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א .מבוא
קולמוסים רבים נשתברו על סוגיית מעמד הקבלה בתימן ואופני התקבלותה
במרחב תרבותי זה .אף שמדובר בסוגיה היסטורית ,הנושא עדיין מעורר עניין
בקרב לא מעטים מן היהודים יוצאי תימן .במאמר זה אעסוק במעבר של ידע
קבלי לתימן בראשית המאה השבע עשרה ובאופני התקבלותו בקרב החכמים שם.
הציר המרכזי בהקשר זה הוא היחס בין מסורות פנימיות ובין מסורות חיצוניות.
אשר למסורות הפנימיות ,הידע על שהתרחש בתימן בתחום הספרות קודם
למאה השש עשרה דל יחסית ,ואני סבור כי דווקא דרך קריאת טקסטים בני
המאה השש עשרה ,תקופה שבה התהדק הקשר בין תימן ובין מרכזים שונים,
ניתן ללמוד על הספרות הקדומה בתימן .הידע החיצוני ,אשר בהקשר הנדון
כאן הוא ידע קבלי ,נחלק לידע ארץ–ישראלי בן המאה השש עשרה ולידע
ספרדי אשר הגיע דרך איטליה .ראשית המאה השבע עשרה הייתה תקופה
של שינויים בתימן ,בעקבות התחזקות הקשר בינה ובין מרכזי האימפריה
העות'מאנית ,בעיקר עקב אינטרסים כלכליים .שיפור הסחר הביא לתימן גם
תרבות אירופית .ברצוני לבחון את היחס בינה ובין התרבות המקומית .הביטוי
הראשון לקשר זה היה הצפתה של תימן בספרות מודפסת :ספרות ליטורגית,
*

ברצוני להודות לרעייתי ,ורדית באומגרטן ,לאליעזר דוידוביץ,
ד"ר אורי ספראי ,ד"ר שמעון פוגל ,ד"ר מנשה ענזי ,פרופ' יוסי
חיות ופרופ' אמנון רז־קרקוצקין על השיח על נושאי המאמר
ועל קריאת גרסאות קודמות שלו .המאמר נכתב במסגרת
'מפעל האילנות' באוניברסיטת חיפה בניהול פרופ' חיות
ובתמיכת הקרן הלאומית למדעים (מענק .)1259/14
פעמים ( 157תשע"ט) ,עמ' 37–9

9

תלמודית וקבלית .הספרות הקבלית ,הן זו שמקורה ספרדי והן זו שמקורה
בארץ–ישראל ,הגיעה לתימן באמצעות סוחרים יהודים אירופים.
אפתח את דבריי בדיון במאה השש עשרה .אבחן את אופיו של הידע
ִ
הקבלי של הנוסע ר' זכריה (יחיא) אלדהרי ,שחי במאה הזאת ,ושתואר לא פעם
כמי שהביא את הקבלה לתימן .ואולם כפי שהראתה עדנה טננבאום ,הידע
ִ
הקבלי אצל אלדהרי מועט ,והשינוי הגדול במעמדה של הקבלה בתימן חל
באמצע המאה השבע עשרה .בעזרת שני חיבורים שנכתבו בתימן בראשית
המאה השבע עשרה' :רכב אלהים' לר' יצחק ונה ו'סגולת ישראל' לר' ישראל
ִ
בן שלמה מדובירה ,אבחן את הידע הקבלי שהיה בידי מקובלי תימן בתקופה
זו ,הן ידע מקומי והן ידע חיצוני ,אציג גישות שונות ליחסים ביניהם ,ואציע
שני דגמי התקבלות של הידע הקבלי בתימן .השינוי שהתרחש בתימן במאה
השבע עשרה עוזר להבין את התהליכים שעברו הקהילות שם בסוף אותה מאה
ובראשית המאה השמונה עשרה ,תהליכים החורגים ממסגרת מאמר זה.
ב .ארץ־ישראל ,איטליה ותימן בסוף המאה
השש עשרה ובראשית המאה השבע עשרה
המאות השש עשרה והשבע עשרה היו תקופת מפנה בעולמם התרבותי של
יהודי תימן  -לאחר מאות שנים שבהן הייתה הגותם נתונה להשפעתה של
ספרות פילוסופית הפכה הקבלה לדומיננטית 1.התגברות ההשפעה של הקבלה
קשורה לשינויים רחבים שעברו על יהדות תימן במאות השש עשרה והשבע
עשרה ,ביניהם כאלה שהיו קשורים למקומה של תימן באימפריה העות'מאנית.
ההתעניינות של האימפריה בתימן גברה ,בעיקר במה שנוגע לסחר בקפה
2
ובתבלינים ,על רקע מרכזיות המיסוי עליהם בכלכלת האימפריה העות'מאנית.
בנסיבות אלה התהדקו הקשרים בין הקהילות בתימן ובין קהילות יהודיות
במרחבים אחרים .לא ניתן אפוא לנתק את השינויים במעמד הקבלה בתימן
מעליית מעמד הקבלה בארץ–ישראל ובאירופה באותן שנים ,ומהתפתחות
המרכזים הקבליים בארץ–ישראל ובאיטליה.

1

2

10

על ראשית הקבלה בתימן ראו :חלמיש ,הקבלה בסידורו ,עמ'
 ,65הערה  ;1טובי ,ונה; בר־מעוז ,השתרשות ,יעקב; ובהרחבה:
גימאני ,תמורות וראו גם בהפניות בפרסומים אלה .על הוויכוח
על הקבלה בתימן ראו :עראקי־קלורמן ,השכלה; וגנר.
ראו במקורות להלן בהערה .11
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במאה השש עשרה הייתה צפת למרכז יצירה יהודית בעיקר בתחום הקבלה
וההלכה .בתחום הקבלה ראוי לציין את ר' משה קורדובירו (רמ"ק) ואחריו את
ר' יצחק לוריא (האר"י) ותלמידו ר' חיים ויטל 3.במקביל נוצר באיטליה מרכז
ידע קבלי ,לא רק בזכות היצירה הקבלית ,אלא גם מפני שנדפסו שם ספרי
קבלה רבים 4.למהפכת הדפוס הייתה השפעת עומק על דפוסי הידע ,והיא
הובילה לשינויים תרבותיים ולקנוניזציה של חיבורים 5.הדוגמה הבולטת
כמובן היא הקנוניזציה של ספר ה'זוהר' ,הקשורה באופן הדוק להדפסתו
במנטובה ובקרמונה בשנת  1558ולפולמוס הרחב סביב ההדפסה 6.מלבד ספר
ה'זוהר' נדפסו באיטליה במאה השש עשרה עוד ספרי קבלה רבים ,ובהם חיבורים
הקשורים לענייני כאן :פירוש ר' מנחם רקנאטי על התורה' ,שערי אורה'
לר' יוסף ג'יקטיליה' ,מערכת האלוהות' עם פירוש ר' יהודה חייט ולקט החיבורים
'ארזי הלבנון' .בתחום ההלכה ,שאי אפשר לנתקו מן הקבלה ,בולט ר' יוסף
קארו כפוסק שמעמדו נבנה על אדני הדפוס 7.מעמדם של החיבורים הקבליים
8
הנדפסים עלה בתקופה זו ,במקביל לירידה במעמדן של מסורות שלא נדפסו.
לעומת מעצמת הדפוס באיטליה במאה השש עשרה ,היה בארץ–ישראל באותה
תקופה בית דפוס קטן אחד ,שפועלו הדל כלל שישה כותרים בלבד 9.ספרות
3

