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' ורוב סודותיו גילה אותם [ האר " י ] בשדות
ובמדברות ולא היה צריך לשום ספר '
( שלמה [ שלומיל ] מדרזניץ  ,איגרת ראשונה ,

) 1607

א  .סיפורי צפת כאגדות מקום
התרבות היהודית המפוארת שנוצרה בצפת במחצית השנייה של המאה השש  -עשרה חידשה כמעט
בכל ענפי הידע הדתי של התקופה  :הלכה  ,מדרש  ,קבלה  ,מנהג ופולתן  ,שירת הקודש ותורת המוסר ,

כפי שהראה כבר שלמה זלמן שכסר במסתו הקלסית שהתפרסמה לפני כמעט מאה שנים .

לכל אחד

1

מהתחומים האלה יוחדו מחקרים מפורטים רבים  ,ואלה יצרו כמעט מקצועות בפני עצמם  ,כמו

.

ההלכה הצפתית  ,קבלת האר " י ותורת המוסר תחום חשוב לא פחות מאלה  -הסיפור של תקופת

.

צפת  -כמעט לא נדון במחקר חלק גדול מן הידוע לנו על התקופה  -מציאות החיים  ,הדמויות
הפועלות ומערכות היחסים ביניהן  ,המנהגים והאמונות  -נשען על הסיפורים  ,אך עד כה מיעטו
לעסוק בהם כטקסטים ספרותיים וכסיפורים

עממיים .

עם זאת חוקרי הסיפור העברי כבר הצביעו

2

.

על אחד החידושים החשובים של הסיפור הצפתי  -סוגת השבחים אמנם מחזורי אגדות הסובבים

.

סביב דמות מקודשת לא נוצרו לראשונה בתרבות הצפתית מחזור שבחים חשוב על ר ' יהודה החסיד
נוצר ככל הנראה עוד במאה החמש  -עשרה  ,ומחזורי שבחים על רש " י  ,הרמב " ם  ,ר ' אברהם אבן עזרא

והרמב " ן מסופרים בספר ' שלשלת הקבלה ' לגדליה אבן יחיא  ,שנכתב במחצית השנייה של המאה

השש  -עשרה .

3

אך אוסף שלם ומגובש מלידה ועד מיתה המכונה בכינוי הסוגתי ' שבתים '  ,הוא ככל

הנראה יצירה מקורית של התרבות הצפתית .
את חטאי אני מזכיר כאן  :בספרי ' סיפור העם העברי  :תולדותיו  ,סוגיו ומשמעותו '  ,שיצא לאור
בשנת תשנ " ד  ,ושבו סקרתי את תולדותיו והתפתחותו של הסיפור העממי העטיי מאז ראשיתו

במקרא ועד סיפורי הצדות במדינת ישראל  ,דילגתי מתקופת ימי  -הביניים אל הסיפור התסידי בסוף
בעלי חיים  ,יהודיט

יערביט

גהצנה רחוב

בצפת 1933 ,
( צילום  :הנס פין )

.

המאה השמינה עשיה ' והחסר הע קרי שם הוא הסיפור של תקופת צפת עשיתי כן כי חשתי שתקופה
זן אף שהיא אחת החשובות ביותר בהיסטוריה הארוכה והעשירה של הסיפוך התברי  ,חסרה תשתית

כתקרית ראויה שאפשר לבסס עליה תיאור היסטורי ופואטי של יצירת התקופה .
1
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Judaism ,

"

idem , Studies

of Legists and Mystics ' ,
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ט ]  the Sixteenthתן Schechter, ' Safed
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"
שמאמר זה תורגם לעם  -ית עוד בשנות העשרים
 . 202 -288קע  . Philadelphia 1908 ,חביי אלחנן ריינר העירני
של המאה הקודמת בידי יצחק יעקבי  ,ויצא לאור בשנת  1918בצפת  ,בכתב  -העת ' הגליל ' ( ' בטאון פועלי הגליל
התחתון ' )  ,בעריכת א " ז רבינוביץ .
יוצאים מכלל זה  :י ' דן  ' ,סיפורי האר " י '  ,הנ " ל  ,הסיפור העביי בימי הביניים  ,ירושלים  , 1974עמ ' ; 252 - 238
ת ' אלכסנדר  ' ,קדוש וחכם  -האר " י והרמב " ם בסיפורי העם '  ,מחקרי ירושלים בספרות עם  -ית  ,יג ( תשנ " ב )  ,עמ ' ; 64 - 29
Philadelphia 1988

,
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'from the' Kabbalistic .Ethical

Wineman , BeyondIAppearances:
,
Stories

.1 .

דן כלל את

.

סיפורי צפת בתוך הסיפורת העברית של ימי  -הביניים ותיאר את סוגת השבחים האופיינית להם אלכסנדר בהנה את

.

אגדות האר " י לאור הדגם הפולקלוריסטי ' המתכונת הביוגרפית של גיבור התרבות ' וויינמן איתר סיפורים בכתבי
המוסר הצפתיים והוסיף להם אינטרפרטציה ספרותית וקבלית
5

מעניינת .

ראו למשל  :י ' דן  ' ,ספרות השבחים  :מזרח ומערב '  ,פעמים ,

26

תולדותיו  ,סוגיו ומשמעותו  ,ירושלים תשנ " ד  ,עמ '

.

ן

קתדרה

371 - 550

, 116

( תשמ " ו ) ,

תמוז

עמ ' ; 86 - 77

השס " ה ,

ע ' יסיף  ,סיפור העם העברי :

עמי

- 67

102

בשדות ובמדם  -וא '  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

ץתדרה

69

אמנם אגדות האר " י נחקרו גם נחקרו בעבודותיו של מאיר בניהו  -בסקירה הביבליוגרפית
המקפת שהוא ערך ל ' שבחי האר " י

'4

ובעיקר במהדורה המופתית שהעמיד בספרו ' תולדות האר " י ' .

אך הולשה עיקרית בעבודתו החשובה של בניהו  ,הנוגעת ממש

לעניינו של מאמר זה  ,היא שתרומתו העיקרית לתהום הסיפור

ש

,

הצפתי  ' ,ספר תולדות האר " י '  ,היא פילולוגית  -טקסטואלית

%ן

"

בלבד  ,ושאין בה התייחסות אל מאות הסיפורים שהביא

"5

, , .1

לדפוס כאל טקסטים בעלי ערכים ספרותיים  ,תרבותיים או

,
,
וש,
,ש,

הפילולוגית לעיון הספרותי והפולקלוריסטי באגדות צפת ,

8

תשתית שבלעדיה לא ייתכן מתקר

כלשהו .

על עבודה זו

אפשר לומר שבניהו מתוך שלא לשמה בא לשמה  :במחקרו
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באגדות צפת הגרעין העיקרי והקדום של אגדות האר " י כפי
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ובבעל  -פה שעשה שלמה ( שלומיל ) מדרזניץ כשתובות צפת ,

היסודות הטקסטואליים למחקר בעתיד .
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הן ממלומדים הן מפשוטי עם סיפורים כאלה  ,הנמסרים מפה לאוזן במסורת שבעל  -פה  ,ומשמשים

עמיד מהוד כהב  -יד

כעדויות עלן מעשים שאירעו לדמות נערצת  ,מסווגים בתורת הספרות העממית בתור אגדות

האר " י ,
ננראה
תולדות
איטליה
של
תחילת המאת

4

5

מ ' בניהו  ' ,שבחי האר " י '  ,ארשת  ,ג ( תשכ " א )  ,עמ

' 165 - 144

.

עשרה
השמונה -
( סטיית מכיו בו  -צב

.

מ ' בניהו  ,ספר תולדות האר " י  :גילגולי נוסהאותיו וערכו מבהינה היסטורית  ,ירושלים תשכ " ז אין אני מתכוון
להיכנס כאן לביקורת הרווחת על מהדורה זו  -בעיקר על טענתה המרכזית שהמקור למכתבים ששלה שלומיל
מדרזניץ מצפת אל קרוביו ואל מוריו במרכז אירופה בעשור הראשון של המאה השבע  -עשרה  ,היה ' ספר תולדות

האר " י '  -ביקורת שנוסחה באריכות בכתב ובעל  -פה  ,ושעוררה מחלוקת קשה שגלשה לפסים אישיים

ורגשיים .

לביטוי ההריף ביותר של ביקורת זו ראו  :ד ' תמר  ' ,על הספר תולדות האר " י '  ,הנ " ל  ,מחקרים בתולדות היהודים
בארץ  -ישראל ובאיטליה  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '  . 193 - 166ראו אף  :צ " מ רבינוביץ  ,מאזניים  ,כו ( תשכ " ה )  ,עמ '
 147 - 145שנים לאחר מכן סקר תמר את תולדותיה של המחלוקת  ,ראו  :ד ' תמר  ' ,תמיהות והשגות '  ,סיני  ,נה
( תשנ " ב )  ,עמ ' קפד  -קפז

.

6

.

בניהו היפש את נוסחיהם הקדומים ביותר של הסיפורים  ,השווה ביניהם ובהן את מהימנותם ההיסטורית  ,אבל

.

לא שאל שאלות על משמעותם ולא הציע להם פרשנות ספרותית מבחינתו  ,בגישתו הפוזיטיוויסטית

המובהקת

והנאיווית משהו  ,סיפורים אלה הם עדויות על האר " י ותלמידיו  ,חלקן אמינות חלקן בדויות  ,וזוהי עיקר חשיבותם .
השער הרביעי של ספרו  ' ,ספר תולדות האר " י מקור היסטורי ' ( עמ '  , ) 125 - 91שהוא עמוד התווך של מהקרו  ,מוקדש
בעיקרו לטענת האותנטיות של המסורות האגדיות  ,כלומר א
ידועים לנו ממקורות אחרים בני התקופה  ,ומה מאוחר להם .
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צלי

70

יסיף

) , ( sage legend

לאגדה שלושה מרכיבי יסוד  :עיגון בזמן היסטורי ידוע ומוגדר  . ,התרחשות במרחב

במסופר .

גאוגרפי מזוהה ואמון בסיסי של קהל השומעים

לאגדה שלושה סוגי משנה עיקריים ,

והחלוקה לסוגי המשנה נקבעת על פי המרכיב שבו האגדה מתמקדת  :באגדה היסטורית מובלט אירוע
היסטורי בעל משמעות ; באגדה לוקלית עומדים במרכז הסיפור מקום או ישות מרחבית ( עץ  ,באר ,
ואדי  ,סלע שצורתו יוצאת דופן וכיוצא

מבליט אמונת עם בעלת השיבות .

באלה ) ; ובאגדת אמונה ) legend

( belief

העיצוב הסיפורי

7

.

באגדות צפת  ,כמו בכל קבוצת אגדות אחרת  ,מתקיימים שלושת המרכיבים הללו כאחד עם

זאת אגדות צפת הן באופן מובהק א  -היסטוריות  ,שכן אין לראות בהן תעודות היסטוריות  ,ואין הן
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' יאין פקת לנך היא אשרית אנשת

ת ם הבאל  ,מנ קב ' ומונעם

.

רנ ' סאה " ם .
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נונה ימהמה גננת  ,אגל
' ם ינייתה ,
' ירית מת ' יננ'
האר " י ' רק שתיים או שלוש אגדות מתייחסות לתקופות העיקריות בחייו  ,בעוד
2

,

ננה '

.

שער מהדורת

' שבח האר

 ,זיוקל

מצן שנקום  ,אל

י  ,קייג ש

יירו

)

1

ב  ,שמזג
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פי .ה ' ,ייי " 11אנינת "

"

ן  ,נ ' 5שק 1 21ננו

'

שעשרות אגדות מתרחשות בצפת ועוד זאת  ,שלומיל מדרזניץ  ,מספרן הראשון של האגדות  ,היגר
ממורריה לצפת לאחר שהחליט להמל את פרשת הייו הקודמים  ,הגלותיים  ,ולחיות בגליל העליון

7

.

דיונים אחרונים מתור הספרות הענפה שנכתבה על הסוגה ראו :
 ,ן18ס

']

; 371 -390

 .קק

40 ) 1990 ( ,

,

) 01 Too 18א T. R. Tangherlini , ' 11 Happened

; and Characterization' , Western Folklore ,

 Indianapolis 2001ש : Dialectics " Folklore Genre, Bloomington

בהם .
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בניהו הביא במהדורתו
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והספרות העשירה הנמסרת
~

~

ל ' ספר

תולדות האר " י ' מאות עדויות מן המאה השבע  -עשרה והשמונה  -עשרה על היחם

לאגדות האר " י כאל עדויות אותנטיות שהועם -ו מפה לאוזן מתלמידי האר " י  .כזו היא אף עדותו של יוסף ממברי  ,בן

המאה השבע  -עשרה  ,בספרו ' דברי יוסף ' ( מהדורת ש ' שסובר  ,ירושלים תשנ " ד )  ,שהוא כרוניקה היסטורית ששולבו

.

בה רבות מאגדות צפת  -סמברי ראה בסיפורים אלה אירועים היסטוריים לכל דבר הוא הדין בעשרות רבות של

סיפורי צפת בכלל וסיפורי האר " י בפרט שנרשמו מפי מספרים בישראל ההל באמצע שנות החמישים של המאה
העשרים  ,והמצויים בארכיון הסיפור העממי בישראל על שם דב נוי ( אסע " י ) שבאוניברסיטת חיפה ; אלה מעידים

על חיותן של אגדות צפת בתודעתן של העדות השונות .
9

על אגדות השבחים ראו  :דן ( לעיל  ,הערה  , ) 3וכן הדיון והספרות העדכנית בספרי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

. 371 - 350

הוא הגיע לצפת כמעט שלושים שנה לאחר מות האר " י  ,ועל כן ברור שמה שמשך אותו לשם לא היה

האר " י  -ששמעו הגיע אליו בוודאי כסי באירופה  -אלא המקום  ,צפת  ,שבה ביקש לטעת מחדש

.

את חייו נוסף על כך אפילו בקריאה מרפרפת של אגדות צפת  ,בכל מתכונת שבה נשתמרו  ,בולטת
מרכזיותם של היסודות המרחביים בסיפורים  :הרים ומטעים  ,מערות  ,מעיינות  ,קברים  ,דרכים ושדות

.

ובעיקר רחובותיה ובתיה של צפת מכל אלה עולה שאף שאגדות צפת הן בעלות יסודות של אגדות

קדושים  ,תופעה ידועה ומוכרת מימים ימימה  ,יש להבליט בעיקר את מאפייניהן המרהביים  -הלוקליים

ואת היותן אגדות מקום  .שינוי תפיסה זה של אגדות צפת הביאני לבחון אותן לא דרך הדמות

המקודשת  ,האר " י  ,כפי שהיה מקובל עד עתה  ,אלא דרך המקום המקודש  :באילו דרכים מעוצבים

המרחב והמקום באגדות צפת  ,ומה אפשר ללמוד מכך על משמעותן בחייה ובתרבותה של צפת .
ב  .נקודת המפגש אדם  -מרחב  :צלר העולם
אתת הטיפוסיות שבאגדות צפת סופרה על ידי שלומיל מדרזניל באיגרתו הראשונה  ,והוא הדגיש

.

