכל פתח יוצאים אורות בעלי מאפיינים שונים ,העולים
63
ויורדים ,יוצאים ונכנסים ,הן במסלולים ישירים והן במסלולים מעגליים.
האורות מכונים בשמות מגוונים ,השאובים ממבחר רחב של מקורות ,שבהקשר
הלוריאני מקבלים משמעות חדשה .למשל השמות עקודים ,נקודים וברודים
לקוחים מהפסוק 'ויהי בעת י ַחם הצאן ו ָאשא עינ ַי וארא בחלום והנה העּתֻדים
העֹלים על הצאן עֻקדים נֻקדים ובֻרדים' (בראשית לא ,י) ,אבל מוסבים כאן
לכנות את הקדם–ספירות בשלבי התפתחותן 64.רח"ו הכניס מערכות רבות
לדיון בעמודים אלו :אדם קדמון וארבעת העולמות  -אצילות ,בריאה ,יצירה,
עשייה (אבי"ע) ,עשר הספירות בקונפיגורציות שונות (עיגולים קונצנטריים,
עמוד ישיר ושלושה קווים) ,הפרצופים (ביניהם עתיק יומין ,אריך אנפין,

61

62
63
64
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האוזן בלבד ולא לספק מבוא לתורת האצילות לפי אסכולה
זו או אחרת .בעיקר אני מנסה לאפיין את הדיון שליד הציור
ב'ספר הדרושים' .לניסיון בעייתי לשחזר ולפשט את תורת
האצילות הלוריאנית ראו :אביב"י ,קבלת האר"י ,ג .על אודות
אדם קדמון ראו :שם ,עמ׳  .1340 -1335ראו גם :פיין ,עמ'
.141 -124
ראו למשל את הדיונים המקבילים :פאפרש ,עץ חיים ,שער
עיגולים ויושר ,שער הניקודים ,שער השבירה; ויטל ,שער
ההקדמות ,דרושי אדם קדמון; ויטל ,ארבע מאות שקל כסף,
הדיון בתחילת הספר.
לדיון מרתק בהשפעת העיניים על האורות שיצאו מעיניו של
אדם קדמון ראו :ויטל ,ספר הדרושים ,דף נא ע"ב.
ראו לדוגמה על ׳ג׳ מיני אור׳ בקשר לנקודים בלבד :שם ,דף נב
ע"א.
על העקודים ראו :אביב"י ,קבלת האר"י ,ג ,עמ׳ ;1357 -1351
על הנקודים :שם ,עמ׳  ;1363 -1357על הברודים :שם ,עמ׳
 .1366 -1363לציור מיוחד במינו של הצאן בשילוב גרפיקה
קבלית המסמנת מושגים אלו ראו בכתב־יד של ספר 'עץ
חיים' :כ"י ירושלים ,היכל שלמה ( QU 12המכון לתצלומי
כתבי־היד העבריים ,הספרייה הלאומית ,ירושלים ,)F 22570
שהוא כתב־יד אשכנזי מהמאה השמונה עשרה .אוסף 'היכל
שלמה' נמכר כולו ,וכרגע לא ידוע לי מיקומו של כתב־היד,
וחבל על דאבדין.
יוסף חיות  /התרשים הקבלי כציור אפיסטמי

זעיר אנפין ונוקבא) ,חמשת רובדי הנשמה (נפש ,רוח ,נשמה ,חיה ,ויחידה),
ארבעה מילויי שם הוי"ה (ע"ב  ,72ס"ג  ,63מ"ה  ,45ב"ן  65)52וארבעת מרכיבי
הכתב  -טעמים ,נקודות ,תגין ואותיות (טנת"א) .רח"ו כמובן לא רק הציג את
המערכות האלו אלא הבהיר את שילובן וחיבורן יחד .למשל נלמד ששם הוי"ה
במילוי מסוים קשור לאיבר מסוים באדם קדמון ,לספירות כנקודים (או ברודים
או עקודים) ,לאחד ממרכיבי הכתב ,לעולם מסוים ,לאחד מחלקי הנשמה
וכך הלאה .לכאורה הדרך המתבקשת להצגת השכבות המערכתיות הללו
בו–זמנית  -ובתוך כך לחשיפה של חפיפת הבחינות המקבילות בכל מערכת -
היא באמצעות תרשים; 66ברם הן בשל פשטותו הגרפית והן מהיעדר התיוג
בו ,ברור שהתרשים של רח"ו לא נועד לכך  -עובדה האומרת דרשני ,ועוד
אחזור אליה .יש להדגיש שפריסת המערכות ומרכיביהן היא רק צעד ראשון
בדיון המורכב .מדובר בישות אלוהית חיה ,דינמית ומשתנה ,וחלק ניכר של
הדיון מוקדש לתנועות ולהתפתחויות המתרחשות במהלך האצילות ,והקשורות
במידה רבה בפעילות אנושית .לרוב ההתפתחויות נוהגות על פי חוקיות מובנת,
על פי כללים ברורים ועקביים .ובכל זאת די באנומליות שבמשנה קוסמוגונית
זו כדי ליצור ספקות אצל רח"ו ,והוא לא היסס לגלות לקוראים כאשר פרט
מסוים נעלם ממנו ,נשכח או כלל לא נדון על ידי מורו האר"י  -ולא היה בידו
67
למלא את החסר בוודאות על ידי יישום הכללים הרגילים.
בדיון של רח"ו בשלל המערכות החופפות והדינמיות המוזכרות לעיל,
שלכאורה אמורות להיות רקע חיוני להתבוננות בתרשים ,יש מספר קטעים
שניתן למקם בו בקלות יחסית .קטעים אלו אינם מזכירים את הציור ,אבל
אפשר לזהות מתוכם מרכיבים גרפיים הרמוזים בו .צורתו של העיגול החיצוני
המקיף נגזרת בלוגיקה גאומטרית ברורה מהצמצום .החלל הפנוי בעקבות
הצמצום 'מוכרח שיהיה עגול לפי שכל הצדדים הם שוין'; 68דברים דומים
מופיעים בדיון הפותח את הספר 'עץ חיים' ,שבו נמצא הציור השכיח 'עיגולים
65

66
67

68

השמות נוצרים מכתיבת השם המפורש במילואים שונים,
כלומר בשימוש באותיות י ,ה או א .למשל שם ע"ב הוא :יו"ד
( + )20ה"י ( + )15וי"ו ( + )22ה"י ( .)15ראו אביב"י ,קבלת
האר"י ,ג ,עמ׳ .1383 -1369
אסמאייר.
לדעת מרוז הספקות מעידים על שלב מוקדם בכתיבה
של רח"ו ,ואכן הציור שלנו מופיע ב'ספר הדרושים' ,השייך
למהדורא קמא של כתביו .ראו :מרוז ,גאולה ,עמ׳  .32עם זאת
אינני משוכנע שספקותיו של רח"ו נעלמו בשלב כלשהו בחייו,
כפי שמעיד 'ספר החזיונות'.
ויטל ,ספר הדרושים ,דף נ ע"א.
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ויושר' (איור  .)6בדרוש כאן יש תוספת של הוכחה שלילית  -מה היה קורה
אילו היה החלל מרובע (בעצם קובייה  -כמו שעיגול אינו אלא כדור  -אבל
69
המינוח בדרך כלל דו–ממדי אף שמובן שמדובר במציאות תלת–ממדית),
ומדוע לא ייתכן שכך יהיה.
במהלך הדרוש ניסה רח"ו להבהיר עוד נקודה חשובה ,שגם היא מוכרת
מהדרושים על אודות 'עיגולים ויושר' :יש שני מודוסים של האצלת הספירות,
האחד עיגולי–קונצנטרי ,ובו החיצוני קרוב יותר לאין–סוף ולכן נשגב יותר,
והשני עיגולי גם הוא ,אבל הוא נוצר מהצינור החודר לתוך החלל; 'כשרצה
להתפשט האור שלו בתוך זה העיגול והחלל ודאי שמצד א׳ לבד המשיך האור
דרך צינור קטון כחוט השערה' 70.כיוון שהצינור מעביר אור אין–סוף לתוך
החלל ,העיגולים הנוצרים סביבו ניזונים מאור פנימי זה ,כך שבמודוס הזה
הפנימי נשגב יותר ' -א"כ [אם כן] כל הקרוב יותר אל הצינור ההוא ומקבל
ממנו ראשונה הוא גדול מחברו' 71.הצינור בתרשים ניתן לזיהוי בקלות ,ושני
המודוסים לפחות רמוזים בו .זיהוי המאפיינים האנתרופומורפיים המופיעים
בדרוש מסובך יותר; ניתן לזהותם לאו דווקא בייצוגים אנתרופומורפיים:
והנה דרך יושר כדמיון אדם עם ראש וזרועות ושוקים יש באמצע העיגול
הזה מלמעלה עד למטה מבריח מן הקצה אל הקצה ומתחיל ראשו מאותו
צינור אשר בו נמשך אור הא"ס [האין–סוף] אל האצילות שבחלל הזה
כנזכר ונמשך ביושר עד למטה ומבריח כדמות עמוד א׳ תוך כל העיגולים
כנז׳[כר] ...נמצא שיש באדם הזה י"ס [עשר ספירות] בדרך עיגולים זה לפנים
מזה ואלו יקראו ג"כ [גם כן] זה למעלה מזה ...וכל אלו הכללים נקראים
א"ק לכל הקדומים.
 ...ואמנם זה היושר של זה האדם אינו נמשך עד למטה עד סוף העיגולים...
רק נמשך עד התחלת העיגולים של נפש דעתיק מצד מטה של העיגולים,
פי׳[רוש] שאינו מבריח רק עד היושר של עתיק עד רגליו ואינו נכנס באותם
העיגולים של עתיק מתחת רגליו ,אך בחינה העליונה של עיגולי עתיק
72
פשיטא שמבריח אותם.
זהו תיאור של אדם קדמון המשלב מאפיינים גאומטריים ואנתרופומורפיים:
ראשו בפתח העליון של העיגול ,וגופו באמצע העיגול המבריח את תוך
69
70
71
72

