תאוסופיה וכתיבה קבלית
בין שערי צדק לשערי אורה
ע־זן <דיו
בחינה של החיבורים ״שערי צדק״ ו״שערי אורה״ לר׳ יוסף ג׳יקטילה ,לכלליהם וגם לפרטיהם,
מלמדת לכאורה שמדובר בשתי גירסאות של אותו חיבור ממש .שניהם פירושים ברוח הקבלה
התאוסופית לעשר הספירות ,ביאורים למערכת הסמלים של כל ספירה וספירה ,המתחילים
בתחתית אילן הספירות ב״מלכות״ וממשיכים בדרך המעלות עד ל״כתר״ .רוב הסמלים הנידונים
בשערי צדק שבים ומופיעים בשערי אורה ,לעתים קרובות תוך חזרה על אותם פסוקים ,אותן
מובאות מספרות חז״ל ,ואותם דברי אגדה  -לא פעם מופיעים בשערי אורה קטעים שלמים
הלקוחים מילה במילה משערי צדק .לא פלא אפוא שהקדמונים וחוקרים בני ימינו כאחד החזיקו
ומחזיקים בדעה ששערי צדק  -המקובל כחיבור הקדום מבין השניים  -הוא גירסה מוקדמת
של שערי אורה הארוך והמלא יותר .תפיסה זו מופיעה כבר בפירוש אנונימי קדום לשערי
אורה ,שנאמר בו כי שערי צדק הוא ״פתח לספר האורה״ 1,וחוזרת ומופיעה אצל חוקרים בני
ימינו .אפרים גוטליב כתב על שערי אורה כי ״אפשר לראותו כהרחבה של ספר שערי צדק״2,
ואילו משה אידל כתב בדברי המבוא ההיסטורי שלו לתרגום האנגלי של שערי אורה ,כי שערי
צדק הוא ״ספר מורכב פחות המהווה גירסה מוקדמת [של שערי אורה]״3.
דעה זו מתחזקת לאור שני שיקולים חרךטקסטואליים .ראשית ,הגישה הסימבולית־התאוסופית,
ששני החיבורים מושתתים עליה ,מסמלת את המעבר החד שחל בדרכו של ר׳ יוסף ג׳יקטילה
מן השיטה הקבלית ,המגולמת בספרו המוקדם ״גינת אגוז״ ,אל הקבלה התאוסופית 4,ומן
הבחינה הזאת מתבקש לראות את שני החיבורים כמבטאים עמדה תאוסופית אחידה .שנית,
נראה כי היה זה נוהג מקובל בחוג של מקובלי קסטיליה לכתוב מספר גירסאות של אותה
יצירה .ר׳ משה די ליאון כתב מספר חיבורים דומים ,ומלבד שערי צדק ושערי אורה יש עוד
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ברצוני להודות לבועז הוס ולדניאל מט ,שבכיתותיהם התחילה למעשה כתיבת מאמר זה .כמו כן תו
*
לרחל אליאור שקראה גירסה מוקדמת של המאמר והעירה הערות מחכימות ,ולקוראים של מערכת
’ פעמים ,על הערותיהם המועילות .ועוד תודה למשה אידל ,על הדברים האמורים כאן ועל עוד דברים
הרבה.
ראו גרשם שלום ,כתבי יד בקבלה ,ירושלים תר׳יץ ,עמ׳  - 81מובא אצל גוטליב ,עמ׳  132הערה .2
גוטליב ,עמ׳ .263
אידל ,רקע היסטורי.xxxix ,
אידל מונה את שני החיבורים יחד כחלק משינוי במעמד הסימבוליקה הספירתית בקסטיליה של סוף
המאה הי״ג  -ראו אידל ,קבלה ,עמ׳ .211

פעמים ( 104תשס״ה) עמי 64-41

 142עזן ידין

תאוסופיה וכתיבה קבלית | 43

פירושים מספר לספירות פרי עטו של ר׳ יוסף ג׳יקטילה 5.כמו כן כתב גי׳קטיליה שני חיבורים
על המשמעות הסימבולית של הניקוד ,״ספר הניקוד״ ו״שער הניקוד״ ,חיבורים דומים מאוד,
שבכל זאת נראה שהתקיימו כיצירות עצמאיות6.
עם זאת ,כבר הוכח שיש הבדלים של ממש בין שערי צדק לשערי אורה .כך ,למשל ,הצביע
משה אידל על ההתפתחות שחלה בין שערי צדק לשערי אורה(דרך פירוש המרכבה שחובר
ככל הנראה בין חיבור שני השערים) ,בכל הנוגע למעמד של המלאכים החיצונים למרכבה.
בשערי צדק מתוארים המלאכים במונחים של קליפות וערלה ,ואילו בפירוש המרכבה
ובשערי אורה חוזר בו ר׳ יוסף ג׳יקטילה מעמדה זו באופן מפורש וקובע כי גם החיצונים הם
חלק מן המרכבה ואין לראות בהם קליפות וערלה 7.במאמר זה אבקש לטעון כי יש הבדלים
משמעותיים נוספים בין שני החיבורים ,עד כדי העלאת ספק באשר לאפיון הרווח של היחס
ביניהם .אמנם ,על פי רוב אין מדובר בהבדלים מוחלטים ,ויש שיסוד שליט בחיבור אחד זוכה
לאיזכור בודד בזולתו ,אך מדובר בנושאי הליבה של החיבורים  -תפיסת המצוות והתפילה,
האפשרות לדעת את אלוהים וגבולות הכתיבה הקבלית  -ולכן יש חשיבות במיפוי ההבדלים
גם אם הם אינם מוחלטים.

ראיית פני המלן  -האידאל הוויזואלי של שערי צדק
אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בין שני החיבורים הנידונים קשור בתפיסת התכלית
הקבלית .שערי צדק מתייחס לאידאל ויזואלי ,חזותי ,עניין העולה בצורה מפורשת בהקדמת
שערי צדק ,שם פונה ג׳יקטילה אל ידידו עלום השם ,נמען החיבור:
שאלת ממני ידיד נפשי להאיר באחד ההשגות הפנימיות לדעת איזה דרך יהלוך אור
בענין עשר ספירות ,והנה נשאתי פניך להפיק משאלותיך .והאלהים ירציך .תחלת הדרך
שבה יכנס האדם ליחוד הבורא יתברך הוא ידיעת 8השער .והלא ידעת שאם רוצה אדם
לראות פני המלך ואחר הטורח לא זכה לדעת מקום השער ,מה תועלת בכל הטורח
שטרח וכל הדרך שהלך כשאינו יודע השער שבו ליכנס לראות פני המלך ...לפיכך
ראיתי להאיר נתיב לפניך בדרך שבו תלך והשער שבו תכנס ,ואז תהיה רצוי ומקובל
לפני יהוה יתברך ותהיה מן הזוכים לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו(א ע״א).
ואכן ,במהלך החיבור חוזר ג׳יקטילה פעמים רבות אל המוטיב הזה ומתאר את מטרתו
האחרונה של המקובל במונחים של התגלות ויזואלית .כך ,למשל ,הוא כותב על ״מלכות״,
שאחד משמותיה הוא ״צדק״:
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ר׳ יוסף ג׳יקטילה כתב ארבעה (או אולי חמישה) פירושים כאלה :וראו גם אידל ,עולם המלאכים,
עם׳ .45-41
לעניין זה ראו בליקשטיין.
ראו אידל ,עולם המלאכים ,עמ׳ .49-38
במהדורת קרקא כתוב ״יריעת״ ונראה כי צריך להיות ״ידיעת״.
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וזהו סוד ״אני בצדק אחזה פניך״(תהלים יז ,טו) .כלומר מאחר שזכיתי למלא השער
אזי אכנס לראות פני מלך .ואחר שידעת זה דע כי זה השער שבו נכנסים להשיג ולראות
את פני המלך יתברך(ב ע״א).
בהמשך הדיון במלכות מוזכר שם אחר של ספירה זו ,הכינוי הרומז ״זאת״ ,הגורר את הפירוש
הבא:
והסוד ״בזאת יבא אהרן אל הקדש״(ויקרא טז ,ג) שאם אינה נכנסת עמו לא יפיק כלום
מכל צרכיו ולא יראה פני המלך יתברך אלא על ידי מדה ״זאת״(ז ע״א).
אך כידוע מלכות היא הספירה התחתונה המכונה ״אספקלריה שאינה מאירה״ 9,ולכן היא
לבדה אינה יכולה לספק חוויה ויזואלית מלאה של עולם הספירות .את הדרך ממלכות מעלה
אל הספירות העליונות עושה המקובל באמצעות ספירת ״יסוד״ ,הניצבת מעל למלכות ,ולכן
יכולה גם היא להיחשב נקודת התחלה הכרחית לקראת מימוש האידאל הוויזואלי :״ודע כי
[יסוד] הוא השער שבו נכנסין לראות פני המלך ה׳״(שם טו ע״א) .אכן ,רק כאשר מלכות ויסוד
מתאחדות נוצרים התנאים להתגלות של ״תפארת״:
דע כי שם ה׳ היה נראה להם באמצעות מלבוש אל שדי ,ושדי הוא אספקלריא שאינה
מאירה ,ולפיכך ראו המלך במלבושו ולא נראה להם אלא באמצעות מלבוש ואינם יכולים
להבין אמיתת עצמו ממש ...אבל משה רבינו עליו השלום סילק המלבוש ...אבל לא ראה
הפנים .ואם כן שמור בכל מקום שתמצא ״שדי״ בתורה או ״אל שדי״ ותוכל ליסד את כל
דבר על מתכונו ותבין נפלאות גדולות ,כי מתוך השם הנזכר בכל ענין מעניני התורה
תוכל להבין עניין הפרשה או הפסוק לאיזה מקום הוא רומז ,ויפתחו לפניך כמה פתחים
ותוכל להיכנס בהיכל המלך ותראה נפלאות גנוזות ונסתרות מבוארות לעיניך .והבן עד
מאוד כל מה שפירשנו ואז תצליח את דרכיך ואז תשכיל(יא ע״א).
כאן מציע ר׳ יוסף ג׳יקטילה ניסוח נועז ,גם אם מרומז ,של אידאל ראיית האל .למעשה יש
כאן תיאור היסטורי של אופני ההתגלות האלוהית .מתחילה נגלה אלוהים לישראל התגלות
חלקית בלבד משום ש״נראה להם באמצעות מלבוש״ ועל כן לא יכלו להגיע לכדי ראייה ברורה
וישירה של אמיתתו .המצב השתפר עם משה רבינו שסילק את המלבוש ובכך סלל את הדרך
לאפשרות של ראייה ישירה ומלאה ,אלא שלא זכה למעלה זו ,שכן הוא ״לא ראה הפנים״.
אך נראה שג׳יקטילה מציע דרך שתוביל את המקובל לרמה גבוהה עוד יותר .כך ,מכל מקום,
עולה מהניגוד המרומז בין הקשיים של האבות ומשה רבינו בהכרת האלוהות ,מחד גיסא ,לבין
האפשרות הפתוחה בפני המעיין בשערי צדק ,׳׳להיכנס בהיכל המלך״ ולראות ״נפלאות גנוזות
ונסתרות מבוארות״ לעיניו ,מאידך גיסא .נכון שג׳יקטילה אינו נוקט את הלשון המפורשת
״ראיית פני מלך״ כאן ,אך המשמעות עולה בבירור ממהלך הטיעון .הניגוד בין הקדמונים
ש״ראו המלך במלבושו ולא נראה להם אלא באמצעות מלבוש״ ומשה רבינו אשר ״לא ראה
9