שם שזהו אחד משני הסיפורים שבעטיים הביא באיגרתו את סיפורי צפת אביא את האגדה כלשונה
מתוך המקור לאיגרותיו של שלומיל  ' ,כתבי שבח יקר וגדולת האר " י '  ,כפי שהועתקו מאוחר יותר
בספר ' תעלומות תכמה ' ליוסף שלמה רופא ( יש " ר ) דלמדיגו מקנדיאה :
אמנם כל עצמי לא באתי אלא להודיע

למ " ת [ למעלת תורתו ] שתי מאורעות גדולות ממעשיו הנוראים אשר

.

אירעו בזמן האר " י ז " ל יען הם מעידים כהה של צדקה ואשריו העושה מעשיו לש " ש [ לשם שמים ] פעם אחת

.

ישב האר " י ז " ל בשדה סמוך לצפת עם י ' התלמידים המובהרים והיה דורש ומגלה להם סתרי תורה באמצע

מבט מצפה

לסביבוהיה  ,שגות
העשריט של המאה
הקודמת
( ארכיון התצלומים

בספריית יד בן -צבי  ,אוסף

בן  -ציון

כהנא)

קתדרה

עלי יסיף

72

הדרוש פתח ואמר להם  :תבירים קול של כרוז אני שומע שעומד ומכריז ברקיע של מעלה
מעלה וקולו הולך בכל הרקיעים ואומר בזה הלשון  :בגזירת

בב " ד [ בבית דין ] של

עירין פתגמין ובמאמר קדישין שאלתין

[ בגזרת

מלאכים הדבר ובמאמר קדושים גזרה היא ; על פי דניאל ד  ,יד ] שיבא ארבה אין מספר בגבול צפת ויאכל

.

כל עשב וכל פרי אדמתם  ,לא תשאר מהיה לכל יושביה בעבור עני אחד ת " ח [ תלמיד חכם ] ושמו ר ' יעקב
אלתרץ שיושב ומתרעם על הקב " ה  ,והקב " ה אינו יכול להתאפק עוד על כל סכיניו הרעים יושבי צפת שאינם

.

.

משגיתים עליו עד כאן לשון הכרוז אמר האר " י ז " ל  :בניי למען השם מהרו ונקבץ בינינו איזה מתנה טובה

ונשלח אותה לו אולי ינחם ה ' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו  .מיד קבצו ביניהם כמו

ג ' טליר והרב שלח

.

אותם על ידי אחד מהתלמידים ושמו היה כמהר " ר [ כבוד מורנו הרב רבי ] יצחק כהן ז " ל וככהר " ר יצחק כהן

.

מיהר ללכת ונכנס בבית העני ומצאו עדיין יושב ובוכה אמר לו  :למה אתה

בוכה ?

אמר לו  :אני בוכה על

רוע מזלי שנשברה לי החביות של הרס שנהגתי למלאות מים לכל השבוע עתן שנשברה במה אקנה

אחרת ?

?!

כשמוע

ישבתי ובכיתי לפני השם יתברך למה אהיה בזה הדוחק הגדול  ,וכי אני יותר רשע מכל העולם כולו
מהרר " י כהן אותם הדיבורים ~

Le

העני היה מתמיה איך צדקו דברי הרב  ,והיה נותן לו המעות ואמר לו  :אדוני

.

הכה למען השם הזהר מכאן ואילך מלהתרעם על מדותיו של הקב " ה  ,שכך וכך היה המעשה והודה לו אותו
חכם העני שהיה יושב ובוכה ומתרעם על מדותיו כביכול  ,וקיבל עליו שלא לעשות עוד כדבר הזה והיה

.

מתפלל לפני השם שימהול לו ושינחם על הרעה אשר גזר ור ' יצחק כהן הזר לישיבת הרב וחבירים וספר להם

.

המאורע  ,ותמהו כל החבירים על גודל השגת רבם אמר להם האר " י עליו השלום  :כבר נתבטל הגזירה תודה

.

לאל  ,ותזרו ללמוד והיה כאשר ישבו כמו

ב ' שעות נשאו

עיניהם וראו והנה ארבה בא חיל גדול כבד עד מאוד

.

ונחרדו כל התלמידים אמר להם הרב  :אל תיראו כי כבר בטלנו הגזירה ופייסנו העני ומעתה אין דבר רע שבח

.

.

לאל  ,וכך היה כולם נשא אותם הרוח לתוך הים הגדול ושם נטבעו ואין אהד מהם הגיע לארץ ומאותו יום

.

והלאה שמו יושבי צפת תוב " ב עיניהם על אותו העני להשגיח על כל צרכיו ובאמת אותו העני הוא איש חסיד
ובקי גדול בכל התורה ואני מכיר אותו וכעת הוא אב בית דין בסיני הנקרא

טריפול דסוריא .

10

.

משפט הסיום של הסיפור הוא דוגמה מובהקת לדרך בניית אמינותה של סוגת האגדה שלומיל

.

מדרזניץ  ,המספר  ,שלח את סיפורו לקוראים שהיו רחוקים מצפת מרחק רב  ,גאוגרפי ומנטלי כדי
להעניק לסיפור אמינות הוא תלה אותו בהיכרות אישית שלו עם אחד מגיבוריו  ,ובכך רמז שבחן את
אמינות הסיפור ,

ושלא היה מספרו לולא השתכנע בדם -ים בעצמו .

.

לאגדה זו מבנה מרחבי מובהק  ,והוא הבסיס להבנתה והאמצעי העיקרי לפרשנותה האר " י ומניין
תלמידיו יושבים במישור פתוח מחוץ לצפת הצופה אל העיר  ,אל ההומה העתיקה  ,שעדיין עמדה
בשלהי המאה השש  -עשרה  ,ואל הבניינים הצפופים  ,הנראים מבחוץ כגוש גדול המורכב ממגוון

.

צורות ארכיטקטוניות בעלות קווי מתאר הדים ומעוגלים גם יחד מול מרחב זה עומד המרהב הסמוי
מן העין  ,זהו ה ' רקיע של מעלה בבית דין של מעלה '  ,ששם מכריז הכרוז האלוהי ' וקולו הולך בכל

.

.

הרקיעים ' האר " י ותלמידיו רואים כאמור את העיר מרחוק אך הפרספקטיבה הסיפורית מתמקדת ,
בטכניקת תקריב

( קט

( close

מובהקת  ,בסמטה אחת  ,בבית אחד ובדמותו של העני יעקב אלטרץ .

11

התקריב חוזר בסיפור שלוש פעמים  :פעם ראשונה בדברי ההזון של האר " י  ,המתאר בפרוטרוט את
מה שנראה
10
11

שם ; פעם

שנייה בליווי הסיפורי של אחד מן התלמידים  ,יצחק כהן  ,שנשלח על ידי האר " י

' כתבי שבח יקר וגדולת האר " י '  ,יוסף שלמה דלמדיגו  ,ספר תעלומות הכמה  ,בסיליאה שפ " ט  ,דף לט
בנוסח הסיפור שסיפר שלומיל מדרזניץ שוב באיגרתו הרביעית נאמר  ' :ואמר לו

[ האר " י

ע "א  -ע " ב .

לתלמיד ] לך למבוי

פלוני

ולבית פלוני ושם תמצא עני אהד ושמו כך וכך ותן לו הצדקה '  .ראו  :ש ' אסף  ' ,אגרות מצפת '  ,קבץ על יד  ,ג ( ת " ש ) ,
עמ ' קכא  -קלג.

יבשדות ובמדם  -ומי  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

חדרה

73
~

.

להביא את התרומה לעני ; ופעם שלישית בסיפורו של התלמיד לחבריו לאחר שובו אליהם גורם אחר

.

הנוטל חלק בעיצוב המרחבי של הסיפור הוא תנועתו של הארבה הוא מופיע מן האופק  ,קרוב לוודאי

מן המזרת ( כמו מכת הארבה במצרים  ,המהווה דגם לסיפור הצפתי ,

) 12

בהיר ניתן לראותו מכמה הרים סביב צפת

)

ונעלם בכיוון הים ( שביום

שבמערב .

על פי פרישת העצמים במרחב הסיפורי נמתחות אם כן שלוש קואורדינטות עיקריות  :האתת
לעולם השמימי  -הרקיעים  ,בית דין שלן
ן
העולם הארצי
ן
בין חבורת האר " י לעיר אחרת מחברת בין

.

מעלה ;

12

ואחת נוספת נמשכת בין הופעת הארבה במזרת לבין היעלמותו במערב .
.

.

הדגם מעוצב כך כבר בספרות המדרשית במדרש שמות רבה נאמר  ' :ויאמר ה ' אל משה נטה את ידך ארבה למה
הביא

עליהם ?

לפי ששמו את ישראל זורעי הטים ושעורים  ,לפיכך הביא עליהם ארבה ואכל כל מה שזרעו להם

.

.

ישראל ויט משה את מטהו למה היה הקב " ה נותן זמן למכות  ,מהר  ,מחר  ,ולא היה מביא אותן מיד ? כדי שיחזרו
בהם ויעשו

תשובה ' ( שמות

רבה יג ,

1

[ מהדורת שנאן  ,עמ '

) ] 259

.

במדרש זה מופיעים שניים מן המוטיבים העיקריים

בסיפור הצפתי  :העונש החקלאי שהוא מידה במידה לחטא ( מניעת אוכל מן השי )  ,והחזרה בתשובה  ' :ומאותו יום

והלאה שמו יושבי צפת תוב " ב עיניהם על אותו השי להשגיה על כל צרכיו ' .

בפאתי צפת,
 :צילוק זולטן

1946

קלוית )

צלי

חדרה ' 4
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9י לק

יחודית ילין  -גינת ,
סמטה בצפת ,

1967

עט על נייר

/

ה

רק חלקו הראשון של ניתוח המרהב  ,או כדפיי גבריאל צורן  ' :למושג " שדה

ראייה "

כפי שעולה

.

משמו  ,יש אספקט קוגניטיבי תזק הוא שייך למישור הארגון חמשחב של המרהב  ,מישור שעניינו
בשער

החום  -ת ובעם , 83 - 82 , 74 ,
מתוך הספר

?ו

י1 6

י

%

הצגת אופן הארגון של הפרטים במרחב הסיפורי ומערכת הקואורדינטות הקושרת ביניהם היא

/

 34 % 24ס " מ
ועבודות האמנות

ק

".

תוו

:

3כב2
עבודות
השנים - 1943 :
ילין  -גינת
יהודית בין
'נבחרות
[ עיצוב  :תוה מרדכוביך] )

.

המרחב כפי שהוא מאורגן בלשון ובטקסט אבל כנגד מישור זה יש להעמיד את מישורי הארגון
האונטולוגיים

[...

]

במישור הארגון הטקסטואלי יש לנו עניין עם המרחב כאובייקט הנתון לשחזור

ועם תהליך השתזור עצמו  ,ואילו במישורי הארגון האונטולוגיים עניין לנו בתכונות המרחב לאחר

[ ההדגשה במקור ] ששוחזר ' .

13

מישור אונטולוגי אחד  ,הציר האנכי שבין שמים לארץ  :השמים צופים על המתרחש עלי אדמות

.

ומגיבים עליו  .אופיו של הציר האנכי שמים  4-אדמה או אלוהים  4-אדם הוא של שכר ועונש בין
אלוהים לאדם לא רק שאין נתק והתעלמות  ,אלא שהתגובה על מעשי האדם היא מידית  ,מאוזנת

ושקולה ( מידה כנגד

מידה .
)

.

במקום זה התקיים חטא  ,ועל כן הציר האנכי מכריז על העונש אף

העונש  ,המישור האונטולוגי השני  ,הוא בעל אופי אנכי  :הארבה יופיע משמים וירד על
13

ג ' צורן  ,טקסט  ,עולם  ,מרחב  :דרכי ארגונו של המרחב בטקסט הסיפורי  ,תל  -אביב , 1997

עמ ' . 17

הארץ .

יבשדות ובמדת  -ומי  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

הארבה הוא  ,כמו במקרא  ,שבט האלוהים ומטה

עונשו .

14

7

קתדרה

לעומת שני צירים אנכיים אלה מתוח

.

הציר האופקי  :מבטה של חבורת האר " י על צפת האר " י הוא בעל מבט התקריב על העיר ; הוא אינו
מסתפק במה שנראה מבחוץ  ,אלא תודר במבטו לתוך הפנים המוסרי של העיר  ,ומוליך בעקבותיו את

.

מבטם ( ואת רגשותיהם ) של תלמידיו צפת ה ' אמתית ' אינה מה שרואים מן הפרספקטיבה המרותקת

.

והחיצונית  ,אלא זו שבמבט התקריב הלוריאני המבט מוביל את האר " י וחבורתו להכרה

ש ' שכניו

הרעים אינם משגיחים עליו לתת לו מחיה '  ,ובנוסת אתר  ' :שיודעים בצערו ואינם מרתמים

עשרה

חבורת האר " י צופה בציר האופקי אל צפת במבט חיצוני ומרוחק ההולך ומתקרב  ,והמבט מתמקד
בפגם המוסרי הבסיסי המתקיים במרחב זה  ,והוא הסיבה לפגם שנוצר בציר האנכי ; הקשר בין שמים

.

לארץ מושתת על שלמותו המוסרית של המרחב האופקי  -האנושי אך תבורת האר " י אינה רק מתבוננת

.

ניטרלית  ,היא אף פועלת לתיקון הציר שבין המישור האנושי לאלוהי ולאתר שתוקן צינור זה משתנה
כיוונו של ציר העונש  ,הארבה -

יציר

תנועה אנכי  ,מן השמים לארץ  ,הוא הופך לאופקי  :מן המזרח

אל הים .
כך מעמיד הסיפור  -במישור האונטולוגי  -מרחב מוסרי מובנה שקווי המתאר שלו תדים וברורים .
יש לשים לב שהצירים האנכיים והאופקיים נפגשים במקום הימצאם של האר " י וחבורתו  :אליהם
נמתח הציר האנכי מן השמים לארץ  ,מהם נמתח הציר האופקי אל העיר וחטאיה  ,והם העומדים

בצפת
( צילם :

14

ראו בעיקר  :יואל א  -ב  ,וכמטפורה שגורה  :שופטים ו  ,ה ; ז  ,יב ; ירמיה סו  ,בג ; נחום ג  ,סו  ,יז ; תהלים קט  ,כג ; וכן

.

' הארבה שלותו שמא יכול פרעה לעמוד בו ? שנאמר  ,ויעל הארבה וגו " ( אגדת בראשית ח  ,ב [ מהדורת בורר  ,עם
20ן )  .ראו גם  :ש ' בודנהיימר  ,החי בארצות המקרא  ,ב  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ ' 327 - 320
15

נוסח כתב  -יד של ספר תולדות האר " י ( לעיל  ,הערה , ) 5

.

עמ ' 172

ה -וך גיאן )

ץתדרה

צלי
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יסיף

במקום הסטת הארבה מן הציר האנכי לאופקי  ' :שקם רוח סערה וישא את הארבה ויתקעהו בתוך

הים ' .

16

חבורת האר " י היא בבחינת

הקולטת את השדר

mundi

 , axisהציר שעליו נשען היקום כולו כמרחב

מוסרי  :היא

.

האלוהי  ,והיא המפעילה אותו על המרחב האנושי ואכן כך אמר האר " י לתלמידיו

בסופו של הסיפור ' :אז אמר הרב לחברים ם -וכים תהיו שבשבילכם בטלה הגזרה ' .