252

לשימוש רשלני במינוח דו־ממדי ותלת־ממדי ביצירותיו של
ג׳ורדנו ברונו ראו :לותי ,ברונו ,בפרט עמ׳ .74
ויטל ,ספר הדרושים ,דף נ ע"א.
שם.
שם ,דף נ ע"א-ע"ב.
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כל העיגולים הפנימיים כדמות עמוד אחד .אמנם האדם הזה אינו חודר את
כל העיגולים (מה שהיה גורם לאיפוס האצילות כולה כבסגירת מעין מעגל
חשמלי של אור אין–סוף) ,אלא נעצר לפני הצד התחתון של עיגולי עתיק.
ואכן ניתן לראות בציור שהצינור חודר את העיגולים החיצוניים מלמעלה
(אדם קדמון ועתיקא קדישא) אבל מסתיים מעל  -מה שניתן להניח שהם -
עיגולי עתיקא קדישא מלמטה .רח"ו המשיך את דבריו בדיון באורות העין
העיגוליים של אדם קדמון ,וסיפר שהם הם הנקודים .חשוב לציין שלא מדובר
בנקודות  -לא מבחינה גאומטרית ולא במובן של הסימנים שמתחת לאותיות,
אם כי בהמשך הוא הצביע על הקשר ביניהם  -אלא הנקודים הם ביטויים
ראשוניים של הספירות האלוהיות שיצאו ב'יושר' מעיניו של אדם קדמון,
ושקשורים למבנהו הפנימי.
אלו העיגולים של הנקודים הם מפסיקים בין אור המקיף של זה היושר ובין
אור הפנימי עם הכלים של זה האדם שבסוד יושר .נמצא שאלו העיגולים
מקיפים סביב הכלים של זה האדם מכל סביביו ואח"כ [ואחר כך] המקיף
של יושר של זה האדם הוא מקיף וסובב את כל אלו העיגולים של הנקודים
ובתוך אלו העיגולים שם יש היושר של הנקודים ביניהם דוגמת היושר של
73
א"ק בתוך עיגוליו.
אם כן הנקודים נמצאים בתוך היושר ,כלומר בתוך הצינור ,ויוצאים ,כלומר
מופיעים לראשונה' ,מנה"י [מנצח ,הוד ,יסוד] וחצי ת"ת [תפארת] של זה האדם
ולמטה' .פרט זה מספק מיקום יחסי (לפי מיקומן הידוע של הספירות באילן הקבלי
הנפוץ) ליציאת הנקודים  -אי שם במרכז .נראה שהעמעום של לשון 'מנה"י
וחצי ת"ת' אִפשר לפרש שמדובר בטבור (בטן ,מרכז) או בחזה (מרכז עליון) של
אדם קדמון 74.חשוב גם אפיונם של הנקודים בקטע כאן :הם מפסיקים בין האור
המקיף שבתוך הצינור ובין האור הפנימי שבו .לפיכך הם נראים בציור חלולים -
השטח שבצינור מסביבם הוא האור המקיף ,ומה שבתוכם הוא היושר.
מספרם וגורלם של הנקודים נדונים בהמשך ,בתחילת הצגת ה'כללים ...להקל
למעיין' .ושם נאמר' :ס"ג של הס"ג [של אדם קדמון] והם הנקודות והם מתחילים
מן העינים של א"ק והם נקראים נקודים והם ט׳ נקודות ה׳ מלכים וד׳ עבדים
כנודע 75,ושני נקודות עליונות קמץ פתח שהם כתר וחכמה לא מיתו ,והז׳ אחרים
 73שם ,דף נ ע"ב  -נא ע"א.
 74ראו לעיל ,הערה .52
 75מדובר במינוח מקובל בספרי הדקדוק .למשל ר׳ אברהם
שחלקו
ִ
בן מאיר דה בלמש קבע ש'יש מעוטי המדקדקים
חמשה מלכים אשר קראו אותן תנועות
ִ
התנועות אל
פעמים ( 152-150תשע"ז)
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מיתו' 76.מכאן שיש תשעה נקודים ,המחולקים לחמישה וארבעה ,כדוגמת הניקוד,
או לשניים ושבעה ,כדוגמת שבעה המלכים שמתו  -על פי בראשית לו ,לא-לט.
סוד שבעה מלכים אלו הוא סוד הכלים שנשברו ,כלומר הספירות הקדמוניות
שנאצלו כעמוד ללא יציבות 77.המספר תשע מעורר בעיה ,שהרי כנאמר ב'ספר
יצירה'' ,עשר ספירות בלימה ,עשר ולא תשע' 78.רח"ו הודה שיש כאן ספק ,אלא
שהפעם אפשר לתרץ ולהבין שהשתיים העליונות כאן אינן אלא שלוש.
הדברים הללו משתקפים בתרשים בכך שהנקודים ,כלומר הנקודות
החלולות הזעירות שבתוך הצינור  -לפחות העליונות שבהן  -מציגות
את המציאות הקוסמוגונית לפני השבירה .אשר למספר ,נראה שהווריאציה
המצויה בעותקים השונים של הציור  -כולל אלו שצייר אותו סופר מומחה
(פאנציירי או סופרו האישי) ,כגון כ"י רמת–גן ,אוניברסיטת בר–אילן - 1068
79
קשורה לגמישות–עמימות הזאת בדיון ולספקותיו של רח"ו עצמו (איור .)8
גם בציור שלנו משתקפת אותה עמימות :במעגלים הפנימיים מופיעות עשר
נקודות בצורה ברורה 80,אך בשלושת החללים שמעליהם מופיעים ארבעה
עשר עיגולים זה מעל זה  -שני נקודים בצינור העובר בכל אחד מהעיגולים
החיצוניים ,ואחריהם עשרה בצינור העובר בחלק העליון של החלל המרכזי.
אין בטקסט שום רמז למספר כזה ולחלוקה אפשרית שלו.
בהקשר הטקסטואלי הקרוב ביותר לציור נמשכים הכללים שהוצגו בקצרה
לפני כן .לטקסט זה ,שלא כשאר הדרוש שלפניו ,אין מקבילות בספרות
הלוריאנית המודפסת  -יחידה זו הועברה יחד עם הציור בכתבי–יד בלבד,
ועל כן אביא את הדברים במלואם 81.בפתיחת הדברים נאמר' :ועתה נבאר
איך מתלבשים עולמות אלו בקיצור נמרץ ,והבן היטב כל זה' ,ומכאן שנושא

76
77
78
79

80
81
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גדולות וארבעה עבדים אשר קראו אותן תנועות קטנות'
(דה בלמש ,הפרק 'בנקודות' [ללא מספור עמודים]).
ספרו זה של דה בלמש היה מוכר למקובלים ור׳ יעקב
צמח ציטט ממנו .ראו :צמח ,תפארת אדם ,עמ׳ קלו.
ויטל ,ספר הדרושים ,דף נב ע"א.
לסקירה קצרה ועשירה הקשורה לנושא ראו :אידל ,המחשבה
הרעה ,עמ׳  ;360 -359וראו גם :תשבי.
היימן ,4§ ,עמ׳ .69
אביב"י ,קבלת האר"י ,א ,עמ׳  .350 -349יש לתקן את דבריו
בנוגע לכ"י  395שם ל'דור ראשון' במקום 'דור שני' .לכ"י רמת־
גן ,אוניברסיטת בר־אילן  1068ראו :שם ,כ"י .396
את הנקודה העשירית קשה לראות בלי להגדיל את הסריקה,
אבל היא קיימת.
ראו דברי המהדיר של 'ספר הדרושים' הרב הלל :ויטל ,ספר
הדרושים ,דף נג ע"א ,הערה א.
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 8תרשים מתוך ‘ספר הדרושים׳ לרח״ו ,בעריכת ר׳ אפרים פנצירי ,דמשק ,בערך 1600
(כ"י רמת–גן ,אוניברסיטת בר–אילן [ 1068לשעבר מוסיוף )]26