המוטיב מופיע בשערי צדק ב ע״א.
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הפנים״ ,מחד גיסא ,לבין המוזמן להיכנס בהיכל המלך ולראות נפלאות גנוזות ונסתרות,
מאידך גיסא  -ניגוד זה הוא ויזואלי במהותו .עיקרו בכך שקיימת התפתחות לאורך התקופה
הנידונה ,וכל שלב בה מאפשר התבוננות קרובה יותר לאלוהים .כלומר ,ברור מן ההקשר
שהנכנס להיכל המלך עושה זאת על מנת לראות את פניו .ר׳ יוסף ג׳יקטילה טוען אפוא כי
המקובל עשוי להגיע לראיית עצמות האל בדרך שלא היתה פתוחה אפילו בפני משה רבינו
והאבות .זוהי אמירה מרחיקת לכת ואין פלא שהדברים נאמרים במרומז.
המשמעות שג׳יקטילה מייחס לאידאל ראיית פני המלך ניכרת בשני תחומים .ראשית,
הכמיהה לראיית פני האל אינה נחלת המקובל בלבד אלא מעין עיקרון קוסמולוגי המניע גם
את עולם המלאכים :״ויש יסוד שהוא למעלה ובנייניו למטה וזהו סוד עולם המלאכים שהם
למטה ושוקקים ונכספים לעלות ולראות את פני ה׳ יתברך ׳(שערי צדק יג ע״א)  -ודוק ,לא
להידמות לאל או להידבק בו ,אלא לראותו .שנית ,דומה כי האידאל הוויזואלי הוא שעומד
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בבסיס השם ״שערי צדק״ .החיבור פותח במבוא קצר העוסק במטרת המקובל ובקשיים
העומדים בפני מי שמבקש להיכנס אל תוך עולם האלוהות ולראות את הקדוש ברון הוא.
מיד לאחר דברי פתיחה אלה עובר ג׳יקטילה לתיאור השער שיעקב אבינו זכה להיכנס בו,
הוא השער העשירי ״שהוא יסוד השכינה הנקראת צדק .וכשהשיג יעקב זה השער שהוא
יסוד השכינה הנקראת צדק אז הכתוב מכריז ואומר ׳פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה׳
(תהלים קיח ,יט)״(שם ב ע״א) .״צדק״ הוא אפוא השם שר׳ יוסף ג׳יקטילה פותח בו את הדיון
במערך הסמלים הקבליים ,והשם מופיע בהקשר של ראיית פני המלך .ומיד בהמשך הדברים:
״דע כי השער הנקרא צדק ,אף על פי שירש אברהם הספירה ,לא ירש את השער עד שבא
יעקב .ועל השער הזה נאמר באברהם ׳מי העיר ממזרח צדק ויקראהו לרגלו׳(ישעיה מא ,ב)
וזהו סוד שערי צדק״(שם).
נראה שלהזכרת ״שערי צדק״ כאן משמעות כפולה .מבחינה תאוסופית מבקש ג׳יקטילה
להבחין בין שני שלבים נבדלים ביחס בין אברהם(חסד) למלכות .ספירת ״חסד״ נמצאת מעל
ספירת מלכות ועל כן ברור שאברהם אבינו ,שירש את חסד ,ירש גם את הספירות שמתחתיה
ובכללן גם מלכות .אלא שיש הבדל בין ירושת הספירה לירושת השער הקשור בספירה ,והכניסה
בשער התאפשרה רק עם הופעת יעקב(משום שמיטתו של יעקב טהורה ,כפי שמבאר ר׳ יוסף
ג׳יקטילה בהמשך החיבור)  -והכניסה בשער היא העיקר כאן .אך יש גם יסוד משקף לדברים,
התייחסות עקיפה לחיבור עצמו .ראשית ,משום שאנו ,בתור קוראים ,עומדים בפתח הספר,
נכנסים בשער הראשון של החיבור .וכפי שהעיקר בנוגע לאברהם אינו בירושת השער אלא
בכניסה בו ,כך גם בנוגע למקובל ,שתכליתו(כפי שנקבע בשורות הראשונות של החיבור)
להיכנס בשער ולראות את פני המלך .כלומר ,ג׳יקטילה יוצר מעין הקבלה בין תהליך הביאור
התאוסופי לתהליך הקריאה בחיבורו :הספירות מתחילות ב״צדק״ ,שדרכה נכנסים לעולם
האלוהות ,ואילו הקורא בספר מתחיל אף הוא ב״צדק״ ודרך שער זה נכנס לסודות עולם
האלוהות .והרי ברור שר׳ יוסף ג׳יקטילה מתייחם לספירות מנקודת הראות של המקובל המבקש
להיכנס בשער הראשון ולעלות עד לכתר ,שכן החיבור בנוי מלמטה למעלה ,על פי סדר עליית
המקובל ,ולא לפי סדר האצלת הספירות .יוצא אפוא שלשם ״צדק״ חשיבות כפולה .זהו השם
הראשון של הספירה הראשונה ,כאשר הפסוקים ״פתחו שערי צדק׳׳ ו״בצדק אחזה פניך״ מציינים
את החשיבות של מלכות ,שהיא נקודת הפתיחה או הכניסה לעולם האלוהות(״פתחו״) וגם
המפתח לתכלית הקבלית של ראיית פני המלך(״בצדק אחזה״) .בו בזמן ,ספירת ״צדק״ היא
נקודת הכניסה לחיבור עצמו ואף מגלמת את מטרת החיבור כפי שניכר מכך ג׳יקטילה מכנה
את הספר ״שער צדק״ ,כאילו ביקש לומר ״וזהו סוד [החיבור הנוכחי ששמו] שערי צדק״10.
באיזו מידה האידאל של ראיית פני האל קיים בשערי אורה? נראה שבמידה מועטה מאוד.
אמנם בפתח הדיון במלכות חוזר ג׳יקטילה על דבריו בשערי צדק וקובע כי ״השם הראשון
שהוא קרוב לכל הנבראים ובו נכנסים לפני המלך ה׳ יתברך ואין דרך בעולם לראות פני המלך
10

השם ״שערי צדק״ אינו תוספת מאוחרת אלא השם שבו מתייחס ג׳יקטילח עצמו לחיבור ,למשל בפירוש
המרכבה שנכתב אחרי שערי צדק; וראו פרבר־גינת ,עמי ( 46״וכבר הראנו לך בספר שערי צדק באמת
על כל זה״).

תאוסופיה וכתיבה קבלית | 47

יתברך אלא על ידי שם זה״(שערי אורה ,עט׳  ,)8אך ככל שמצאתי זהו משפט יחיד בשערי
אורה ,שכן ביתר המקבילות לשערי צדק מושמט עניין זה כליל ,וההשמטה בולטת במיוחד על
רקע הקירבה הלשונית והתמתית בין שני החיבורים .כך ,למשל ,שערי אורה חוזר על דברי
הפתיחה של שערי צדק ,ושוב פונה ר׳ יוסף ג׳יקטילה אל ידיד אנונימי ומסביר לו את תוכן
החיבור ואת תכליתו .אך אם בשערי צדק הכרת עולם הספירות נועדה לסייע לאדם ״לראות
פני המלך״ ,בשערי אורה אין זכר לתכלית זו:
שאלת ממני אחי ידיד נפשי להאיר לפניך נתיב בענין שמותיו של הקב״ה יתברך
ויתברך ...ולפי שראיתי כוונתך ישרה וטובה יותר משאלתך הוצרכתי להודיעך איזה
דרך יחלק אור ומה הדרך שה׳ יתברך חפץ או אינו חפץ .וכשתגיע לידיעת דבר זה אז
תקרא וה׳ יענה ותהיה מן הקרובים אליו ותאהב אותו בכל נפשך ותתענג על ה׳ ויתן
לך משאלות לבך(עמ ׳ .)1
תהליך דומה  -השמטת אידאל ראיית פני האל  -ניכר גם במקומות אחרים .כך ,למשל,
במהלך הדיון של שערי אורה ב״זאת״ מצוין הפסוק ״בזאת יבא אהרן אל הקדש״(ויקרא טז ,ג).
אלא שהפסוק ,שהתפרש במשמעות ויזואלית מובהקת בשערי צדק ,מקבל כאן משמעות
שונה מכל וכל:
הלא תראה כי כהן גדול ביום הכפורים ,שהוא יום מיוחד בשנה להכנס לפני לפנים
להפיק לישראל מחילה וסליחה וכפרה וברכה ומזונות לכל השנה ,אינו רשאי להכנס
אלא במדה זאת .וזהו סוד ״בזאת יבוא אהרן אל הקדש״(עמ׳ .)28
כלומר ,מדובר באירוע מיוחד ,שהכהן הגדול נכנס בו לפני ולפנים ביום כיפור ,ועניין ׳׳בזאת״
מתייחס למידת ההצלחה של הכהן בבקשת סליחות וכפרות באותו רגע.
גם במשמעות של ״צדק״ חל בשערי אורה שינוי עמוק .אמנם ,החיבור מציין את ״צדק״
כאחד משמותיה של מלכות ,אך בשום מקום אין ההתייחסות לפסוקים ״אני בצדק אחזה פניך״
(תהלים יז ,טו) ו״פתחו לי שערי צדק״(שם קיח ,יט) ,ומניה וביה גם לא לפירוש הוויזואלי של
פסוקים אלה  -כפי שראינו בשערי צדק .״צדק״ אינו השם הראשון של מלכות הנידון בשערי
אורה ,כלומר ,הוא איבד את מקום הבכורה כנקודת הכניסה לחיבור(הכבוד הזה שייך לשם
״אדני׳׳) ,אלא הוא מובא באמצע הפרק ,בין ״אהל מועד״ ל״חרב נוקמת נקמת ברית״ .זאת
ועוד ,אין בשערי אורה כל התייחסות לצירוף ״שערי צדק״  -כאמור ,הפסוק ״פתחו לי שערי
צדק״ אינו מוזכר כלל  -כלומר ,ר׳ יוסף ג׳יקטילה מוחק את הצירוף שממנו שאב חיבורו
הקודם את שמו .עולה אפוא שלמרות ששערי אורה משמר את המבנה הבסיסי של שערי
צדק ובמקומות מסוימים גם את לשונו של החיבור הקדום יותר ,הרי שבעניין ״זאת״ ו״צדק״,
כלומר השמות ששערי צדק קושר באופן מפורש עם האידאל הוויזואלי של ראיית פני האל,
שערי אורה משמיט כל התייחסות לאידאל זה.
אך יש מקום אחד שנראה כי שערי אורה מקבל בו את אידאל ראיית פני אלוהים של שערי
צדק .מדובר בפירוש להופעת אלוהים בפני עם ישראל במהלך שלושת הרגלים ,פירוש המתבסס