17

מן הניתוה המרהבי של הסיפור עולה שחבורת האר " י הציבה את עצמה במרכז הצירים העיקריים

המכוננים את המרחב הצפתי  .בני החבורה הם אמנם חלק מן החם -ה הצפתית ( הציר האופקי ) ,

אך

גם ייחודיים בתוכה מתוקף חמשודיים למציאות האלוהית הציר האנכי .
להם את כוח התיקון ואת המפתח לשינוי פניה של המציאות  .כך סיפור שהוא בבחינת ' משיה לפי
)

(

מעמדם המיוחד הוא המעניק

תומו '  ,ושמטרתו הגלויה  ,כדברי שלומיל מדרזניץ  ,לפרסם כוחה של צדקה  ,הוא לאמתו של דפי

ביטוי רב עצמה לדרך שבה ראו תלמידי האר " י את מקומם בתוך

התפיה הצפתית ואת תפקידם

כהולכים לפני המחנה  -אוונגרד במשמעותה העמוקה של המילה .
ג .ארץ הגליל כמרחב סמיוטי
סיפור הארבה מחזיר אותנו אל מסורות ארץ  -ישראליות קדומות המתועדות כבר במקרא ובהרחבותיו

.

הדרשניות איני מכיר שום מסורת סיפורית שנוצרה בארצות התפוצה של קהילות ישראל  ,ושהמוטיב

.

העיקרי בה הוא ארבה הארבה הרבה להכות באירופה ובוודאי בארצות המזרת התיכון במהלך

ימי  -הביניים  ,אבל מסתם -שליהודים לא היה עניין בכך  :הם לא היו הלק מן החברה החקלאית  ,וברוב
מקומות מושבם לא הייתה פרנסתם קשורה באופן ישיר לאדמה  ,ועל כן הארבה  -מכת טבע חקלאית

.

מובהקת  -לא העסיק אותם בדרך כלל ולא עורר בהם חרדות הופעתו של סיפור כזה במסורת
הסיפורים הצפתית עולה בקנה אחד עם מה שידוע לנו היטב על אופייה החקלאי של הכלכלה
היהודית בצפת ובסביבותיה במאה השש  -עשרה  ,ומשקפת את תלותם של יהודי הגליל בתקופה זו

.

במרחב הגאוגרפי שבו חיו חזרת ' מיתוס הארבה ' וחרדותיו אל התודעה היהודית בסיפור הצפתי
מעידה כאלף עדים על המפגש החדש עם המציאות הגאוגרפית של ארץ  -ישראל ועל הפיכתה שוב

למרחב סמיוטי רב משמעות .
הפתיחות הרבה של התרבות שנוצרה בצפת באותה תקופה אל החוץ  -אל הנוף  ,אל הטבע ואל

.

המרחב  -ניכרת היטב לא רק באגדות צפת באיגרתו השלישית סיפר שלומיל מדרזניץ :
ולפעמים הלך

[ האר " י ] עם

החברים למירון והיה מושיב אותם על המקום ששם גילה להם הרשב " י עליו השלום

.

האדרא רבה  ,והיה אומר  :בכאן ישב ר ' אלעזר  ,בכאן ישב ר ' אבא  ,בכאן ישב ר ' יהודא  ,וכן כולם והושיב
כל אהד על מקומו הראוי לו כפי נשמתו

[ ...

] ופעם אחת מסר

האר " י למהר " ר יצחק כהן שילך לכפר עין זיתן על ציון ר ' יהודא בר אילעאי וימסור

לו פירושו של מאמר אחד מזוהר
16

[...

]

[...

]

וכן פעם אחת אירע מעשה שמסר למהרר " ח [ למורנו הרב רבי חיים

כך הוא בנוסת כתב היד ( לעיל  ,הערה  , ) 15על פי  ' :ויהפך ה ' רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף
לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים ' ( שמות

17

והיה משתטח על קבר התנא והיה יודע לאדבקא רוהא ברוחא

תולדות האר " י

(

לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 173

י  ,יט .
)

' בשדות ובמדם  -ות '  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

( ויטאל ) ]

לו [ . . .

77

נר " ו יחוד אהד לילך לכפר עכברא ששם קבורים אביי ורבא וישתטה עליהם הם ידברו עמו ויספרו

.

] הלכו שניהם יהד [ האר " י ור ' חיים ויטאל ] לכפר עכברא ללמוד באמצע הדרך עמד האר " י ז " ל ואמר ,

בכאן קבור בניהו בן יהוידע עליו השלום  ,ולא היה לשם לא ציון ולא שום היכר של קבר

[ .. .

] וכן

גילה גם

.

כן קברו של כרוספדאי סמוך לכאן שלא היה נודע וניכר שום ציון מעולם עליו  ,והוא סמוך לשפת הנהר וכן
קברו של ר ' פנחס בן יאיר שלא ידע בו שום עשרה מעולם גילהו הוא עליו השלום  ,וכהנה תנאים ונביאים אין

תקר ואין מספר שגילה מקום קבורתם .

18

פולחן קברים קדושים הוא אתר התחומים המובהקים הקושרים בין אמונות ושיטות דתיות לבין מרחב

גאוגרפי .

זהו אולי אחד ההסברים לכך שבתרבות היהודית של ימי  -הביניים באירופה נעדר פולתן

19

.

כזה  ,לפי מיטב ידיעתי  ,כמעט לחלוטין פולחן הקברים הקדושים והעליות לרגל היה מרכיב מרכזי

בדת העממית הנוצרית של ימי  -הביניים  ,ולעומת זאת אין הוא ידוע כמעט מן המקורות היהודיים של

.

התקופה אין ספק שיהודי ימי  -הביניים באירופה היו עדים לפולחנים אלה בקרב שכניהם הנוצרים ,

.

אך מסתבר שהם עצמם לא יצרו פולחנים מקבילים על קברות קדושיהם אי אפשר לתלות היעדר זה
באיסורים של המנהיגים ההלכתיים  ,כי ידוע שבמקרים רבים התעלמה הדת העממית מאיסורים כאלה ,
ופיתחה מנהגים וטקסים שהיו השובים לה על אף האיסורים  -בתרבות היהודית בצפון אפריקה לדוגמה
התפתה פולחן קם -ים קדושים במאה התשע  -עשרה והעשרים על אף התנגדות מפורשת של המנהיגות

הדתית .

20

אשר ליהודי המזרח  ,אמנם אלחנן ריינר ויוסף סרי הצביעו על מנהגי זיארה בקהילות

עשרה  -עשרה והשתים -
היהודיות במצרים  ,בסוריה  ,בלבנון  ,בעיראק ובמקומות אתרים כב -במאה האחת
עשרה וכן על התפתחות מנהגי עלייה לרגל לקברים קדושים בארץ  -ישראל  -שהם ברובם ( אף שלא

כולם
18
19

)

אותם קם -ים המוזכרים בכתבי צפת במאה השש  -עשרה .

21

אך ממצאים אלה  ,הקודמים לתקופה

.

' כתבי שבח יקר וגדולת האר " י ' ( לעיל  ,הערה  , ) 10דף מג ע " ב
י ' בן  -עמי  ,הערצת הקדושים בקרב יהודי מרוקו  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ ' , 46 - 39

המובאת אצל :

4 . ( , Sacredט ) 359-367 ; [ . Holm

 .עק

79 - 69

.

וראו הספרות הסגפה

 , Saints and Their Cults, Cambridge 1983 ,ה4ט ) Wilson

5.

Space, London [ 994

שם .

20

בן  -עמי

21

א ' ריינר  ' ,עלייה ועלייה לרגל לארץ ישראל , ' 1517 - 1099

(

תשמ " ח ,

)

עמ ' 228

.

ריינר טען שם כי ' התפקיד שמילא פולחן

ועל כן  ,לכאורה  ,מקומה של ארץ ישראל במסורת הזיארה
והתכונות המיוחסות לדמות הכרוכה בו עומדות מכוח המקום

עבודת דוקטור  ,האונים  -סיטה העב  -ית בירושלים ,
הקדושים בחיים הדתיים לא היה צריך לארץ ישראל
אינו מחוור סגולותיו המאניות של המקום הקדוש
והדמות ולא מכוחה של ארץ ישראל [ ] משמעו של

.

...

פולחן הקדושים הוא ניצול פוטנציאל מאגי מסוים הטמון במקום הקדוש על ידי ביצוע ריטואל מוגדר '  .הוא הצביע
על מקומות קדושים בנתבי המזרה בתקופה הנדונה  -המאה השלוש  -עשרה והארבע  -עשרה  :בית הכנסת בדמוה

.

שליד קהיר  ,קבר יחזקאל ליד בגדאד ועוד הוא הציע את המונח ' מרחב הזיארה ' והגדיר אותו  ' :תהום הכולל את
כל מעגלי ההתייחסות אל המקום הקדוש  ,למן המקום הקדוש עצמו וסביבתו הטבעית הקרובה  ,ועד למרחב שבתוכו

...

חי ופועל פוטנציאל עולי הרגל אליו [ ] בפולחן הקדושים  ,שלא כמו בעלייה לרגל  ,ניתן להתייחס במובנים
מסויימים ל " טריטוריה " של המקום הקדוש  ,משמע לתהום הניתן להגדרה גיאוגרפית שמתקיימת בתוכו זיקה בין

המקום למשתמשיו ' ( שם  ,עמ ' .
באינטנסיוויות  :בצפת אין מדוב -בקבר או מקום קדוש כאן או שם  ,אלא ם -יכוז גדול  ,שסביבו התנהלו כל היי הדת.
נוסף על כך אצל חבורת האר " י אין מדובר בדת עממית  ,אלא בדת אליטיסטית לעילא  .היא בהחלט התפתחה כזיארה
) 229

ההבדל העיקרי בין התופעה כפי שהיא מתוארת אצל ריינר לבין צפת הוא

מקומית  ,כפי שהגדיר אותה ריינר ( עמ '  , ) 232 - 231כלומר בשלב זה לא עלו לקברים מאמינים ממקומות שגהוץ

.

לצפת וסביבתה  ,אלא רק אנשי הסביבה  ,מה שמזכיה את הזיקה הם  -ורה אל המקום ריינר טען גם שמשלהי המאה
השתים  -עשרה החלו להתפתח מסלולי זיארה כוללים  -ולא רק עלייה לקבר בודד והוא הזכיר שם רבים מן הקברים
הקדושים הנזכרים באגדות צפת ( שם  ,עמ '  ) 251 - 232ראו אף את סיכום הנושא אצל  . Meri , The Cult ( Saints :הו1 .

.

.

'

,

ץתדרה
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ולי יסיף

שאני דן בה  ,מחזקים את טענתי העיקרית  :האזכורים של קמרים ומנהגי זיארה מחוץ לארץ  -ישראל
הם ספורדיים ומקריים  ,ומעידים על תופעה מצומצמת מאוד בהשוואה למה שהיה מקובל בקרב

.

הנוצרים באירופה והמוסלמים במזרה התיכון בימי  -הביניים לעומת זאת העובדה שמנהגי העלייה
לרגל במאה השתים  -עשרה לקשיים בגליל בעיקר
היו אינטנסיוויים ומשמעותיים יותר מכל גילוי של
תופעה זו בארצות הגולה  ,היא ראיה לכך שהמפגש
עם הארץ הוא שהוביל להתעוררות ולהתפשטות

.

של התופעה דבריו של שלומיל מדרזניץ באיגרת
זו ובאיגרותיו האחרות  ,כמו עדויות ששרדו אצל

תלמידי האר " י ואישים אחרים בני התקופה ,

22

מעידים שפולחן הקברים הקדושים התפתח בצפת
במחצית השנייה של המאה השש  -עשרה בעצמה
ובאינטנסיוויות שלא נודעו קודם

לכן .

עבור

תושבי צפת והתושבים היהודים של כפרי הסביבה
לא היו הקברים הקדושים יעד לזיארה  ,לעלייה
לרגל ממרחקים בעקבות נדר או בקשת הצלה מסוג

כלשהו  ,אלא נוכחות יומיומית ומתמדת  .הייתה זו
הוויה משותפת של החיים והמתים אלה בצד אלה ,
סמטת המוליכה

כפי שמעידים החלומות שבהם אדון להלן ; הוויה כזאת אפשרית רק כאשר הקשר אל המקום איננו

לבית הכניה בנאת
יעם  :ב  -וך יאי )

בעל אופי תיירותי אלא ילידי

(

214 -250

 .קק

23 ,

 Medieval Syria , Oxford 2002 ,ה

,

. among Muslims and

גם מרי הדגיש את האופי האליטיסטי ,

הלא עממי  ,של העלייה לקברים הקדושים בקרב מקובלי צפת  ,והנושא נדון באורח משכנע אצל  :ב ' הום  ' ,פולחן

קם -י הצדיקים בקבלת צפת '  ,מחניים ,

14

( תשס " ג )  ,עמ

' 134 - 123

.

על הקשר בין המקומות הקדושים סביב צפת ,

בעיקר מירון  ,להשפעת ספר ה ' זוהר ' ראו  :הנ " ל  ' ,מקום קדוש  ,זמן קדוש  ,ספר קדוש  :השפעת ספר הזוהר על מנהגי

העלייה לרגל למירון וחגיגות ל " ג בעומר '  ,קבלה  ,ז ( תשס " ב )  ,עמ
עדויות רבות כאלה מצויות בחלק ד של

' ספר ההזיונות ' ( האחת256

' 256 - 237

.

להלן  ,הערה  , ) 57שכולו זיכרונות של ר ' חיים ויטאל

על עליות שלו עם האר " י ועם חברים אחרים לקם  -ים קדושים  :ד  -הולך עם האר " י לכפר עכברא  ,למערת ינאי
( עמ ' קלה  -קלו ) ; יד  -האר " י ור ' היים ויטאל הולכים למערת ר ' עקיבא בטבריה ( עמ ' קמט  -קנ ) ; יז  -הם יושבים

במקומו של רשב " י במירון

( עמ ' קנג  -קנד ) ; לב  -הם חווים הוויה אקסטטית על קבר אביי ( עמ '

ומפורט במיוהד תיאור הקברים מצפת ועד טפריה שמסר ר ' היים ויטאל בהקדמה לז של

' שער

קעב  -קעג .
)

מרשים

הגלגולים '  ,ראו  :חיים

ויטאל  ,ספר שער הגלגולים  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ ' קפא  -קפה  .זהו כמדומה התיאור המפורט ביותר של מסורות

.

הקברים הקדושים שרוות בקרב חבורת האר " י עדות קדומה יותר ובעלת השיבות עקרונית היא זו של ר ' משה

קורדובירו  ,וראו  :ב ' זק  ' ,ארץ ישראל במשנת ר ' משה קורדובירו '  ,מ ' חלמיש וא ' רביצקי ( עורכים )  ,ארץ ישראל
בהגות היהודית בימי הביניים  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ ' . 341 - 532
קשר מתמיד כזה בין החיים בצפת לבין בית הקברות העתיק שלה במשך הדורות  ,מאז המאה השש  -עשרה  ,מוצג

בעבודתו של א ' פינשטיין  ' ,מערת אלשייך הקדוש בבית העלמין העתיק של צפת  :קווים להתפתחותה של מסורת ' ,
עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת תל  -אביב  . 2001 ,על מגע מסוג אחר בין ההיים למתים במציאות הצפתית ראו עתה :
; Possession

124 - 158

,

 Safed ' , % 1 . Goldish ) ) 4 . ( ,,ענטזת ) ]  Sixteenth -ת  1 PossessionקT~ H . Chajes , City ofthe Dead : 5

 .עק  the Present, Detroit 2003 ,ש " fudaism : Cases"and Contexts from the Middle: Ages
ן

בשדות ובמדם  -ות  : ,על מרחב ומשמעות באגדות צפת

79

.