 9תרשימים מתוך
׳ספר הדרושים׳ לרח"ו
בעריכת ר׳ אפרים
פנצירי ,דמשק ,בערך
( 1600כ"י ירושלים,
ספריית הרב יעקב
משה הלל  ,572דף נ
ע״א; באדיבות הרב
משה הלל)
פעמים ( 152-150תשע"ז)
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היחידה הוא התלבשות העולמות  -תהליכי ההמרה ,העתקה והשתלבות שבהם
אור אין–סוף יורד ,מתמעט ומסתעף בהדרגה ,וכך מתאפשר מעבר האור מן
הדרגות העליונות ביותר עד העולם השפל.
דע כי מה שאנו אומרים רישא דכל רישין דלא אתיידע הוא רמז לא"ק אשר
בתוכו מתלבש הא"ס [האין–סוף] ולכן לא אתיידע .אח"כ מתלבש ראש זה בע"ק
[בעתיקא קדישא] ,ועתיקא קדישא מתלבש בא"א [באריך אנפין] הנקרא אין.
וזהו סדר הלבוש ,כי חכמה ובינה של א"א הם לבושים של חסד וגבורה דע"ק,
ות"ת [ותפארת] של א"א מלביש לדעת של ע"ק ,ונה"י [נצח ,הוד ,יסוד] של
עתיקא קדישא מתלבשים בחג"ת [בחסד ,גבורה ,תפארת] של א"א ,וחסד
וגבורה של א"א מתלבשים באבא ואימא ,ות"ת של א"א מתלבש בזעיר,
ויסוד ומלכות שהם יסוד ועטרה של א"א מתלבשים בנוקביה של זעיר.
ודע כי הסדר הנכון הוא כך ,כי הסיבה הראשונה א"ס משפיע אורו בא"ק,
וא"ק מתלבש ברישא דלא אתיידע בג׳ ראשונות שלו בפנימי ונשארו מוחא
סתימאה דא"א וז׳ של רישא דלא אתיידע חסד וגבורה שלו מתלבשים
בתוך כח"ב [כתר ,חכמה ,בינה] של מוחא סתימאה ות"ת בדעת דע"ק שהוא
מוחא סתימאה ונה"י דרישא דלא אתיידע נתלבשו בחג"ת של ע"ק ומלכות
בכלל ,ונשארו נה"י דע"ק ונתלבשו בכח"ב ודעת של א"א וחסד וגבורה
דא"א נתלבשו באבא ואימא ,ונה"י של א"א נתלבשו בז"א [בזעיר אנפין],
ומלכות של א"א בתוך נוקביה של ז"א.
אפשר לזהות בציור שלנו  -אם כי במידה לא מבוטלת של ספקולטיוויות ,מחמת
חוסר הכיתוב  -כמה מרכיבים מתוך סקירה תמציתית זו של ההתלבשויות.
ברקע נמצא אין–סוף ,וששת החללים התחומים על ידי העיגולים מייצגים ,בסדר
כלשהו ,את אדם קדמון והפרצופים המתלבשים זה בתוך זה :עתיקא קדישא,
אריך אנפין ,אבא ואימא ,זעיר אנפין ונוקבא .הספירות הפנימיות שבתוך כל
אחד ,שהן נקודות ההשקה הספציפיות לתהליך ההתלבשות ,אינן משורטטות
כלל בציור ,אבל אנו למדים שדרכן ההתלבשות מתקדמת .לדוגמה חסד וגבורה
של עתיקא קדישא  -כלומר הספירות שבמרחב האמצעי של הפרצוף הגבוה -
מתלבשים בחכמה ובינה של אריך אנפין  -כלומר בספירות הגבוהות בפרצוף
שלמטה ממנו .רח"ו המשיל בספר 'עץ חיים' כל מקרה כזה לבניין של ארבע
קומות  -ארבעה עולמות  -שהתקרה של דירה תחתונה בו משמשת רצפה
לדירה שמעליה 82.אלא שכאן מדובר בבניין רב קומות ובו דירות רב מפלסיות,
 82פאפרש ,עץ חיים ,שער מב ,פרק יד ,כרך ב ,דף שיא ע"ב -
שיב ע"א.
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כלומר נקודות ההשקה רבות ,ואף אחת מהן אינה משורטטת או מתויגת בציור.
לעיל ניסיתי לזהות מרחבים בציור על פי מיקומן של הספירות באילן הקבלי
הנפוץ ,אבל יש להודות שהדיוק המילולי אינו בא לידי ביטוי גרפי בציור.
בדיון המילולי יש מיקום יחסי ,בקשר לראש ולרגליים של כל פרצוף.
המשך הטקסט לכאורה קשור קשר הדוק יותר לציור:
א"ק עשר מקיפים עשר עיגולים .י׳ עיגולים דעתיק עם מלכות עד כאן
טיבור א"ק .עשר עיגולים [א"א (אריך אנפין)] 83עד מלכות .עשר עיגולים
אבא עד מלכות .עשר עיגולים אימא עד מלכות .עשרה עיגולים ז"א [זעיר
אנפין] עד מלכות .עד כאן רגלי אבא ואימא וזעיר .עשרה עיגולים נוקביה
עד מלכות ,עד כאן חזה דזעיר.
בקטע זה אנו למדים על עשרה עיגולים המרכיבים את אדם קדמון וכל אחד
מהפרצופים הנזכרים ,והמיוצגים בציור שלנו בעיגול אחד בלבד .בחלק
מהעותקים–עיבודים של הציור שלנו ובאיור הנלווה הקודם לו מעט ב'ספר
הדרושים' מופיע התיוג 'עיגולי א"ק והם עשרה' (איור  84.)9תיוג כזה בא במקום
שרטוט של עשרה עיגולים בפועל ,וברור שלעתים קרובות המשרטטים ויתרו
על התיוג בהנחה שהמתבוננים יבינו גם בלעדיו 85.אך הדבר המשמעותי יותר
הוא שהקטע ממקם את הפרצופים באופן יחסי .אדם קדמון הוא עשרה עיגולים
מקיפים ,כלומר העיגול המקיף הגדול ביותר ,ואילו עיגולי עתיק מצויים
כולם עד טבורו של אדם קדמון .סבורני שיש להבין טבור בפשטות בתור
מרכז מבחינה גאומטרית  -למרות הוויכוח בקרב המקובלים שנזכר לעיל ,על
 83כך צריך להיות ,וכך הגרסה במקבילות.
 84שני התרשימים צמודים ,ואין ספק שהם קשורים מבחינת
התוכן לתרשים שלנו ,אך לכאורה מזווית אחרת ,או אולי
התרשים התחתון הוא הגדלה של העיגול המרכזי העליון.
לאור מורכבות הדיון בציור העיקרי ,לא אנתח את התרשימים
הללו במאמר הנוכחי .הציורים מופיעים גם בכ"י רמת־גן,
אוניברסיטת בר־אילן  ,1068דף נ ע"א .ראו לעיל סביב הערה
 .79חשוב לציין שוב שאף שמדובר באותו סופר ובציורים
המשולבים באותו מקום בטקסט ,אין התאמה מלאה בין
מרכיבי שתי סדרות התרשימים .בכ"י ירושלים ,ספריית יעקב
משה הלל  572יש יותר כיתובים ,ומספר הנקודים שונה .בשני
כתבי־היד העיגול התחתון מחובר  -אולי יונק  -מהעליון.
בכתב יד נוסף שהעתיק אותו סופר ,כ"י ,לונדון ,הספרייה
הבריטית  ,Or. 12354דף 9א ,העיגולים מעוצבים בצורה אחרת
לגמרי ואינם מחוברים כלל.
 85לציורים שעיגולים אלו מצוירים בהם ראו איורים .19 -18
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מיקומו המדויק ,בחזה או בבטן .ומכיוון שמרכז התרשים כולו הוא קודקוד
העיגול הגדול מבין העיגולים הפנימיים ,יש לומר שעיגול זה הוא עשרה
עיגולים דעתיקא קדישא ,וכאמור כל עיגול הוא בעצם מערכת של עשרה
עיגולים .זיהוי זה מעורר בעיה :לפי הטקסט הראשון ,המציג את אדם קדמון
והפרצופים המתלבשים זה בזה ,היינו מצפים שעיגול עתיקא קדישא ייצמד
לעיגול של אדם קדמון ,ואילו הטקסט הממקם את הישויות באופן יחסי מותיר
בין אדם קדמון לבין עתיקא קדישא שני עיגולים ריקים ,שאין להם מסומן
ברור 86.שאר הפרצופים בעיגוליהם מגיעים ברגליהם למלכות .ואם הבנתי
נכון ,כשם שמיקומו של עתיק  -לכאורה הקצה העליון של עיגולי עתיקא
קדישא  -מצביע על מיקומו של טבור דאדם קדמון ,כך מיקומו של הקצה
העליון של נוקבא מצביע על חזה דזעיר.
בקטע האחרון שלפני הציור קישר רח"ו בין אדם קדמון ודמויות האדם
שבארבעה העולמות ובין דרגות הנשמה .וכאן רשם את הדברים בשיא
הקיצור:
א"ק יחידה חיה נשמה רוח נפש.
אדם דאצילות חיה נשמה רוח נפש.
אדם דבריאה נשמה רוח נפש.
אדם דיצירה רוח נפש.
אדם דעשיה נפש.
עד קטע זה היו בדברי הרח"ו שלוש הגדרות לקשר בין מבנה העולמות למבנה
הנפש( :א) מבחינת סדר ההאצלה  -רח"ו כבר הבהיר ש'בחינת העיגולים
שהיא סוד הנפש יצאה תחילה ...וג"כ בחינת כלים' ,ושהיושר הוא 'סוד הרוח
של זה הא"ק'( 87.ב) התיחום של קו היושר  -בקטע שהובא לעיל נאמר:
'אמנם זה היושר של זה האדם אינו נמשך עד למטה עד סוף העיגולים...
88
רק נמשך עד התחלת העיגולים של נפש דעתיק מצד מטה של העיגולים'.
(ג) ההקבלה הפשוטה בין חמש דרגות הנשמה ,נרנח"י ,נפש ,רוח ,נשמה,
חיה ויחידה ,כאשר ההקבלה מתחילה מלמעלה למטה ,מִדרגת יחידה,
לחמישה הפרצופים ,אריך ,אבא ,אימא ,זעיר ונוקבא ,הקבלה שהזכיר רח"ו
קודם לכן ,ב'דרוש החוטם דאדם קדמון' 89.בדבריו הצמודים לציור הוסיף
86
87
88
89
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מעתיק אחד ראה לנכון לוותר לגמרי על שני עיגולים אלה,
כנראה עקב קושי זה .ראו להלן.
ויטל ,ספר הדרושים ,דף נ ע"ב.
שם.
שם ,דף יא ע"א.
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רח"ו נדבך רביעי :אדם קדמון כולל את כל רובדי המציאות  -המוצגים
כאן במינוח 'אנתרופולוגי' ,דרגות הנשמה; ובדרגות–עולמות שתחתיו כל
אדם כולל את כל הדרגות להוציא אלו שמעליו .מאחר שהעיגולים בציור
מציגים את הפרצופים המקבילים לדרגות נרנח"י ,ניתן לשייך דרגות אלו
לעיגולים שבציור ,אם כי גם כאן חוסר התיוג אינו מאפשר ליצור זיהויים
חד–משמעיים ,וכן נותר הפער בין חמש הדרגות המתוארות כאן ובין ששת
החללים שבציור .יש בידינו אפוא רק פרט ודאי אחד  -הציור מציג את אדם
קדמון כמכלול של דמויות האדם בכל הפרצופים .למרות העמימות אבקש
להראות בהמשך כי דווקא תוספת זו ,שלכאורה אינה מחדשת דבר ,חשובה
מאוד להבנת הפעלת הציור על ידי המתבוננים בו.
אף שיש היגיון פנימי רב בתיאור הפרצופים והתלבשותם זה בזה ,המערכת
המתוארת בטקסט הנרחב היא ללא ספק מפותלת ומסובכת .לכאורה היה
מתבקש כאן תרשים מפורט ומתויג שיעזור לקוראים להתמצא בנבכי המערכת.
אולם רח"ו לא הציג את התרשים שלנו כמו שהציג את 'עיגולים ויושר' ,הפשוט
והשכיח  -כעזר למי שרוצה להבין את הרעיון שזה עתה הוצג בטקסט .דבריו
האחרונים לפני הציור רומזים דווקא למעמדו העצמאי ואף לשימושו על מנת
לספק ידע מסוג אחר מזה שהובא בטקסט' :ועתה אצייר לך עגולה ומשם תבין
מה שצריך להבין' .מלוא המשמעות של הפנייה הזאת אל הקוראים תידון
בהמשך ,ואסתפק כאן בציון שרח"ו כינה את הציור כולו עגולה ,וטען שהקורא
יבין דווקא משם את מה שעליו להבין .ומיד אחרי הציור כתב:
הצינור הישר שמצד מטה הם הרגלים של ּכֻלם מלובשים זה בתוך זה
ומתפשטים עד סוף האצילות מלמטה ואור א"ס [אין–סוף] בתוכם ומאיר שם
למטה ג"כ כי הנקב הוא למעלה לבד ,ולזה צריך להתפשט אור א"ס עד שם
ומשם הולך לשורשו ועובר מבי"ע [מבריאה ,יצירה ,עשייה] ג"כ .ובעשיה
עובר מאבן השתיה שממנה הושתת העולם והנשמה דבר דקה מאד ולא
שייך לה מקום ,וכשעובר האור עם כל ההתלבשות מבחוץ יו ָתר מסך שבין
אצילות לבריאה ,ומבחוץ יו ָתר בריאה ואח"כ מסך שבין בריאה ליצירה
ואח"כ מבחוץ יו ָתר יצירה ,ואח"כ מסך מבין יצירה לעשיה ומבחוץ יו ָתר
90
עשיה ,וקליפה וסביב רשעים יתהלכון.
בפסקה הזו הצביע רח"ו על מרכיב אחד בלבד בתוך הציור' :הצינור הישר
שמצד מטה'  -שהוא ללא ספק התעלה האופקית שבתוך העיגול הפנימי
והתחתון ביותר  -הוא 'הרגלים של כולם' ,כלומר של כל הפרצופים ,שסיום
 90שם ,דף נד ע"א.
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רגליהם נזכר בשורות הקודמות בדרוש .הצבעה זאת היא ההתייחסות הישירה
היחידה בטקסט למרכיב גרפי מסוים בציור .חשוב לציין שהצינור הישר מצד
מטה מצוי אך ורק בכ"י ירושלים ,ספריית הרב יעקב משה הלל  ,572ואפילו לא
בעותקים הנוספים שכתב אותו סופר ,כגון כ"י רמת–גן ,בר–אילן  ,1068עובדה
האומרת דרשני ,ועוד אדרש לכך .המשך הפסקה נשמע סיכומי וכללי  -אור
אין–סוף מאיר בכל הפרצופים וממשיך ומאיר ,אמנם דרך מסכים הממעטים את
האור בהדרגה ,עד סוף כל העולמות.
ד .דף הציור?
כאמור הציור הנדיר שלנו מצוי בכתבי–יד מהדור הראשון של קבלת האר"י,
כתבי–יד שהועתקו בחייו ובסביבתו של רח"ו 91.הציור לא רק מוקדם אלא יוצא
דופן  -הוא שונה משאר התרשימים המוכרים לנו מהקורפוס הלוריאני ,לא
נעתק לשאר העריכות של קבלת האר"י ,ולא פורסם בדפוס עד שנת תשנ"ו.
האם ניתן לזהותו עם הציור שהזכיר ר' מאיר פאפרש? 92האם הוא עותק או
עיבוד של דף הציור שעליו הצביע בספר 'אור זרוע'? האם הפרטים שמסרו
פאפרש על אודות אותו ציור מתאימים לציור שלנו ולהקשרו הטקסטואלי?
באמירתו הראשונה כתב פאפרש :׳והנה גם בדף הציור כתב הרב ורשם
בתחילת ספר עץ חיים [של רח"ו ולא של פאפרש!] כי התחלת הניקודים מן
הטיבור לא מן החזה׳ 93.לדברי פאפרש הציור הופיע בדף בתחילת ספר 'עץ
חיים' שהוא האוטוגרף של המחבר 94.על האוטוגרף 'עץ חיים' של רח"ו כמעט אין
ידיעות מלבד השורות שהעתיק ממנו יוסף אביב"י ופרסם בתיאור קצר של כתב–
היד .עם זאת אביב"י הספיק לראות ולרשום שספרו של רח"ו נפתח בכותרת
שבה הציג המחבר את כוונתו לכתוב 'ראשי פרקים בקצרה' ,ובמקומות אחרים
91