 \ 48עזן ידיו

על הפסוק ״שלש פעמים בשנה יו־אה כל זכוךןז״(דברים טז ,טז ומקבילות) .העניין נידון בשערי
צדק כא ע״ב ,וחוזר כמעט מילה במילה בשערי אורה ,ענ .97 7בשני החיבורים מתוארים כינויי
האלוהים בתור מלבושים החוצצים בין אלוהים לאדם :כאשר אלוהים מתייצב בפני אומות
העולם הוא מלובש לבושי מלכות ועל כן אין בידם אפשרות לראות אותו בעצמותו :כאשר
אלוהים מופיע בפני כלל ישראל הוא מוריד את רוב המלבושים ו״ישראל רואין אמתת שם ה׳
יתברך ויתברך משאר האומות ,אף על פי כן עדיין הוא לבוש קצת המלבושים והכינוייך(שערי
אורה ,עמי  .)97רק כאשר אלוהים מתייחד עם הצדיקים והחסידים ,אלה שבכוחם להכיר את
עצמותו ואמיתתו ,פושט הוא את כל כינוייו ,ו״עומד עם ישראל כמלך שפשט כל מלבושיו
ומתייחד עם אשתו .וזהו סוד ׳שובו בנים שובבים נאם ה׳ כי אנכי בעלתי אתכם׳(ירמיה ג,
יד)״(שם) .כלומר ,לא רק שאלוהים מופיע בפני אותם צדיקים עירום ,ללא כיסוי המלבושים,
אלא המעמד מוביל לייחוד בין אלוהים לצדיקים ,המתואר במונחים מיניים.
אלא שבניגוד לאידאל הוויזואלי של המקובל היחיד על פי שערי צדק ,בשערי אורה מדובר
במעמד שלא ניתן לשחזרו כל עוד ישראל נמצאים בגלות .אנו מוצאים מעבר חריף ומפתיע
בפתאומיותו מן העיסוק בייחוד של אלוהים וצדיקיו לחוסר האפשרות של ייחוד כזה:
ואומר ״ואךשתיך לי לעולם״(הושע ב ,כא) וארשתיך כמו שהמלך פושט מלבושיו
מתייחד עם אשתו כך שם ה׳ פושט כל כינוייו ומלבושיו ומתייחד עם ישראל עם
חסידיהם הפרושים והטהורים ,וזהו סוד ״פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה״(שיר
השירים ה ,ג) ,ופירוש פסוק זה היה הקדוש ברוך הוא מתרעם על ישראל ואומר הרי
פשטתי את כתנתי ממני כל אותם הכינויים הנקראים כתנתי כדי שלא יאחזו בשמי שרי
עו״ג נעובדי גילולים] ונשארתי עם ישראל לבד מדוע אתם חוטאים ורוצים שאחזור
ללבוש אותם הכינויין ויתאחזו שרי עו״ג בהן ויוליכו אתכם בגלות לפיכך אמר ״פשטתי
את כתנתי״ ...והיאך אתם גורמים שאוליך אתכם בגלות עמכם בארצות העמים ויטנפו
אותה [=את השכינה] בטומאתם ...ואם כן התבונן כשהלכו ישראל בגלותם לבש ה׳
שלשים הכינויין שהן הכתונת ואז נאחזו בו האומות ...אבל לעתיד לבא בהיות השכינה
חוזרת למקומה יפשוט השם כל אותן המלבושין והכינויין והכנפים ואז יראו ישראל
את השם לעין(שם).
מכאן עולה כי אין מדובר באידאל למקובל היחיד אלא באידאל לאומי שמימושו תלוי בשיבת
ישראל לארצו ,אירוע המתואר כאן במונחים אסכטולוגיים (״לעתיד לבא בהיות השכינה
חוזרת למקומה״) .הדיון כאן שונה גם מאידאל ראיית פני המלך של שערי צדק בכך שאין הוא
תלוי בידע הקבלי הנמסר בחיבור ,שוב בניגוד לאמור בשערי צדק .סיכומו של דבר :שערי
אורה מוחק באופן עקיב את אידאל ראיית פני מלך של שערי צדק ,והלכה למעשה ניתן לומר
שהחיבור המאוחר מבטל אידאל זה כליל.
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תאורגיה של מילוי משאלות מול תאותיה מקיימת
איזה אידאל מציע ר׳ יוסף ג׳יקטילה בשערי אורה? התשובה  -אידאל תאורגי(אם כי נצטרך
לפרט את המובן המדויק של מונח זה בהמשך)  -כבר עלתה במהלך דיוננו .כפי שראינו לעיל,
במקום ראיית פני אלוהים קובע ר׳ יוסף ג׳יקטילה בדבריו אל ידידו כי הוא ילמדנו את עניין
שמותיו של הקדוש ברוך הוא ״וכשתגיע לידיעת דבר זה אז תקרא וה׳ יענה ותהיה מן הקרובים
אליו ותאהב אותו בכל נפשך ותתענג על ה׳ ויתן לך משאלות לבך״(שערי אורה ,עמ׳  .)1כמו
כן ראינו שהפירוש של שערי אורה לפסוק ״בזאת יבא אהרן אל הקדש״ מדבר על כך שיום
הכיפורים הוא ״יום מיוחד בשנה להכנס לפני לפנים להפיק לישראל מחילה וסליחה וכפרה
וברכה ומזונות לכל השנה״(עמ׳  .)28הידיד הלומד את סודות שערי אורה ,כמו הכהן הגדול
בזמנו ,משתמש בידע הקבלי למטרות תאורגיות ,והכוונה לתאורגיה במובן מסוים מאוד של
השגת מבוקשו של המקובל היחיד .תפיסה תאורגית זו זוכה לניסוח חריף בדבריו של ר׳ יוסף
ג׳יקטילה על השימוש בשמותיו השונים של האל:
ואחר שהודענוך זה כי עיקר האמונה ויסוד היחוד הוא להבין שמושי כל שמותיו הקדושים
הנזכרים בתורה ...ומהם אוצרות וגנזים וכל אחד מהם יש לו פעולה מיוחדת מחבירו.
משל לאוצר שיש בו כמה חדרים כל חדר מהם מיוחד לדבר בפני עצמו .בחדר זה אבנים
טובות ומרגליות ובחדר זה כסף ובחדר זה זהב ובחדר זה מיני מאכל ...וכשהאדם צריך
למיני מאכל ואינו יודע אותו החדר שהמזונות בתוכו אפשר שימות ברעב והחדרים
מלאים כל טוב(שערי אורה ,עמ׳ .)7
שתי נקודות בולטות בדברים הללו .מדובר בתאורגיה פרטית מאוד :המקובל משתמש
בשמות כדי להשיג דבר־מה מסוים ,כפי שמדגים ריבוי הדוגמאות שג׳יקטילה
מביא  -אבנים טובות ,מרגליות ,כסף ,מאכל וכדומה .ומדובר בפעולה תאורגית המונעת
על ידי ידע מסוים :ידיעת השמות האלוהיים השונים וכוחותיהם ,הכרת ה״מפה״ של עולם
האלוהות על שלל חדריו וגנזיו ,וכן הלאה.
כמו אידאל ראיית האל בשערי צדק ,התפיסה התאורגית שזורה לאורך שערי אורה .האידאל
מופיע בצורה מפורשת בדברי הפתיחה שהובאו לעיל ,וכבר בדיון במלכות נאמר שאלוהים
״מסר ביד ישראל מפתחות כל אוצר ואוצר לפתוח ולקבל כל שפע וברכה מאת השכינה״
(ענ .)18-17 7ובדיון בתפארת נאמר :״לפי דרך זה היו חכמי ישראל הקדושים כמו התנאים
והאמוראים יודעים לתקן הצינורות ולהישיר כל שמות הרחמים ...ואז היו עושים כל חפצם
בעולם״(עט ׳  ;)134וכן בסוף הספר ,לאחר שהקורא עלה בדרך המעלות ,נאמר לו ש״צריך
אתה להתבונן על כל שער ושער ...וכשתזכה לייחד את השם בדרך זה תכנס לכמה חדרים
בתורה ואז תקרא וה׳ יענה ותהיה מן הזוכים שנאמר בהם ׳אשגבהו כי;דע שמי יקךאני ואענהו׳
(תהלים צא ,יד-טו)״(עט׳ .)211
אך האם מדובר ב״שבר״ או שמא יש כאן מידה של המשכיות עם שערי צדק? ברור לכל
המעיין בשערי צדק ,שר׳ יוסף ג׳יקטילה מקצה לאדם(וליתר דיוק :ליהודי) תפקיד תאורגי,
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אלא שקיים הבדל של ממש בין תפיסת התאורגיה העיקרית של שערי צדק לזו של שערי אורה.
אין ברצוני לטעון שאין כל רמז לתאורגיה של מילוי צרכי המקובל בשערי צדק ,והרי כבר
ראינו את ר׳ יוסף ג׳יקטילה טוען שאין להיכנס אל הקודש אלא עם מלכות ,שאם לא כן הנכנס
״לא יפיק כלום מכל צרכיו(ולא יראה פני המלך ית׳ וכר)״(שערי צדק ,ז ע״א) .אלא שאמירה
זו אינה זוכה לאישוש או לפיתוח במהלך החיבור ,ובמקום התאורגיה של מילוי צרכים אנו
מוצאים תאורגיה מקיימת ,שהפעילות האנושית בה מבטיחה ירידת שפע מעולם האלוהות".
כלומר ,אין מדובר בכך שהמקובל היחיד זוכה למילוי משאלותיו אלא בהשתתפות ,על פי רוב
של כלל ישראל ,בקיום העולם ובשימור סדריו.
ראינו בקטע שהובא לעיל ,שבשערי אורה מתואר העולם העליון ,המכיל חדרים שונים.
החכם המכיר את המבנה הכולל יכול להלך בין החדרים ולהגיע למקום שממנו יוכל להשיג
את חפצו .גם בשערי צדק מצאנו דיון בחדרים ובפינות של העולם העליון ,ששופע מהם
השפע אל העולם התחתון ,אלא שהתאורגיה של מילוי המשאלות נעלמת ובמקומה באה
תאורגיה מקיימת :״והנה המדה הזאת [־מלכות] יש לה מאה פינות ולכל פינה ופינה בית
קבול ומכל פינה ופינה נובעות מעיינות ברכה לעולם ומשם ינק יצחק אבינו עליו השלום
מאה ברכות מיני ש נתעשר״ (ב ע״ב) .יש אפוא בתי קיבול שמושפע מהם שפע לעולם,
ולעתים מדובר בשפע חומרי כפי שנרמז כאן על יצחק אבינו .כמעט מתבקש לעבור פה
לתיאור הדרך שהמקובל יכול לנצל בעזרתה את הידע לזכות בעושר ובשפע ,אך במקום
זאת בא דיון בחשיבות של אמירת מאה ברכות בכל יום ויום ,ברכה אחת כנגד כל פינה:
״צריך כל אחד מישראל לברך בכל יום מאה ברכות ,כלומר כל ברכה וברכה יש לה מעיין
ומקור ממה שהיא נשפעת ונאצלת .ואם חס ושלום יחסר לאדם אחת ממאה ברכות בכל יום
הוא פוגם את כל התורה כולה ונמצא מקלקל את הצינורות״(שם) .תפיסה זו שונה באופן
מהותי ממה שעתיד להופיע בשערי אורה .ראשית ,משום שלא מדובר במילוי משאלה מסוימת
של המברך; שנית ,ברור מלשון הדברים(״צריך כל אחד מישראל״) שהפעולה התאורגית
אינה מוגבלת ליודעי ח״ן אלא מקוימת על ידי כל יהודי באשר הוא .ועוד יש לציין ,כי הידע
הקבלי ממלא תפקיד שונה בשני החיבורים .בשערי אורה נאמר במפורש שהכרת השמות
מעניקה למקובל את היכולת לפעול את פעולתו התאורגית .בשערי צדק ,לעומת זאת ,גם
אם יש למקובל ידע אזוטרי בהיותו מודע לדרכי הפעולה של הברכות ,ידע זה אינו תנאי
שהברכות יפעלו את פעולתן התאורגית.
למרבה העניין ,גם המצוות מאופיינות כחלק מתאורגיה מקיימת בשערי צדק :״לפי
שכשישראל טהורים וצדיקים ממלאות [את מלכות] אספקלרינות] שעליה שכולם הם צנורות
תרי״ג מצות .ואם חס ושלום ישראל נוטים מן הדרך הישר וחוטאים ומטמאין עולם אזי היא
מתמלאת מאותן דברים החיצונים״(ד ע״ב); ועוד :״ואם כן התבונן מעלות הצדקה ...והרי
היא מביאה שלום בין העליונים ובין התחתונים ומביאה ברכה ושפע ואצילות לעולם וגורמת
לייחוד השלם .ועל זה יש לו לאדם להתבונן בכל מצוה ומצוה מכל מצות שבתורה כמה עולמות
מקיים בעשייתן וכמה עולמות הוא מחריב בביטולו״(יב ע״ב) .אינני טוען שרעיון התאורגיה
11
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המקיימת זר לשערי אורה ,אלא שברגיל הוא מופיע רק כתנאי לתאורגיה של מילוי המשאלות.
עניין זה גלוי בדברים שהובאו לעיל :׳׳חכמי ישראל ...יודעים לתקן הצינורות ...ואז היו עושים
כל חפצם בעולם״(שערי אורה ,עמ׳  ;)134״וכשתזכה לייחד את השם בדרך זה תכנס לכמה
חדרים בתורה ואז תקרא וה׳ יענה׳׳(עמ׳  .)211כלומר ,החכמים מתקנים את הצינורות והמקובל
מייחד את שם ה׳ ,אך התאורגיה המקיימת הזאת סוללת את הדרך לעשיית חפצם בעולם או