פולחן הקברים הקדושים אינו טקס דתי רוחני או ערטילאי היכול להתקיים בכל מקום הוא
קשור קשר הכרתי אל מקום מסוים ויכול להתקיים רק

בו .

אמנם התעוררות פולחן הקברים

הקדושים בצפת הייתה פועל יוצא של תהליכים כמו התחדשות פניה של הקבלה  -בעיקר קבלת
האר " י  -פיתוחם של מושגי הדבקות והתיקון ואף השפעה של המיסטיקה הסופית ,

24

כפי שהוצע לאתרונה ,

.

אבל מושגים רוחניים  -ערטילאיים כאלה יכלו לצמוח בכל מקום דומה שרק צירוף הנסיבות שנוצר

בצפת  -פיתוח תורה קבלית חדשנית  ,האווירה המיסטית שהתהוותה סביב אישים כריזמטיים והמפגש

עם המקום  -יש בו כדי להסביר את גיבושו של פולתן הקברים  ,שהשפיע השפעה מכרעת כל כך על

הדת העממית היהודית בדורות הבאים .

25

לאו דווקא האר " י היה מתוללו של פולתן זה בקרב מקובלי צפת  -עדויות שונות מורות על כך
שר ' שלמה אלקבץ ותלמידו  -תתנו ר ' משה קורדובירו נהגו עוד קודם בואו של האר " י לצפת לתפש

.

קברים קדושים סביב העיר ולייסד פולחנים הקשורים בהם אך השניים נודעו בעיקר בזכות פיתוחו

של מנהג דתי חשוב אחר  -הגירושין  ,היינו היציאה לגלות סביב צפת  ,וכך תיאר קורדובירו עצמו :

יגלה ממקום למקום לשם שמים ובזה יעשה מרכבה אל השכינה הגולה וידמה עצמו [ . . .

]

ויכניע לבבו בגולה

ויתקשר בתורה ואז שכינה עמו ויעשה לעצמו גירושין ויתגרש מבית מנוחתו תמיד  ,כדרך שהיו מתגרשין

רבי שמעון וחבריו ועוסקים בתורה  .ומה גם אם יכתת רגליו ממקום למקום בלי סוס ורכב .

26

וכן כתב קורדובירו ב ' ספר גרושין ' שלו  ' :והגענו לכפר ביריא ונכנסנו לבית הכנסת ושם נתעסקנו

בקצת דברי הגרושין וחדש מורי [ ר ' שלמה אלקבץ ] כי בפרט בימות הקיץ בלא נדר נצא קצת יחפים

בסוד השכינה  ,מנעי האחת מיחף ' .
רומנטיות של התקשרות אל הטבע  .הם נתפסו כהשתתפות סימבולית עם " גלות השכינה " וכנטילת
27

חלק בה ' ,

צבי ורבלובסקי טען שאין לגירושין כל קשר ' עם תפיסות

הציטוטים שהבאתי מדביי קורדובירו אכן מדגישים את האספקט האסקטי  -טבל וטלה

28

.

ואף עינויי הליכה ברגליים יחפות האר " י ור ' חיים ויטאל  ,שהוסיפו ופיתחו מנהגים אלה  ,ראו את
הדברים באורה דומה :
גם תמיד היה

האר " י ז " ל הולך במדברות ובדרכים והיה מגלה להם סודות נוראים והיה אומר שעשה כן להתחבר

בגלות השכינה וגם כדי להכניע הקליפות הדרים במדברות .
24

ראו  dEveloppement de 18 CLabbale 1 Safed: Le Cas de 18 visitation des :ט 1יטP. B Fenton , 'Influences Soufies 5
tombes' , P B. Fenton
 2 criture mystiques dans les religions du livre, Parisט 45 . ( , Expirienceט )  . Goetschelא

,

163 - 190
25
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26

)
מקובלי צפת במירון '  ,ספונות  ,ו (
משה קורדובירה תומר דבורה  ,בני  -ברק תשכ " ה ,

27

משה קורדובירו ,ספר גרושין ,ירושלים תשכ "ב  ,סעיף יא .

28

צ ' ורבלובסקי  ,ר ' יוסף קארו  :בעל הלכה ומקובל  ,ירושלים תשנ " ו ,

29

לכה דודי וקבלת שבת  :המשמעות המיסטית  ,ירושלים תשס " ג  ,עמ '  , 22 - 20ובעיקר עמ '  , 22הערה
סמב  -י ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' 339

.

פרק ט.

עמ '

. 61

ההרה ההזיק אמרי דעה זו ר ' קימלמן ,
139

.

קתדרה

ץתדרה

עלי יסיף

80

יש לדקדק בשתי ההנמקות המובאות כאן במסורת שבפי יוסף סמברי  ,בן המאה השבע  -עשרה :

' גלות השכינה ' היא הנימוק שהביאו אלקבץ וקורדובירו למנהג הגירושין שהנהיגו  -כלומר פעולה

סמלית שתדמה את מצבה של השכינה בגלות ; הכנעת הקליפות היא פועל יוצא של קבלת האר " י
ושל תפיסתו שקודם להעלאת הניצוצות יש להכניע את הקליפות השוכנות במקומות בעלי אופי

.

דמוני שתי ההנמקות הן רעיוניות מובהקות ואינן קשורות לכאורה לארץ שבה נעשים הגירושין או

.

המלהמה בקליפות אך מדוע פרצו מנהגים ואמונות אלה דווקא בתקופה זו ודווקא בצפת ? התשובה

.

על כך אינה יכולה להיות אלא המפגש עם ארץ הגליל אמנם יש עדויות לכך שאלקבץ ההל לפתת

את תורתו על היציאה אל השדה כאקט רותני עוד קודם שהגיע לארץ  -ישראל  :ספרו ' איילת אהבים ' ,
שכתיבתו נסתיימה באדריאנופול עוד בשנת רצ " ו ,

30

ואף יותר מכן תיקון ליל שבועות הידוע שערכו

הוא ור ' יוסף קארו  ,מוכיחים שכפי בהיותו בגולה ראה עצמו כמי שמצוי

בארץ  -ישראל .

31

המתח

שהתעורר בקרבו של אלקבץ לקראת המפגש עם הארץ יכול להסביר את התפתחותה של תפיסה מעין

.

זו דומה הדם -לאשר התרחש כמעט

300

שנים מאוחר יותר בתנועת ' חיבת ציון ' במזרח אירופה :

הכמיהה לציון ושירי ציון הראשונים צמתו שם  ,אך המשוררים וקהל קוראיהם ראו בכך הקדמה ,

.

שלב הכנה לקראת המפגש עם הדבר האמתי כאלה היו אף ההכשרות החקלאיות שבהן הכינו עצמם
צעירי העלייה השנייה והשלישית לקראת עלייתם לארץ  ,והרי לא נאמר שניצני חקלאות אלה לא היו
קשורים בעלייתם הקרובה לארץ  -ישראל  ,גם בחינת הפרופורציות אינה דבר בטל  ,הזכרת היתרונות

הרוחניים ביציאת אדם לשדה בספרו של אלקבץ אינה מתקרבת בהיקפה ובעצמתה לעשרות העדויות
על קיום מנהג זה הלכה למעשה מיד לאתר עלייתם של אלקבץ והאר " י לארץ  -ישראל והמפגש עשרה
אמצעי עם ארץ

הגליל.

32

לא ' תפיסות רומנטיות ' של התמזגות עם הטבע היו כאן  ,אלא תוויית

המפגש המחודש עם ה ' טופוגרפיה הקדושה '  ,עם המקומות הקונקרטיים שבהם התרחשו אירועי העבר

המיתיים .
ההליכה ברגליים יחפות היא סימן היכר לטיב היחס למרחב  :אין להכחיש שהליכה כזו יש בה ממד

.

של אבלות בעלת אופי סגפני אך מדוע לא עלה בדעתם של סגפנים יהודים באירופה לדוגמה לעשות
כן ?

ומדוע לחכות לימות הקיץ דווקא ולא לצאת ברגליים יחפות בחורף הצפתי הקר  ,הרי אז ירבו

עינויי

הגוף ? !

התשובה על כך עשויה להיות רק שהליכה מרגליים יחפות יוצרת מגע בלתי אמצעי

.

עם האדמה  ,עם כל מה שהייתה בעמי ועם כל מה שסימלה בעיני המקובלים בזמנם על כן הדגיש

30

קימלמן ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '  , 22הערה  , 139ובעיקר  :מ ' פכטר  ,מצפונות צפת  :מהקרים ומקורות לתולדות צפת
והכמיה במאה הט " ז  ,ירושלים  , 1994עמ '  , 22הערה  . 36ראו לעניין זה גם המובאות מדב  -י קורדובירו אצל  :הום ,
מקום קדוש ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' 240 - 238

.

31

לדברי פכטר ' ר ' שלמה אלקבץ ור ' יוסף קארו היו מניחי היסודות לספרות הדרוש והמוסר הקבלית של צפת במאה
הט " ז [ ] בולט מאוד ביחסם לסוגיה זו [ ארץ  -ישראל ] רקעם האישי שנקודת המוקד בו היא עלייתם לארץ על כל

.. .

הכרוך בה ' ( מ ' פכטר  ' ,ארץ ישראל בספרות הדרוש והמוסר של הכמי צפת במאה הט " ז '  ,חלמיש ורביצקי [ לעיל ,
הערה
32

] 22

 ,עמ ' . ) 296

פכטר הצביע על ההשפעה המכרעת של השהייה בגליל העליון על עולמו ההגותי של אלעזר אזכרי  ,ראו  :פכטר
( שם )  ,עמ '  316 - 310על ההשיבות המרכזית של ארץ  -ישראל הממשית בקבלת אלקבץ וקורדובירו ראו  :זק ( לעיל ,

.

הערה

 ) 22עמ ' 323 - 322

.

 ,בשדות

ובמדם  -גתי  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

קורדובירו שעליהם להתגרש ' כדרך שהיו מתגרשין רבי שמעון והבריו ' ;

81

ץתדרה

והאר " י אחריו הושיב את

.

התבורה בדיוק במקומות שבהם ישבו רשב " י וחבורתו אין זה קשר מיסטי למרחב סתמי  ,אלא למקום

.

מסוים מאוד כל אלה לא יכולים היו להתהוות בלא המפגש עם הארץ ועם תכונותיו ונופיו המיוחדים

.

של הגליל העליון על כך אפשר להוסיף פולחנים חשובים ורבי השפעה על הדורות הבאים שעוצבו
מהדש על ידי מקובלי צפת  ,כמו ' תיקון תצות ' וטקס ט " ו באב  ,שקשה להבין את התפתחותם בלא

חווית המפגש עם הארץ .

33

משמעותו של המפגש עם הגליל העליון הייתה מפגש ממשי  ,יצירת מגע

קונקרטי  ,עם המיתוסים הקדומים של התנאים והאמוראים  ,שהיו לפי תפיסתם של מקובלי צפת במאה

.

השש  -עשרה יוצרי הקבלה ומניתי התשתית העתיקה לחייהם המיסטיים של מקובלי צפת כך סיכמה

ברכה זק את תפיסתו של ר ' משה קורדובירו בעניין זה  ' :החיים והמתים בארץ  -ישראל מתחברים
לשכינה לא כתחליף לארץ  -ישראל הממשית

אלא באמצעותה [ ההדגשות שלי ] ' .

34

נדמה לי

שיש בדמיים אלה  ,העולים מבדיקת תשתית
ההשיבה המיסטית של אהד ממניחי היסודות
לתרבות הצפתית במאה השש  -עשרה  ,כדי

ליישב סופית שאלה זו .
ד  .עולם מלא נשמות
המרחב שבין צפת לבין אתר מוגבה מחוץ לעיר
שבו שוכנת חבורת האר " י המפנה את מבטה
אל העיר  ,עמד במרכז הדיון בסיפור הארבה

.

שקראנו לעיל מרחב זה הוא הנושא גם של
תיאור רב עניין שהביא שלומיל מדרזניץ
באיגרתו הרביעית :
וסיפר לי תלמיד האר " י זצ " ל החכם

הלוי  ,שבימי האר " י

ר ' גדליה

זצ " ל בכל ערב שבת שהלכו

חוץ לעיר להקביל את השבת היה ההכם השלם
מבט אל העיר
33

כפי שדוכיה אידל באופן משכנע :
; 311 - 314

וראו גם :
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זצ " ל מספר

לתלמידיו נוראות ונפלאות מה שראה בכל יום פעם ופעם  ,ותמיד היה מעמיד את עצמו על הר

אחד שהיה חוץ לעיר ושם ראה את כל בית החיים של צפת  ,וראה חיילות של נשמות שעלו מן הקברות לעלות
למעלה בגן עדן של מעלה  ,וכן להיפך ראה לרבבות שירדו כנגדם  ,ואלו הן הנשמות היתרות 35הניתוספות
בישראל בשבת  ,ומתוך רוב בלבול וערבוב נשמות וחיילות אשר שם  ,כהו עיניו מראות והוכרח להעצים את

עיניו  ,ואף על פי כן ראה כל אלו הדברים בעינים סגורות .
וכן פעם אחת הלך האר " י זצ " ל ללמוד תורה עם תלמידיו בשדה וראה שכל אילנות היו יושבים עליהם

.

נשמות לרבבות וכן סמוך לשם היה נהר  ,וראה על פני המים היו שטים ונגרים נשמות לאלפים ולרבבות כיון
שראה אותם שאל מה טיבן  ,והשיבו לו ששמעו ממנו ומקדושתו שיש כח בידו לתקן אותם  ,ושהם הנשמות

.

שנדחו מחוץ לפרגוד שלא עשו תשובה  ,ועל הגלגולים שמתגלגלים בעולם הזה והחכם הקדוש הבטיח אותם

.

להעלותם בכל מה דאפשר והתכם סיפר אחר כך הדבר לתלמידיו  ,כי ראו אותו שואל ומשיב ולא ידעו מה
וסיפר להם כל

המאורע .

36

עד עתה התייחסתי אל המרחב כאל מתווך ניטרלי  :דרכו התקיים קשר של מבט או תודעה בין

.

חבורת האר " י לעיר בתיאור כאן המרהב אינו הלל ריק אלא מקום שמתרחשת בו פעילות רבה

.

של ישויות ערטילאיות לרבבות אכן הנשמות הנודדות המחפשות להן תיקון תופסות מקום תשוב
בתורת האר " י ,

37

.