4
5

6

7
8

9

על התפתחות מרכז היצירה צפת במאה השש עשרה ראו
לדוגמה :הוס ,הקהילות; חיות ,עיר; מרוז; ובהקשר הנדון כאן
ראו במיוחד :תמרי ובהפניות שם.
בונפיל ,עמ'  ;179 -174גונדוס; אידל ,דפוס ובהפניות שם.
מתוך הספרות הרחבה שנכתבה על הנושא ראו :בלייר ובהפניות
הנרחבות שם .על היחס לקנוניזציה ראו במקורות שבהערה
הקודמת וכן לדוגמה :אייזנשטיין ,הדפסה; אייזנשטיין ,הדפוס
באירופה ,ובמקורות הרבים אצל ברוכסון ,ספרים.
זוהר (מנטובה); זוהר (קרמונה) .על הפולמוס על הדפסת
ה'זוהר' ראו :תשבי ,הפולמוס; הקר ובהפניות שם .על הדפוס
ועל תהליכי הקנוניזציה של ה'זוהר' ראו :הוס ,הזוהר ,עמ'
 ;111 -67הוס ,ספר הזוהר ,עמ' .297
רז־קרקוצקין ,חקיקה; רז־קרקוצקין ,מצפת; קלמן .על הגעת
כתבי ר' יוסף קארו לתימן ראו :גימאני ,תמורות ובמקורות שם.
קבלת האר"י חריגה מבחינה זו  -חיבוריה כמעט לא נדפסו
בתקופה זו ,והיא הופצה על ידי העתקת כתבי־יד בעידן הדפוס.
עובדה זו השפיעה במידה רבה על דרכי הלימוד של קבלת
האר"י ,השימוש בה והתקבלותה .על הפצת קבלת האר"י
באירופה ראו :אידל ,אחד מעיר; גארב ,עמ'  302ובהערות שם;
גריס ,ספרות ,עמ' טו; אביב"י ,עמ' .1035-1033
על בית הדפוס של אליעזר אשכנזי בצפת ראו :שור ,עמ' .91-88
על פי יערי בעל בית הדפוס הוא ר' אליעזר אשכנזי השליח
ִ
שהגיע מארץ־ישראל לתימן ,ושאלדהרי כתב עליו .ראו :יערי,
פעמים ( 157תשע"ט)
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הקבלה שנדפסה באיטליה נועדה לא לשימוש פנימי אלא לייצוא ,וספרים
10
שנדפסו שם הגיעו בתוך זמן קצר לפולין ,לארץ–ישראל ואף למזרח.
הפצת ספרות הקבלה קשורה למעמדה של איטליה בתחום המסחר הימי
במאות השש עשרה והשבע עשרה .שליטתה במסחר זה ניכרה גם ברחבי
האימפריה העות'מאנית .תימן ,שהייתה יצואנית מרכזית של תבלינים וקפה
לאירופה בתקופה זו ,הייתה מרכז לא רק לסוחרים עות'מאנים אלא גם לאיטלקים
ולספרדים 11,וקווי מסחר עימה שימשו גם לייצוא ספרים מבתי הדפוס באיטליה
אל יהודים בתימן.
ִ
ג .ר' זכריה (יחיא) אלד הרי והקבלה בתימן
במאה השש עשרה
12

כאמור בידינו עדויות מעטות על ידע קבלי בתימן לפני המאה השש עשרה.
במחקר צוינו שני ערוצי קשר בין ארץ–ישראל ובין תימן בראשית העת החדשה:
שד"רים שנשלחו מארץ–ישראל לתימן ,ועולי רגל או נוסעים מתימן שעברו
ִ
הדפוס ,עמ'  .32-31רצהבי צידד בדעתו .ראו :אלדהרי ,ספר
המוסר ,עמ'  .39זיהוי זה הוא הבסיס להנחה של רצהבי שכבר
במאה השש עשרה הופצו בתימן ספרים מודפסים .ראו :שם,
עמ'  .428 ,423 ,288 ,285עם זאת איננו יודעים אם הספרים
שהביא אשכנזי לתימן דרך הים היו ספרים מודפסים או כתבי־
יד .מכל מקום נראה שמדובר במקרה יחיד; על פי תיאורו של
ר' ישראל הכהן  -אשר אעסוק בו בהרחבה בהמשך  -עד
ראשית המאה השבע עשרה היו בתימן ספרים מודפסים
מעטים.
 10על ייצוא ספרים מאיטליה ראו :גריס ,עיצוב .על דפוסי שימוש
במזרח של ספרים מאיטליה ראו :ברוכסון ,ידיעות; וראו דיון
במקרה מבחן מכורדיסטן :באומגרטן וספראי; באומגרטן,
מאיטליה.
 11גלמן .על נתיבי המסחר עם תימן ,שהתפתח על רקע עליית
מעמדה של מצרים במערכת המנהלית העות'מנית ,ראו:
הת'ווי ,זהות; הת'ווי ,פרובינציה; קסלה; באשר לתקופה
מעט מאוחרת יותר ראו :אום; ובהקשר יהודי ראו :אביר .כבר
אשכנזי הגיע לתימן עם ספריו דרך נמל מוקה' :כי שמע יהודי
ִ
אחד בא למחוז אלמכא [ ]...ועוד הביא ספרי הקדש' (אלדהרי,
ספר המוסר ,עמ' .)285
 12ראו לדוגמה :גימאני ,תמורות; טובי ,ונה; רביגר .ראוי להדגיש
כי נראה שקבלת ספרד (או ארץ־ישראל) לא נודעה בתימן
לפני המאה השש עשרה.
12
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ִ
בארץ–ישראל במסעותיהם  -והבולט שבהם הוא אלדהרי 13.בספרות המחקר
ִ
תואר אלדהרי פעמים רבות כראשון שהעביר ידע קבלי לתימן בעת החדשה,
והודגשה ההעברה של ספרות קבלית מארץ–ישראל לתימן 14.חוקרים כתבו על
מערכת הקשרים בין ארץ–ישראל ובין תימן בשנים אלו ,פעמים רבות בניסיון
להציג את הקשר ההיסטורי ההדוק בין המרחבים.
ִ
בחינת חיבוריו של אלדהרי מעלה כי הידע הקבלי בספרו על מסעותיו,
'ספר המוסר' ,מועט ,ומועט ממנו הידע הקבלי בחיבוריו האחרים 15.הוא הזכיר
ב'ספר המוסר' שני מרכזי קבלה :בכורדיסטן ובצפת .בכורדיסטן התייחס בעיקר
לספר ה'זוהר' 16.את ביקורו בצפת תיאר באריכות ,אך באופן מפתיע מלבד
הקביעה שקיימים בה 'מקובלים עיוניים' לא הזכיר את קבלת צפת 17.הדבר
ִ
בולט על רקע מנהגו של אלדהרי לנקוב בשמות האנשים שפגש ועל רקע
עיסוקו המפורט בבית מדרשו של ר' יוסף קארו .הידע הקבלי המוזכר בחיבורו
מקורו בקבלת ספרד ,ורובו נוגע לספרים שנדפסו באיטליה במאה השש עשרה:
ִ
'מערכת האלוהות' עם פירוש החייט  -שלדברי אלדהרי ממנו למד את חוכמת
הקבלה' - 18שערי אורה' ,צרור המור' לר' אברהם סבע 19וכמובן ספר ה'זוהר'.

13

14

15
16
17

18
19

בשנת  1571עלה ישוע העדני ,מחכמי צנעא ,לארץ־
ישראל ,ובשנת  1578הגיע השד"ר ר' יצחק אשכנזי לתימן
ִ
והביא ספרים .ראו במבוא של רצהבי בתוך :אלד הרי ,ספר
המוסר ,עמ'  ;289 -285 ,140 -139 ,27יערי ,שלוחים ,וראו
ִ
גם לעיל ,הערה  .9על שנות חייו של אלד הרי ראו :עמיר
ובמקורות שם.
ראו לדוגמה :יערי ,מחקרי ספר ,עמ'  ;164 -163יערי ,שלוחים,
ִ
עמ' שצב-תל; וכן :טובי ,ונה; אלדהרי ,ספר המוסר ,עמ' ,38
 ,463הערה .84
טננבאום ,השימושים; טננבאום ,קבלה ובהפניות שם.
באומגרטן ,ספראי וחיות; באומגרטן וספראי.
ִ
ִ
על ספרות הקבלה של אלד הרי ראו :אלדהרי ,ספר המוסר,
ִ
עמ'  .38במבוא לחיבור כתב רצהבי כי אלד הרי זכה להכיר
את רמ"ק ואת ר' שלמה אלקבץ .ראו :שם ,עמ'  .43אך נראה
כי מתוך הספר אין הוכחה לדבר .בהמשך החיבור כתב רצהבי
עצמו על הפגישה עם אלקבץ בלשון מסופקת .ראו :שם ,עמ'
ִ
 .210גם תורתו של רמ"ק  -שאלדהרי הזכירו כמקובל יחד
עם רבני צפת (שם ,מחברת עשרים וחמש ,עמ'  )287אינה
מוזכרת בספר.
שם ,מחברת עשרים ושלוש ,עמ' .266
ִ
אלדהרי ציין כי הוא קנה את הספר בדמים יקרים .ראו :שם,
עמ' .267
פעמים ( 157תשע"ט)
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ִ
ב'צידה לדרך' ,פירושו של אלדהרי לתורה שנכתב בתימן עוד לפני 'ספר
המוסר' ,השימוש במקורות קבליים מצומצם יותר 20.רוב המובאות בספר
הן מה'זוהר' ומ'שערי אורה' 21,ולא הוזכרו בו במפורש החיבורים 'מערכת
האלוהות' או 'צרור המור'.
ִ
המסורות הצפתיות תופסות אצל אלדהרי מקום שולי בלבד .הוא הכיר את
רמ"ק ,והזכיר ב'צידה לדרך' את כוונותיו לתקיעת שופר 22,אך נראה שמקורו של
ִ
אזכור זה בדברים שנדפסו בקושטא 23.דברים אלו מעידים על הכלל :אלדהרי
הזכיר את חכמי צפת ואף מעט מתורתם גם ב'ספר המוסר' וגם ב'צידה לדרך',
אך נראה כי כל ידיעותיו על צפת הגיעו אליו ממקורות שנכתבו מחוץ לארץ–
ִ
ישראל .האם גם בצפת למד אלדהרי את תורתה של חוצה לארץ ולא את תורתה
ִ
של צפת? או שמא לא למד קבלה בצפת כלל? אלדהרי הכיר ידע קבלי מובחן,
וראה אותו כידע יוקרתי ,אך ברור שהוא לא הזדהה כמקובל .הידע הקבלי לא
היה עיקר תורתו ,ולא הוא שהפיץ את הידע הזה בתימן.
ִ
והינה שנים מועטות אחרי פטירתו של אלדהרי הגיעו לתימן חיבורים קבליים
שנדפסו באיטליה ,ובאמצעותם נפוץ בה ידע קבלי 24.עדות מפורשת לכך עולה