להיענות אלוהית לבקשות המקובל.
שערי צדק מתקרב לתאורגיה של מילוי משאלות בדיון בספירת כתר ,שכן כתר הוא מקור
הברכות:
דע כי בהיות כל הנבראים שואלים דבר מכתר שהוא עולם החסד והרחמים שאילות
כל שואל עשוי הן נמשכות מלמעלה בין שיהיה צדיק בין שיהיה חוטא .ובהגיעה אותה
המתנה ששאל דרך צפון כי שם הוא המעבר לכל השאילות והחפצים אז אותם כחות
והכיתות העומדות בצד צפון מערערין על אותה המתנה לעמוד לדין עליה .ואם אותו
השואל ראוי לשאילה זו ישלימו חפצו ואם אינו ראוי להגיע להשיג בקשתו אז מעכבים
המתנה באותו מקום ושוב אינו חוזרת למעלה לפי שלמעלה נותנים ולא נוטלים ואינה
יורדת לאותו השואל לפי שאינו ראוי לכך מצד הדין(כה ע״א-ע״ב).
עניין הבקשות מפורש פה ,ומכאן הקירבה התמתית לתפיסה של שערי אורה ,אך נדמה לי
שדווקא קירבה זו מדגישה את ההבדל בתפיסת התאורגיה .מילוי הבקשה או סירוב לה נקבע
על פי קנה מידה שאינו נוגע לידיעה הקבלית של המבקש או להכרתו את עולם האלוהות,
כלומר ,האם המבקש ״ראוי לשאלה זו״ או לא .זוהי תפיסה שונה מהחכמים ה״עושים כל
חפצם בעולם״ .אדרבה ,הקושי התאולוגי שר׳ יוסף ג׳יקטילה מתמודד עמו כאן הוא שכתר
הוא חסד גמור ומכאן שהוא ממלא כל משאלה ,בין אם המבקש ראוי לכך ובין אם לאו.
במובן מסוים ,החסד המוחלט של כתר מגלם סכנה בכוח של ״תאורגיית יתר״ ,שכן כל אדם
עשוי  -לפחות באופן תאורטי  -להפעיל את חסד וכך ולהגשים את משאלותיו ללא כל רסן.
לכן מדגיש ר׳ יוסף ג׳יקטילה את קיומם של היסודות המסננים ,הכיתות המקטרגות על הבקשה
עוד לפני שהיא מגיעה לכתר ,ולמעשה חוסמות את דרכה של חסד אם המבקש אינו ראוי.
לא זו אף זו ,נראה ששערי צדק אף מבטא שלילה מפורשת של תאורגיית מילוי המשאלות.
הקטע דידן עוסק במושג היראה הפנימית ,שעליה נאמר:
בהיות האדם משיג מעלת הבורא יתברך ורוב התענוגים ועושר וכבוד שהם בהיכליו
מזומנים לעבדיו אותם שהוא חפץ .ובהגיע האדם לידיעת מעלה זו יפחד ויבהל ויאמר
שמא אינני ראוי לעמוד בהיכל מלך כי לפי רוב מעלתו וגודל פחיתתי וחסרוני ימצא
בי ערות דבר ויוציאני לחוץ מהיכלו .ונמצא כל ימיו עומד ביראה ודאגה לבל ימצא בו
המלך מום או חסרון או ערות דבר ויוציאנו לחוץ(לג ע״ב)
המגיע למדרגת היראה הפנימית מתברך אפוא בכל העושר והכבוד שבהיכלות העליונים,
כלומר ,מגיע למדרגה שג׳יקטילה מתאר בשערי אורה כתכלית של המקובל :הוא משיג את
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״רוב התענוגים ועושר וכבוד״ שבהיכלות ה׳ .אך אליה וקוץ בה ,שכן אותה יראה פנימית,
שהיא תנאי להגעה למעלה זו ,אינה מאפשרת למקובל להיכנס להיכלות ולהנות מן הטוב
הצפון בהם ,שכן הוא חושש שמא אינו ראוי לכך או שיש בו מום או חיסרון וכיוצא באלה.
דווקא בשלב שהמקובל יכול לממש בו את האידאל המרכזי של שערי אורה ,הוא עצמו
חוסם את הדרך בפניו מפאת צניעותו והכרת אפסותו .דברים אלה נכתבו לפני שערי אורה
ולכן אי־אפשר לתאר את האמור כאן כביקורת על שערי אורה מבלי לחטוא באנכרוניזם.
אך מבחינה רעיונית ,נראה ששערי צדק שולל את התפיסה המאוחרת יותר ,שכן אדם
המבקש להגשים את משאלותיו מעיד על עצמו שאינו ראוי כלל להגיע לאותה מעלה.
שני החיבורים דומים הן במבנה הבסיסי שלהם והן בסמלים שהם משייכים לספירות
שונות ,כך שקשה לטעון שתפיסות התאורגיה השונות נובעות מהקשרים קונצפטואליים
שונים .עם זאת ,בכל אחד מהחיבורים ישנה הערה חטופה שגם אם אינה מגיעה לכלל שיטה
מגובשת ומפותחת ,יש בה להעיד שההבדלים בתפיסת התאורגיה מתקיימים בתוך הקשר
רעיוני רחב יותר.
ראינו לעיל שאחת מנקודות המחלוקת בין החיבורים נסובה על תפקידו של הידע הקבלי.
בשערי אורה הידע הוא תנאי הכרחי להפעלת התאורגיה הפרטית של מילוי משאלות ,בעוד
שבשערי צדק התאורגיה המקיימת פועלת בכל מקרה ,ויתרונו של המקובל בהיותו ער לקיומה
של התאורגיה והוא מכיר את מנגנוניה .ואכן ,ר׳ יוסף ג׳יקטילה מספק הסבר(גם אם בחטף)
לעצמאות של התאורגיה המקיימת מן המקובל .במהלך הדיון במלכות הוא קובע כי ״יש לו
לאדם להתבונן בכל מצוה ומצוה מכל מצות שבתורה כמה עולמות מקיים בעשייתן וכמה
עולמות הוא מחריב בביטולן וכל שכן בעוברי עבירה״(שערי צדק ,יב ע״ב) ומיד הוא מבאר
את טיבו של העונש הצפוי לעובר העבירה:
ולא יעלה בדעתך כי הם בענין עונשים שמענשין את המבטלים או את העוברים אבל זה
אינו כך אלא כל המבטל מצוה מן המצות אותו הטוב שהיה נשפע בסיבת עשייתו כגון
צדקה נמנע כדמיון מי שאינו זורע שדהו או קוצר או כדמיון מי שאינו לובש שמתקרר
גופו ,כי עונש המצות הם דבר טבעי ממש וכמו שטבע הלחם להשביע רעבים וטבע
המים להשקות צמאים כך בטבע כל מצוה ומצוה להעשות אותם הטובת שנאמר בה
או אותם העונשים(שם).
זהו המקום היחיד שבו ר׳ יוסף ג׳יקטילה מתייחס לרעיון זה וקשה על כן להציע ניתוח נרחב
של כוונתו .ברור עם זאת שהמונח ״טבע״ שאוב מן הפילוסופיה של הרמב״ם(המילה עצמה
היא חידוש  -או ״איזרוח״ עברי מן הערבית  -של אבן תיבון ,והיא מופיעה בפירוש המילות
הזרות שצירף לתרגומו) והוראתה הפילוסופית קשורה קשר אמיץ עם רעיון הכורח המאפיין
את העולם התת־ירחי ,2.אם כן ,ר׳ יוסף ג׳יקטילה קובע כי ניתן לייחס למצוות משמעות של
שכר ועונש מבלי לערב את העולם העליון כלל ,שכן המצווה עצמה טומנת בחובה את שכרה
12
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או את עונשה במקרה של אי־קיומה .עמדה זו תואמת היטב את המגמה הכללית שעמדנו עליה
לעיל ,שכן יש בה להסביר כיצד הכוח התאורגי של המצוות מתקיים גם כאשר בעל המצווה
אינו מודע למשמעות התאורגית של מעשיו :בעל המצווה זוכה לשכר המתאים באופן אוטומטי,
כפי שהלחם משביע והמים מרווים.
כפי שהתפיסת התאורגיה של שערי אורה שונה ,כך גם המנגנון המקשר את האדם לעולמות
העליונים .כמעט שאין צורך לציין כי התפיסה שעל פיה השכר והעונש הם חלק ״טבעי״ מן
המצווה אין לה זכר בשערי אורה .לעומתה מופיעה תפיסה אחרת המקנה חשיבות עליונה
ללשון ,תפיסה המופיעה באופן ברור לאחר הדיון באיסור ״לא תשא את שם ה׳ אלהיך לשווא״
(שמות כ ,ז):
שתדע לך כי בשעה שאדם מזכיר יהוה יתברך ומניע אותיותיו בתנועת הלשון אז הוא
מרעיש את העולמות למעלה למעלה ומתקוממים כל צבאות מלאכי מעלה ושואלים
אלו לאלו ואומרים למה העולם מרעיש ואמרים לפי שפלוני הרשע מזכיר את השם
המפורש והניעו בשפתיו וכפי התנועה שהניע אותו כך מתנועעים כל השמות והכנויין
התלויים עליו ...וכל זה שלא במקדש אבל כהן גדול היה מזכירו בבית המקדש ואז היו
כל צבאות עולם שמחים ומקבלים שפע לפי שהיה מסדר הצינורות ומריק ברכה לכל
באי העולם(שערי אורה ,עמ׳ .)92
זהו מנגנון של שכר ועונש הפועל בין העולם השפל לאלוהי ,מנגנון שונה בתכלית מזה שתואר
בשערי צדק .נכון שקיים יסוד מכני בתהליך הזה ,שעיקרו שעצם הגיית שם הויה גורמת
לזעזוע בעולם האלוהות ,אך זהו רק השלב הראשון  -שכן העולם העליון אינו רק מזועזע,
אלא גם מגיב ומתחיל לבדוק מיהו המזעזע ומה טיבו .ואם חלילה מדובר באדם שאינו ראוי,
אזי מתעורר זעם השמים על אותו אדם ,ומכאן ברור שלא מדובר בתהליך מכני גרידא כי אם
במעין דו־שיח בין העולם התחתון לעליון ,שתוצאתו קשורה בראש ובראשונה במדרגת הזכות
של מי שהוגה את שם הויה .והא ראיה :כאשר הכהן הגדול היה מבטא את שם המפורש במקום
הראוי ובזמן הראוי ,לא רק שלא סבל בעקבות זאת ,אלא שבפעולתו היה ״מסדר הצינורות״
ומביא ברכה לעולם כולו.
גם כאן הדיון לא זוכה לפיתוח מלא וגם ההשוואה אינה מושלמת ,שכן מדובר כאן במצווה
אחת הקשורה בדיבור ולא ברור אם אפשר להשליך ממנה לתפיסה כוללת בדבר יחסי הגומלין
בין האדם לעולם האלוהות .אך שני העקרונות המנחים את הניתוח של ר׳ יוסף ג׳יקטילה
מעלים את האפשרות כי דבריו תקפים גם באופן רחב יותר .העיקרון הראשון הוא ,שקיים
מיתאם הדוק בין אופן הגיית שם הויה לתוצאה בעולם האלוהות ,או כפי שר׳ יוסף ג׳יקטילה
מטעים :״וכפי התנועה שהניע אותו כך מתנועעים כל השמות והכנויין התלויים עליו״ .אין
מדובר אפוא בתרעומת מוסרית של העליונים על מי שעובר על ״לא תשא״ אלא על זעזוע
כפשוטו ,תנועה הנגרמת מתנועת פיו של המדבר ,ו״תדע לך כמו שתראה אילן כשאתה מניע
הנוף האמצעי הלא יתרעשו כל הענפים וכל העלין אשר באילן כך כשאדם מזכיר יהוה יתברך
יתרעשו כל צבאות מעלה ומטה לפי שכולן תלויין עליו״(עמ׳  .)91העיקרון השני הוא ,שההבדל
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בין התוצאה הזאת לסידור הצינורות של הכהן הגדול בבית המקדש תלוי בביצוע הנכון של
המצווה  -צריך לדעת היכן ומתי לומר את שם הויה כדי שלא ייגרם זעזוע בעליונים וכדי
שהצינורות יסתדרו ,כאמור לעיל13.
מכאן למסקנות הכלליות יותר .המקדש ,כידוע ,חרב והכהונה איננה עוד ,א ן הידע כיצד
לקיים את המצוות נותר נחלת מעטים ,ביניהם ר׳ יוסף ג׳יקטילה עצמו וקוראי ספרו ,שכמו
הכהן הגדול מסוגלים להביא ברכה לעולם בשל הידע הזה .אין כאן תהליך מכני(״טבעי״)
שפעולה מסוימת גוררת בו תגובה אוטומטית ידועה :אמנם החוטא והכהן הגדול כאחד ניחנו
בפה אנושי ולשון אנושית ומבחינה גופנית פעולתם זהה ,אך כל פעולה מתקיימת בהקשר
מוגדר  -מקום ,זמן ואופן קיום המצווה  -ואלה מכריעים אם הפעולה תביא ברכה או קללה
לעולם .כלומר ,המקיים את המצוות חייב להכיר את המנגנון ,את התנאים הנכונים לסידור
צינורות במקום לזעזע את השמים ,ורק כך תהיינה מצוותיו יעילות במלוא המידה .ייתכן ,אם
כי מכלל ספק לא יצאנו ,שמה שנכון לגבי ההוגה את שם ה׳ ,נכון גם לגבי יתר המצוות :הכרת
המבנה האלוהי ,וכנגזרת מכך הידע באשר לאופן הקיום הנכון של המצווה ,מביאים ליעילות
התאורגית של הפעולה.