וזהו בוודאי הסבר עיקרי להתפתחותה של ראייה חזונית מעין זו אבל אין זה הסבר

מספיק  ,כי עשרות סיפורי צפת על נשמות המצויות לא רק באוויר  ,אלא אף בחי  ,בצומה ובדומם ,
מצביעים על חדירתו של המוטיב לכל פינה  ,לכל תהום עשרה של החיים בצפת כפי שהם משתקפים

בסיפורים .
יום אחד בשעת ערב  ,בעת שהאר " י ותלמידיו היו לומדים  ,הדף תיש גדול את הדלת  ,נכנס  ,קרב

אל האר " י ( על פי נוסחים אחרים הניה את שתי רגליו הקדמיות על שולחן הלימוד )  ,לחש דבר מה

.

.

באוזנו  ,ויצא האר " י ציווה על ר ' חיים ויטאל לקנות את התיש בכל מתיר שיידרש עבורו כיוון

.

שהתיש לא היה מיועד כלל למכירה  ,שילם ר ' חיים ויטאל עבורו סכום גבוה האר " י הורה לאחד

.

מתלמידיו לשחוט את התיש  ,וזה הושיט את צווארו מרצונו כן הורה האר " י לתלמידיו לאכול את

.

בשרו ולכוון כוונות מיוהדות הוא הסביר להם שהתגלגלה בתיש זה נשמתו של שוחט ששחט בשוגג

בסכין פגומה והאכיל ישראל נבלות  .עתה בא אל האר " י כדי שיתקן אותו באמצעות סכין כשרה .
באותו לילה נראה השוחט לאר " י והודה לו על שהצילו מדין קשה .
האר " י הורה לתלמידיו להכין עצמם לדיון על מאמר אחד מספר ה ' זוהר '  .הם לא מצאו כל קושי
במאמר זה אף שחזרו עליו כמה פעמים  .כאשר עמדו לפני האר " י וההלו לספר לו את תוצאות
38

לימודם  ' ,והנה באו עופות הרבה והיו מקרקרים עד שנשמע קולם למרחוק  ,וכשמוע הרב קולם
שחק ואמר לחברים  :דעו לכם  ,שאלו העופות הם נשמות של צדיקים שבאו ממתיבתא דרקיעא לומר

35

36
37

' כי בערב שבת אז כל הנשמות אפילו אותן שבקליפות הם עולין להכלל למעלה [  ] . . .גם יש בחינת גלגול באופן
אהר  ,כי יש נשמות שעולות מן גן עדן הארץ למעלה כנזכר בזוהר  ,ויש נשמות שיורדות להיות בסוד תוספת שבת
אל הצדיקים שבעולם הזה ' ( היים ויטאל  ,ספר פרי עץ היים  ,דום-אוונא תקס " ד  ,שער השבת  ,פרק ח  ,דף צה ע " א ).
אסף ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' קכז  -קכה .
חיים ויטאל  ,שער הגלגולים ( לעיל  ,הערה  , ) 22הקדמה ה ( עמ ' לב  -לג )  ,הקדמה כב ( עמ ' נח  -סג )  .ראו גם :
33 - 44

38

 .עק

Ah' , Proo exts , 5 ) 1985 ( ,

.

 the Legends ofתן " Wineman , The Dialectic 01 the "Tikkun

הערה  , ) 5עמ '  , 234ומקבילות נוספות שם  ,עמ
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.ג

יבשדות ובמדם  -ותי  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

.

לכם שאתם טועים במאמר ההוא ' כאשר חשף לפניהם את פירושו האמתי של המאמר  ,נפלו לרגליו

ואמרו  ' :יחי המלך  ,יראה זרע יאריך ימים ' .

39

האר " י ותלמידיו יצאו לעין  -זיתון להשתטח על קם -ר ' יהודה בר עילאי  ' ,כיון שהגיע לאילני
זיתים ותאנים אשר שם סמוך לציון הנזכר  ,והנה עורב אחד בא ונח בענף האילן כנגד הרב  ,וקרא

.

כמה פעמים ' הרב זיהה את העורב כשבתאי גובה המסים מצפת  ,שהכול הכירוהו  ,ושהיה רשע
ומתאכזר לעניים  ,והוא נתגלגל עתה בעורב  ,מפני ' שהיה פושט הגלימה מעליהם והמשכונות מתחת

וגירשו האר " י משם .

ידיהם  ,נענש בצער זה שהוא מגולגל בעורב  ,ומבקש ממני שאתפלל עליו ' ,

40

.

פעם אחת ראתה החבורה ' שני עורבים על אילן אחד  ,והנוצה שלהם נמרטה אמר הרב  :שני
עורבים אלו הם בלעם ובלק שהציאום עכשיו מגיהנם להוליכם לגהינם אתר יותר קשה  ,ובאו אלי

.

לוותר עלבוני ואתפלל עליהם ' האר " י סירב לעשות כן  ,מפני שרצו לעקור את ישראל  ,והוא גער

בהם וגירשם משם .

41

האר " י הודיע לתלמידיו שאדם פלוני  ,שהיה רשע גדול ומלשין  ' ,מפני חטאו נכנס בגלגול עכפי ' .
הוא הורה להכין מלכודת עכברים  ,ולאתר שהעכבר נכנס לתוכה  ,אמר לו האר " י  ' :רשע  ,מה היית

חושב כשהיית בעולם הזה מלשין עניי ישראל  ,שאין דין למעלה ? השיב ואמר  :חטאתי אדוני  ,תמול

עלי והתפלל אל ה ' שיוציאני ממסגר זה ואכנס לגהינם ושם אקבל עונשי ולא בכאן  ,שיש לי צער

.

.

גדול אמר לו הרב  :עדיין אינך ראוי לגהינם  ,כי גזל הרבים בידך וצוה הרב שיפתחו התיבה  ,ויצא

אותו עכבר ונכנס לחורו ' .

42

.

אחד הסיפורים המרתקים בסוגיה זו התרחש בשעה שנכנס דיבוק באלמנה בצפת האר " י שלח

.

את תלמידו ר ' חיים ויטאל לגרש את הרוח והזהיר אותו מפני כוונתה של הרוח לפגוע בו כאשר

.

סיימו ללמוד בלילה ליווה האר " י את ר ' חיים ויטאל כברת דרך לביתו לאחר שנפרד ממנו  ' ,בעודו
[ ר ' תיים ויטאל ] עובר ברחוב ראה והנה תמור גדול בא כנגדו  ,וירא מאד לנפשו ועם כל זה לא נמנע

.

.

מלילך לדרכו והוא היה הולך והתמור מתקרב אליו ובהגיעו אליו מן המורא נפל לארץ ובא בידו

.

עליו ונתייבש ידו ולא יכול להשיבה אליו גם נדמה לו כאלו נפל בטיט היון [ כלומר לאחד ממדורי

.

.

גיהינום ] ' כל הלילה ההוא לא יכול ר ' חיים ויטאל לישון מחמת הכאב בידו כאשר תזר למחרת אל
האר " י  ,תזה זה את כל מה שאירע לו עם התמור  ' ,שהוא היה הרות שהיה באלמנה והוא היה בכעס

.

גדול עמך ' כאשר הנית האר " י ידו על זרועו  ,נרפאה  ,אך מאותו יום ואילך לא יצא עוד ר ' היים

ויטאל יחידי בלילה  ,אלא היה נשאר ללון בבית מדרשו של האר " י .

43

חשיבותו של סיפור זה בכך שהוא מייצג את המעבר מחיי יומיום אל הממד המיתי של חיי

.

צפת הסיפור נסב על אירוע יומיומי טריוויאלי  -מפגש עם תמור באתת הסמטאות הצרות של

.

העיר  ,מפגש שבו ההולך צריך היה להידחק בגבו אל קיר האבנים עד שיעבור ההמור על פניו אך
39
40

41
42
43
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סמררי ( שם )  ; 347 ' by ,תולדות האר " י ( שם )  ,עמ '  , 185והערות .
ממברי ( שם )  ,עמ '  ; 349 - 348תולדות האר " י ( שם )  ,עמ '  , 188ומקבילות שם  ,הערה . 5
סמברי ( שם )  ,עמ '

354 - 353

.

6

.

תדאה

85
-

ץתדרה

עלי יסיף

86

האר " י ותלמידו העניקו לאירוע זה  ,כמו לאירועים יומיומיים אחרים  ,ממד מיתי ברור  :החמור איננו
ואין הוא יכול להיות תמור רגיל  ,והוא לא נקלע לשם במקרה  -הכול צפוי מראש  ,ולכול סיבה
ותכלית  ,אף אופיו הנירוטי של ר ' חיים ויטאל  ,הידוע היטב מספר זיכרונותיו  ,בא כאן לידי ביטוי
מובהק  :חרדתו מפני הלילה  ,רגישותו לכאב גופני ונפשו המעורערת  ,שהפכו אירוע טריוויאלי לבעל
משמעות קוסמית עד כדי כך שלא יצא עוד לבדו לרחוב העיר בלילה  ,מחזקים כאן את מה שידוע

.

היטב ממקורות אחרים מעבר זה מן המציאותי והיומיומי אל החזוני והמיתי נובע משלושה גורמים :

מן הממד המיסטי של תורת האר " י והאמונה בגלגולים ובאופיים ; מן הממד האישי  -הפסיכולוגי של
גיבור הסיפור ; מן הממד המרחבי שבו התרחש האירוע בסיפור זה  -רחובותיה של צפת בלילה אפל

.
מתת שעוד ארבה לעסוק בו להלן .

ומסתורי כך בא לידי ביטוי בסיפור המתח רב המשמעות שבין המקום הקונקרטי לבין המקום המיתי ,

הנשמות המגולגלות שעמן נפגשו האר " י ותלמידיו שכנו לא רק בבעלי תיים אלא אף בצמחים
ובדוממים  ' :ופעם אחת הלך עם תלמידיו ללמוד תורה על השדה  ,וראה הוא לבדו שכל האילנות היו

.

מלאים נשמות שהיו יושבים עליהם בלי מספר כן היו מלאים על פני הנהר אשר היו שם והיו מכסים

את המים ' .

44

יום אחד  ,כאשר למדה התבורה כדרכה בחוץ  ,נשתררו לפתע תושך ואפלה  ,אף שהיה זה

בצהרי היום  ' ,והנה עבר לפניהם ענן תשוך מאד  .ויען הרב ויאמר  :אין שלום אמר ה ' לרשעים  ,אנא
תלך ?

.

ויען ויאמר הענן  :אני הוא ס " מ [ סמאל ] ראש השטנים ' הוא הראה לאר " י צו שקיבל להביא

מגפה על ישראל  ,והאר " י גער בו וציווהו שיחזור

לקב " ה

כדי שיבטל הגזרה  ' ,ויעל לשמים לעיניהם

.

ותשקוט הארץ בשנה ההיא ' כך אירע אף בשנה שלאתריה  ,אך הפעם סירב הענן להיענות לדרישת

האר " י  ,כי

' בזאת השנה פלוני בן פלוני נכשל באשת איש ' והרבנים היודעים זאת אינם עושים דמי

.

מפני שהוא אהד מגדולי העיר הרב ציווה על תלמידיו לעסוק בסודות התורה כדי להסיר את רוע
הגזרה ,

45

' וכן פעם אתת עם -הרב לפני בית הכנסת הגדול שבטם -יא והראה לחם -ים אבן אחת בנויה

בקיר  ,ואמר  :בזו האבן יש נשמה אתת מגולגלת ואומרת לי שאתפלל עליה  ,כי זה הוא פירוש כי

אבן מקיר תצעק ' .

46

בכל הסיפורים שסקרתי כאן וברבים אחרים  ,קבוצת אנשים המהלכים בשדות ובמרהבים שסביב
צפת או ברחובותיה של העיר רואים בבעלי היים  ,בצמחים או בדוממים נשמות חיות הדוברות אליהם

.

ומוסרות להם על עברן ועל תקוותן לעתיד תיאורים כאלה  ,שמצויות בהם רבבות נשמות על העצים ,
על פני המים ובכל מקום מבית המדרש ואבני בית הכנסת ועד
44

תולדות האר " י ולעיל  ,השיה , ) 5

45

תולדות האר " י ( שם )  ,עמ '

46

סמררי

(

עמ ' 236

200 - 199

לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 346

.

בתורו  ,מאפיינים את

עכסי מסתתר

( לקוה מאיגרתו השלישית של שלומיל מדרזניץ )  ,ומקבילות שם  ,הערה

היים ויטאל סיפר  ' :וכבר כמה פעמים הייתי עם מורי

ז"ל

2

.

הולך בשדה  ,והיה אומר

לי הנה איש אהד הנקרא בשם כך  ,והוא צדיק ותלמיד חכם  ,ולסבת עון אהד פלוני שעשה בחייו הוא עתה מתגלגל
תוך אבן זה או צומח זה וכיוצא בו  ,וכמו שיתבאר לקמן  ,ומעולם לא הכיר בו מורי ז " ל  ,והיינו חוקרים אחר הנפטר

ההוא  ,ומצאנו דבריו כנים ואמיתיים ' ( ויטאל [ לעיל  ,הערה

] 22

 ,הקדמה כב [ עמ ' נט ] .
)

ר ' חיים ויטאל תיאר שם את

.

הרעיון העיוני של הגלגל בהי  ,בצומה ובדומם  ,שהוא הייררכי  -על פי חטאיו של המת אך בסיפורים  ,המכוונים
לקהל רחב  ,אין הדבר בא לידי ביטוי כמעט  ,וחוטאים קשים כמו בלעם מגולגלים בחי  ,בעוד חוטא פשוט מאלגל

באבן .

 ,בשדות
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המציאות שסיפורים אלה מתייחסים אליה כרוויית נשמות את התופעה שהתודעה האנושית  ,מתוך

דחפים פסיכו  -דתיים  ,מעניקה לפרטי המציאות הסובבת את האדם חיים ונשמה אנושית  ,אכנה בשם
נאו  -אנימיזם  ,אנימיזם הוא מושג שטבע האנתרופולוג וחוקר הדתות השייטי

א"ב

טיילור

) ylor

~

" ( E~ B

t

בספרו ' דת בתרבות פרימיטיווית ' הציע טיילור תאוריה של התפתחות הדתות המבוססת על מושג

האנימיזם .

47

משמעותו של המושג היא האמונה בקיומן של ישויות רוחניות בכל התגלויות הטבע -

.
הדתות והתפתחותן עד לדתות המונותאיסטיות .

בני אדם  ,בעלי תיים  ,צמחים ודוממים טיילר פיתח על בסים מושג זה תפיסה אבולוציונית של ראשית
התאוריה האבולוציונית של טיילור הותקפה קשות

48

במהלך השנים הן מצד אנתרופולוגים שתקרו בשטה חברות ילידיות הן מצד חוקרי דתות שלא מצאו

.

עדויות להתפתחות שתיאר עם זאת קיומו של האנימיזם כתפיסת עולם דתית ופסיכולוגית נמצא בעל
תוקף אוניוורסלי הן בחברות ילידיות הן בתרבויות שאימצו כבר את תפיסת העולם המונותאיסטית

בדרגה זו או אחרת  ,ללא קשר לתאוריות האבולוציוניות של טיילור על ראשיתן של הדתות .
תפיסת העולם האנימיסטית באגדות צפת מורכבת יותר ממה שמוכר בתרבויות הילידיות  ,כי היא

.

נשענת על תפיסות קבליות קדומות והדשות של עולם הנשמות  ,של הגלגול ושל התיקון זהו אמנם
סוג חדש של אנימיזם  ,אך גילוייו העיקריים דומים להפתיע לאנימיזם המוכר בתרבויות ילידיות

.