20

21
22
23

24
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על ספר זה ראו :טננבאום ,קבלה ,עמ'  ;52טובי ,הספרות,
ִ
עמ'  ;53קהתי .על תיארוך כתיבת הספר ראו :אלדהרי ,ספר
המוסר ,עמ' .44
ִ
ראו :אלדהרי ,ספר המוסר ,על פי המפתח ,הערכים 'זהר',
'שערי אורה'.
גימאני ,תמורות ,עמ' .70
ִ
אלדהרי ,צידה לדרך ,חלק ב ,דף נט ע"ב .כוונות הרמ"ק לתקיעת
שופר נדפסו פעם ראשונה ללא רשותו בשנת של"ו (.)1567
ראו :רמ"ק ,בראש כוונות התקיעה לראש השנה (העמודים לא
ממוספרים) .חשוב לציין כי הגרסה שב'צידה לדרך' שונה מזו
שבדפוס המוקדם ודומה יותר לדברים המתוקנים המופיעים
בדפוס המאוחר של דברי הרמ"ק .ראו :זבחי שלמים ,דף טו
ע"ב  -טז ע"א .יכול להיות שהתיקון נעשה על פי כתב־יד ,אם
כי התיקון סביר ,ויכול מאוד להיות כי הוא נעשה על פי ההיגיון.
תודה לאורי ספראי שהעמידני על נקודה זו.
על הגעת הדפוס לתימן ראו :גברא ,מחקרים ,א ,עמ' ,51-50
 .69דבריי כאן משלימים את התמונה שכבר צוירה במחקר.
ִ
ראו לדוגמה :אלדהרי ,ספר המוסר ,עמ'  ;40-37חלמיש,
ִ
פרק בהתפתחותה .נראה שכבר לאלדהרי היו ספרים בדפוס,
שהגיעו לידיו בהיותו בארץ־ישראל ,ואולי אף בתורכיה ,אם היה
שם .אלא שאין בידינו עדות שחיבורים מודפסים הגיעו לתימן
ִ
בתקופה זו .אם אכן הביא איתו אלדהרי ספרים מודפסים
לתימן ,העותקים הבודדים הללו עדיין תפקדו כמו כתבי־יד.
אליעזר באומגרטן  /קבלה ודפוס בתימן

יצחק בן אברהם ונה' ,רכב אלהים' ,כתב–יד מן המאה התשע עשרה ,כ"י תל אביב ,אוסף
משפחת גרוס  ,YM.011.035דף כא ע"א

פעמים ( 157תשע"ט)

15

ִ
מדבריו של ר' ישראל הכהן מדובירה בהקדמתו ל'סגולת ישראל' ,פירושו על מדרש
הגדול 25.בהקדמה פירט ר' ישראל את הסיבות שהניעוהו לכתוב את החיבור:
אמר ישראל הכהן כאשר יעצני יי נתן בלבבי עצה לחבר זה הספר ראיתי
להקדים תחִלה הקדמה להודיע את התלמידים מה הוא אשר העירני ואשר
הביאני עד הלום ולדעת מה זה ועל מה זה ואומר אנחנו היהודים הפֻרזים
היושבים בערי הפרזות בארץ התימני אנו עוסקים במדרש הגדול והנה הוא
מלא אגדות כמים לים מכסים והיו חכמי הדור מפרשים אותם האגדות על
דרך פילוסופיא יש שהוא מתישב על הלב ויש אינו מתישב על הלב :ויהי
אשר רצה הקב"ה לזכות אותנו ולהסיר מסוה ה ִעּו ָרון מעל פנינו ויתן בים
דרך ויעברו אנשים (סוחרים) 26יהודים סוחרים מארץ אשכנז ומארץ ספרד
ויביאו לנו ספרים רבים טובים כגון ספר הזֹהר וספר הרמב"ן ע"ה [עליו
השלום] וספר רבנו בחיי וספר הרוקנאטי וספר המערכת וספר שערי אורה
וספרים הרבה אין קץ ונמצא אותם האגדות דפוסים ומפורשים בספרים
ראיתי לקבץ אותם הפירושים אחד אל אחד ויהיו ספר אחד [ ] הוספתי
פירושים על דרך הקבלה לפי מה שלמדתי מן ספר שערי אורה הוא האיר
27
עינינו בחכמת הקבלה כשמו כן הוא.
ר' ישראל תיאר את המעבר בתימן מעיסוק בפילוסופיה לעיסוק בקבלה .על פי
דבריו בני התקופה היו מודעים לקיומם של שני גופי ידע נבדלים ,ודירגו
את הידע הקבלי כעדיף מזה הפילוסופי .עוד ניתן ללמוד מדבריו כי העיסוק
בקבלה היה קשור במישרין בספרים מודפסים שהביאו סוחרים ספרדים
ואשכנזים .אומנם עוד לפני שהגיעו אליהם הספרים היה בידי חכמי תימן ידע
בנוגע לקבלה ,אך היה פער גדול בין הידע שלהם על הקבלה וחכמיה ובין
מצאי החיבורים אשר היו בפועל בידיהם.
 25ראו :רצהבי ,ספרות ,עמ'  ;261להמן; גימאני ,תמורות ,עמ'
 ;85 -83עראקי־קלורמן ,יהודי תימן ,ב ,עמ'  ;234חבצלת,
ספר המרגלית .הספר נתחבר בשנת  ,1619והיה מקור חשוב
לר' שלום שבזי .ראו :בר־מעוז ,חמדת ימים .על דבריו אלו
של הכהן ראו :חלמיש ,הקבלה בתימן ,עמ'  ;10 -9להמן.
פירושו של הכהן ,שעדיין לא נחקר לעומק ,פותח צוהר לדרכי
החשיבה בתימן בראשית המאה השבע עשרה ולדרך העיבוד
של חומרים מסורתיים מקומיים שם על פי הידע הקבלי.
 26נראה ככפילות.
 27על פי כ"י ניו יורק ,ספריית בית המדרש לרבנים ( Rab. 277סרט
 35397במכון לתצלומי כתבי־יד עבריים בספרייה הלאומית
בירושלים) ,משנת .1701
16
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ר' ישראל ציין את שמות החיבורים שהביאו הסוחרים ,ורשימת החיבורים הזאת
חופפת כמעט לגמרי את מצאי הספרים שהיו בידי רוב החכמים המוכרים מתימן
בראשית המאה השבע עשרה ,ושהוזכרו בחיבורים 'ספר הסגולות'' ,לחם שלמה'
ו'רכב אלהים' ,החיבורים הראשונים מתימן שנושאם המובהק הוא קבלה .עובדה
זו והלשון שנקט ר' ישראל 'ספרים הרבה אין קץ' מלמדות כי אין מדובר בעותקים
בודדים של הספרים אלא בהצפה של ספרים מודפסים ,אשר הגיעו במקביל לכל
28
המקובלים בתימן בתקופה זו ,ושהתקבלו על ידם.
אפשר להבחין בשני דגמים עיקריים באופני השימוש של חכמי תימן בספרי
הקבלה שהגיעו אליהם .אציג אותם באמצעות חיבורים של ר' יצחק ונה ,שראה
את עצמו שייך למרחב יהודי כלל–עולמי שהתפתח בעת החדשה המוקדמת,
וכמעט לא שמר על מאפיינים ייחודיים של הידע התימני ,ושל ר' ישראל הכהן,
29
ששמר בכתביו על כמה מאפיינים של ההגות התימנית.
ד .ר' יצחק ונה והוויזואליה של הידע הקבלי
נראה כי ר' יצחק ונה היה בעל ההשפעה הרבה ביותר על התקבלות הקבלה בתימן
בראשית המאה השבע עשרה 30.הוא פעל בכפר מַעּבַר (معبر) שמדרום לצנעא,
ופעולתו הציבורית וכתיבתו הקיפו תחומים רבים .בולטת במיוחד פעולתו
בעיצוב נוסח התפילה בתימן; הוא ערך את הּתִכלאל 'פעמון זהב' ,אשר כלל את
מנהגי ספרד ,ומילא תפקיד מרכזי בהכנסה ובהטמעה של נוסח ספרד ומנהגי
31
המקובלים לנוסח הנוהג אצל יהודי תימן.
28