מעמד התפילה ותפקידה
ההבדל בין התפיסה התאורגית של שערי אורה ושערי צדק בא לידי ביטוי ברור בכל הקשור
לתפילה .שערי אורה ,לשיטתו ,מדגיש את יכולת המתפלל להשיג את מבוקשו .עניין זה חוזר
פעמים רבות במהלך החיבור ,ואביא כאן רק מובאות ספורות לשם הדגמה .כך בהקדמה
לחיבור ,בפעם הראשונה שר׳ יוסף ג׳יקטילה מזכיר את מוסד התפילה:
ולפיכך צריך אדם לכוין עצמו בשעת תפלה ולכוין מחשבותיו כראוי בענין שלא תתעכב
תפלתו ולא תשוב ריקם בקשתו .ועל זה אמרו ,לעולם ימוד אדם עצמו ...פירוש אם יכול
לכוין בתפלתו באיזו שם 14שהוא צריך בתפלתו יתפלל ואם לאו אל יתפלל(עמ׳ .)7
כך גם בדיון בספירת מלכות ,שהיא השער שהמתפלל נכנס בו:
[אברהם אבינו אמר] ״אדני ה׳(קרי ״אלהים״) מה תתן לי״(בראשית טו ,ב) והשיב ה׳
יתברך כי בכל מערכות הכוכבים ושאר כל צבאות עולם עליונים ותחתונים אין לו זרע
זולתיי בכח חמדה הנקרא כה שהיא שער התפלה ובה יפיק כל שואל שאלתו לשנות כח
המזלות והיא המהפכת מדת הדין לרחמים וביאה תחת מות חיים ,תחת חולי רפואה,
תחת עקרות זרע(עמ ׳ .)23
וכן בדיון בספירת יסוד :״לפיכך כשאדם רוצה שתתקבל תפלתו יתכוין בה וישפוך דמעה ואין
13
14

סביר שד יוסף ג׳יקטילה תולה את ההבדל גם בהגיית השם  -הוא הקדיש מספר חיבורים למשמעות
התאוסופית של הניקוד ,כך שעניין ההגייה היה בעל חשיבות רבה בעיניו.
בדפוס מופיע ״שר׳׳ וראו הערת המהדיר ,שם.
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תפלתו חוזרת ריקם״(עט׳  ;)61ובספירת תפארת :׳׳וזהו סוד כל התפילות שאדם צריך לסדר
שבחיו של ה׳ יתברך ואחר כך יבקש צרכיו״ <עמ׳  ;)135ועוד הרבה כיוצא באלה .ברור שזוהי
תפיסה תאורגית של התפילה ,המקבילה לתפיסת המצוות של שערי אורה שתוארה לעיל .גם
כאן יש לשערי צדק תפיסה שונה של התפילה ,וזאת משתי בחינות .ראשית ,במקומות שהחיבור
דן בהיענות של אלוהים לבקשת בני אדם ,מדובר בנכונות שאינה קשורה בתפילה(או במצוות)
וגם אינה מאפיינת את המקובל אלא פתוחה לכל אדם :״לפיכך ה׳ יתברך לפי שהוא מאציל
ובורא את הכל נותן בלי חיסורן שהרי הכל נברא ונעשה בחפצו ואינו חסר כלום בתתו לכל
שואל שאלתו וזה סוד ׳פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון׳(תהלים קמה ,טז) שאינו חסר כלום
בתתו לכל שואל שאלתו״(כה ע״א); ״והיה אברהם מקור הנדבה לפיכך כל הבא לשאול מאת
הימין דבר אין מונע ואין מעכב כן הימין פתוחות לתת מתנות ומקבל מתנות שבים ואלמלא
יד כהה מעכבת והצפון מצפין כל אדם משיג שאלתו״(כז ע״א) .כלומר ,הנתינה אינה מותנית
במעלת המבקש ,קל וחומר לא בהיותו מקובל .שנית ,התפילה אינה מתמקדת בתאורגיה של
מילוי משאלות 15,ור׳ יוסף ג׳יקטילה מתאר את התפילה ,כמו את המצוות ,בראש ובראשונה
במונחים של תאורגיה מקיימת:
והנני רומז לך למה [נקראת מלכות] ׳׳תפילה״ כלומר שאין לה כח ולא מאור ולא
קיום ושמחה מעצמה אלא על ידי שפע התפארת וסימנך ״היאכל תפל מבלי מלח״
(איוב ו ,ו) וכאלו אינו דבר בפני עצמה אלא היא תפל אצל היסוד שהוא המלח הכורת
ברית ...ולפיכך נקראת התפילה עבודה ״עובד אדמתו יעזבע לחם״(משלי יב ,יא) שמחבר
מלכות ליסוד .וכן כל אדם המתפלל הוא מעיד על עצמו שיש לו אדון שהוא מפרנסו
ומכלכלו ואין לו צד קיום אלא על ידי האדון וזהו סוד התפילה ״היאכל תפל מבלי מלח״.
וכל מי שאינו מתפלל הרי כופר בעיקר כמי שאין לו אדון ואין לו צורך לשאול כלום
מאלהותו(ז ע׳׳ב).
לפי האמור כאן יש לתפילה תכלית תאורגית מקיימת לצד תכלית אתית .מבחינת עולם הספירות,
התפילה היא מצווה הנוגעת לספירת מלכות ובתור שכזאת מסייעת לזווג את המלכות לתפארת
בהדגישה את התפלות של מלכות והזדקקותה לשפע של בן זוגה ,זיווג הנעשה באמצעות יסוד
שהוא המלח(מלח הברית) ,המפיג את התפלות .מצד ההנהגה המוסרית של אדם את עצמו,
התפילה היא הצהרה שהאדם זקוק לאלוהים ושהוא פונה אל אלוהיו בשבח ובבקשה .ואכן,
ג׳יקטילה מתמקד באופן עקיב בבקשת האדם ולא במילוי הבקשה מצד עולם האלוהות .במהלך
העיסוק בספירת מלכות ,למשל ,מופיע תיאור מפורט של הדרך שהתפילה עושה בעלותה
מספירה לספירה עד לכתר(טו ע״א-ע״ב) ,אך גם כאשר התפילה מגיעה עד לכתר עליון אין
ג׳יקטילה מציין שהיא ממלאת את בקשת המתפלל.
בהמשך הדברים ג׳יקטילה דן בכל הבאים להתפלל ״לפני ה׳ יתברך על שאילת בנים אצל
נצח והוד״ ,ונראה שהוא מאמץ עמדה של מילוי משאלות :׳׳ואצל [יסוד] היו מכוונים כל