באזורים אחרים ובתקופות אחרות כיוון שאין אני עוסק כאן בתקר השוואתי של דתות  ,אין כוונתי
להשוות ולהעריך גילויים אלה של אנימיזם ואת מקומם בקבלה או בדת העממית היהודית שהתפתתה

.

בצפת עם זאת ראוי לציין שפרשנות מקורית ורבת השיבות לתפיסת האנימיזם כפי שהיא נחשפת

.

לפנינו בצפת היא זו של זיגמונד פרויד הוא הציע זיקה ותלות בין האנימיזם  ,המאגיה ויכל יכולתן

של המהשבות ' .

49

האחת של המאגיה בתפיסת העולם הצפתית ידוע

עדיין לתפיסת העולם האנימיסטית ,

ומוכר  ,אך היא לא נקשרה

ונראה שהסיפורים שבהם אני דן כאן מצביעים על קשר כזה .

כל המתקרים שעסקו במאגיה בחם -ות ילידיות הצביעו על קשר חד  -משמעי בין המאגיה שהתפתחה

מחייתן .

באותן חם -ות לבין המרהב האקולוגי של אזור

50

ואכן חשיבותה העקרונית של תפיסת

העולם האנימיסטית בסיפורים הצפתיים שסקרתי כאן בכך שהיא מצביעה על קרבה רבה אל העולם
47

48

.
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הטבעי הסובב את החברה הצפתית  ,האנימיזם צמח בחפרות השונות מתוך קרבה מיוחדת אל הטבע ,

.

מתוך תלותן המוחלטת  ,הפיזית והחברתית  ,של אותן חפרות בעולם הטבעי הסובב אותן תלות זו
הביאה בעקבותיה את הצורך בהכרה ובהבנה של אורחות בעלי החיים  ,הצומת והדומם והתנאים

.

האקלימיים שבהם הם תלויים ביטויה הסמלי של תלות זו היה הענקת חיים לכל אחת מישויות

.

אלה אמנם בצפת של המאה השש  -עשרה לא התקיימה עוד תלות מידית כזו של תיים ומוות בעולם

.

הסובב  ,אך התקיימה תלות אחרת  ,מכרעת אף היא  ,תלות של קדושה כיוון שבמקומות אלה ממש
התרחשו האירועים שמסופר עליהם בכתבי הקודש  ,הרי הם בעלי מעמד אונטולוגי שונה מזה של כל

.

מקום אחר משמעותה הסמלית של הכרה זו היא הענקת תיים לטבע על כל גילוייו  -אבן וענן  ,עכבר

.

ועגל  ,עצים ונהרות  :הכול חי ומדבר  ,כואב ומחתנן ומתפש דרך של תיקון ותשובה דומה שאנימיזם
זה נתגבש כמי בזיקתם של ראשוני המיסטיקאים הצפתים בתקופה זו  ,ר ' שלמה אלקבץ ור ' משה

.

קורדובירו  ,לארץ  -ישראל בסיכום עיונה במשנתם בסוגיה זו כתבה ברכה זק  [ ' :אלקבץ

וקורדובירו ]

רואים את ארץ ישראל כבעלת מהות מיסטית מיוחדת במינה  ,ההופכת אותה מארץ בעלת תכונות
של דומם -

לארץ בעלת תכונות של חי ' .

51

.

בסיפורת העברית של ימי  -הביניים נדירה עד להפתיע הסוגה של סיפורי בעלי חיים לבד מקבוצת
סיפורים קטנה בחיבור בן המאה העשירית ,

' אלפא

ביתא דבן סירא '  ,והתרגומים העבריים של ' כלילה

ודימנה ' ו ' איגרת בעלי תיים '  ,ידועים לנו סיפורי בעלי היים בודדים בספרות העברית של ימי -

הביניים .

52

אף חיבורו של ברכיה הנקדן  ,המקיף והמקורי שבחיבורים העבריים שבמרכזם בעלי תיים ,

אינו אוסף של סיפורי בעלי חיים  ,אלא של משלים  ,כלומר בעלי החיים אינם פועלים שם מכוח

עצמם  ,אלא עשרה להתנהגות האנושית .
חיים בספרות האירופית של התקופה

53

) ( bestiary

זאת לעומת העושר העצום של מחזורי סיפורי בעלי
שרווחו הן בעל  -פה הן בכתב  ,הן בפרוזה הן בשירה ,

ושהיו מן המאפיינים הבולטים של ספרות ימי  -הביניים

האירופית .

54

על רקע זה בולט ייחודם הרב

של סיפורי צפת בתרבות היהודית של שלהי ימי  -הביניים  :ראשית  ,הם כוללים כמות גדולה יחסית

.

של סיפורים שבמרכזם עומדים בעלי חיים  ,צומחים ודוממים על רקע מיעוטה של סוגה זו בתרבות

.

היהודית של ימי  -הביניים  ,בולטת מאוד הפופולריות שלה דווקא במקום הזה ובזמן הזה שנית ,
בסיפורי צפת אין אלה לעולם משלים  ,המתייחסים לעולם האנושי באופן אלגורי ; אלה סיפורים

המתארים באופן אותנטי את עולמם הפנימי  ,עולם הנשמות  ,של בעלי תיים  ,דוממים וצומחים .
מדוע לא צמחו סיפורים כאלה במהלך אלף שנות ימי  -הביניים  ,אך התפתחו באופן כה אינטנסיווי
בעשרות השנים שבהן פרחה התרבות היהודית

,

בצפת ?

התשובה על כך נעוצה לדעתי במפגש

 ,עמ ' . 322

51

זק לעיל  ,הערה

52

ראו עליהם  :ע ' יסיף  ,סיפורי בן סירא בימי הביניים  ,ירושלים תשמ " ה ,

) 22

עמ ' 104 - 77

.

דוגמה לסיפור בודד כזה היא

משל השועל והזאב בבור בנוסחיהם של רב האיי גאון ( תשובות הגאונים  :סנהדרין  ,מהדורת ב " מ לוין  ,ירושלים

.

תרצ " א  ,עמ ' שמג ) ושל רש " י ( לסנהדרין לט ע " א ) וראו גם  :יסיף ( לעיל  ,הערה , ) 3
53
54

עמ '

290 - 288

.

ראו  :משלי שועלים לרבי ב -כיה הנקדן  ,מהדורת א " מ הברמן  ,ירושלים ותל  -אביב תש " ו .
ג  , " Middleתו The Beast Within: Animals
מתוך הספרות הרבה ראו למשל  :ש  , New Yorkוש
; London 1994

וכן  Oiord :ש

"

)

,

1 . ] . Salisbur

~
'Jones, 'Bestiary
, Encyclopedia o( Medieval Folklore , 1 , Santa Barbara, Denver

 . 95- 100קק  , 2000 ,והספרות העדכנית הנמסרת בשניהם .
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המחודש  -הפיזי  ,הדתי והפסיכולוגי  -עם המרהב ועם פרטי הטבע המאכלסים אותו אין בסיפורים
הללו התפעלות מיפי הטבע או מעושר מראותיו  ,בבחינת ' מה יפה אילן זה '  ,אלא התבוננות מעמיקה

.

בו למען תכליות תאולוגיות מובהקות כאשר הילכו האר " י ותלמידיו ברחובה של
את מבטם דווקא באבן אחת בקיר בית

טפריה ומיקדו

הכנסת  ,מטרתם הייתה כמובן לזהות את הנשמה הטמונה

באותה אבן  ,כראיה לגלגולן ולתיקונן של הנשמות בדרך לגאולה ; אבל לניתוח התאולוגי הרי קדמה
התבוננות בעולם הסובב  ,בקיר  ,באבנים המשובצות בו  ,בייחודה של אבן אתת לעומת

האחרות .

אימתי נתקלנו ביהודי שהקדיש תשומת לב לעכבר המציץ מהורו כדי לתפש לו מזון ? האר " י  ,על פי
הסיפור  ,לא רק ראה אותו  ,אלא אף הכיר באופיו האנושי  ,וציווה ללכוד אותו כדי שיוכל להתבונן

בו מקרוב ולשותה עמו  ,גם העצים והנהרות שכל אדם עובר על פניהם יומיום בלא להבחין בהם כלל

.

 -האר " י וחבורתו עצרו  ,התבוננו בהם  ,הבחינו בייחודם  ,ובנו עליהם את תפיסתם המיסטית מה

יכול להיות שגרתי ויומיומי יותר מענן המקדיר את שעת הצהריים ? כדי לראות בענן זה את הסיטרא

.

אהרא יש ראשית כול להבחין בו  ,להתבונן בו במבט מקרב )  ( gazeולשים לב לייחודו לכאורה יכול
היה הדפי לקרות בכל מקום  :באשכנז ובאפריקיה  ,בתימן ובאיטליה  ,אך בפועל לא כך קרה ; עצמתה

.

של התופעה בסיפורי צפת היא בולטת כל כך  ,מ -ורה כל כך  ,עד שאי אפשר להתעלם ממנה אי
אפשר להסביר את הפתיחות הגדולה הזו אל הטבע הסובב  ,את עשרות הסיפורים שבהם פרטי הטבע

.

 חי  ,צומת  ,דומם  -מדברים ונחשפים  ,אלא באמצעות המפגש עם הארץ לא היה זה מפגש שלתיירים ועולי רגל שבאו לעלות לרגל לקברים הקדושים או לתור את ערי הקודש  ,אלא של אנשים

שהיו את חיי היומיום שלהם על האדמה הזו  ,שהיו תלויים בה  -מי במישרין  ,מי בעקיפין  -באופן

.

פיזי  ,תפרתי ורותני בצפת  ,כמו בחברות אחרות שבהן התפתח האנימיזם  ,הוא צמח בתוך תברה

ילידית  ,שהעולם הטבעי הסובב אותה היה עבורה גם צורך קיומי וגם משאת נפש .
ה  .המרחב

המלתל
מה נחמד היה הדבה לו אך יכולנו לעבור ולבוא אל בית המראה ! מובטח

לי כי ,הו ,דברים כה יפים יש בו ! נניח רגע שיש איזו דרך לעבור ולהכנס

שמה  ,נניח שהזכוכית כולה נתרככה כמלמלה  ,ואנחנו יכולים לעבור בה [ . . .

]

והזכוכית  ,ברי כי אכן החלה נמוגה  -נפוגה ממש כערפל כסף בהית עוד רגע
ואליס עברה בעד לזכוכית  ,ובקפיצה אחת ירדה אל תדר המראה
( ל ' קרול ,עליזה בארץ המראה  ,תרגם א ' אמיר [ תל  -אביב , ] 1951

עמ ' - 10

) 11

' ספר התזיונות ' לר ' חיים ויטאל הוא אחד החיבורים המעניינים שנכתבו בצפת בתקופת גדולתה

.

ומיד אתריה הוא מתעד מאות חלומות וחזיונות שתלם והזה ר ' חיים ויטאל בימי חייו  ,בצפת ,

.

בירושלים ובדמשק  ,וחלומות שתלמו עליו אתרים ' ספר התזיונות ' הוא אחד המאגרים המרתקים
ביותר של נרטיבים בעלי אופי פנטסטי שנכתבו בראשית העת החדשה  -אצלנו או בכל תרבות

.

אתרת בחזיונות סיפוריים אלה יש נוכחות בולטת ליסודות של מקום ומרהב  ,ויש להם חשיבות

קתדרה

קתדרה

עלי יס

90

ממשית להבנת תפיסת המרחב בתקופת צפת  ,וזאת באמצעות התודעה היוצרת של אחת המרתקות

שבדמויותיה  ,ר ' חיים ויטאל .

.

שאלת האותנטיות של חלומותיו של ר ' חיים ויטאל העסיקה לא מעט את תוקרי התקופה הספר

.

כולל חלומות וחזיונות המתוארכים עד שנת שע " א  ,כמעט עד סוף ימיו האם כתב את החיבור

במהלך תקופה ארוכה  ,ואת ההלומות האחרונים הוסיף בשנים או בחודשים האחרונים לחייו ? וכיצד
ייתכן שזכר חלומות שתלם למעלה מחמישים שנה קודם להעלאתם על הכתב ? האפשר שרשם לעצמו
את החלומות למתרת שנתלמו  ,ואת הרשימות הללו ליקט באתרית ימיו וערך את ה ' קונטרסים '
הקרויים ' ספר

החזיונות ' ? 55

בנו הצעיר של ר ' תיים ויטאל  ,שמואל וי טאל  ,שערך מחדש את כתבי

אביו  ,כתב על כך דברים מעניינים :
אמר שמואל  :עד פה עזרני האל יתברך להשלים ספרי הרב הגדול אבא מארי זלה " ה  ,דבר לא נעדר מהם  ,מקטן
ועד גדול  ,מוגהים כיד ה ' הטובה עלי  ,ואחר כך מצאתי באמתחותי קונטרסים גם כן מכתיבת יד אבא מארי
ז " ל  ,מדברים הנוגעים אליו לשרש נשמתו

[ . ..

]

וכדומה לי שהרב אבא מארי ז " ל רצה להסתיר אותם לרוב

ענותנותו  ,שלא להודיע שרש נשמתו לרבים  ,ואני בעניי פחדתי פן אחרי יהיה הלקט ההוא שכחה  ,לכן גמרתי

בלבי לעבור על רצונו ועמו ז " ל הסליחה  ,ורציתי לכתוב אותם על ספר ויוחקו למען יעמדו ימים רבים [ . . .
אלו הדברים שאמר לי מורי [ האר " י ] זלה " ה [ זיכרונו להיי העולם הבא ] הנוגעים לי ולשרש

נשמתי .

]
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המשפט האחרון המובא כאן הוא ראשיתו של החלק הרביעי ב ' ספר החזיונות '  ,כלומר אלו דברי
ר ' תיים ויטאל עצמו  ,ושמואל ויטאל העתיק מיד בהמשך את סופו של חלק זה ; דבריו של הבן

מכוונים אפוא בעיקר ל ' ספר החזיונות '  .אפשר להבין את דם -יו של שמואל ויטאל כאן בשני אופנים .
ייתכן שהוא מצא את הקונטרסים  -כנראה ארבעת החלקים שמהם מורכב ' ספר החזיונות '  -כשהם

.

כתובים וערוכים על ידי ר ' חיים ויטאל  ,והוא רק הביאם לדפוס כדי שישתמרו לדורות אבל ייתכן
גם שהוא מצא את הרשימות שכתב ר ' תיים ויטאל במשך השנים  ,וסידרן בארבעת החלקים המוכרים

כיום  ,ואם כן מלאכת התיבור היא שלו  ,והיא נעשתה שנים לאחר מותו של ר ' תיים ויטאל .
כך או כך  ,על פי עדותו של הבן נמצאו הדביים בכתב ידו של ר ' חיים ויטאל  ,ואין סיבה לפקפק

.

באותנטיות של חלומותיו העובדה שר ' תיים ויטאל הקפיד לציין לגבי כל תלום את היום והשנה
המדויקים שבהם תלם אותו או חלמו אותו אתרים  ,ושהוא עצמו היה רואה בזיוף תאריכים או חלומות

כאלה חטא קשה  ,מבססת מכיוון אתר את האותנטיות של תלומות וחזיונות אלה  .אין טענה זו באה

.