29
30

31

השפעת הדפוסים על הקבלה בתימן דומה להשפעת סידורים
בנוסחי ספרד על נוסח התפילה בתימן .היה קשר ישיר בין
הסמכות של חיבורים ובין המצאי שלהם בשטח ,שהשפיע
במישרין על דפוסי השימוש בהם.
טובי כבר עמד על ההבדל בין החוגים .ראו :טובי ,ונה ,עמ' .19
על ונה ראו :טובי ,ונה; גברא ,לפועלו; חלמיש ,הקבלה
בסידורו; גימאני ,כתב־יד; מבוא מאת יצחק רצהבי בתוך :ונה.
ראו גם :באומגרטן ,ונה.
על ונה ועריכתו לסידור התפילה ראו במקורות בהערה
הקודמת וכן :גימאני ,תמורות ,על פי המפתח ,הערך 'ונה,
יצחק'; גברא ,מחקרים ,א ,עמ'  .67 -55גברא עסק בשינויים
שחלו בסידורי התפילה שהעתיק ונה מסוף המאה השש
עשרה ועד אמצע המאה השבע עשרה .לדברי גברא שינויים
אלו היו תוצאה של הגעת חיבורים קבליים לתימן באותן שנים.
תמונה רחבה של היחס בין כניסת סידורי ספרד למרחבים
יהודיים ובין התגברות ההשפעה של ספרות קבלית ראו:
פעמים ( 157תשע"ט)
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ונה כתב כמה חיבורים בקבלה ,והמרכזיים שבהם 'שער השמים' ,שאבד,
32
הגהותיו על ספרו של ר' מאיר אבן גבאי 'תולעת יעקב' ,שטרם נדפסו,
והספר 'רכב אלהים'' .רכב אלהים' הגיע לידינו בכתבי–יד רבים ,המעידים על
הפופולריות שלו 33.ונה עצמו הוסיף עוד ועוד הערות על הספר ,כפי שעשה
34
אף בסידור שלו ,דבר המאפיין כתיבה בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת.
בחינת השינויים שערך בספרו אחר חתימתו מלמדת כי הסיבה לכך הייתה
בראש ובראשונה ספרות קבלית נוספת שהגיעה לידיו .הספר הבולט ביותר
בנוכחותו בהגהות ובחסרונו במהדורה הראשונה הוא ספרו החשוב של רמ"ק
'פרדס רימונים'.
35
אוצר הספרים שהיה בידי ונה דומה לזה שעמד לרשות רבו ,ר' שלמה הכהן,
וחכמים אחרים בתימן .הדמיון בין ספריותיהם ובין המתואר בהקדמתו של
ִ
ר' ישראל הכהן מדובירה שהבאתי לעיל מלמד כי זה היה מצאי הספרים בסביבה.
ספרייתם התאפיינה באקלקטיות 36,מפני שנבנתה מן הספרים שהגיעו לידיהם
ולא מתוך בחירה מושכלת שהייתה מבוססת על הכרת ספרות קבלית רחבה.
הספרייה כללה כמעט אך ורק ספרים טרום–לוריאניים ,שרובם המכריע
הודפס באיטליה ,ובהם שני הדפוסים של ספר ה'זוהר'' ,שערי אורה'' 37,דרך
40
אמונה'' 38,מערכת אלוהות' עם פירוש חייט 39,לקט החיבורים 'ארזי לבנון'

32
33

34
35
36
37

38

39
40
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ספראי .על תפקידו של ונה בהתפשטות הקבלה בתימן במאה
השבע עשרה ראו :טובי ,ונה.
ראו :כ"י בני ברק ,לוי קשת  ,1/3משנת ( 1676אין מספור
עמודים).
בידינו עותק של החיבור בכתב ידו של ונה ,משנת ת"ד (.)1644
ראו :כ"י ירושלים ,הספרייה הלאומית  .28°2126הספר נדפס
על פי כתב־יד זה ,ועל פיו מובאים הדברים בהמשך.
בית־אריה ,עמ' .517 -507
הדמיון בין ספרייתו של ר' שלמה הכהן ובין ספריית תלמידו
ונה טבעי ואינו מפתיע .ונה השתמש כמעט בכל ספריית רבו.
על המונח בהקשר זה ראו :בר־לבב.
הספר נדפס פעמיים באיטליה לאורך המאה השש עשרה.
הוא מוזכר בהגהות אך לא בגוף החיבור ,ומכאן שהגיע אל ונה
אחרי שסיים לכתוב את החיבור עצמו.
דפוס ראשון קושטא  .1559על פי הפירוש של ונה על החיבור
בכ"י בני ברק ,לוי קשת  ,1/3משנת  ,1676הוא השתמש בדפוס
קושטא ש"ך (.)1560
דפוס ראשון פררה .1557
נדפס בוונציה שס"א ( .)1601הקובץ כולל מספר חיבורים,
וביניהם מדרש כונן ,פרקי היכלות' ,מעיין החכמה'' ,ספר
האמונה והבטחון'.
אליעזר באומגרטן  /קבלה ודפוס בתימן

ו'שערי גן עדן' לר' משה מרומי 41.זו כמובן רשימת חיבורים ספרדיים ,שאינה
קשורה לארץ–ישראל ולפריחת הקבלה בה במאה השש עשרה .נוספו על אלה
כמה חיבורים שנכתבו בצפת במאה השש עשרה ,ושנדפסו גם הם באיטליה,
רובם מאת רמ"ק ותלמידיו ,ובהם 'אור נערב' לרמ"ק ו'קול בוכים ,עם פירוש
42
קינת סתרים' לר' אברהם גלנטי (ו'שערי גן עדן' שהוזכר לעיל).
למרות מיעוט הספרים בספרייתו של ונה שנכתבו בצפת ,הוא ראה את
תורתו כמושפעת ממקובלי ארץ–ישראל במאה השש עשרה .הדבר מסביר את
ההגהות והתוספות מהספר 'פרדס רימונים' ,שנוספו כשזה הגיע לידו ,וכן את
שיטת העבודה של ונה בספרו .הוא ניסה לגשר על הפער בין הרצוי והמצוי -
הוא ביסס את דבריו על הגותם של רמ"ק ותלמידיו ,והסביר את דבריהם בעזרת
דברי מקובלי ספרד .בראש הספר כתב ונה על הידע הארץ–ישראלי שברשותו:
השבח והגדולה והתהִלה למלך מלכי המלכים [ברוך הוא] הקב"ה אשר
עזרנו באדם נחמד ,הלא הוא [האדם הגדול והנבון והתחכמון כג"ק (כבוד
גדולת קדושת)] מורי סעדיא בא"מ [בן אדוני מורי] [נוסח אחר :בן כמהר"ר
(כבוד מורנו הרב ר')] יוסף הקרחי [נר"ו (נטריה רחמנא ופרקיה)] שהביא לנו
 41נדפס בוונציה  ,1589מבוסס על כתבי רמ"ק .לרשימה המלאה
של הכתבים שעליהם התבסס ראו :בהקדמת המוציא לאור,
רומי ,עמ' .20
 42החיבור הלוריאני היחיד שנזכר אצל ונה ,ואף אצל מורו
ר' שלמה הכהן ,הוא דפוס 'ספר הכוונות' ,המוכר גם בשם
'שער הכוונות' ,שיצא מתחת ידו של ויטל .על הימצאותו של
'שער הכוונות' בתימן ראו :ונה ,עמ'  .21 -20חלמיש העיר
שהספר הוזכר בספרו של שבזי 'חמדת ימים' וכן ב'לחם שלמה'
לר' שלמה הכהן .ראו :חלמיש ,הקבלה בתימן ,עמ'  .133עם
זאת שלושה מקובלים אלו ,בני המאות השש עשרה והשבע
עשרה ,לא ראו ב'שער הכוונות' ספר לוריאני שסותר את הידע
שהיה ברשותם .התפיסות הקבליות המוצגות בספרו של ונה,
כמו אלה שבספרו של רבו ,הן טרום־לוריאניות ,כך ש'ספר
הכוונות' הלוריאני אינו משתלב בהן באופן טבעי .אלא ששני
המקובלים לא ראו בידע הלוריאני גוף ידע קבלי שונה מהידע
של רמ"ק ותלמידיו או ידע שעומד בעימות כלשהו עם ידע
קבלי אחר ,וכנראה מסיבה זו לא תפס הספר מקום מרכזי
בחיבוריהם .במקומות שבהם השתלבו דברי 'שער הכוונות'
בהגותו של ונה ,שולבו דבריו של ויטל בחיבור ,אך לרוב בחר
ונה להתעלם מהחיבור הלוריאני .יחס דומה בין קבלת רמ"ק
לקבלת האר"י היה באיטליה במאה השש עשרה .ראו לדוגמה:
תשבי ,העימות .דווקא על רקע זה מעניין לראות את אופי
הקריאה של ר' שלמה הכהן ושל ונה בטקסט הלוריאני היחיד
שהגיע אליהם ,גם הוא דרך הדפוס.
פעמים ( 157תשע"ט)