15

ומכאן שכל מוטיב התפילות שאינן חוזרות ריקם אינו עניין מענייני החיבור ,ואכן הוא אינו מופיע.
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הבאים לשאול מאת השם בנים וחנה בהתפללה לא התפללה אלא להיכל הצריך לה״(יז ע״א).
אך מיד הוא שולל את האפשרות הזאת באופן מפורש ומדגיש את התאורגיה המקיימת של
התפילה:
ולפי דברים אלו דע והבן שאף על פי כן שאנו אומרים שהרוצה לכוין חפצו יכווין לשם
אחד מעשרה שמות הידועים לעשר ספירות אין כוונתינו לומר שיגיע כוונתו עד אותו
הדבר שהוא חפץ עד שיגיע השפע לאותו מקום שהוא מתכוין בו ואז נמצא המתפלל
מייחד את הספירות ומקרב אותן זו לזו(שם ,ע״א־ע״ב).
זוהי קביעה מרתקת ,שכן היא משקפת מתח בין שתי מגמות סותרות אצל ר׳ יוסף ג׳יקטילה.
לכאורה נראה שהעובדה שחנה ידעה לאן להתפלל היא שגרמה למענה תפילתה ,אך ר׳ יוסף
ג׳יקטילה נסוג מאמירה זו וקובע בצורה שאינה משתמעת לשני פנים שלא מדובר בעליית
הכוונה לספירה המתאימה לבקשה .ומיד הוא מדגיש שהמתפלל ״מייחד את הספירות ומקרב
אותן זו לזו״ ,כלומר ,שהיעילות של התפילה הולמת את תפיסת התאורגיה המקיימת .רק
כעבור שנים ,עם כתיבת שערי אורה ,תשתחרר התפיסה הנדחקת כאן לשוליים ותתפוס את
מרכז הבמה.

אפשרות הכרת האל
הצבעתי עד כה על שני ניגודים בין שערי צדק לשערי אורה :אידאל ראיית פני אלוהים של
שערי צדק וחסרונו בשערי אורה; ואידאל התאורגיה של מילוי משאלות בשערי אורה מול
התאורגיה המקיימת של שערי צדק .עתה ברצוני להציע כי הקביעה המובלעת בניגוד הראשון,
כלומר שאין ביכולתו של המקובל לראות את אלוהים במישרין(לפחות כל עוד העולם לא
נגאל) ,עולה בקנה אחד עם שתי ״נסיגות״ אחרות שחלו בשערי אורה :האחת ,ביכולת להכיר
את אלוהים בכלל ,והשנייה ,בכוחה ואולי בעצם אפשרותה של הכתיבה הקבלית למסור לקורא
את הידע הנדרש להכרה זו ,מוגבלת ככל שתהא .המקור החשוב ביותר לעניין הראשון הוא
ההקדמה לשערי אורה ,שאינה באה באותה צורה בשערי צדק ועל כן יש לראות בה ניסיון
של ג׳יקטילה להוסיף לחיבור החדש ממד שלא היה בקודמו .כפי שנראה מיד ,עיקר התוספת
קשור בחוסר האפשרות להכיר את האל:
כלל גדול דע כי אמתת עצם הבורא יתברך איננה מושגת לזולתי ואין בכל המוני מעלה
יודע מקומו כל שכן עצם אמתתו .הלא תראה מלאכי מעלה מה הם אומרים ״ברוך
כבוד ה׳ ממקומו״(יחזקאל ג ,יב) בכל מקום שהוא .ואם עליונים כך תחתונים על אחת
כמה וכמה(עמי .)4-3
אמירות בסגנון הזה אינן באות בשערי צדק ,מלבד בכמה מקומות בדיון בכתר עליון ,הספירה
״הנודעת לעצמה ואין מושגת לזולתה״(לה ע״ב) .לעתים ג׳יקטילה מציג תפיסה הפוכה כמעט,
ועל פיה הדברים ברורים ומבוררים אפילו בשלוש הספירות העליונות .למשל ,לאחר שקבע כי
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ספירת ״בינה״ נקראת ״יובל״ והיא מקום החירות :״והנה ביובל יצאו ישראל ממצרים ...ומכל
הדברים שביארנו יש ל ן להתבונן בכל מקום סוד הגלויות וסוד הגאולה וסוד המכות וכדומה
לו .ואפילו נער קטן ראוי להתבונן מכאן ואילך״(כח ע״א) .אלה אכן סודות ,ודבריו של ג׳יקטילה
נחוצים כדי לפענחם ,אך משנמסר המידע ״אפילו נער קטן״ יכול להתקדם בהבנת העניין.
ההנגדה בין המובאות אינה מדויקת ,שכן יש הבדל תאולוגי מהותי בין גילוי סודות התורה לבין
השגת ״אמתת עצם הבורא יתברך״ ,אך ברור כי רוח שונה עולה מן האמירות הללו.
מעבר לחוסר האפשרות האפיסטמולוגית להכיר את מהות האל ,יש במבוא של שערי
אורה גם ביקורת נוקבת על הדיוק של השפה הדתית 16.לפני שנבחן את הביקורת יש לציין
שהן שערי צדק הן שערי אורה משתמשים בשלושה מונחים מרכזיים בדיוניהם :מידות ,שמות
וספירות 17.האחרון הוא מונח טכני שאין לו הוראה מחוץ לשיח הקבלי ,אך שני הראשונים
זוכים לסיוג תאולוגי חריף .השימוש ב״מידה״ ,למשל ,הוא הכרח לשוני ,אך ג׳יקטילה מטעים
כי אין לטעות אחר המשמעות הרווחת של המילה:
דע כי המדות הם תלויות באברים .כיצד מדת העין היא הראות ,מדת האזן היא השמע,
מדת היד היא המשוש ,מדת הרגל היא ההליכה .והנה המדות נמשכות אחר האברים.
ולפי שהזכירו חז״ל כלפי מעלה לשון מדות יש לנו לדון ענין המדות כמו שיש לך לדון
ענין אזן ויד ורגל שאמרנו .וכמו שאין ערך בינינו בענין האברים כך אין ערך בינינו
לענין המדות .ולפי שאנו צריכים להשתמש בחבור זה בלשון המדות השמר לך ושמור
נפשך מאד פן תכשל ותאמר שיש לה׳ יתברך מדה מוגבלת או משוערה ,שאין הדבר
כך(שערי אורה ,עמ׳ .)5
קביעה זו ,שהיא חידוש גמור של שערי אורה ואין כדוגמתה בשערי צדק ,נותנת למעשה את
הטון להיקרויות הרבות של ״מידה״ במהלך הספר .כך גם במובאה הבאה:
אל יעלה בדעתך כי עין בצורת עין ממש או יד בצורת יד ממש אבל הוא ענינים פנימיים
ופנימים לפנימיים באמתת מציאות יי׳ יתברך ...אבל אין מהות יד כמהות יד ולא תבניתם
שוה ...ודע והבן שאין בינו ובינינו דמיון מצד העצם והתבנית אלא כוונת צורות האברים
שבנו שהם עשוים בדמיון סימנים עניינים סתומים עליונים שאין הדעת יכולה לדעתם
אלא כדמיון זכרון ,כמו שכותב ראובן בן יעקב שהרי אין אלו האותיות ואין זו הצורה
עצמה של ראובן בן יעקב צורתו ותבניתו ומהותו אלא זכרון שזה ראובן בן יעקב .הכתוב
הוא סימן כנגד אותו עצם ותבנית הידוע הנקרא ראובן בן יעקב(ענ.)4 7

16
17

לדיון מקיף בעניין זה ראו הוס.
יש גם ״מעלות״ ,״שערים״ ו׳׳מפתחות׳׳ ( ?) ,אך מונחים אלה מופיעים רק לעתים רחוקות .על פי רוב
משמשים המונחים העיקריים בהוראה נרדפת :״השם העומד לצד ימין הנקרא אל הוא מדת חסד׳•
(שערי צדק ,כג ע״א); ״נמצאת למד כי אות י׳ של שם המיוחד כוללת שני שמות משמות הקודש והם שתי
ספירות העליונות״(שערי אורה ,עמ׳  ;)88והרבה כיוצא באלה .עם זאת ,יש מקומות מספר שעולה מהם
שמדובר בישויות שונות :״אבל סוד קשר הספירות והשמות והכנויין והמדות אלו באלו הם כמו שאומר
לך״(שם ,עמי  ;)113וצריך עיון.
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דברים אלה מרחיקים את האל בשני דרכים .פשט הדברים הוא שאין כל דמיון בין אלוהים
לאדם ולכן כאשר משתמשים במונחים מאנישים לתיאור אלוהים יש להכיר שמדובר באילוץ
לשוני ולא יותר  -אין לאלוהים צורה של יד גם אם המילה מוחלת עליו .טיעון זה מוכר מן
המסורת הפילוסופית ,בראש ובראשונה מכתבי הרמב״ם ,ואין צורך לדון בדברים כאן .א ן
יש בדברי ג׳יקטילה גם ביקורת שנייה ,עמוקה יותר ,הנרמזת במשל .כדי להדגים את המרחק
בין המילה המאנישה לאלוהים ,ג׳יקטילה מתאר את השם הפרטי של אדם ,המתואר כאן
בתור מילה ,בתור סימן או בתור זיכרון לאדם שעליו הוא מורה .כלומר ,השם אינו מורה על
אמיתת האדם כלל אלא מנכיח במחשבת השומע את דמות האדם הנושא את השם .דברים
אלה מקבלים משנה משמעות בהקשר הספרותי שבו הם מופיעים ,רוצה לומר ,בפתח חיבור
המוקדש רובו ככולו לדיון בשמות השונים של אלוהים .כלומר ,ג׳יקטילה קובע כאן את
המשמעות שיש לייחס למונח הנפוץ ביותר בשערי אורה ,ולמעשה חותר תחת כל ניסיון
להשליך מן הדיון המפורט שלו עצמו בשמות האל לידיעה מהותית כלשהו באשר למהות
האל 18.הדיון בשמותיו של אלוהים כבול אפוא במחויבות לגישה נומינליסטית ועל כן אינו
מספק ידע מהותי על אודות האל19.