לומר בשום פנים שכך בדיוק חלם ר ' חיים ויטאל או תלמו וחזו אתרים את הדמיים אפשר לשער

שכאשר העלה את חלומותיו על הכתב  -ואפילו היה זה ביום שלמתרת ההלום  -הוא ראה  ,עיצב

.

ופירש אותם על פי נטיותיו וכפי שהשב שעליהם להיות משמעותו של מושג האותנטיות שאני
משתמש בו כאן היא אפוא שאין לפנינו מלאכת זיוף  ,עיבוד או המצאה מכוונים  ,אלא ביטוי אמתי

למחשבותיו של ר ' תיים ויטאל  ,לדימוי העצמי

שלו ובעיקר לחרדות ולנירוזות העמוקות שהיו נחלתו

כל ימיו .
55

על שאלות אלה ראו  :ד ' תמר  ' ,חלומותיו וחזיונותיו המשיחיים של ר ' חיים ויטאל '  ,שלם  ,ד ( תשל " ד )  ,עמ '
229 - 211

56

.

ויטאל ( לעיל  ,הערה

) 22

 ,הקדמה לו  ,עמ ' קכה.

יבשדות ובמדם  -ומי  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

תדדה

91
~

[ שנת

של " ז ]  .חלמתי שהייתי בשוק  ,בפתה הר ' יהודה עונקנינא וארא אדם אהד ארוך יותר מן שלש

שלושים ] אמות מושכב שם לאורך הדרך

[צ" ל :

ההוא  ,מן הפתה ההוא עד קרוב לפני פתח בית הר ' יוסף קארו ז " ל ,

והיה שוכב על המטה  .ואמרתי לו  :מי אתה ? ויאמר לי  :אני הוא אדם הראשון אביך [ ר ' חיים ויטאל הוא גלגולו

של קין ]  ,ואני חולה מאד שוכב פה  ,לכן בבקשה ממך  ,אתה היים בני  ,הבא לי מן הנות הרופא משקין ותרופות

טובות להחזיק לבי ההלש מרב החולי  .והלכתי והבאתי לו ויאכל וישת  .ואיקץ .

57

השוק

בצפת ,

1924

(ארכיון התצלומים
בספריית יד בעצבי ,
אוסף ברציון

מרהב הקיום של התלום הוא הרחוב הצפתי  -מחנויות השוק ועד פתת ביתו של ר ' יוסף קארו  .היה

.

זה קרוב לוודאי רחוב מרכזי והומה  ,שהיה מוכר היטב לאנשי צפת מציאות יומיומית ראליסטית
זו הופכת למציאות סוראליסטית כאשר בתוך הרתוב  ,מקצה ועד קצה  ,מונחת מיטה ארוכה ועליה

.

שוכבת פרקדן דמותו הענקית של אדם הראשון אך הדמות הענקית  ,אולי אפילו המפלצתית  ,אינה

.

מעוררת אימה אלא חמלה  ,כי האדם שוכב חולה וחסר אונים  ,ונזקק לעזרתו של התולם לו היה
אותו חולה ענק דמות אנונימית  ,אפשר היה באמת לראות את המציאות החלומית המתוארת כאן

.

כסוראליסטית אך התולה חסר האונים אינו אלא אדם הראשון  ,הנזקק לעזרת בנו  ,חיים ויטאל ,

.

גלגולו האחרון של קין  ,ועל כן האירוע הוא התרחשות מיתית מובהקת חדירתו של יסוד מן הזיכרון
הקולקטיבי של העפי הרתוק אל המציאות הממשית  ,השגרתית והראליסטית יוצרת מניה וביה

.

נוכחות מיתית  ,ונוכחות זו מוציאה את המציאות מידי פשוטה המציאות הצפתית השגרתית הופכת
בתלומו של ר ' תיים ויטאל למציאות מיתית  ,מכוח פעולתם של כוחות בראשיתיים המשנים מיסודו

את אופן הקיום המרחבי  -הראליסטי שלה .
57

.

היים ויטאל  ,ספר החזיונות  ,מהדורת א " ז אשכלי  ,ירושלים תשי " ד  ,ב  ,כה  ,עמ ' סא מהדורה חדשה של החיבור
ראתה אור לאחרונה  :ספר החזיונות  ,מהדורת ע ' מנצור  ,ירושלים תשם " ב המהדיר טוען שהעתיק מכתב ידו של

.

ויטאל  ,אך זוהי מהדורה שעברה צנזורה כלשהי  -לדוגמה בכל מקום שבו מופיע שמו של ר ' יעקב אבולעפיה

.

לשלילה ( וכך הוא ברוב הופעותיו כאן )  ,נמחק השם מכל מקום ההערות והמפתחות שהוספו למהדורה זו מועילים

ואף חשובים .

כהנא )

חדרה

צלי יסיף

92

-

ר ' חיים ויטאל חלם את החלום  ,על פי עדותו  ,בשנת של " ז  ,כלומר כחמש שנים לאחר מות

.

האר " י  ,כאשר אירועי ימיו האחרונים עדיין היו טריים בזיכרונם של המקורבים אליו בחלקים
נכבדים של ' ספר ההזיונות ' נתפס האר " י כאביו הרוחני של ר ' חיים ויטאל  :המחפי התרעם כאשר

האר " י לא נראה אליו בהלום או בחיזיון תקופה ארוכה  ,והוא פנה אליו בעת

משמריו הנפשיים או

.

החברתיים התכופים וביקש בו חיזוק ותמיכה דמותו הבינארית  -הניגודית של האב הקדמון  ,אדם
הראשון  -שהוא ענק אדיר אך חסר אונים הנזקק לעזרתו של ר ' היים ויטאל  -מקבילה באופן

מפתיע לדרך שבה הצטיירה דמותו של האר " י בעיני ר ' חיים ויטאל ושאר תלמידיו  :הוא המנהיג
המיתי  ,בעל הכוחות האלוהיים  ,אך בימים האחרונים לחייו תלמידיו באו ויצאו אצלו  ,והוא שכב

.

חולה וחסר אונים ניגוד זה בין הדימוי המיתי של האב  -המנהיג לבין חולשתו בפועל חולל אצל

תלמידי האר " י משמי נפשי עמוק ( האופייני לכל קבוצה משיחית שחולשתו האנושית של מנהיגה

נחשפה כשהלך לעולמו  ,והמשם -בא לידי ביטוי בהלום זה בסמל המיתי של אדם הראשון .
מיטתו של אדם הראשון מונחת בחלום בין השוק לבין ביתו של ר ' יוסף קארו  .אם השוק מסמל
)

את חיי החומר והיומיום במציאות הצפתית  ,ור ' יוסף קארו מסמל את חיי הרות שלה  ,הרי דמותו
המיתית של אדם הראשון  ,המתוהה בין שני מקומות אלה  ,מתווכת בין שני הקצוות של המציאות
הצפתית  :זה של הפעילות החומרית  -הכלכלית הדינמית והפורייה וזה של תיי הרות שנתהוו בעיר

.

על כל גיוונם ועושרם אם צדקתי בזיהוי דמות הענק השוכב ברחוב הצפתי עם דמותו של האר " י ,

.

הרי ר ' תיים ויטאל ראה בו מתווך בין המציאות החומרית לבין ההוויה הרוחנית של צפת האר " י ,

להבדיל מר ' תיים ויטאל  -שהיה חדל אישים מוחלט בתחום התומרי ונותר עני מרוד כל חייו  -היה
סותר אמיד  ,ועוד בהיותו איש צעיר במצרים הקדיש מעתותיו למסתר
של האר " י בחומר הפריע לר ' חיים

ויטאל ?

בין  -לאומי .

58

האם עיסוקו

האם ראה בזה פגם וערעור על קדושתו המוחלטת של

מורו  ,ועל כן הוא שוכב שם ברתוב  ,בין תומר לרות  ,תסר אונים ונזקק למי שעולמו  -בעיניו לפחות
 -הוא רק עולם הרוח

בטהרתו ?

.

אפשר שכן הוא אך מכל מקום הרחוב הצפתי כזירת מאבק מיתי

בין עולם החומר לעולם הרוח והתורה בא לידי ביטוי ברור וחד בתלום זה .
חשוב ועקרוני הוא המעבר מן הממד הארצי אל הממד המיתי  ,הפנטסטי  :בתיאורים אלה מוצגת

צפת באופייה הארצי  ,הממשי  ,אך היא הופכת לנקודת מוצא  -אולי נכון יותר  :למסלול המראה

 אל המרחב המיתי והפנטסטי ..

יב אייר [ שס " ז ] הלמה רחל האשכנזית  ,שהיתה יושבת שם בצפת במרפסת עליה שלה אשר אני דרתי שם ,

.

ותרא אותי מעופף ויורד מן השמים וירדתי שם והייתי מספר לה גודל מעלתי אשר לי שם והמראות הגדולות

.

שראיתי שם וגם כי בהיותי שם נתנו לי מפתה אחד  ,ויאמרו לי  :לך לאוצר פלוני אשר כאן  ,אשר עדיין לא

.

נפתח מיום שנברא העולם ופתה אותו בזה המפתה  ,כי אין רשות לשום אדם לפותחו אלא אתה והלכתי שם

58

ראו לדוגמה  :א ' שוחטכן  ' ,מקורות חדשים מן הגניזה לפעילותו המסחרית של האר " י במצרים '  ,פעמים 16 ,
( תשמ " ג )  ,עמ '  ; 64 - 56מ ' בניהו  ' ,תעודות מן הגניזה על עסקי מסחר של האר " י ושל בני משפחתו במצרים '  ,מ '

בניהו ( עורך )  ,ספר זכרון להרב יצחק נסים  ,ד  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ ' רכה  -רנג ; א ' דוד  ' ,הלכה ופרקמטיה בתולדות

האר " י '  ,מהקרי ירושלים במחשבת ישראל  ,י ( תשנ " ב ) ,
[ 9 - 40

 .עע

2003 ,

Stanford

,

עמ '

297 - 287

.

,
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the Cosmos: Isaac Luria and His Kabbalistic:
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 ,בשדות

ובמדם  -ואי  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

93

.

עם מלאך אהד גדול ששלחו עמי  ,שיראני מקום האוצר ההוא ושם ראיתי חכם אהד גדול שנפטר זה ת " ק שנה
ויאמר לי  :הנני מייעץ אותך  ,שלא תפתההו עתה  ,פן יעכבו אותך פה ולא יתנוך לירד עוד בעולם השפל ,

ומרוב אהבתי אותך אני מיעץ אותך כן . . .

ושמעתי עצתו וארד בעולם

הזה .

59

בחלום או בחיזיון זה לא צפת היא המרהב המיתי  ,כמו בחלומות אתרים  -ממעל לה או מסביבה
קיים עולם אתר  ,פלאי  ,שהיא משמשת לו עוגן ונקודת מוצא  ,לכאורה יכלו ר ' חיים ויטאל והאישה
התולמת לראות אותו חיזיון שבו הוא יורד במעופו מן השמים בלא כל קשר לצפת או למקום

.

קונקרטי כלשהו אך החלום  ,שנחלם שנים רבות לאתר שר ' חיים ויטאל אכן התגורר בחצרה של רחל

האשכנזית ( אברליין )  ,פותת דווקא במרחב הקונקרטי  :המרפסת של עליית הגג שממנה הייתה האישה
צופה על התצר והרחוב הגובל בה  ,והוא אף מסתיים באותו מרהב  :ר ' חיים ויטאל תוזר ממעופו

.

המופלא ושב אל מקומו המקום הממשי משמש כאן נקודת מוצא  ,בעצם הוא המסגרת הקונקרטית

שבתוכה מתרחש האירוע המיתי או הפנטסטי .
הנרטיב הפנטסטי הוא בעל אופי מיתי או מעשייתי מובהק  :הוא מספר על גיבור מעופף ( בדומה
לפרסאוס למשל ) המקבל לידו חפץ מאגי  :מפתה

(

במקום כלי הנשק המופלא אצל הגיבור המיתולוגי .
)

בעזרתו הוא אמור לפרוץ למקום נסתר וסגור  ,בדרכו הוא פוגש בעוזר על  -טבעי ( המעניק ) או בשומר
הסף  ,וזה מזהירו מפני המעשה שממנו לא יוכל לשוב ( למשל ירידת אורפאום

לשאול .
)

הגיבור

המיתולוגי בדרך כלל אינו נשמע לעצה  ,ומצלית במשימתו ( למשל הריגת הדרקון והצלת הנסיכה ) ;

.

גיבור חלומה של רחל האשכנזית דווקא נשמע לעצה ונמנע מלהשתמש במפתח כמו בתלומות אחרים

.

נעשה כאן שימוש מרתק במאפיינים הסיפוריים של המיתום או המעשייה העממית הזיקה בין התלום
לבין עולמה של המעשייה העממית היא תופעה ידועה ונפוצה מאוד ,

ואדון בה במקום אתר .

60

על פי האינטרפרטציה הקלסית של המעשייה המפתח  ,תרתי משמע  ,לפתרונו של ההלום הוא
במישור המיני  :ר ' תיים ויטאל  ,שהיה עדיין איש צעיר כאשר התטרר בביתה של רחל האשכנזייה ,

.

היפש את המפתה לזהותו המינית ובוודאי אף להזיותיו המיניות הוא ידע שהמפתח לכך בידו  ,אך
ידע גם שמשיפתת את ההדר האסור  -שהוא תמיד סמל לשאיפות מיניות מודחקות  -לא יוכל לשוב
ולהיות מה שהיה עד עתה  ,כלומר להקדיש עצמו לחיי רוה ופרישות ,

61

פרשנות כזו אפשרית  ,אך לא

נכון לנתק את החלום מן ההקשר של חייו ומצבו של ר ' תיים ויטאל הן בצפת בראשית שנות השבעים

.

של המאה השש  -עשרה הן שלושים והמש שנים מאוחר יותר  ,בדמשק  ,כאשר תלם את התלום לתקופה

המאותרת שייך דווקא חלקו הראשון של החלום  :ר ' תיים ויטאל זוכה בעולמות העליונים לכבוד
ולמעלה הראויים לו  -הוא היחיד בעולם כולו שניתן בידו המפתת להדר האוצרות  -בעוד שבדמשק
59

ויטאל ( לעיל  ,הערה  , ) 57ג ,

60

ראו לעת עתה :
35 -36 , 63 - 64

Fairy Tales , New

 .קק

הוד  -השרון , 1995
1 - 16

 .קע

יב  ,עמ ' פט .

; York 1977 ,

עמ '

23 - 21

Dallas 1987 ,

.

,

ת ' אלכסנדר  ' ,חלומות בספרות העממית '  ,מ ' ריימונד ( עורכת )  ,מפגשים בחלום ,
על התאוריות הרואות בחלום את מקורה של המעשייה ראו :

.Interpretation ofFairytales,

המעשייה של אדיפוס אצל פרויד :
פורסם במקור בשנת
61

1900

ראו  :בטלהיים ( שם )  ,עמ

Enchantment: The Meaning and Importance 0

,

7he Uses 0

8 . Bettelheim ,

362 - 368

.

' 303 - 299

.

 .עק

,

 -Franzתסג

M. L .

הדיון הקלסי הוא כמובן השוואת חלומות אדיפליים והמיתוס -

1991 ,

London

,

of

Freud, The Interpretation

.