19

הספר הנחמד ר' אברהם גלנטי [זת"ע (זכותו תגן עלינו)] אשר חיבור מגילת
סתרים ומיום שראינו זה הספר הנזכר ,נפקחו עינינו בקבלה ,כפליים במה
43
שהיינו קודם .כי מגלגלין זכות על ידי זכארי כמוהו.
מפתיעה המרכזיות של 'קול בוכים ,עם פירוש קינת סתרים'  -פירוש של
גלנטי על מגילת איכה  -בדבריו של ונה .הפירוש הגיע אליו על ידי ר' סעדיה
בן יוסף הקרחי ,וספרו של ונה וזה של גלנטי אכן מצויים עדיין ביחד בכמה
כתבי–יד 44.נראה כי כל הספרים האלו נעתקו מהדפוס הנדיר יחסית שהגיע
לתימן 45.גלנטי אינו מהמרכזיים שבמקובלי צפת רושמי תורת רמ"ק ,והקבלה
אומנם תופסת מקום משמעותי בספרו ,אך הוא ערוך כספר פרשני ולא על פי
נושאים בקבלה כספרו של ונה .על כן מסתבר שהפנייה לספר 'קול בוכים ,עם
פירוש קינת סתרים' קשורה למיעוט הספרות הצפתית שהייתה בידי ונה .כך
נוצר ספר שמחברו הסתמך בעיקר על ספרות ספרדית שנדפסה באיטליה אך
הציג עצמו כמי שהתבסס על ספרות צפתית 46.הדבר ניכר כשבוחנים את מבנה
47
הספר ואת אופני עריכתו.
במרכז ספרו של ונה עומדת ויזואליה של הידע הקבלי ,דהיינו רשימת
ציורים של אילנות ספירות המייצגים את העולמות העליונים' :כמו שתראה
שהקב"ה צמצם שכינת עֻזו בין שני הכרובים והשמים ושמי השמים לא
יכלכלוהו ולכך אע"פ [אף על פי] שציירתי כל סדר האבי"ע [האצילות ,בריאה,
יצירה ,עשייה] בזה הספר לקרב ציור לשכל המתבונן ציירתי ,אבל צריך כל
43
44

45
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47
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הציטוט על פי הדפוס .הסוגריים משקפים את ההוספות
במהדורות כתבי־היד המאוחרות.
כ"י ירושלים ,הספרייה הלאומית  ,28°2126משנת ת"ד
( ;)1644כ"י ירושלים ,הספרייה הלאומית  ,28°1276משנת
תס"א (.)1701
הספר נדפס בוונציה בשנת שמ"ט ( ,)1589ובפראג בשנת
שפ"א ( .)1721הוא לא צוטט בחיבורים מקבילים מתימן מן
המאה השבע עשרה ,ועל כן נראה שהקרחי הביאו לוונה באופן
אישי ,בעוד חיבורים אחרים הובאו על ידי סוחרים בעותקים
ִ
רבים .הקרחי היה רב העיר ג'בלה בתימן ,ואלדהרי הזכירו
ִ
ב'ספר המוסר' .ראו למשל :אלדהרי ,ספר המוסר ,עמ' .210
ייתכן שהיה אחיו של ר' יוסף הקרחי ,בעל 'ספר הסגולות'.
ראו :גברא ,אנציקלופדיה ,א ,עמ' .562
לדברי יצחק רצהבי המהדורה שלפנינו היא המהדורה השנייה
של הספר ,והמהדורה הראשונה נכתבה לפני שהגיעו חיבוריו
של גלנטי לידי ונה .ראו :ונה ,עמ' .22
ראו בהרחבה :באומגרטן ,ונה.
אליעזר באומגרטן  /קבלה ודפוס בתימן

אחד לצייר לעצמו .אע"פ שזו הצורה יש בה ימין ושמאל צריך אתה לצייר לך
48
בשכלך כי אין ימין ושמאל בעליונים כמו שאמרנו'.
הספר מסודר על פי סדר העולמות הקבליים :אצילות בריאה יצירה ועשייה;
כל אחד מן העולמות נקרא מרכבה ,ומתואר בתמונה משלו .המרכבה הראשונה
היא כנגד עולם האצילות; השנייה ,המכונה מרכבת המשנה ,כנגד עולם
הבריאה; השלישית כנגד עולם היצירה; והרביעית כנגד עולם העשייה .תחת
מרכבות אלו עומדת המרכבה החמישית ,מרכבת הנחש החיצוני .המבנה של
ארבעה עולמות מרכזי בספרי רמ"ק ,אך הוא לא היה ברירת המחדל בעולם
הקבלי של המאה השש עשרה ,וונה עיצב את המבנה המרובע של העולמות על
סמך החיבורים הצפתיים שהיו בידו .ואולם התיאור המלא שב'פרדס רימונים'
לא היה בידי ונה 49,והוא נאלץ להסתמך על התיאור המצומצם שב'אור נערב'
ולהשלימו מתוך ספרות הקבלה האירופית שהייתה בידו .בפועל יצר ונה פסיפס
ממקורות קודמים .את עולם האצילות הוא צייר בהשפעת הספר 'שערי אורה',
את עולם הבריאה בהשפעת הספר 'מערכת אלוהות' וכך הלאה 50.מקובלים
ספרדים אלו לא עסקו במבנה המרובע של העולמות אלא תיארו מבנה של
עולם אחד בלבד ,אך ספריהם היו בידי ונה ,ובעזרתם השלים את הפערים
בהגות הצפתית שהייתה בידו ובנה את המבנה המרובע אשר אליו שאף.
ההשפעה הספרדית–איטלקית בולטת יותר כשבוחנים את המקורות של ונה
לעצם הדיון בוויזואליה ,נושא שכאמור עומד במרכז ספרו .הוויזואליה תופסת
מקום מרכזי בעולם הצפתי של רמ"ק 51,אך לא בחיבור 'אור נערב' ,שהכיר ונה,
וגם לא בספרו של גלנטי .לכן הביסוס לעולמו החזותי של ונה קשור באופן
הדוק לספרים 'שערי אורה' ו'מערכת האלוהות' .וכך כתב ונה:
שהמדמה בשכלו להגשים מין ואפיקורוס ורשע גמור ואין לו חלק לעולם
הבא .ואלמלא צייר בעל שערי אורה הדמיון ככה ,לא הורשינו לצייר.
אלא לקרב לשכלנו עשינו ,כדי שיהיה לנו חקוק בלב כאִלו הוא ככה ,ולא
כצורה .כלל דבר לא ציירנו אלא הכינויים שכינו חכמים כמו שתראה חוקק
הצורה מפני האהבה ומ"מ [ומכל מקום] אינה הצורה .וגם אותו המקובל
48
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כ"י ירושלים ,הספרייה הלאומית  ,28°2126דף טז ע"ב; ונה,
עמ' נח .הפיסוק שלי.
הרמ"ק הקדיש את שער אבי"ע בספרו 'פרדס רימונים' לתיאור
מפורט של המבנה המרובע של העולמות.
על צמיחת מושגים אלו ראו :שלום .רמ"ק פירש אותם
באריכות בשער אבי"ע ב'פרדס רימונים' .על הדרך שבה עיצב
אותם ונה ראו :באומגרטן ,ונה.
חיות ,ספרות.
פעמים ( 157תשע"ט)
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צייר לו דמיון זאת המרכבה באילן בפתח ביתו ,כמו שהביא רבי יהודה חייט
בפי'[רוש] ספר המערכת 52.גם אנו עשינו כן לעצמנו.
ונה היה מודע לבעייתיות התיאולוגית שבוויזואליה הקבלית ,שעמדו עליה רבים
מן המקובלים שהשתמשו בדיאגרמות בחיבוריהם ,אלא שהוא מצא את ההיתר
לפעילותו בתחום זה בדבריו של בעל 'שערי אורה' ובאילנות שצייר .חשוב לציין
כי בספר 'שערי אורה' שבידינו שרטוט אחד בלבד ,שאומנם דומה לשרטוט עולם
האצילות של ונה ,אך ברוב כתבי–היד הוא אנתרופומורפי פחות מזה של ונה.
ונה הביא מסורת שלר' יוסף ג'יקטיליה היה אילן תלוי בפתח ביתו  -מסורת
המובאת לדבריו בספר 'מערכת האלוהות' .דברים אלו אינם בדפוסים או
בכתבי–היד של החיבורים 'שערי אורה' ו'מערכת האלוהות' שהגיעו לידינו ,אך
ידוע על אילנות תלויים במרחב האיטלקי במאה השש עשרה .אפשר להצביע
על קשר תרבותי בעניין זה בין הנוהג האיטלקי ובין ונה ,שהעיד כי גם הוא
תלה אילן בפתח ביתו .אך הקשר האיטלקי עמוק יותר .ונה ניסה ליצור בספרו
מפה של העולמות העליונים  -מהעולם העליון (עולם האצילות) ועד עולם
הקליפות  -מפה שהמקובל מצייר ,ושבעזרתה הוא אמור אחר כך להתמצא
בעולמות העליונים.
ויצוייר בהן כאילו הוא רואה בירה גדולה בנויה לפניו ויש בה עליות
גדולות וטרקלין גדולים מעלה מעלה פי' הוא עולם האצילות ועולם הכסא
ותחתיהן היכלות גדולים וחדרים פנימיים (פי' הוא עולם היצירה) וחוצה להם
סביב סביב קמפונות [גינות] ודיוטאות חיצוניות ופנימיות פנימיות (פי' הוא
עולם העשיה הרוחנית) ,חוצה להם בתי עבדי המלך גדוליו ושריו (פי' הוא
עולם העשיה הגשמית ,ויש בה כתרין תתאין) ,למטה מהם בתי הבקר ובתי
53
התבן ואוצרות העצים הלא הם כתרים חיצוניים.
צריכין אנו ג"כ [גם כן] לצייר כל הד' עולמות הללו של סדר אבי"ע ולהעלותן
בלוח אחד ,כדי שיובן הדבר על ציורו ועל אמתתו [ ]...ואנו נצייר הכל ביחד
54
דרך שילשול.
ראיית האילן כמפה היא אחד המאפיינים הבולטים של היריעות הגדולות אשר
שורטטו במאה השש עשרה באיטליה 55.היריעה הגדולה גם היא הייתה במבנה
של מפה כוללת ( .)mappa mundiאיננו יודעים אם תלו את היריעה הגדולה,
52
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ונה ,עמ' ט.
שם ,עמ' ד-ה.
שם ,עמ' פד.
על ציורי אילנות על יריעות ,ראו :חיות ,ועתה אצייר; חיות,
אליעזר באומגרטן  /קבלה ודפוס בתימן