מגבלות הפתיבה

הקבלית״2

מעבר להבדלים בתוכן התאולוגי ,כפי שהם מתבטאים בשני החיבורים ,יש גם הבדלים
מספר ברטוריקה שמאמץ כל אחד מהם ועל אחד מהם אבקש לעמוד להלן ,לאמור על
מגבלות הכתיבה הקבלית .בשערי אורה ,המאוחר יותר ,״עוצר״ ג׳יקטילה פעם אחר פעם
וקובע כי עליו לבלום את קולמוסו מלגלות סוד מסוים ,ומבטיח לקורא (הוא הידיד מן
ההקדמה) שימסור לו את הסוד על פה .ג׳יקטילה מעלה את הטיעון הזה במהלך עיסוק
בנושאים ובמוטיבים שונים .כך ,לדוגמה ,הוא דן באריכות בתיאור המעלות הקיימות בעולמות
השונים  -״מעלות העולם עליונים ותחתונים ,בעולם המלאכים ,ובעולם הגלגלים השמים
והכוכבים והמזלות ,ובעולם התחתון״(עמי  - ) 115ולשפע הנמשך דרכן באמצעות תפארת
(הספירה הנידונה באותו פרק) וקישורה לכתר .עניין זה מתקשר לכך שמן הכתר ומטה נמצא
בכל הספירות עירוב של דין ורחמים ,״וסוד מה שהזכרנו בכאן יש כלל גדול בתורה והוא סוד
׳ולא;בואו לךאות כבלע את הקודש ומתו׳(במדבר ד ,כ) ואין לי רשות לפרש בכתב יותר מזה״
(עמ׳  .)116לענייננו לא חשוב כל כך מהו בדיוק אותו הסוד ,אלא שמדובר בפירוש אזוטרי
לפסוק הנזכר ,הנדרש על עניין עירוב הדין והרחמים .במקומות אחרים כותב ג׳יקטילה על
מגבלות הכתב למסירת סוגיות קשות במיוחד ,כפי שמצוי בשער ח׳ :״בכל מקום שאתה מוצא
בתורה שם אלהים שלפעמים הוא רומז על הספירה הזאת הנכתבת יהו״ה ונקרא אלהים שהיא
18
19
20

וראו גם המשפט הבא :״ואין מי שיוכל להתבונן בהם זולתי כמי ששואב מים בדלי מבאר והדולה אינו
נכנס בעצמו בבאר לדלות אלא בדלי״(שערי אורה ,עמי .) 190
ומעניין ש״שם״ הוא אחד מהשמות של כתר בשערי צ ד ק(ל ה ע״ב) ,אך הושמט בשערי אורה.
לעניין זה ,וכן לתפיסת הקבלה כתורה הנמסרת במסורת( שאדון בה להלן) ,ראו אידל ,הרמב״ן.
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הנקראת בינה ...ודבר זה הוא קשה מאד להבינו זולתי בקבלה אמיתית מפה אל פה״ (עמ׳
 .)160כאן הסוד אינו בהבנת פסוק יחיד אלא בשניות המאפיינת את ״בינה״ ,הנכתבת באופן
אחד ונהגית באופן אחר 21.באופן דומה דן ג׳יקטילה בתיבה ״הוא״ ,הרומזת ״בקשר ספירת
עולם הרחמים עם שאר הספירות ודבר זה עמוק מאד צריך אדם למסרו בקבלה פה אל פה״
(עמ׳  .)203זהו עניין אחר לחלוטין ,אך ככל הנראה גם הוא עומד מחוץ לגבולות הכתיבה
הקבלית .יש גם מספר הערות במהלך שערי אורה ,המרמזות שהספר חובר במטרה למסור
לקורא כמות מוגבלת של מידע המספיקה לצרכיו ,ולא למצות את העניינים הנידונים .בדיון
בבינה ,המכונה עולם הבא ,נאמר :״ואמנם שאר עניני העולם הבא עדיין תשמע בהם כמה פלאים
וכמה מרגליות בע״ה יתברך ,אבל למה שאנו צריכים לבאר בחבורנו זה די במה שזכרנו״(עמ׳
 .)175במקום אחד ג׳יקטילה רומז אף ששערי אורה כולו אינו נקרא אלא כהקדמה לדיון בעל
פה ,שכן הכתוב עצמו נכתב ברמזים ורק הזוכה לפירוש שבעל פה יכול להבינם :״ואם תזכה
תקבל מפה אל פה קבלות עמוקות וסתומות בהם שרמזנו במלת ׳עדן׳ כי הדברים שכתבנו
בדמיון רמזים הם״(עמ ׳ .)196
תפיסה זו זרה מכל וכל לשערי צדק .אמנם ,יש מקום אחד שג׳יקטילה מסרב לגלות בו סוד
ומפנה את הקורא(או הידיד) לקבלה שעל פה ,והוא בדיון בכתר :לאחר שדן בשמות ״מחשבה״,
״עומק״ ו״רצון״ ,מסיט ג׳יקטילה את הרצאת הדברים לנתיב אחר וכותב:
ודע כי הזוכה לישא בת זוג הראויה לו מן המקום הזה [כלומר :מן הספירה הזאת] הוא
שואב לישא אשה ההגונה לו והרי הוא סוד אדם בודאי ואם חטא אדם ולא זכה לישא
אשה הראויה לה יקדמנו אחד ברחמים .וזה סוד גדול תשמענו בקבלה פה אל פה בעזרת
ה׳ ולפי׳ כתיב ״מצא אשה מצא טוב״(משלי יח ,כב :שערי צדק לב ע״א-ע״ב).
שני טעמים מלמדים שמובאה זו אינה מבטאת תפיסה עקרונית באשר למגבלות הכתיבה
הקבלית .האחד ,זהו מקרה יחיד בשערי צדק ולכן לא סביר לטעון שמדובר בעמדה עקיבה
וכללית .השני ,אף שפרטי הסוד אינם חשובים לענייננו ,ברור שהוא נוגע באופן מובהק לתחומי
האישות .סביר אפוא שהאיסור מתייחס לאיסורים דומים המצויים בספרות חז״ל ,כגון ״אין
דורשין בעריות בשלושה״(משנה חגיגה ב ,א) ,כלומר הנושא המיני גורר את האיסור ואין
מדובר בשיטה כללית של שערי אורה בעניין הידע הקבלי באשר הוא .אכן ,נראה שגם כאן,
כמו במקרים אחרים שראינו ,מציגים שני החיבורים חזות של המשכיות ,אך למעשה הם
מבטאים תפיסות שונות באופן מהותי .המגמה של שערי אורה להעלים את אידאל ראיית פני
המלך ולסייג את עצם האפשרות לדעת את אלוהים הולכת יד ביד עם רטוריקה המדגישה
את מגבלות הכתיבה ככלי למסירת ידע קבלי.

21

אפשר שסודות הגייה גוררים ,מעצם טבעם האוראלי ,הדגשה של החשיבות של מסירה אישית מפה
אל פה.
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הבדלים אחרים
לפני שנפנה למסקנות העולות מן ההבדלים ששורטטו לעיל ,ברצוני לציין בקצרה מספר
הבדלים נוספים ,שגם אם אינם בעלי משקל תאולוגי עקרוני ,עדיין הם עשויים להבהיר פנים
שונות בתמורה שחלה בין שערי צדק לשערי אורה.
1

 -בשערי צדק מופיעה האסטרולוגיה כתורה חיצונית לקבלה ,שכן הכוכבים והמזלות

מתוארים כמציאות של כורח מכני בניגוד לחירות של עולם הספירות ,או לפחות של חלק ממנו.
כך ,למשל ,קובע ג׳יקטילה ״שאין לו לאברהם זרע משרה מצד מערכת הכוכבים והמזלות אלא
על פי ניסים ונפלאות״(שערי צדק ,יב ע״א) .רוצה לומר ,ההריון של שרה ,בתור אירוע נסי,
לא נכלל בעולם החוקיות של הכוכבים והמזלות .אך אין מדובר בניגוד בין עולם הטבע לעולם
הספירות בתור שכזה  -ג׳יקטילה ממקם את נקודת המפנה בין כורח או טבע לחירות בספירת
בינה .כל מה שמתחת לבינה עדיין כפוף לחוקיות ,בעוד ההוויה שממנה ומעלה מיוסדת על
חירות :״ודע כי כל שבעים שרים שכתבנו לעיל מקיפין סביב אברהם יצחק ויעקב ומקיפין
יעקב עד הכתף ואותו המקום הוא מקום הגלות ,אבל ממקום הכתף ולמעלה הוא מקום החירות
ליעקב ולבניו״(שם ,כח ע״א) .בהמשך הדברים מקשר ג׳יקטילה בין השרים של אומות העולם
למזלות ,בהתאם למסורת שהקדוש ברוך הוא חילק את השלטון על האומות לשריהם ,אך את
ישראל שמר לעצמו ועל כן ״אין לישראל מזל״(לפחות בכוח):
כל אדם מישראל שלא זכה בעונותיו לעלות מן הזרועות הרי הוא בכל המזלות ונידון
על פי הכוכבים לפי שהככבים והמזלות הם מן הזרועות ולמטה ...ואם זכה אדם מישראל
אף על פי שהמזלות מורים על עניות ודלות וחסרון בנים וקוצר חיים ,אותו הצדיק
עולה למעלה ממקום הכוכבים ...ואז מפיק כל צרכיו ודוחק מערכת המזלות (שם,
ע״א-ע״ב)22.
כלומר ,ג׳יקטילה מבחין הבחנה ברורה בין שני התחומים.
בשערי אורה ,לעומת זאת ,נעשה ניסיון ברור לכלול את המזלות בתוך ההיררכיה הכוללת
של הספירות .עניין זה בולט במיוחד בשער החמישי ,שער תפארת:
כבר ידעת כי המזלות הם י״ב ומהם יבא הכח לי״ב חדשים בשנה ...דע כי הי״ב מזלות
שהן בשמים שבהן מתפרנסים ברואים של מטה מקבלין כח מי״ב חותמות שהשם הגדול
יהוה יתברך מתעצם ומתיחד בהם ,ואלו י״ב חותמות תמצאם בד׳ דגלים כן תמצא בשנה
ד׳ תקופות ,ובצורת אלו תמצא בישראל י״ב שבטים וארבע דגלים בצורת י״ב חותמות
של שם ובארבע דגלים שלהן(שערי אורה ,עמ׳ .)130