92
93
94
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אביב"י ,קבלת האר"י ,א ,עמ  ,350בפרט כ"י  395ו־( 396כ"י
רמת־גן ,אוניברסיטת בר־אילן  .)1068כ"י  393שם (כ"י לונדון,
הספרייה הבריטית  ,)Or. 12354שגם הוא מהדור הראשון
והועתק על ידי אותו סופר (פאנציירי או סופרו) ,כולל את
סדרת העיגולים הדו־קומתיים (אם כי בשינויים משמעותיים
מהציורים בשני כתבי־היד האחרים) אבל לא את הציור
העיקרי.
כך הציע ד"ר קלוש בהרצאתו הנזכרת לעיל ,הערה .51
פאפרש ,אור זרוע ,עמ׳ לד.
אביב"י ,קבלת האר"י ,א ,עמ׳  ,123 ,99כ"י  .77אביב"י ,שראה
את כתב־היד הזה ,דיווח לד"ר קלוש שדף הציור כבר אינו
מחובר לכתב־היד ,וכנראה נתלש בזמן מן הזמנים.
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הזכיר את הקונטרס שכתב ׳בקיצור נמרץ׳  -ולפי אביב"י לפחות חלק ממנו
נשמר ב׳דרושי אדם קדמון׳ שב'שער ההקדמות' 95.התכנים שם קרובים לאלו
המצויים סביב הציור שלנו 96.מן הראוי לציין ספק מעניין שהזכיר שם רח"ו:
ועוד יש לי ס׳[פק] אח׳[ד] בענין עגולי א"ק ויושר שלו כי לא נתברר לי
מפי מורי זלה"ה [זיכרונו לחיי העולם הבא] איך הם מחברי׳[ם] יחד אומנם
בענין עתיק יומין כבר נתברר לי מפי מורי ז"ל כי העשר עיגולים שלו כלם
נמשכים ומתפשטים משיעור גובה שלשה ראשונו׳[ת] דיושר שלו עצמו
בלבד ואינם מתחברים כלל עם שבעה תחתונות שבו כנזכר שם במקומו
ע"ש [עיין שם] ואולי כי כך הדבר בא"ק ולא ִקבלתי דבר בזה ממורי ז"ל
97
וצריך עיון.
בכ"י ירושלים ,ספריית הרב יעקב משה הלל  572אין סימן למאפיין זה ,אבל
בעותקים אחרים של הציור עיגולי אדם קדמון אכן אינם מתחברים עם היושר
98
שלו .כך למשל בכ"י ניו–יורק ,ספריית בית המדרש לרבנים ( 1750איור .)10
אם כן ייתכן שחלק מהווריאציות בעותקי הציור נבעו מהיכרותם של המעתיקים
המלומדים את מגוון הספקות ,השיטות והפרשנויות למערכת המורכבת -
והלא תמיד קוהרנטית  -שבאו לשרטט.
מדבריו של פאפרש על אודות הדף המצויר שצוטטו לעיל ,אפשר ללמוד
על גודלו של הציור .מדובר בדף שלם ולא בציור קטן ששולב בדיון טקסטואלי.
והנה ברוב העותקים של 'ספר הדרושים' הציור שלנו אמנם גדול ותופס את רוב
הדף  -דבר חריג בין התרשימים שבכתבי–יד של ספרי רח"ו שהגיעו לידינו -
אך בכל זאת הוא מוקף בטקסט ולא הוקדש לו דף מיוחד .אם הציור שלנו
הוא התרשים שראה פאפרש ,עלינו להניח שהוא עבר עיבוד שבמהלכו הוקטן
ושולב בהקשר טקסטואלי שדומה לדרוש הראשון באוטוגרף של רח"ו.
95
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ויטל ,שער ההקדמות ,דף ט ע"ב-ע"ג .ראו :אביב"י ,קבלת
האר"י ,א ,עמ' .100
בדרוש הזה ב'שער ההקדמות' אין תרשים ,אבל בזה שלפניו יש
ציור המציג מרחב של אין־סוף (הכיתוב מופיע מחוץ לשרטוט)
ובתוכו ארבעה עיגולים ,כל אחד עם כיתוב :עשרה עיגולי אדם
קדמון ,עשרה עיגולי עתיק יומין ,עשרה עיגולי אריך אנפין וחלל
במרכז .יש בציור זה גם קו אנכי ,וצמוד לו הכיתוב ׳קו ישר׳ .אין
בטקסט הפניה לציור הזה .זהו סוג של תרשים 'עיגולים ויושר',
ללא התייחסות לנקודים או להתלבשויות.
ויטל ,שער ההקדמות ,דף ט ע"א.
דומה לו כ"י ירושלים ,הספרייה הלאומית  ,Heb. 8°4180דף
33א (  ,https://goo.gl/0pPBMnצילום .)37
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הציור שלנו אינו הציור היחיד שהגיע לידינו והמיוחס לרח"ו; אף בכתב–יד
מאוחר יחסית ,משנת תי"ח ( ,)1658כ"י ירושלים ,בניהו ק  ,71שהוא עותק מזרחי
99
של ספר 'מבוא שערים' ,יש תרשים הממלא דף שלם (דף לא ע"א; איור .)11
התרשים הזה שרד בעותקים אחדים של ‘מבוא שערים' שהגיעו לידינו ,אבל
לאו דווקא בעותק שממנו הועתק כ״י בניהו 100.לפי סברתו המתקבלת על
הדעת של הרב משה הלל ,התרשים הופיע במקור כדף גדול נפרד ,ובהעתקה
המאוחרת הוקטן ושולב בגודל הדף הרגיל של הספר ,כדי לחסוך את הצורך
בהוספת דף נפרד ,שדרכו להיעלם .מעל התרשים כיתוב חשוב במיוחד לדיון
הנוכחי‘ :צמח ציור זה כך היה מצוייר וכתוב מיד הרב זלה"ה וכמו כן ציירתי
פה' .בכתב–יד נוסף של ׳מבוא שערים׳ שהעתיק במחצית הראשונה של המאה
השמונה עשרה רבה של ַחלַּב ,ר׳ שמואל לנייאדו ,התרשים מופיע בהעתקה
מדויקת עם הכיתוב :׳צמח ציור זה כך היה מצויר וכתוב מיד הרב זלה"ה'
(איור  101.)12ר' יעקב צמח ,תלמידו של ר׳ שמואל ויטל ומי שערך רבים מכתבי
רח"ו מתוך אוטוגרפים של המחבר והיה מורו של פאפרש ,העתיק ציור מרשים
וגדול של רח"ו והוסיף את העתקותיו להעתקות של 'מבוא שערים' שנעשו בבית
102
מדרשו.
99

100
101

102
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עלי להודות לרב הלל ,שהיטיב לדווח לי על קיומו ,ושהעביר לי
בנדיבות מסריקותיו ואף ממאמריו המלומדים הנוגעים לנושא.
ראו בעיקר :הלל ,כתבי־יד ,עמ׳ רצג ,סי׳  307וההערה שם.
סריקות איכותיות של התרשימים הובאו שם בעמ׳ רצד-רצה.
כ"י רמת־גן ,אוניברסיטת בר־אילן https://goo.gl/ ( 1095
 ,)Sw4VxXעם הערות בכתב־ידו של ר׳ יעקב צמח.
כתב־יד ירושלים ,הספרייה הלאומית  ,8815דף נ ע״א .בשני
כתבי־היד התרשים מופיע מול תרשים נוסף (איור  )18שבו אדון
באפילוג למאמר .מתחת לתרשים השני בדף מט ע״ב ,שהוא
מעשה ידיו של צמח עצמו ,לנייאדו מציין שהוא טרח לשפר
את הפירוט הנראה בתרשים .העתקה חובבנית של התרשים
המיוחס לרח״ו על ידי צמח מצוי בכ"י רמת־גן ,בר־אילן,
 1214עמ'  .53תרשים זה הוא עותק מעשה ידי האספן
והמקובל הבוכרי הנודע ר' שלמה מוסיוף ( )1922-1852מתוך
אחד מכתבי־היד שבאוסף המפורסם שלו .עד כה לא עלה בידי
לאתר כתב־יד באוסף מוסיוף הכולל את התרשים המקורי.
צמח היה הראשון שתיקן אילן לוריאני גדול ,על פי עדותו
בהקדמתו לספר 'קול ברמה'' :ואח"כ כתבתי בנייר א' גדול
אילן הפרצופים מסודרים בציורים כפי הנזכר בספרים
מחולקים הפרצופים והפרקים המתלבשים מזה לזה .וכל ביאורו
מסביב כמראה המקום דף הספר שהעתקתי אותו משם' (צמח,
קול ברמה ,עמ'  .)29וראו להלן באפילוג למאמר.
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 10תרשים מתוך ׳ספר הדרושים׳
לרח"ו בעריכת ר׳ אפרים פנצירי,
כתיבה מזרחית ,המאה השבע עשרה
(כ"י ניו–יורק ,ספריית בית המדרש
לרבנים  ,1750דף כו ע״א)