ִ
ליקוטים בקבלה מתוך :ר׳ ישראל בן שלמה הכהן מדובירה' ,סגולת ישראל' ,כ"י ירושלים,
הספרייה הלאומית  ,Heb. 38°4935דף 27א
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ואין בידינו מפות כאלה או דומות להן מחוץ למרחב התרבות האיטלקית ,אך
נראה כי ונה כיוון אל מפות אלו .אם כן גם בראייתו העצמית במה שנוגע
להמחשה החזותית הלך ונה בעקבות החיבורים הספרדיים שנדפסו באיטליה
'שערי אורה' ו'מערכת האלוהות'.
הפער בין רצונו של ונה להסתמך על המשנה הארץ–ישראלית ובין ההשפעה
החזקה של חיבורים שנדפסו באיטליה ושל התרבות האיטלקית על ספרו מייחד
את ונה .הוא לא התייחס לעובדה שהספרים הנדפסים שבידו אינם מייצגים ידע
ארץ–ישראלי או לפערים שבין הידע הארץ–ישראלי ובין הידע הספרדי–איטלקי.
נראה כי הוא בחר לראות את הידע הספרדי ,שעליו מבוסס ספרו ,כידע המבאר
את הידע הארץ–ישראלי.
ִ
ה .ר' ישראל בן שלמה הכהן מד ובירה ופרשנותו
למדרש הגדול
הבאתי לעיל את דברי ר' ישראל הכהן על הגעתם של חיבורי קבלה מודפסים
לתימן בידי סוחרים אירופים 56.בהקדמה לחיבורו הוא הוסיף ותיאר את המטרה
של התלמידים בקריאת ספרות קבלית :הבנת מדרש הגדול .ואכן 'סגולת
ישראל' כתוב כאמור כפירוש על מדרש הגדול ,אחת היצירות המרכזיות אצל
57
יהודי תימן.
נושא המקורות הספרותיים מוצג במפורש בראשית שני החיבורים הנדונים
כאן' ,רכב אלהים' ו'סגולת ישראל' .בשניהם תיארו המחברים שורה של מקורות
ספרותיים כידע חיצוני שהגיע לתימן ,ובשני החיבורים מדובר על פי רוב
באותם המקורות .אך יש פער בין הספרים בהבניית היחס אל ספרות זו .ונה
הקפיד להביא בספרו דברים בשם אומרם  -כל מובאה מחיבור קבלי מופיעה
בציון מקורה  -צורת הֲבָאה המשקפת את הצורך של ונה לעגן את דבריו
בספרות שהגיעה לידיו .הכהן הזכיר בספרו מקורות רבים ,וביניהם ה'זוהר',
הרמב"ם ,ר' דוד קמחי (רד"ק) ,רב סעדיה גאון (רס"ג) ,ר' יהודה הלוי (ריה"ל),

דיאגרמות ,ובהפניות הנרחבות שם .על ראיית האילנות של
ונה כמפה ראו :באומגרטן ,ונה.
 56החיבור קיים במספר כתבי־יד ,בשני דפוסי צילום של כתבי־היד
ובדפוס אחד :הכהן .נוסחו עדיין לא נבחן באופן שיטתי וטרם
התבררו דרכי הדרישה והפרשנות בחיבור .על דרכי פרשנותו
של הכהן למדרש הגדול ראו :באומגרטן ,סגולת ישראל.
 57ראו לדוגמה :לרנר; רצהבי ,על מחברו; שפירא.
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רקנאטי וחכמים תימנים כמו ר' דוד הכהן ור' שלמה הכהן 58,ואולם הזכרות
אלה מעטות ומקריות .לעיתים הביא הכהן דעה מסוימת וציין את שם אומרה,
אך נדמה כי דווקא מקורות חשובים לדבריו אינם מוזכרים בשמם.
'סגולת ישראל' מסודר על פי סדר הדרשות במדרש הגדול .אך שלא כדבריו
של הכהן בהקדמה לחיבור ,במקומות לא מעטים נראה כי הפרשנות שלו היא
עיקר ,ואילו דברי מדרש הגדול הם רק גורם מארגן .יש לכך חשיבות להבנת
מעמדו של מדרש הגדול והיחס בינו ובין הפרשנות רבת הרבדים של הכהן.
כפי שכתב הכהן בהקדמתו ,התקופה היא תקופת המעבר מהשפעת ספרות
פילוסופית להשפעת ספרות קבלית .לדבריו הפרשנות המסורתית בתימן ,זו
הפילוסופית–אלגורית ,לא הצליחה להסביר את האמור במדרש הגדול 59,ולכן
נזקק לפרשנות החדשה אשר הגיעה מאירופה  -הפרשנות הקבלית ,אשר
בכוחה לפרש את דברי המדרש.
לכאורה צפוי היה שהספרות המסורתית ,הפילוסופית–אלגורית ,לא תופיע
בחיבור ,אך לא כך הוא .הכהן כלל בחיבורו כמה רובדי פרשנות .לאחר שהביא
מובאה ממדרש הגדול כתב לה פירוש ראשוני; לעיתים נעזר לשם כך במדרש
ולעיתים בדבריהם של פרשני פשט כדוגמת רד"ק .לאחר מכן בא פירוש 'על
דרך השכל' ,כלומר על דרך האלגוריה ,דרך פרשנות שפרחה בתימן במאות
הארבע עשרה והחמש עשרה 60.בפירוש זה מונחים המופיעים במדרש הגדול -
ולאו דווקא בפסוקים עצמם  -מפורשים על דרך האלגוריה .עד כה לא מצאתי
מקור פרשני שממנו ציטט הכהן ,ולא ידועים פירושים על מדרש הגדול על דרך
האלגוריה; לכן נראה כי הכהן עצמו סידר את הפירוש .סביר כי הוא השתמש
בפירושים קודמים אשר היו לפניו ,וייתכן מאוד כי יש בדבריו שקיעים של
פירושים אשר לא הגיעו לידינו.
בשלב הבא פירש את המדרש 'על דרך הקבלה' .קיים דמיון רב בין
הפרשנות על דרך השכל ובין הפרשנות על דרך הקבלה ,ואכן החלוקה בין
 58גימאני ,תמורות ,עמ' .85 -84
 59חבצלת סקר את הפירושים על מדרש הגדול .מלבד פירושו
של הכהן הוא ציין את 'ספר המרגלית' ,שנכתב כארבעים
שנה לפניו .ראו :חבצלת ,ספר המרגלית' .ספר המרגלית' הוא
פירוש מילים קצר בעברית או בערבית .במאה השבע עשרה
כתב ר' יחיא בשירי הערות על טופס מדרש הגדול שהעתיק.
ראו :כ"י ירושלים ,הספרייה הלאומית ( 4°7121סרט 40882
במכון לתצלומי כתבי־יד עבריים בספרייה הלאומית); נחום,
מצפונות ,עמ'  ;195 -191בשירי ,עמ'  ,10הערה .11
 60על המקורות האלגוריים בתימן ראו :לנגרמן; שלוסברג ,מדרש
תורה; שלוסברג ,תוספת.
פעמים ( 157תשע"ט)
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רבדים אלו לא תמיד חדה .הדמיון ניכר גם במתודה הפרשנית  -הפרשן זיהה
מונחים המופיעים במדרש הגדול עם מונחים מתחומי הפרשנות :ספירות ,חלקי
הנפש ,מבנה העולם ועוד 61.הכהן כתב את שני הפירושים ,ועיבד בהם חומרים
קודמים שהגיעו לידיו  -מתימן במקרה של הפרשנות האלגורית ,ומחוצה לה
במקרה של הפרשנות הקבלית .החלטתו לכתוב פירוש חדש על דרך האלגוריה
ולא פירוש על דרך הקבלה בלבד  -אף שברור כי הפירוש הקבלי הוא
העיקר  -מעידה על חשיבות הרובד המקומי בעבודתו.
פירושיו של הכהן חורגים מדרך המדרש המסורתית בתימן ,בכך שהם
כתובים עברית ולא ערבית .בביסוס פירושו הקבלי על פירושים אירופיים הוא
ִ
אומנם המשיך את 'צידה לדרך' של ר' אלדהרי 62,אך יש כמה הבדלים בין
פירושיהם .מלבד החיבורים הקבליים שהיו בידי הכהן ,הוא סמך את פירושו
על אדני הפרשנות המקומית המסורתית וניסה להמשיכה  -גם בהביאו את
הפרשנות האלגורית וגם בהזדקקותו למדרש הגדול  -ונראה כי הוא ביקש
להשתייך למסורת התימנית של כתיבת מדרש.
עיון בסגנון החיבור מראה כי הכהן הפר חלוקה סוגתית מקובלת בין
מדרש ובין פרשנות .הפתיחות 'זה שאמר הכתוב' מעידות כי הידע המדרשי
כאן שייך לספרות תנחומא ,שכנראה הייתה מוכרת למחבר 63.אחד המאפיינים
של המדרש הוא חוסר ההפרדה הברורה בין הטקסט המתפרש ובין הטקסט
המפרש  -ומאפיין זה בולט בחיבורו של הכהן .נכון אפוא לכלול את 'סגולת
ישראל' ברצף הכתיבה המדרשית שנמשך בתימן מימי הביניים עד העת החדשה,
64
וששיאו מדרש 'חמדת ימים' לר' שלום שבזי ,שהסתמך על חיבורו של הכהן.
61