22

יש כאן התייחסות לכך שאדם מסוגל לגרום למילוי משאלותיו ,אלא שג׳יקטילה אינו מקשר בין
היכולת הזאת לידיעה הקבלית(או ידיעה כלשהי) של אותו אדם .זוהי קביעה שקיימים צדיקים כאלה
(״ואם זכה אדם מישראל״) ,והדיון בהבחנה בין עולם הכורח לעולם החירות ומילוי המשאלות אינו
תכלית בפני עצמה.
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גלגל המזלות מבית הכנסת בחמת טבריה ,המאה הרביעית לספירה ,באדיבות רשות העתיקות,
רשות הגנים הלאומיים והחברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה

מיד אחרי הדברים האלה כולל ר׳ יוסף ג׳יקטילה את תקופות השנה בתיאור הדגלים שהם,
למעשה ,אופני התגלות של האלוהות בעולם השפל .כאן המקום להזכיר שג׳יקטילה מדבר
על ״המקום הנקרא כתר עליון מזל כל המזלות שממנו נוזלים מים חיים לכל המזלות״
(עמי  .)23מינוח זה ,והקישור הישיר בין כתר למזלות ,אינו מופיע בשערי צדק ,כפי שהחלוקה
בין הכורח של המזלות לחירות של הספירות העליונות מושמט משערי אורה .יחד מצביעים
ההבדלים הללו על ניסיון להציע בחיבור המאוחר תפיסה משולבת יותר ,הכוללת את היסודות
האסטרולוגיים בתוך המסגרת הספירתית.
2

 -הבדל אחר ,וכאן מדובר בגוונים שונים ולא בהבחנות תאולוגיות או רעיוניות,

קשור לנוף החברתי והאינטלקטואלי המצטייר בשני החיבורים .שערי אורה משרטט נוף
חברתי ברור יותר ,שניתן להבחין בו בקבוצות מוגדרות ולעתים במחלוקות ובפולמוסים
המתקיימים בין הקבוצות הללו .בשערי צדק ,לעומת זאת ,כמעט שאין התייחסות לקבוצות
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ומיניה וביה גם לא לדינמיקה בין־קבוצתית .עניין זה ניכר בראש ובראשונה בהתייחסות
לקבוצת ״הבית״ :בשערי צדק כמעט שלא מופיעה התייחסות לתיבה ״קבלה״(ואחיותיה
הנגזרות מהשורש ״קבל״) בהוראה של תורת סוד ,אלא בעיקר כידיעה הנמסרת במסורת.
במהלך הדיון במלכות קובע ג׳יקטילה ״והנה המידה הזאת קראו חכמים המקובלים בכל מקום
חכמה אחרונה״(שערי צדק ,ז ע״א) ,ואילו לקראת סוף החיבור נאמר ״הרי לך מבואר קצת
סדר מעלות סוד חכמה ראשונה [־חכמה] וחכמה אחרונה [־מלכות] וקצת חכמי הקבלה אמרו
חכמה בראש וחכמה בסוף״(לג ע״א) .ככל שמצאתי ,זוהי הרשימה כולה - 23שתי היקרויות
בלבד ,ושתיהן עוסקות באותו נושא ממש :המסורת שמלכות נקראת גם היא חכמה.
בשערי אורה ,לעומת זאת ,מופיעים המונחים הללו בהקשרים רבים ומגוונים .כך ,למשל,
מעיד ג׳יקטילה ש״המקובלים הנכנסים לסודות סתרי התורה אומרים כי תחלת הבריאה והחפץ
הראשון נמשכו משלשים ושתים נתיבות חכמה״(שער י אורה ,עמ׳  ,)141התייחסות גלויה
למסורת של ספר יצירה .במהלך הדיון בבינה קובע ג׳יקטילה כי לעתים שם אלוהים ״רומז על
הספירה הזאת הנכתבת יהוה ונקרא אלהים שהיא הנקראת בינה ...שהוא סוד הספירה הזאת
ליודעי שכל ומעמיקים להכנס בסתרי הקבלה״(עמ׳  .)160גם כמה מן השמות של הספירות
מתוארים בתור שמות הנהוגים אצל מקובלים :״והספירה הזאת גם כן נקראת למקובלים
מקור החיים״(ענ ;)173-172 7ועוד הרבה כיוצא באלה .רוצה לומר ,בשערי צדק מופיע
המינוח הקבלי רק פעמיים ובהקשר יחיד ,בעוד שבשערי אורה המינוח רווח יותר ,ונראה
שהוא מורה על תורה מגובשת ועל קבוצה מוגדרת המקיימת תורה זו .יתרה מזו ,יש עדויות
מספר שהתקיים דו־שיח ,לעתים מלווה בפולמוס ,בתוך הקהילה של חכמי הקבלה .כך ,למשל,
כאשר ג׳יקטילה קובע כי בינה נקראת גם העולם הבא ״והיא סוד החיים״ ,הוא מוסיף כי ״כמה
מגדולי חכמי הדורות הללו נשתבשו בפירוש ידיעת החיים שאנו שואלים מראש השנה ועד
יום הכיפורים״(עט׳  .)174באופן דומה מבאר ג׳יקטילה את המונח ״אלהים אחרים״ באמרו
״יש לנו למסור בידך כלל גדול ושמור אותו מאד לכל מקום שכבר נכשלו ולא הבינו כמה
אנשים שהם חכמים בעיניהם״(עט׳  .)144ודוגמה אחרונה :לקראת סוף שער ו׳ מבאר ג׳יקטילה
כי הספירה הנידונה ,ספירת ״דין״ ,היא סוד אש הממיתה ומחייה ,אך הוא מקדים לכך את
הקביעה המעניינת ״כי אלהים הוא ידוע לקצת בעלי הקבלה שהוא סוד אש״(עמ׳  .)151קשה
שלא לראות בכך התייחסות פולמוסית ,או לפחות מזלזלת ,כלפי בעלי הקבלה שאינם יודעים
סוד זה .סיכומו של דבר ,שערי אורה משקף שימוש רווח יותר במינוח הקבלי ,וניסיון עקיב
לא רק ללמד את עקרונות הסימבוליקה הקבלית לשיטתו של ג׳יקטילה ,אלא גם למקם את
העקרונות הללו בנוף רחב יותר של לימודי חכמה וקבלה24.

23
24

ושוב ,מדובר רק במקרים שבהם השורש ״קבל״ מורה על תורה מיסטית אזוטרית.
ולא רק מקובלים :בפתח שער בי ,בדיון על נפש המשיח ,נאמר במפורש :״ואל יתפסו בעלי הפלוסופיא
עלי לומר שאין נפש למלאך׳(עמי  - ) 34התייחסות גלויה ומפורשת לפולמוס עם ״בעלי הפילוסופיה״.
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סיפום
ביקשתי להצביע על הבדלים מספר ,חלקם עקרוניים ,בין התפיסות התאוסופיות של שערי
צדק ושערי אורה :האידאל הוויזואלי של שערי צדק וחסרונו בשערי אורה ,תפיסות התאורגיה
השונות בשני החיבורים שנגזרים מהן אפיונים שונים של תפקיד המצוות והתפילה ,המחלוקת
בנוגע לאפשרות הכרת האל וגבולות הכתיבה כמדיום למסירת ידיעה קבלית ,היחס השונה
לאסטרולוגיה ,ולבסוף הנוף החברתי הנשקף מהחיבורים .אין צריך לומר שרשימה זו אינה
ממצה ,ואפשר שיש הבדלים נוספים בין החיבורים ,בין גדולים בין קטנים .מכל מקום ,ברור
שהשרטוט הראשוני שהוצע כאן אינו סוף דבר אלא מזמין דיונים נוספים ,ואצביע כאן על
שני כיוונים אפשריים.
כפי שהערתי בפתח דברי ,מקובל לראות את הדמיון התמתי והספרותי בין שערי צדק
לשערי אורה כעדות לקירבה עקרונית בין שני החיבורים .אך אם ההבדלים שהצבעתי עליהם
יש בהם ממש ,מן הראוי לבחון שוב את המשמעות התרבותית והרעיונית של כתיבת שערי
אורה במתכונתו הנוכחית .שכן עתה מדובר בדמיון הבא לכסות על הבדלים מהותיים ,ומיניה
וביה עולה האפשרות שהחיבור המאוחר בא לתפוס את מקומו של המוקדם מתוך ניסיון
מודע למחוק חלק מן התפיסות שהובעו בו .כלומר ,ייתכן ששערי אורה נועד להציג את
שערי צדק כמעין הקדמה או מבוא ובכך להופכו למיותר בעיני הקוראים  -לתפוס את מרכז
הבמה ובכך לדחוק לשוליה את הגירסא דינקותא שעתה סר חינה .אם אכן זו היתה מטרתו -
או אחת ממטרותיו  -של ג׳יקטילה בכתיבת שערי אורה ,מבחינה היסטורית הוא נחל הצלחה
מסחררת.
כיוון אחר ,עקרוני יותר ,קשור בכוחות שפעלו בתקופת התגבשותה של הקבלה התאוסופית
של ספר הזוהר .ידוע שר׳ יוסף ג׳יקטילה עבר מהפך רעיוני כאשר נטש את הקבלה הנבואית
ועבר לקבלה התאוסופית של חוג הזוהר ,אלא שמהניתוח דלעיל עולה שגם בתוך הקבלה
התאוסופית של ר׳ יוסף ג׳יקטילה חלו שינויים של ממש .מיפוי השינויים הללו ,ויתרה מזו,
זיהוי הכוחות שגרמו להם ,עשויים להעשיר את ידיעותינו באשר לפעילות הדתית־הרעיונית
של התקופה .שערי צדק ושערי אורה מהווים מעין מקרה בוחן לבחינה שכזו ,שכן הדמיון
הספרותי ביניהם ,וכן העובדה שיצאו מתחת ידי אותו מחבר ,״מנטרלים׳׳ את ההבדלים
הספרותיים־הסגנוניים שלרוב קיימים בין שתי יצירות ,ומאפשרים לחוקרים להתמקד בפן
הרעיוני .דרך משל ,האם ניתן לזהות את החוגים או אפילו את ההוגים שהביאו את ג׳יקטילה
לאמץ תפיסה תאורגית שונה? האם ההסתייגות מכתיבה קבלית והעלאת קרנה של העברה פה
אל פה מצביעות על השתלבותו בחוג קבלי אחר? ומה הביא את ר׳ יוסף ג׳יקטילה להציע שיטה
תאוסופית הכוללת באופן משולב יותר את היסודות האסטרולוגיים? אם ניתן יהיה לענות על
השאלות הללו ,עשויה להיות בכך תרומה של ממש להבנתנו את התהליכים הרעיוניים של
תקופה חשובה מאין כמוה בתולדות המיסטיקה היהודית.
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