 12תרשימים מתוך ׳מבוא שערים׳ לרח״ו ,בהעתקת ר׳ שמואל בן שלמה לנייאדו
(כתב–יד ירושלים ,הספרייה הלאומית  ,8815דפים מט ע״ב  -נ ע״א)
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האם התרשים ב'מבוא שערים' מתאים לתיאור של הדף המצויר המופיע
ב'אור זרוע' יותר מהתרשים שלנו? כבר בקטע הקצר שהובא לעיל מספר 'אור
זרוע' נאמר שבדף הציור הנקודים מתחילים בטבור ולא בחזה .הדברים דומים
לאמור בדרוש המקדים לציור שלנו ב'ספר הדרושים' על אודות מיקומם של
הנקודים' :והם יוצאים מנה"י וחצי ת"ת של זה האדם ולמטה' 103.הנקודים
104
מוצגים בכל העותקים–עיבודים של הציור שלנו אם כי בווריאציות שונות,
ובגלל הווריאציות והעמעום קשה לומר שהציור שלנו מספק עדות חד–משמעית
למיקומם של הנקודים באופן ההולם את התיאור של הדף המצויר .ואילו
בתרשים של רח"ו שהעתיק צמח אין כלל סימן של הנקודים  -לא בציור ולא
בכיתוב .מאחר שקשה לזהות אחד משני התרשימים עם הדף המצויר שתיאר
פאפרש סביר שאף אחד מהם אינו אותו דף מצויר.
כך עולה גם מעיון בהמשך דברי פאפרש ב'אור זרוע'' :ודע כי בדף המצוירת
מכ"י רח"ו ,צייר עתיק למעלה מן הטבור דא"ק ,והתחלת ג"ר [שלוש ראשונות]
של א"א [אריך אנפין] כנגד טבור דא"ק ,גם הנוק׳[בא] צייר אותה נגד החזה של
ז"א [זעיר אנפין] ,לא כנגד הטיבור ,נראה שזה תפס לעיקר' 105.מכאן אנו למדים
שהציור של רח"ו מיקם את הפרצופים השונים באופן יחסי בצורה מדויקת
למדי .האם המיקום תואם את הנראה בציור הפשוט שב'ספר הדרושים'? אם
החלל שבו הנקודות החלולות הוא עתיק ,אז הוא למעלה מהטבור; ואם שלוש
הנקודים מתחת לטבור הם שלוש ראשונות של אריך אנפין ,אזי אריך אנפין
מוצג בעיגול הרביעי ,שראשו מגיע למרכז העיגול המקיף .עד כאן הציור
עשוי לשקף את התיאור המילולי .אך אם הנוקבא הוא העיגול השישי והפנימי
ביותר ,הרי בציור שלפנינו ראשו של העיגול הוא קצת מתחת למרכזו של
העיגול שמעליו  -זעיר אנפין .הפרט האחרון סותר את התיאור של פאפרש
שבדף המצויר מיקום תחילת הנוקבא הוא מעל נקודת הטבור ,בחזה דזעיר
אנפין .גם ההתאמה של התיאור המילולי של פאפרש לתרשים רח"ו שהעתיק
צמח היא חלקית בלבד .תרשים זה מציג את כל הפרצופים המוזכרים בדרוש
ואכן הם מצוינים ומתויגים .כמו כן מסומן כהלכה חזה דזעיר וכנגדו הנוקבא.
מנגד מיקום הטבור של אדם קדמון אינו במרכז העיגול ,אלא בשליש העליון
וכנגדו שלוש ראשונות דעתיק  -בסתירה לתיאור של פאפרש שכנגד טבור
 103ויטל ,ספר הדרושים ,דף נא ע"א.
 104כדי לא להכביד עוד על הקוראים נמנעתי מפירוט מלא של
הווריאציות הגרפיות המצויות בכתבי־היד שבדקתי .אסתפק
בזה שניתן למיין אותם לשש משפחות על פי מאפיינים גרפיים
בלבד  -מספר העיגולים ,מספר הנקודים וכו׳.
 105פאפרש ,אור זרוע ,עמ' לה.
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 11תרשים מתוך ׳מבוא שערים׳ לרח״ו ,כתיבה מזרחית( 1758 ,כ"י ירושלים ,בניהו ק  ,71דף לא
ע״א; באדיבות חנן בניהו)
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אדם קדמון אמורות להופיע שלוש ראשונות דאריך .אם כן תוצאות הבדיקה
מעורבות ,ושוב קשה לקבוע אם תרשים אחד מן שניהם הוא עותק של הדף
המצויר .כמובן ייתכן שרח"ו צייר דף מצויר אחר לגמרי ,ואף ייתכן שהציורים
העומדים למבחן אינם נאמנים לגמרי לציורים של רח"ו שעליהם התבססו.
לנוכח הקושי להתאים את פרטי התיאור המילולי של פאפרש לפרטים
הגרפיים שבציור בכ"י ירושלים ,ספריית הרב יעקב משה הלל  572או לפרטים
הגרפיים ולתיוג שבכ"י ירושלים ,בניהו ק  ,71נראה שאין באפשרותנו לזהות
אף אחד מהם בסבירות גבוהה עם אותו דף מצויר .עם זאת שלושת הציורים -
כולל הדף המצויר שלא הגיע לידינו  -מעידים שרח"ו עצמו היה המייסד של
המסורת התרשימית של קבלת האר"י ,ושתרשימיו קבעו תבניות יסוד ששימשו
מקובלים במסורת זו לאורך מאות שנים .גם צמח וגם פאפרש  -שניהם
מעמודי התווך של המסורת ועורכיה החשובים במאה השבע עשרה  -הכירו
106
את התרשימים של רח"ו וראו לנכון לתקן כל אחד בדרכו אילנות משלהם.
הדיון עד כה הבהיר שאין זהות בין טקסט לציור .אי אפשר לקבוע בוודאות,
ולפעמים אי אפשר לקבוע כלל ,אילו סימנים גרפיים בציור מציגים מסומנים
ספציפיים בטקסט .זאת ועוד ,קיים פער עצום בין המורכבות המילולית ובין
הפשטות  -אולי עדיף הריקנות  -הגרפית של התרשים .נשאלת השאלה מה
פשר הפער בין הציור שלנו ובין הטקסט האמור להסביר אותו .הטקסט בוודאי
רלוונטי ,אבל הוא אינו מתפקד כרשימת תכנים הבאים לידי ביטוי בתרשים,
והמעט שבא לידי ביטוי אינו מוצג בתרשים בצורה חד–משמעית ,ואי אפשר
לקבוע בוודאות את המסומן בו 107.אילולא היה רח"ו אחראי לתרשים המפורט
והמתויג שב'מבוא שערים' (כ"י ירושלים ,בניהו ק  ,)71היינו מניחים כי הדלות
הגרפית בציור שלנו היא תוצאה של עמדה עקרונית שלו או לפחות נובעת
מתחושה שאי אפשר להציג יותר מזה בגלל מגבלותיו של הייצוג הגרפי .כך
למשל כתב פאפרש בקשר לאילן הגדול שצייר לתלמידיו בקרקוב באמצע
המאה השבע עשרה' :ובאילן שתיקנתי לחבירי בח"ל [בחוץ לארץ] הצגתי כל
הפרטים שהיו אפשר לי לצייר' 108.אך מאחר שידוע לנו שהיה באפשרותו
של רח"ו להציג בתרשים הרבה יותר ממה שבחר לעשות במקרה הזה ,עלינו
 106אזכיר בהמשך בקצרה את המגמות העיקריות ,אבל במסגרת
זאת אין מקום להאריך בדיונים באילנות של צמח ופאפרש.
 107ראויים לשבח דבריו של הרב הלל בסיום המבוא ל'ספר
הדרושים' במהדורתו ,שהוא הדפיס את הציורים מתוך כתב־היד
ללא שינוי ,והודאתו שראה לנכון לעשות כן 'הגם שלא הבננו ככל
הצורך כל הפרטים שבהם' (ויטל ,ספר הדרושים ,עמ׳ .)20
 108פאפרש ,אור זרוע ,עמ׳ יב.
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לראות כאן החלטה מודעת שלו להציג פחות .רח"ו לא פירש מה היו המניעים
להחלטתו ועלינו לשערם.
הצעתי היא שהדיון הטקסטואלי המפורט מספק למתבוננים רקע המעשיר
את ההתבוננות בציור ,ולא רשימת נקודות שיש למקם בתוכו .אין כאן מפה
אילמת שעל המתבוננים למלא בפרטים המובאים בדיון  -למסקנה זאת הגעתי
בעקבות ניסיונות חוזרים ונשנים לעשות כך בדיוק .מפה אילמת חייבת לאפשר
לתלמיד למצוא בה את המקום של כל פרט ברשימתו ,והיא גם חייבת להציג
מציאות מסוימת ברגע נתון .במקרה שלנו אין מקום בציור לפרטי הרשימה,
ולא זו בלבד ,אין כאן תמונת מצב אחת מסוימת אלא ציור המציג תמונה
התפתחותית ,שיכולים להשתקף בה בו–זמנית מספר מצבים שונים.
להערכתי התרשים מספק מסגרת גמישה 109שהמתבוננים אמורים לפעול
וליצור בתוכה לאור הרקע הטקסטואלי שקדם לה .התרשים מזמין את המתבוננים
בו לחשוב באמצעותו בצורה חופשית למדי .הוא אינו מציג מידע אלא מאפשר
110
למתבוננים בו לערוך ניסויים מחשבתיים ,להבין דברים ,לחדש וליצור.
בתרשים גאומטרי שנועד להוכיח משהו ,החשיבה באמצעות התרשים מובילה
את המתבוננים בו בדרך סלולה .כאן התרשים נועד לתת למתבוננים מגרש
שבו ישחקו משחק על פי כללי המשחק (השוו לכותרת הפרק 'כמה כללים)'...
עם חופש תמרון מרבי .הטקסט שלפני הציור מציג את סדר ההתלבשויות,
והתרשים לא בא לספק המחשה גרפית של ההתלבשויות הללו ,אלא ליצור
מסגרת שבתוכה ניתן לדמיין אותן .דווקא חוסר הדיוק וחוסר הכיתוב חיוניים
לדמיון פורה של המתבונן; פירוט יתר היה מחליש ומגביל אפשרות זו.
מעניין לבחון מהפרספקטיבה הזאת את ההבדלים בין העותקים השונים של
הציור .ראשית ,היא אינה מחייבת לעמוד על המשמעות המדויקת של כל פרט
ופרט בו .שנית ,זהו תרשים נדיר יחסית ,המצוי לרוב בעותקים שכתבו מומחים
ומבינים בעניין ,והעובדה שמעתיקים–חכמים אלו שינו את התרשים מהעתקה
להעתקה מעידה שסברו שמותר ,ואולי אף רצוי ,לעשות כן 111.מבחינתם חופש
התמרון לא היה מוגבל לתוכן שבמסגרת ,אלא חל אף על המסגרת עצמה .עם
 109כוונתי לעובדה שבעותקים השונים של הציור ניתן לראות
וריאציה לא רק בפרטים המשניים של הציור אלא אף במבנהו
הכללי.
 110דרוקר ,עמ׳ .65
 111כבר עמדתי על כך לעיל בקשר לשינויים בין שני עותקים
של 'ספר הדרושים' שכתב אותו סופר מומחה ,כ"י ירושלים,
ספריית יעקב משה הלל  572וכ"י רמת־גן ,אוניברסיטת בר־
אילן  .1068אותו סופר כתב גם את כ"י לונדון ,הספרייה
הבריטית  ,Or. 12354אך הוא לא העתיק בו את הציור.
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זאת ,כפי שמעיד מעקב אחר התקבלותו של התרשים ,ברור שהפרספקטיבה
המוצעת לא הייתה מובנת מאליה.
אין ספק שהיו מי שהתייחסו לתרשים הזה בציפייה לראות בו מפה אילמת,
ולפיכך לא הסתפקו בעיבודים גרפיים כדוגמת אלו שהובאו לעיל .התעקשות
לתייג ולמקם חד–משמעית את הפריטים בציור עשויה הייתה להוביל לשתי
תגובות קוטביות :לשינוי התרשים באופן מהותי כדי שיציג את המידע המילולי
במדויק ,או להצגתו בלית בררה בצורה מינימליסטית הגובלת במחיקתו .שתי
אפשרויות אלו מתועדות היטב בשני כתבי–יד שהעתיק ר׳ מנחם די לונזאנו.
די לונזאנו היה בן דורו של רח"ו וחכם שנודע בתור חוקר המסורה ומהדיר
ספרי מדרש לא פחות מאשר בתור מקובל 112.כחכם ביקורתי ועצמאי הוא לא
113
היסס לבקר את רח"ו למרות הערכתו הרבה לקבלת האר"י כבר מראשיתה.
בהתאם לרוחו הביקורתית והעצמאית לא העתיק די לונזאנו את הציור שלנו
בעיבודים קלים ,אלא ניסה לתקן אותו ,כל פעם בדרך אחרת .בכ"י ניו–יורק,
אוניברסיטת קולומביה  ,X 893 K 11דף כח ע"א ,הציג די לונזאנו גרסה
משופרת של התרשים (איור  ,)13ושלא כיתר המעתיקים ,הוא טרח לתייג בו
פרטים רבים ככל האפשר 114.למשל על פי דבריו של רח"ו ש'כל א׳ מהחמישה
פרצופים נחלקים לשנים' - 115חלוקה שאינה מסומנת בציור שלנו ובכל שאר
העתקותיו  -שרטט די לונזאנו קווים אופקיים באמצע כל העיגולים ,ואף
הוסיף תיוג מיוחד למרחבים העליונים והתחתונים של העיגול הפנימי ביותר.
עם זאת הוא הודה שניסיונו לא עלה יפה  -בכיתוב מעל העיגול המקיף ,בדיו
דהוי ,הוסיף' :כל זה צריך אני לכתוב ע[ו]ד מחדש'.
די לונזאנו העתיק פעמיים באותו כתב–יד את 'דרוש אדם קדמון' של
רח"ו  -הדומה אך לא זהה לטקסט שב'ספר הדרושים'  -ובהעתקה השנייה
כלל הוספות והערות של ר׳ יוסף ן' טבול 116.בהעתקה השנייה ,עמוד אחד לפני
112
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ספר חשוב שנכתב עליו לאחרונה עוסק בעיקר בתרומתו
לחקר המסורה ,אבל גם משרטט את הביוגרפיה שלו ואת
הקשר בין תחומי העניין שלו ,כולל עיסוקיו בקבלה .ראו:
פנקובר .וראו גם :הקר; אביב"י ,קיצור סדר ,עמ׳ מד-נח.
לדיון מדויק יותר בסוגיה זו ראו :אביבי ,קיצור סדר ,עמ׳
נט-סד .וראו גם :הלל ,קונטרס ,עמ׳ נה-סד.
ההקשר הטקסטואלי של הציור בכתב־יד זה אינו זהה בכל
פרטיו לזה שב'ספר הדרושים' נוסח פאנציירי ,אבל קרוב
אליו למדי .אביב"י כינה אותו 'דרוש הצמצום הראשון' .ראו:
אביב"י ,קיצור סדר ,עמ׳ מט.
ויטל ,ספר הדרושים ,דף נג ע"א.
אביבי ,קבלת האר"י ,א ,עמ׳ .274
יוסף חיות  /התרשים הקבלי כציור אפיסטמי
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פעמים ( 152-150תשע"ז)