62
63

64
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דברים אלו בולטים על רקע הפולמוס בתימן על הפרשנות
האלגורית .בהקשרים תרבותיים אחרים עמדו הפילוסופיה
והקבלה זו מול זו ,ומתח זה אפיין כידוע אף את השיח בתימן
בתקופות מאוחרות יותר .לעומת זאת נראה כי הכהן הדגיש
את הצד השווה בשיח הפרשני הפילוסופי והקבלי ,שתי שיטות
פרשנות המתאפיינות בשיח אלגורי .על היחס בין הספרות
הפילוסופית־האלגורית בתימן ובין הספרות הקבלית ראו:
חבצלת ,הפרשנות.
שלוסברג ,תוספת ,עמ' .203
על המאפיינים של המדרש התימני ראו בהרחבה :שפירא;
חבצלת ,ספר המרגלית .למאפייני מדרשי תנחומא ולתיחום
הקורפוס המדרשי ראו :ברגמן .על משקעים של מדרשי
תנחומא במדרש הגדול ראו :לרנר ,עמ' .111
על מדרשי תימן ראו :ליברמן; רבינוביץ; שלוסברג ,מדרש
תורה; לנגרמן .על השימוש של שבזי בספרו של הכהן ראו:
בר־מעוז ,חמדת ימים; וכן במבוא של בר־מעוז בתוך :שבזי,
אליעזר באומגרטן  /קבלה ודפוס בתימן

לאור זאת ברור גם יחס הסמכויות שכונן הכהן בין החיבורים השונים :הטקסט
המקומי בעל הסמכות ,מדרש הגדול ,קיבל מעמד קנוני של ספר מתפרש ,ואילו
הטקסט הקבלי תפקידו להבהיר את הטקסט המקומי .מחד גיסא ברור כי בכך
ניתנה הבכורה למסורת המקומית ,ונראה כי הכהן אף חיזק בדבריו את מעמדו
של המדרש .מאידך גיסא התפיסה היא שהידע המקומי אינו יכול להסביר את
עצמו ,ולשם כך דרוש הידע החיצוני ,האיטלקי 65.דברים אלו ניכרים בצורת
הכתיבה של החיבור :הכתיבה של הכהן היא מדרשית; במרכזה מלאכת שיבוץ
של מקורות שונים לרצף פרשני אחד ,בלא להזכיר את המקורות לפרשנות .כדי
להבהיר את הדברים אביא כמה דוגמאות מ'סגולת ישראל'.
פרשת נח

אפשר ללמוד על דרכו של הכהן בעיסוק בידע הקבלי מתוך דבריו על תיבת
נח 66.מדרש הגדול עוסק בשאלת החומרים שמהם עשויה התיבה והמבנה
הפנימי שלה .וכך פירש הכהן:
גובה התיבה שלש מאות אמה ,רבי יהודה אומר שלש מאות קילין [תאים]
היו בה ,רבי יהודה סבר שהתיבה תחתיים שניים ושלישים ,כנגד עולם
היסודות ועולם הגלגלים ועולם המלאכים ,תחתיים כנגד עולם היסודות
ארבע שורות כנגד ארבע היסודות והם ארבע אופנים שראה יחזקאל .שניים
ארבע שורות כנגד עולם הגלגלים ,ארבע כדורים ,והם חיות שראה יחזקאל.
גדור גלגל שמיני והוא פני שור .כדור השמש והוא פני אדם ,כדור הירח
67
והוא פני אריה.
מבנה התיבה מתואר כבר במקרא ,והתיאור במדרש הגדול מפורט יותר .הכהן
זיהה את מבנה התיבה עם מבנה העולמות .הוא לא הביא מקורות לפירוש
ולזיהוי ,אף שהזיהוי של מבנה התיבה עם מבנה העולמות מצוי כבר במקורות
קדומים.

א ,עמ' נא-נב .בר־מעוז ציין במהדורתו למדרש 'חמדת ימים'
למקומות שבהם הסתמך שבזי על 'סגולת ישראל'.
 65אפשר להשוות זאת לדגם האוריינטלי .ראו לדוגמה :רז־
קרקוצקין ,חילון ובמקורות שם .על התבססות דגם זה בנוגע
ליהודי תימן ראו :גרבר.
 66מדרש הגדול ,א ,פרשת נח ,עמ' קנט-קסא; הכהן ,א ,עמ'
.71 -70
 67הכהן ,א ,עמ' .70
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הכהן עסק במבנה העולמות במקומות רבים בחיבורו .המסורות על ארבעת
עולמות אבי"ע (אצילות ,בריאה ,יצירה ,עשייה) ,אשר מופיעה אצל ונה ,נעדרת
מדבריו של הכהן .נראה כי בידי ונה היו מקורות ארץ–ישראליים ,ועל פיהם
כתב את פירושיו בנושא ,ואילו הכהן נסמך על מקורות אירופיים 68.גם המונחים
שנקט הכהן קשורים למסורת תיאור מבנה העולמות בספרות האירופית .המבנה
העיקרי הוא המבנה המשולש של עולם עליון ,תחתון ואמצעי 69,והמונחים
המרכזיים בדברי ר' ישראל הם ארבעה יסודות ,חומר ראשון והצורה ,גלגל
הירח ,גלגל המקיף ,גלגל השכל ,עולם המלאכים ,סתרי תורה ,עולם הספירות,
אין סוף  -כל אלו מונחים המשמשים גם בשדה הפילוסופיה והאסטרונומיה.
פרשת תרומה

הדגם הפרשני המלא של הכהן בא לידי ביטוי לדוגמה בפרשנותו לפרשת
תרומה ,העוסקת בארון הברית.
עיקר הדיון במדרש הגדול נסב על גודלו של הארון ועל האפשרות להכניס
את הלוחות לתוך הארון על פי המידות אשר כתובות בתורה .הכהן פתח
בציטוט מתוך מדרש הגדול ואחריו בא פירוש 70.כבר בפירוש זה הביא הכהן
הסבר אלגורי' :הארון כנגד איש הצדיק [ ]...כך העולם כולו לא נברא אלא
בשביל הצדיק' 71.הוא הוסיף על כך מסורות משפחתיות ייחודיות' :מפי הרב
רבי דוד הכהן ששמע מאבי אבא שהיה רבו [ ]...סוד הארון כי ארון הברית אדון
כל הארץ היא השכינה' 72.יש בדיון זה פיתוח עשיר של השאלות שעלו במדרש
הגדול וניסיון להציע פתרונות מקוריים לשאלת האפשרות להכניס את לוחות
הברית לתוך הארון .במדרש הגדול נדונים המרכיבים של הארון  -גוף הארון,
הטבעות ,הכפורת  -והיחסים ביניהם ,ונושא זה מוביל לפירוש על דרך השכל
ולפירוש על דרך הקבלה.
וכך פירש הכהן על דרך השכל:
ועתה אשוב לפרש הארון על דרך השכל .ועשו ארון כנגד הגוף ,ארבע
טבעות כנגד ארבע יסודות שבסוף האדם שהיו מעמדים אותו ונושאים

68
69
70

71
72
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באומגרטן ,ונה.
שלום.
מדרש הגדול ,ד ,פרשת תרומה ,עמ' תקעה-תקעו; הכהן ,א,
עמ'  .447 -443דברים אלו מופיעים באופן ערוך גם אצל שבזי,
ב ,עמ' .383 -382
הכהן ,א ,עמ' .444
שם ,עמ' .446 -445
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אותו 73,ושני בריחים כנגד שני חוטין שבאדם מראשו ועד רגליו והם
חוט השדרה וחוט אחר קרוב לצדו .שני לוחות הברית כנגד שני איברים
מיוחדים שבגוף האדם אשר בהם יקבל חכמת התורה ,ושני כרובים רמז
לנפש ולשכל והיו זכר ונקבה ,כי הנפש והשכל כדמיון זכר ונקבה זה
משפיע וזה מקבל ,והיו מקשה אחת לפי שהכוונה בנפש שתשוב שכלית
אלהית והיו שניהם לקוחים ונאצלים מזהב הכּפֹרת רמז כי הנפש והשכל
74
לקוחים מכסא הכבוד.
הפרשנות על דרך השכל מתאפיינת בזיהוי אלגורי .מרכיבים שונים המופיעים
בפסוקים ובמדרש הגדול מזוהים עם מונחים מתחום הפרשנות ,במקרה זה עם
מבנה גוף האדם  -המבנה הפיזי וגם יחסי גוף ונשמה .מקורם של הדברים
75
בפירוש רבנו בחיי על התורה.
בשלב הבא פירש הכהן על דרך הקבלה:
ועל דרך הקבלה הארון רמז לכסא הכבוד וארבע טבעות כנגד ארבע חיות
המרכבה נושאים הכסא ,והרב רבי מנחם ע"ה פירש על דרך הקבלה הארון
רמז לשכינה ,וארבע טבעות רמז לארבע ראשי נהרים ,ושני לוחות רמז ללִמודי
76
יי ,והכפרת רמז לתפארת ישראל ,והכרובים רמז לזרועות עולם.
אבל דעת הרמב"ן ז"ל הכרובים רמז לדו פרצופין הם הקב"ה ושכינת עֻזו והיו
הכרובים והכפרת מקשה רמז ליחוד התפארת ישראל ושני זרועות עולם ,אבל
הארון אינו מקשה כי הוא רגל רביעית בפני עצמה [ ]...עד כאן דבריו

73
74
75

76

ראו :בחיי ,שמות כה ,י.
הכהן ,א ,עמ' .446
נוסח הקרוב לדברי הכהן מופיע ב'שאלות ותשובות להרז"ה
(ר' זכריה הרופא)' .ראו :נחום ,התעודה ,עמ' קיד .ספרי רבנו
בחיי מוזכרים ברשימות הספרים שהובאו לתימן בידי סוחרים,
אך הזכרתם אצל ר' זכריה הרופא מעידה שהיו קיימים בתימן
עוד לפני שהגיעה לשם הספרות הקבלית .לקשר בין ספרות
זו לבין הספרות הפילוסופית בתימן ראו במבוא של צבי מאיר
רבינוביץ בתוך :הכהן ,א ,עמ'  .19הכהן הזכיר את רבנו בחיי
עשרות פעמים ,פעמים רבות ייחס לו פירוש על דרך השכל.
אך לעיתים הביא את דבריו  -יחד עם פרשנים כמו אברהם
אבן עזרא  -ברובד הפשט ,או אף בניגוד לדרך השכל .ראו
לדוגמה :הכהן ,ב ,עמ'  .738 ,596על השפעת רבנו בחיי על
הספרות האלגורית ראו :שוורץ.
רקנאטי ,א ,עמ' קטו.
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הפרשנות הקבלית דומה מאוד בתבניתה לפרשנות על דרך השכל -
במרכזה ההקבלה בין המרכיבים השונים .אך בפירוש הקבלי ,שלא כבקודמו,
הביא הכהן שלוש מסורות שונות :מסורת אנונימית ,מסורת של רקנאטי ומסורת
של הרמב"ן .דברי רקנאטי מופיעים במקור כפירוש לדברי ה'זוהר' .אלא
שהכהן  -כדרכו  -לא הביא את דברי ה'זוהר' אלא רק את הזיהוי של מרכיבי
הארון עם הספירות .גם מדברי הרמב"ן הביא הכהן רק את המרכיבים האלגוריים,
77
כפי שהבין אותם רקנאטי ,שמתוך חיבורו ציטט את דברי הרמב"ן.
הפירוש הראשון של הכהן שונה משני הפירושים האחרים ,שכן הוא עוסק
לא בספירות אלא במבנה המרכבה והכיסא .גם מקורו של פירוש זה יכול
להיות ברמב"ן 78,אלא שהכהן העדיף להביאו ללא ייחוס .עיון במקומות רבים
אחרים בחיבורו מלמד שעולם מונחים זה היה שגור על פיו של הכהן יותר
מאשר הדיון בספירות ,ויכול להיות כי הוא משקף ידע קדום בתימן .מסתבר כי
בתחום השיח הקבלי ראה הכהן את עצמו כמעביר מסורות יותר מאשר בשיח
הפילוסופי .שלא כבפירושים הקבליים ,בפירושים הפילוסופיים לא מצאתי
מקומות שבהם הוא הביא כמה דעות פרשניות .הוא גם לא ציין את מקורותיו
לפירושים הפילוסופיים ,בעוד בפירושים הקבליים ציין את המקורות לפחות
למקצת הדעות שהביא.
סיכום
הצגתי במאמר זה שני חיבורים שנכתבו בתימן בראשית המאה השבע עשרה,
והמשקפים שתי דרכים שבהם הפנימו מקובלי תימן את שטף הידע שהגיע
מאיטליה 79.הקורא את ספרו של ר' יצחק ונה עשוי לא לדעת כי הספר נכתב
בתימן ,מפני שמקורות שנכתבו בתימן או כאלה שמקובל היה להשתמש בהם
בתרבות המקומית לא הוזכרו במפורש בחיבור .נראה כי ונה נמנע במכוון
מלהזכירם .כאמור שני החכמים שעסקתי בהם פעלו בתקופה שבה עלה מעמדה
של הקבלה ,והעולם היהודי עבר גלובליזציה .תהליכים אלו השפיעו על כל
' 77והכרובים אשר על הכפורת רומזים לזרועות עולם המשפיעין
לתפארת ישראל להורות לכבוד למעלה מכבוד .ועל כן כרובים
בגימטריא מראה כבוד .ענין אחד יש מפרשים כי הכרובים
רומזים לד"ו פרצופין וכן נראה דעת הרמב"ן' (שם ,עמ' קטז).
 78רמב"ן ,שמות כה ,כא.
 79סוגיה אשר לא עסקתי בה כאן ,ושברצוני להידרש אליה
בנפרד ,היא סוגיית השבתאות בתימן והקשר בין השבתאות
שם ובין עולם הקבלה ,נושא שכבר נדון במספר לא מבוטל של
מחקרים.
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קהילות ישראל ,ובתוכן קהילת יהודי תימן ,וחיזקו את השתייכותן למרחב
אחד ,כלל–עולמי .ואולם הגלובליזציה גם איימה על ייחודיותן של הקהילות.
נסיבות אלה רלוונטיות לגישות השונות שנקטו שני החכמים .ונה פעל כמי
שמצוי במרחב גלובלי  -הוא לא הזכיר בגלוי מקורות מקומיים ולא בחר
בסוגה ספרותית שאפיינה את המרחב שבו פעל .אפשר לטעון שהוא התעלם
מההקשר התרבותי שבו פעל .אך דווקא שיפור הדרכים והדפוס הם האמצעים
אשר בעזרתם הפך המרחב היהודי למרחב אחד ,שינוי שאִפשר ואולי אף הצריך
שיח הלכתי והגותי אחד .ונה ראה במהלך זה הזדמנות להיות חלק מהמרחב
היהודי הגדול ,ואימץ את אופני השיח במרחב זה במלואם.
גם ר' ישראל הכהן היה מודע לעליית תפוצתה של הספרות הקבלית בעולם
היהודי ולהבדלים בינה ובין הספרות הפילוסופית .אך תגובתו הייתה הפוכה מזו
של ונה .הוא כתב את ספרו בראש ובראשונה כפירוש למדרש הגדול ,ובפרשנותו,
שהיא באופן מובהק חלק מסוגה ספרותית מקומית ,שילב פילוסופיה וקבלה.
נראה שספרו של הכהן היה מוכר פחות מזה של ונה ,אלא שדווקא חלקים רבים
מספרו של הכהן שוקעו ב'חמדת ימים' לשבזי ,שהמשיך את צורת השיח של
הכהן ,ושהיה אחד הספרים הנלמדים ביותר בקהילות תימן.
דברים אלו יכולים להיות מצע לדיונים בהתפתחויות בתימן במחצית
השנייה של המאה השבע עשרה ובראשית המאה השמונה עשרה .ניתן לראות
את הוויכוחים בתקופה זו ,שבה התנתקה תימן מהאימפריה העות'מאנית ,לא
רק בהקשר של המאבק על מעמדה של הקבלה ,אלא גם בהקשר של סוגיה
שהעסיקה כבר את ונה והכהן :איך יכולה קהילה פריפריאלית להיות חלק
מהמרחב היהודי הגלובלי ועם זאת לשמור על ייחודה?
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