269

התרשים ,באים דברי רח"ו על ספקותיו ועל חוסר שביעות רצונו מהדרוש הזה,
שמבחינתו רווי בקושיות וסתירות 117.ובעמוד הבא מופיע כיתוב מעניין המקביל
לזה המקדים את הציור ב'ספר הדרושים'' :ואני אצייר לך עיגולים והיושר 118ומשם
תבין הדברים באר הטב וגם הם מצויירים בלוח הגדול' (דף קן ע"א) 119.נראה אפוא
שגם כאן ,למרות ספקותיו  -ושמא בגללם  -החליט רח"ו להציג ציור .בהגיעו
לתרשים די לונזאנו מפתיע :הוא שרטט עיגול גדול ,כמעט על כל הדף ,והשאיר
אותו ריק לחלוטין (איור  .)14האם עשה זאת מחמת ייאוש בעקבות ההתלבטויות
של רח"ו בעמוד הקודם? האם רצה להימנע מחזרה על התרשים  -הלא מוצלח
מבחינתו  -ששרטט בדף כח ע"א? ואולי ביקש לתת למתבוננים מגרש פתוח
לגמרי לדמיין את ההתלבשויות? שתי האפשרויות הראשונות מתקבלות יותר על
הדעת ,כיוון שבמקומות אחרים דווקא הפגין די לונזאנו רצון לשפר את הציור.
גם בכתב–יד השני שהעתיק די לונזאנו ,מאוחר יותר ,כ"י ירושלים ,הספרייה
הלאומית  ,Heb. 28°7991יש שני תרשימים גדולים המוקדשים להצגת אותם
כללים .בציור הראשון ,המוצג מחוץ למסגרת 'דרוש אדם קדמון' אבל בזיקה
ברורה לתכניו ,החליף די לונזאנו את התרשים של רח"ו בציור משלו ,שהוא
מפורט ומדויק בהרבה בהצגת מבנה העולמות והתלבשותם (איור  .)15הציור
החדש אִפשר לו להכניס את מרב הפרטים תוך שילוב פרשנותו לדברי רח"ו.
למשל הוא הציג באופן ברור למדי בחלקו העליון של הציור את מיקום הטבור,
שלדעתו הוא 'טבורא דלבא' ,החזה  -בניגוד לדעתו של ר׳ יהודה מונסון,
שמיקם את הטבור במרכז ,כטבור הבטן .בהמשך כתב–היד נדרש די לונזאנו
להעתיק שוב את הציור (איור  120.)16וגם כאן הציור השני מינימליסטי :הפעם
חצי עיגול עליון בלבד ,אם כי ברור שמדובר בעיגול שלם שרק מוצג בחלקו;
בצד ימין של הדף נראה שהעיגול נמשך לחציו התחתון ,אך די לונזאנו הסתפק
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ראו לעיל ,הערה  .67די לונזאנו הבין שורות אלו בצורה שונה
ממני; הוא סבר שמדובר בהגהה של ן' טבול המשולבת בתוך
הטקסט ,ובכ"י ירושלים  ,Heb. 28°7991דף עא ע"א תקף את
ן' טבול (אם כי לא בשמו) על הגהה זו .ראו :אביב"י ,קיצור
סדר ,עמ' עב-עג.
מכאן שרח"ו ראה לנכון לכנות גם אותו 'עיגולים ויושר'.
על פי הסיפא הדברים צוירו בנפרד בלוח גדול  -לכאורה עדות
שהתרשים שלנו אינו בדיוק אותו דף המצויר ,ואולי חיזוק
לזיהוי בינו לבין הציור של צמח ,שידוע לנו כי צויר לראשונה
על נייר א' גדול .ראו לעיל ,הערה .102
דף פו ע"א .ההקשר הטקסטואלי זהה לזה שבכ"י ניו־יורק,
אוניברסיטת קולומביה  ,X 893 K 11ציור ראשון בדף כח ע"א -
'דרוש הצמצום הראשון'.
יוסף חיות  /התרשים הקבלי כציור אפיסטמי

 14תרשים מתוך ׳דרוש אדם קדמון'
לרח"ו ,בהעתקת ר' מנחם די לונזאנו
(כ"י ניו–יורק ,אוניברסיטת קולומביה
 ,X 893 K 11דף קנ ע״א)

 16תרשים מתוך ׳דרוש אדם קדמון'
לרח״ו ,בהעתקת ר׳ מנחם די לונזאנו,
( 1610כ״י ירושלים ,הספרייה הלאומית
 ,Heb. 28°7991דף פו ע״א)
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בסימון גרפי זה כדי להשאיר מקום לטקסט .הקשת העליונה של העיגול כוללת
באמצעה פתח ,ראשית התעלה ,ובתוכה ,החל במרכז העיגול ,עשרה נקודים
חלולים .לעומת העיגול הריק של כ"י ניו–יורק ,אוניברסיטת קולומביה X 893
 ,K 11כאן מילא די לונזאנו את החלל בטקסט .סביר להניח שמדובר בפשרה
בין רצונו לכבד את הציור של רח"ו ובין רצונו לנצל את המקום להעתקת
הטקסט .הווי אומר די לונזאנו ראה בתרשים אמצעי עזר ללימוד והמחשה של
עיקרון מסוים ,אבל לא הזמנה לביצוע תרגיל רוחני–דמיוני במגרש פתוח למדי.
עבורו מרחב ריק לא הוסיף ואולי אף גבל ב'בל תשחית' .חיזוק להשערתי בדבר
תפיסתו את הציור ככלי שרת לטקסט מצוי בדברי די לונזאנו על אתר .תוך
כדי העתקת דברי רח"ו בתוך העיגול כתב' :אמר מנחם ד"ל [די לונזאנו] הכלל
העולה מהדברי'[ם] כי למעלה מן הנקודים שעתה הם עולם האצילות יש בחינות
יותר עליונות [וכלם הם בחינו'(ת) א"ק והעקודים בכללם] 121ולכן צייר החכם
הנקודי'[ם] למטה מחצי העגולה הזאת כך< :עשרת הנקודים> ואחזור להעתקתי'.
מתוך מודעות לחשיבות הציור של רח"ו ורמיזה לגודלו המקורי העיר די לונזאנו
על מה שנראה לו כמטרה היריסטית מרכזית של הציור לצורך דיונו כאן -
הבהרת מיקום הנקודים  -ועבר הלאה .את שאר התכנים הוא כבר הציג בצורה
מוצלחת יותר מבחינתו מוקדם יותר בכתב–היד ,כך שהמידע נגיש לקוראים.
ה .ממידע לידע
'ועתה אצייר לך עגולה ומשם תבין מה שצריך להבין'
אחרי כל התיאורים המילוליים ,הגדושים בפרטי פרטים של האצילות
והשתקפויותיה בכל מערכותיה ,צייר רח"ו עיגול ותו לא ,ומהתרשים הפשוט
הזה יבין הקורא את מה שהוא צריך להבין .הווי אומר ,הטקסט כשלעצמו לא
סיפק לקורא את (כל) מה שהוא צריך להבין ,אבל ביכולתו להבין זאת באמצעות
הציור .באיזה סוג של הבנה מדובר? ואיך בדיוק אמורים הקוראים להפיק אותה
באמצעות הציור? ספק אם ההבנה המדוברת היא תוספת מידע :הרי בטקסט
שהקדים את הציור יש תיאור גדוש פרטים ,ואילו הציור מצטיין בפשטות
גרפית ,נקי מכל תיוג .כפי שהצעתי לעיל ,הריקנות הזאת לכאורה מזמינה את
המתבוננים ליצור ידע ולא רק לצרוך אותו .הציור דורש מהקוראים להפעיל
את הדמיון ,שניזון מעושרו של התיאור הטקסטואלי של השתלשלות העולמות,
התלבשותם זה בזה ,ושיוכם לשמות הוי"ה ,איברי אדם קדמון ועוד.
 121בסוגריים המרובעים דברים שהוסיף די לונזאנו בשוליים.
272
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ציור בהוראת יצירת תמונה אינו השימוש היחיד שעשה רח"ו במונח זה.
ב'דרוש מטי ולא מטי' כתב' :וזהו סוד כי ְּבי ָה ה׳ צור עולמים  -כאשר התחיל
לצייר ולברוא את העולמים' 123.ויטל שמר כאן על המשמעות החז"לית של
המונח ,שבה פעולת הציור היא חיצונית–הנדסית :האל צייר את הבריאה
כאדריכל 124.ב׳דרוש המעקה׳ ניסה ויטל להסביר לקוראים את היחס בין ארבעת
העולמות ,ובמקרה זה לא צייר בעצמו אלא פנה אל הקורא' :וכדי לצייר הדבר
בלבבך אמשול לך משל ,כי אלו הארבעה עולמות הם ארבעה בתים זה למעלה
מזה וכולם באורך אחד וברוחב אחד אלא שזה הוא למעלה מזה' 125.כאן הפועל
לצייר משמש במשמעות לדמיין או להמשיג .בפעולה זאת המבצע רואה את
הדברים בעיני רוחו .ציור העולמות העליונים  -שהם חלק מהאלוהות  -כרוך
בסכנת הגשמה והאנשת האל ,והדבר הטריד את רח"ו כמו שהטריד מקובלים
מאז ראשית הקבלה ,ומכאן דברי ההתנצלות המפורסמים שלו' :ואמנם דבר
גלוי הוא כי אין למעלה גוף ולא ּכֹח גוף חלילה .וכל הדמיונות והציורים
אלו לא מפני שהם כך חס ושלום .אמנם לשכך את האוזן לכשיוכל האדם
להבין הדברים העליונים הרוחנים בלתי נתפסים ונרשמים בשכל האנושי לכן
ניתן רשות לדבר בבחי'[נת] ציורים ודמיונים' 126.צמד המונחים המופיע כאן,
ציור ודמיון ,שכיח למדי בספרות הפילוסופית ,הקבלית ואפילו הפרשנית החל
במאה השתים עשרה ,ורח"ו אינו יוצא דופן בשימושיו בו 127.מן המוסכמות
הוא שהדמיון ,כוח המדמה ,עובד באמצעות ציורים ,ועל כן סביר להניח
שבהזמינו את המתבוננים להביט בציור ,אף אם לא השתמש במפורש במונח
דמיון ,התכוון רח"ו שעצם ההתבוננות כרוכה בהפעלת הדמיון ,שמאפשרת את
ההבנה המבוקשת.
 122מן הראוי לציין שציור מנטלי של האותיות העבריות היה
טכניקה מרכזית עבור רח"ו בהקשרים שונים .ראו :תמרי ,עמ׳
 .312 -307לסקירה פנורמית קצרה של המונח ציור ראו :אידל,
צבעים ,2015 ,עמ׳  .45-41כאן רק אזכיר מה שרלוונטי לדיוני.
לדיון מכונן באחד המונחים המקבילים בתרבות המערבית ראו:
ארבך .ראו גםFabrizio Lelli, 'Osservazioni sull'uso del termine :
'siyyur in alcuni trattati cabbalistici dell'Italia rinascimentale,
.Materia giudaica 15-16 (2010-2011): 331-38
123
124
125
126
127

274

ויטל ,ספר הדרושים ,דף סז ע"ב.
אידל ,צבעים ,2015 ,עמ׳ .45 -41
ויטל ,ספר הדרושים ,דף קעז ע"א.
ראו למשל :פאפרש ,עץ חיים ,שער א ,ענף ד ,כרך א ,דף מ
ע"א; ויטל ,שער ההקדמות ,דף ה ע"א.
על דמיון אצל רח"ו ובמקורותיו ראו :מרוז ,היבטים ,עמ'
 .18 -11לדיון המכונן בנושא ראו :וולפסון ,החושים.
יוסף חיות  /התרשים הקבלי כציור אפיסטמי

בכתביו המכונסים בכותרת 'כתבי האר"י' כמעט לא דיבר רח"ו בפירוש על
דמיון כדרך להבין את העולמות העליונים–אלוהיים ולפעול עליהם ,אך בחיבורו
'שערי קדושה' הוא הרשה לעצמו להסביר לקוראיו איך לפעול באופן כללי
בתוך העולמות העליונים ועליהם:
ענין ההתפשטות הוא ,כי יסיר כל מחשבותיו לגמרי ,והּכֹח המדמה שבו
שהוא כח נמשך מהנפש החיה היסודית שבו יפסיקהו מלדמות ולחשוב
ולהרהר בשום ענין מעניני העולם הזה וכאִלו יצאה נפשו ממנו ,ואז יהפוך
כח המדמה מחשבותיו לְַדמות ולצייר כאלו עולה בעולמות העליונים
בשרשי נפשו אשר לו שם ,מזה לזה ,עד שהגיע ציור דמיונו במקור שלו
העליון ויחקקו ציורי כל האורות במחשבתו כאלו מצויר ורואה אותם כפי
דרך כחו המדמה לצייר בדעתו עניני העולם הזה אף על פי שאינו רואה
אותם כנודע בחכמת הטבע .ואז יחשוב ויכוין לקבל אור מן העשר ספירות
מאותה הנקודה אשר שורש נשמתו נאחזת שם .ויכוין להעלות גם את
העשר ספירות זו לזו עד האין סוף וימשיך להם הארה משם עד למטה דרך
ירידה עד סופן ,וכאשר ירד האור על ידו אליהם הם שמחים בזה ומאירין
מאותו האור שהמשיך אל שורש נשמתו הנאחזת בהם כפי החלק הראוי לה.
ויכוין להוריד דרך ירידה ממדרגה למדרגה עד שיגיע האור והשפע ההוא
אל נפשו השכלית שבגופו ,ומשם תגיע עד נפש החיה וכח המדמה שבו,
ושם יצטיירו הענינים ההם ציור גשמי בכוחו המדמה ,ואז יבינם כאלו רואה
128
אותן בעין ממש.
אם אלו הנחיות כלליות לדרכי הפעולה של המקובל ,הרי הן נוגעות גם
למקרה שלנו ,שבו המבצעים אמורים לפעול במרחב דמיוני שקווי המתאר
שלו שורטטו בציור .כאמור המינימליזם של הציור מאפשר למבצעים פעילות
יצירתית פורה ,והתכנים שסופקו להם מראש מפרנסים את הדמיון מבלי ליצור
קיפאון .לאור התכנים הציור מסוגל להכניס את המתבוננים בו והחושבים
באמצעותו לתהליך הדינמי של הבריאה .מאחר שהציור מציג גם את המציאות
שלפני השבירה ,התוהו ,וגם את זו שלאחריה ,התיקון ,סביר להניח שמעבר
לדימוי ההתלבשויות מדובר בעיסוק בתיקון האצילות בכלל .כשם שרח"ו לא
הרבה לדבר על טכניקת הדמיון החיונית לעשייה הקבלית הכללית ,כך הוא
129
נמנע מלהרחיב על תכלית העיסוק בתיקון האצילות :דבקות במאציל.

 128ויטל ,שערי קדושה ,חלק ג ,שער ה ,דף לא ע"א.
 129אביב"י ,קיצור סדר ,עמ׳ עח-עט.
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לנוכח אופני התפקוד של תרשימים בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת
לא מפתיע שלא נלוו לתרשים שלנו הוראות שימוש .בספרות המחקר על
תרשימים בימי הביניים מוכרת הדרישה ממתבוננים לבצע מניפולציה מנטלית
על מנת להפיק תובנות מציור .דוגמה מאלפת לכך מצויה במאמרה של מרי
קרותרס על אודות תרשים שיש לו ממד פיגורטיווי מובהק :ציור של כרוב בעל
כנפיים משוכלות .על הכנפיים יש כיתוב ,אלא שהוא חסר משמעות  -עד
שהמתבוננים בו פותחים בעיני רוחם את הכנפיים; כאשר הכנפיים פתוחות
בדמיון ,הכיתוב הופך לקריא .יש לציין שלא מדובר בצופן שבעזרתו התוכן
המוצנע מתגלה ,אלא בתרשים לא לינארי המחייב את המתבוננים בו לפתוח
אותו בדמיונם כך שהתוכן יהיה פרוס לפניהם .חשוב לא פחות  -גם בשלב זה
המתבוננים נחשפים לא לטקסט במובנו הרגיל אלא למערכת רמזים וסמלים
130
טקסטואליים ,שאמורים לעורר אסוציאציות ולהוביל לתובנות חדשות.
במילים אחרות ,מדובר בתרשים הדורש הפעלה של מניפולציה ודמיון כדי
131
לגלות תוכן ,ובעזרת תוכן זה יש להמשיך לשְ לָב של יצירה.
במקרה שלנו התוכן המילולי ,המידע ,סופק מראש ,אבל הבנתו תלויה
ביכולת המתבוננים לפתוח בעיני רוחם את הציור המצורף אליו ,ובכך להפוך
את המידע לידיעה ישירה ,בלתי מתווכת .לדוגמה התרשים שלנו דו–ממדי,
הוא מורכב מעיגולים וקווים .אך על המתבוננים מוטלת המשימה לדמיין
אותו ככדורים וצינורות תלת–ממדיים 132.נוסף על כך על המתבוננים להרהר
בנקודת המבט על האובייקט המצויר :האם רואים אותו מהצד או מלמעלה?
הציור הקבלי הנפוץ של אילן עשר הספירות מציג אותן מהצד ,כחתך אורך.
לעומת זאת ציורי עיגולים בתוך עיגולים מציגים חתך רוחב .בציור שלנו יש
ניסיון להציג את שתי הזוויות בעת ובעונה אחת ,דבר שאני מפרש כדרישה מן
המתבוננים לפעולה פרשנית פעילה ומועצמת בזמן ההתבוננות .אף ש'עיגולים
ויושר' הם מונחים בסיסיים למדי בקוסמוגוניה הלוריאנית ,רח"ו הזכיר את
החיבורים ביניהם כעניין שבספק' :ועוד יש לי ספק אחד ,בעניין עיגולי א"ק
ויושר שלו ,כי לא נתברר לי מפי מורי זלה"ה ,איך הם מתחברים יחד' 133.ייתכן
שניתן לזהות אצל רח"ו ספק גם באשר לדרך הטובה להתמודד עם המצב
הזה מבחינה גרפית :הציור שלנו משאיר את החיבורים הללו לעיני רוחם של
המתבוננים ,אבל בציור השני המיוחס לרח"ו ב'מבוא שערים' הוא שאף להגיע
לדיוק מתויג בעניין זה .המאמצים להגיע לדיוק המרבי לא תמו עם הציור השני
130
131
132
133
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קרותרס ,מחשבה.
קרותרס ,כרוב.
למקרה דומה ראו :לותי ,ברונו ,עמ׳ .79
ויטל ,שער ההקדמות ,דף ט ע"א.
יוסף חיות  /התרשים הקבלי כציור אפיסטמי

 17תרשים על קלף ,אמסטרדם ,בערך  ,1734מאת הסופר יוסף שפרוט די גבאי (כ"י תל–אביב ,אוסף
גרוס  ;028.012.024באדיבות ויליאם גרוס)
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של רח"ו .במחצית הראשונה של המאה השמונה עשרה עשה ר׳ יוסף שפרוט
די גבאי באמסטרדם ניסיון שאפתני ליצור תרשים שמוצגות בו כל נקודות
134
הממשק בין העיגולים ליושר במלוא מורכבותן (איור .)17
הקוראים מגיעים לתרגול בציור מועשרים בידיעות שרכשו מהדיון
הטקסטואלי ,ומחפשים את ההבנה שהבטיח להם רח"ו .הם מתרגלים ,מדמיינים,
יוצרים  -אבל איך הם באמת יודעים? ומה טיבו של הידע הזה? על השאלה
הראשונה יש תשובה פשוטה ,העולה כמעט מכל עמוד של 'כתבי האר"י' -
הם יודעים מעצמם .למשל איך יודעים שאוזני אדם קדמון פולטות אורות?
135
סותמים את האוזן באצבע וחשים את הרעשים של ההבל המתקשה לצאת.
ההנחה של רח"ו שניתן לדעת משהו על האל מתוך ידיעה על עצמך היא ביטוי
להנחה האפיסטמית שרווחה בעת החדשה המוקדמת ,שקיים דמיון בין כל רובדי
המציאות ,ושהוא מחבר ביניהם 136.הדמיון יוצר קשר סמוי מן העין (המשמעות
המילולית של  ,)occultערוץ שהמבינים בו יכולים לנצלו כדי שחלק אחד
במערכת יוכל להשפיע על מקבילו .לפיכך הציור הפתוח ששרטט רח"ו הזמין את
קוראיו לצאת למסע כדי לדעת את העולמות העליונים מתוך הזדהות אִתם ,ולא
רק מתוך צריכת מידע עליהם' .ועתה אצייר לך עגולה ומשם תבין מה שצריך
להבין'  -כבר יש לך המידע ,ועכשיו עליך להפוך אותו לידע.
ומה טיבו ,אולי אף יתרונו ,של אותו ידע נכסף? ידע אינו נובע בהכרח
מטיעונים רציונליים 137.מידע על מישהו או על משהו אין משמעו ידיעה
שלו .עיתון ,ספרות מידע מובהקת ,צורכים פעם אחת וזורקים ,אבל ספרות
השואפת לתת לקוראים ידע ,יוצרת אינטימיות והזדהות ,ומולידה אצל
הקוראים רצון לקריאה חוזרת 138.אני סבור שזאת הייתה ההבנה שדרש רח"ו
מהקוראים למצוא בתרשים :ידע שייווצר בתהליך שמופעלים בו דמיון
והזדהות .עלינו לזכור את דבריו האחרונים של רח"ו לפני שהוצג הציור:
באדם קדמון יש נרנח"י ,ודרגות אלו מוצגות בתרשים .גם במתבוננים בו
קיימות אותן דרגות ,ובאמצעותן מתאפשרת ההזדהות עם המערכת האלוהית.
אפשר לומר באנלוגיה שהנרנח"י של האדם הם מעין מתגים המפעילים
134
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על התרשים ראו :חיות ,שבתאות.
ויטל ,ספר הדרושים ,דף נו ע"א.
תפיסה זו עמדה במרכז מחקרו המפורסם של מישל פוקו,
שלפיו האפיסטמה ( )epistemeשל אותה תקופה הניחה שקיים
דמיון ( )similarityבין כל רובדי הבריאה .ראו :פוקו ,עמ׳ .178
ייתכן שיש כאן דוגמה יפה למה שנקרא לאחרונה התרחשות.
ראו :רוזנק.
ראו גם :ראסל .הוא הבחין בין ידע על פי תיאור לבין ידע על
פי נוכחות.
יוסף חיות  /התרשים הקבלי כציור אפיסטמי

 18תרשים מתוך ׳מבוא שערים'
לרח"ו ,כתיבה מזרחית1758 ,
(כ"י ירושלים ,בניהו ק  ,71דף ל
ע״ב; באדיבות חנן בניהו)

 19פרט מתוך אילן ארוך
לר׳ ששון בן מרדכי שנדוך ,בגדאד,
המאה השמונה עשרה (כ"י תל–
אביב ,אוסף גרוס ;028.001.008
באדיבות ויליאם גרוס)
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את המעגלים של העולמות העליונים .הפעלה כזאת היא תיקון האצילות,
המביאה לדבקות במאציל.
אפילוג
ניתן להציג לא מעט מההיסטוריה של האילנות הלוריאניים במאה השבע עשרה
ואילך כפיתוח של הציורים שנדונו כאן .המגמה ברורה למדי ,וקיימת כבר אצל
ר׳ מנחם די לונזאנו  -יותר פירוט ,דיוק ועומס מילולי .במחצית הראשונה של
המאה השבע עשרה עיצבו ושרטטו שניים מהנציגים והעורכים העיקריים של
הספרות הלוריאנית ,ר׳ יעקב צמח ור׳ מאיר פאפרש ,תרשימים שאפתניים של
ההתלבשויות  -שכאמור היו הנושא של הציורים הגדולים של רח"ו .צמח לא
רק העתיק את הציור המפורט ביותר של רח"ו ,אלא הוסיף לידו ציור גדוש יותר
במידע ,ציור שלדבריו הכין על פי הדיון הטקסטואלי של רח"ו במקום' :צמח ציור
זה ציירתי כפי דברי הרב זלה"ה בדף שעבר' (איור  .)18בעוד שבכותרת הראשונה
כתב צמח שהוא מעתיק ציור של רח"ו ,בשנייה העיד על עצמו שהוא היוצר.
התרשים שיצר צמח היה מוכר למקובלים בדורות הבאים 139.למשל הוא שולב
כמרכיב בתוך אילן גדול שצייר ר׳ ששון בן מרדכי שנדוך ,מקובל שהיה פעיל
בבגדאד במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ,וכן אולי בעיבוד המבוסס
עליו ,בעותקים אחדים של האילן הגדול המיוחס לפאפרש (איורים .)20-19
לכאורה צמח עצמו הגיע למסקנה שיש למצוא סכמה אחרת להציג את
התלבשויות הפרצופים ,שהרי רח"ו יצר בפועל (לפחות) שני תרשימים גדולים,
האחד ריק למדי אבל עם מיקומים יחסיים ולא קונצנטריים של העיגולים–
פרצופים ,והשני גדוש בפירוט ובתיוג על עיגולים קונצנטריים .באילן הגדול
של צמח עצמו ,שעליו דיווח בקול ברמה ,הוא אימץ סכמה שונה לגמרי .מעתה
הוצג מיפוי ההתלבשויות באמצעות שכפולים רבים של עצים פורפריאניים,
140
המחוברים זה לזה בקווים ,והמשורטטים במיקומים יחסיים על הדף (איור .)21
תלמידו וממשיך דרכו פאפרש אימץ את הסכמה הזאת לייצוג ההתלבשויות,
 139תרשימים פשוטים למדי בכתב ידו של צמח מצויים בכ"י
רמת־גן ,אוניברסיטת בר־אילן .)https://goo.gl/MsyNtm ( 1095
במאמר המוקדש למעמד האפיסטמי של התרשים הקבלי
ראוי לציין שצמח צייר שם מה שניתן לכנות תרשים מנוגד
לעובדות; באמצעות התרשים הוא הראה שפרשנות מסוימת
אינה מתקבלת על הדעת.
 140אילן משה אבן־צור קופיו (אוסף משפחת גרוס ,)028.011.004
צפון אפריקה (פאס) ,ראשית המאה השמונה עשרה .ראו:
באומגרטן ,דרשות.
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 20פרט מתוך אילן ארוך ,כתיבה
מזרחית ,המאה השמונה עשרה -
התשע עשרה (כ"י תל–אביב ,אוסף
גרוס  ;028.012.023באדיבות
ויליאם גרוס)

 21פרט מתוך אילן ר׳ יצחק
קופיו ,פאס ,המאה השבע עשרה -
השמונה עשרה (כ"י תל–אביב,
אוסף גרוס ;028.011.004
באדיבות ויליאם גרוס)
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וחידש במקום אחר :הסכמה של 'עיגולים ויושר' הצליחה אמנם לשרטט את
תווי המגרש של ההוויה בכללה ,אבל נכשלה כישלון חרוץ בייצוג תווי פניו
הספציפיים של אדם קדמון ,המרכזיים לנרטיב הקוסמוגוני הלוריאני .והנה
בתרשים אדם קדמון של פאפרש יש לא רק אוזן ,חוטם ופה אלא גם עיניים,
שיער ושיבולת הזקן; ולא רק האיברים עצמם מתויגים ,גם המרחב שביניהם
על פניו של אדם קדמון עמוס מלל ושלל פרטים ,חלקם במונחים הייחודיים
של פאפרש עצמו .פאפרש יצר תרשים עשיר של אדם קדמון שבמבט בו ניתן
141
להעריך את הסדרים החופפים והמקבילים של כל המערכות (איור .)22
צמח ופאפרש התקינו את האילנות הגדולים הראשונים מאז היריעות הגדולות
שנוצרו באיטליה למן המאה החמש עשרה 142.בהמשך הפכו האילנות של צמח
ופאפרש עצמם למרכיבים באילנות מורכבים יותר .בכך הרחיבו צמח ופאפרש
את הרפרטואר החזותי שבאמתחתם של מקובלים ,רפרטואר שבעזרתו מקובלים
זכרו ,ניתחו ,ארגנו ,אלתרו ודמיינו סוגיות קוסמוגוניות–קוסמולוגיות.
על אף המגוון והמורכבות ,תרשימים לוריאניים אלו חתרו להצגת ידע
המעוגן בהזדהות בין קוסמוס לאנתרופוס .סביב שנת  200לסה"נ לימד התנא
רבי' :הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה :דע מה למעלה ממך,
עין רואה ואוזן שומעת ,וכל מעשיך בספר נכתבין' 143.כ– 1,400שנים לאחר
מכן ,באותו אזור אבל בעולם אחר ,לימד האר"י את הגרסה שלו' :שלשה
בחינות צריך שיהיה בנמצאים ,והם שיכיר ויקבל ממה שלמעלה ממנו ,עוד
צריך שיכיר עצמו ,ועוד שישפיע למה שלמטה ממנו' - 144למימוש יעדים אלו
נועד האילן.

141

142

143
144
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ניתן לראות בשיטה זאת ביטוי לוריאני של רעיון האלוהות
המרובעת (  ,)divina quarternitasשנדון בספרה המכונן של
אסמאייר.
הגיעו לידינו אילנות איטלקיים על קלף מהמאה החמש עשרה,
וניתן לשער שהיו כאלו כבר במאה הארבע עשרה כי הגיעו
לידינו מתקופה זו פירושים של ר׳ ראובן צרפתי על האילן.
משנה ,אבות ב ,א.
ויטל ,ספר הדרושים ,דף א ע"א.
יוסף חיות  /התרשים הקבלי כציור אפיסטמי

 22פרט מתוך ׳אילן של הקדושה׳ ,מזרח אירופה ,המאה השמונה עשרה  -התשע עשרה (כ"י
תל–אביב ,אוסף גרוס  ;028.012.003באדיבות ויליאם גרוס)
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