 5 .הספר

ץתדרה

קתדרה

עלי

94

יס
-

.

היה מושפל ודחוי ר ' חיים ויטאל נזקק לחיזוק פסיכולוגי כזה רק בשלב האהרון והקשה ביותר של

.

חייו בהיותו צעיר בצפת  ,קודם שהופיע שם האר " י  ,היה ר ' תיים ויטאל בתקופת זינוק ופריתה
 -ובעיקר חיפושי

דרך .

62

המפתח להדר האסור הוא ביטוי מובהק לחיפוש כזה  :היפתח את חדר

האוצר  ,ואז לא יוכל לשוב עוד למקומו  ,או יירתע מכך  ,כי חיי ההווה חשובים ויקרים לו

יותר ?

הבחירה החד  -משמעית של ר ' חיים ויטאל בחזרה אל צפת הארצית והוויתור על האוצרות השמורים

לו בעולמות העליונים מבליטים את הקיטוב הבינארי שבין שני הקטבים בעולמם של אנשי צפת .
נקודת המוצא היא המקום הקונקרטי  :הרהוב  ,התצר  ,עליית הגג  ,המרפסת  -צפת הממשית כפי

.

שהצטיירה בתודעת תושביה גיבורי הסיפורים והחזיונות יוצאים ממנה אל עולמות חזיוניים שהם
עלולים להיטמע בהם ולא לשוב עוד  ,אך כאשר עומדת בפניהם הבררה  ,הם בותרים לחזור אל צפת
הקונקרטית  ,הארצית  ,חלום המפתת מבטא בדיוק התלבטות כזו  ,המתרחשת לאו דווקא במערך

הדרך .

השיקולים המודעים והרציונליים של הגיבורים  ,והמאפיינת אנשים צעירים בשלב חיפושי

לכן אין לבטל את האפשרות ששני כיווני הפירוש של החלום שלובים זה בזה  :התיפוש וההתלבטות
המינית כרוכים ושלובים בחיפוש ובהתלבטות בין העולם הממשי של מקום וחברה קונקרטיים לבין

הקיום הרותני המנותק מהם  ,קיום שמציעה תורת הסוד .
בכ " ט בתמוז שנת שס " ה חלם ר ' אליהו עמיאל  ,אהד מחבריו של ר ' חיים ויטאל בדמשק  ,ששניהם

.

בצפת  ,ושר ' חיים ויטאל לקח אותו לקמרות הצדיקים ר ' תיים ויטאל הוליך אותו לכל קברות
הצדיקים בתוך צפת וסביבותיה  ,ובשובם לעיר פגשו חבורת אנשי שם  :ר ' יוסף קארו  ,שלמה אלקבץ ,
משה קורדובירו  ,אלעזר אזכרי  ,משה גלאנטי  ,רבן יוחנן בן זכאי  ,ר ' עקיבא  ,ר ' מאיר  ,יונה בן

.

אמיתי  ,רבי יהודה הנשיא ועוד כהנה וכהנה התבורה יצאה אל בית המקדש  ,למערה שתחת המקדש ,

.

ובה המתין להם ' מורי ז " ל האשכנזי ' הוא ציווה להביא לשם את יעקב אבולעפיה  ,וכשהביאוהו היה
' לבוש בגדים שחורים וגם היה לו מסוה אחד שחור על ראשו ופניו וזקנו '  ,בעוד כל הצדיקים היו

.

לבושים לבן האר " י ציווה להלבישו לבן גם כן  ,אך הלבישו אותו ' מעיל קטן לבן מגיע עד כרעיו

בלבד '  .האר " י שלח את ר ' חיים ויטאל אל חגי הנביא כדי שזה ' יכתוב לי שטר בידו מכל מה שעפי ' .
לאחר שהתחייב ר ' חיים ויטאל לקיים את כל מה שהבטיח  ,התעורר אליהו עמיאל מתלומו  .יש
לתלום זה אחרית דבר מעניינת  -שבוע לאחר מכן  ,כאשר היה ר ' יעקב אבולעפיה מהלך בבית
הכנסת ( בדמשק ) בעודו שונה משניות  ,נחטפה מעליו באופן מסתורי כסותו השחורה  ,וכאשר פנה
לאתור לא ראה איש  ,וגם מתפללים אחרים ששהו בבית הכנסת באותו זמן לא ראו מאומה ,

63

עסקתי בחלום מורכב ומעניין זה במקום אחר  ,ודנתי שם במערכת היחסים רבת התהפוכות בין
ר ' חיים ויטאל לר ' יעקב אבולעפיה ובמשמעותה
62

להבנת הדינמיקה הבין  -אישית בצפת .

ראו למשל בהלום אחר שם  :כשהיה ר ' חיים ויטאל בן שמונה  -עשרה  ,בשנת י " ד  ,אמר לו פליל

64

אך יש

[ כנראה

מגיד

.

עתידות ] אחד  ' :דע כי בהיותך בן כ " ד שנה יבואו הרהורים רבים בלק  -להתרשל מעסק התורה על כרחך שתי שנים

.

.

ומחצה ואחר כך יזדמנו לפניך שני דרכים האהד לגן עדן והב ' לגהינם ואז תינתן הבחירה בידך  -ואם תבחר בדרך
גהינם לא יהיה רשע גדול ממך ואם תבהר בדרך גן עדן  ,תעלה בחכמה וביראת חטא על כל בני דורך  ,דם -שלא

ישוער  ,ולא נפל בדם  -יו

ארצה '

(

ספר ההזיפות [ לעיל  ,הערה  , ] 57סי ' ב עמ ' א .
)

 ,ג  ,יג  ,עמ ' פט  -צא .

63

ויטאל ( לעיל  ,הערה

64

ע ' יסיף  ' ,שוורים אלוהי זקן  :לדרכי בניית המיתוס של צפת '  ,מכאן  ,ד ( תשס " ה )  ,עמ

) 57

' 107 - 80

.

בשדות ובמדם  -ומי  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

חדרה

95

.

לחלום זה גם משמעות מרחבית  -מקומית בחלומו של אליהו עמיאל תופס ר ' חיים ויטאל את מקומו

-

של ורגיליוס ב ' קומדיה האלוהית '  -הוא מלווה  ,מנתה ומסביר לתולם הנבוך את פשר המראות
שבתוכם הוא מוליכו  :מקברות הקדושים בצפת וסביבתה אל מקום משכנם של אדם הראשון ,

אמיהם  ,יצחק ויעקב  ' -הישינים שוכבים במערה  ,ואבוקה גדולה מאד לפני אדם הראשון

לבדו .

.

ושלהביות ונרות לאין קץ נכללין בכלל השלהבת הגדולה של האבוקה  ,מראשה ועד סופה וישאלני

פנים בית הכנסה
ר ' יוסף קאש גצפת
( ציל ( סי ס  -ך ( שן )

ר ' אליה הנזכר  :מה המה אלה השלהביות ? ואמרתי לו  :אלו הן כל נשמות הצדיקים אשר הם כלולות
בנשמת אד' 0

65

-

ומשם אל בית המקדש והמערה המופלאה שתחתיו  ,אל מערת חגי הנביא  ,והזרה

אל בית הכנסת של ר ' יעקב אבולעפיה בדמשק .
בהלום זה  ,כמו בחלום המפתה  ,ר ' חיים ויטאל הוא דמות מתווכת בין המרהב הראלי של צפת ובין

.

המרחב המיתי המשיק לו ונמשך ממנו נקודת המוצא היא קברי הקדושים בצפת  ,המתוארים בהלום
בפירוט רב ; התיאור דומה להפתיע לתיאורו של ר ' תיים ויטאל עצמו את הקדדים הקדושים שנהגו

האר " י וחבורתו לפקוד  -הדמיון מפתיע שהרי החולם הוא לכאורה אליהו עמיאל ולא ויטאל .
תמונת ראליה המוכרת היטב לאנשי צפת  .בחזרתם של ר ' תיים ויטאל ואליהו עמיאל לעיר מתחילה
66

זוהי

הגלישה אל הממד המיתי  -הפנטסטי  :הם פגשו את בני זמנם  -יוסף קארו  ,שלמה אלקבץ  ,משה

,

 ,ג  ,יג  ,עמ ' צ .

65

ויטאל לעיל  ,הערה

66

ראו ב ' ספר הגלגולים ' ( לעיל  ,הערה  , ) 22הקדמה ל " ז עמ ' קפא  -קפה  ,ובחלקו הרביעי של ' ספר ההזיונות ' ( שם ,

שם .
)

) 57

קדרה

צלי

96

יסיף

קורדובירו ואתרים  -יחד עם התנאים רבן יוחנן בן זכאי  ,ר ' עקיבא  ,ר ' מאיר ורבי יהודה הנשיא

.

ועם דמויות מקראיות כמו יונה בן אמיתי  ,יוסף הצדיק  ,יהושע בן נון  ,כלב בן יפונה ועוד בהמשך
דרכם נכנסו ר ' היים ויטאל ואליהו עמיאל למערת הקבורה של אדם הראשון  ,אם -הם  ,יצחק ויעקב ,

.

וצפו בגופותיהם המונחות שם אפופות באור יקרות  ,שהוא נשמות הצדיקים הערבוב בין הדמויות
הראליות לדמויות העבר המיתיות מבטא יפה את תחום הסף  ,היינו את המעבר מן המרחב הראלי
אל המרחב הפנטסטי  ,בדרגות עולות של עצמה  :מן הרחוב  ,אל מערת הקבורה המופלאה של אדם

הראשון  ,וממנה  ,בקפיצת דרך מופלאה לא פתות  ,אל המערה שתחת בית המקדש .
המעבר אל בית המקדש מבטא לא רק מעתק גאוגרפי אלא אף מעם -בזמן  :התכנסות הצדיקים
בבית המקדש אינה יכולה להיות אלא אירוע משיתי  ,שמכוון ומונחה על ידי מי שנתפס בעיני התבורה

.

כמשיח בן יוסף  -הוא האר " י אין זו אפוא עוד תמונה מיתית המועתקת אל ההווה  ,כבחלומות
שהבאתי לעיל  ,אלא אירוע שיתרחש בעתיד  ,ככל תיאור אסכטולוגי  ,צפת הקונקרטית  -זו של

הקברים הקדושים והמערות המקראיות  -היא כאן נקודת מוצא לא רק אל העולם המיתי  ,אלא אל

.

ממד הזמן של העתיד המשיחי האפילוג שבו מסתיים סיפורו של תלום זה  -היעלמותו המסתורית
של הבגד השחור של יעקב אבולעפיה  -מבטא את התזרה אל העולם הקונקרטי של המציאות  ,בלא

.

לוותר על מציאותו של התלום  :מראה החלום הרי מתגשם באופן ממשי במציאות י 6כך מיטשטשים
כאן הגבולות שבין המציאות לבין החלום  :המרחב הקונקרטי פולש לתוך המרהב המיתי

ולהפך ;

.

החלום אוחז אחיזה איתנה במציאות ואינו מניה לה להשתחרר ממנו המרחב אינו עוד רק המקום שבו
האחתחרר

ופועלים בני אדם  ,אלא המקום שבו מתערבבים חומרי המציאות של הייו עם חומרי הפנטזיה

של דמיונו וחזיונותיו .
הביטוי התזק והמרשים ביותר של המרחב הצפתי כנקודת המוצא למרהב המיתי מצוי בחלום
מופלא שחלם ר ' חיים ויטאל בטבת שכ " ו  -כארבע שנים קודם שהגיע האר " י לצפת ודחק את חייה

.

הרוחניים לכיוונים חדשים ומוקצנים העובדה שאין האר " י נזכר כלל בחלום ארוך ומורכב זה מלמדת
אולי על האותנטיות שלו

(

במשמעות שנדונה כבר לעיל .
)

.

הטקסט פותח בהקדמת  -רקע לחלום  -בסיטואציה שקדמה לו כלומר ר ' היים ויטאל עצמו

.

הכיר בכך שאירועים שקדמו לחלום רלוונטיים לפרשנותו ולמשמעותו לאחר הקידוש בליל שבת
ה ' בטבת  ,בעיצומו של התורף הצפתי הקשה  ,ישב ר ' תיים ויטאל לסעודת השבת  ' ,והיו עיני זולגות
דמעה  ,נאנח ונעצב  ,על כי בעשר לחשוון שעבר נשאתי אשתי חנה הנ " ל וקשרו אותי בכשפים68

 ] . . . 1ומרוב דאגתי לא אכלתי כלל  ,ואשכב במטתי על פני  ,בוכה  ,עד שנרדמתי מרוב הבכיה ' .
ראשיתו של ההלום נעוצה במצוקה אישית קשה  ,ור ' חיים ויטאל חשף אותה ברגשנות רבה  .הוא

69

חלם כי זקן אחד  ,שלאחר מכן מתברר כי הוא אליהו הנביא  ,לקחו עמו כדי ללוות את שבת המלכה
67

68

69

לדברי רריך פרטי ראליה מתוך חלום או מעשייה המתגשמים במציאות מעידים על אמתות הנרטיב  ,ראו :
].
 . 206-207עק  Indianapolis 1991 ,ש , Bloomington
'Rdhrich , Folktales and

אירוע זה מתואר בפרוטרוט בספר החזיונות ( לעיל  ,הערה  , ) 57ד  ,ו  ,עמ ' קלט  ,ור ' חיים ויטאל האשים שם
באין  -אונותו את היותו גלגול של יוסף אשר זרעו נשפך דרך אצבעותיו
ויטאל ( שם )  ,ב  ,ה  ,עמ ' מב

.

.

( שדות ובמדם  -ותי  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

.

ביציאתה הם הלכו אל הפתח המערבי בתומת צפת  ,במקום שנמצא אז הה ' אן הידוע  ,וראו שם הר

.

גבוה ותלול  ,ואליהו דילג אליו כהרף עין לאחר תחינתו של ר ' חיים ויטאל אחז אליהו בידו והעלהו

.

לראש ההר הוא ראה שם סולם מוצב וראשו השמימה ובו שלושה שלבים בלבד  ,אליהו סירב לעזור

.

לו לעלות בסולם ונעלם מעיניו ר ' חיים ויטאל בכה שוב בכי מר  ,עד שראה ,
אשה השובה יפה כשמש נצבת על ראש הסולם ואהשבה בלבי שהיתה אמי ותאמר  :מה לך בני היים פה בוכה ,

.

.

ואני שמעתי דמעתך ובאתי לעזרתך ותפשוט ידה הימנית ותעלני לראש הסולם וארא והנה שם חלון גדול
עגול ,

ושלהבת אש גדולה יוצאה ממנו רצוא ושוב כמראה הבזק  ,בחוזק גדול והיא לוהטת כל הנמצא שם .

.
לה  :אמי אמי עזרני נא מהלהט הזה  ,בל ישרפני  .ותאמר  :אין לך עוזר מזה הלהט כי אם אתה בעצמך [ . . .

ואדע בנפשי כי היא להט החרב המתהפכת אשר בפתח גן עדן ואקרא במרירות נפש אל האשה ההיא ואמרתי

שים ידך על ראשך ותמצא שם צמר גפן לבן כשלג וקחהו ושים בחלון הלהט ויסגר ותעבור

] הנה

מהרה .

ר ' תיים ויטאל עשה כדפייה  ,ותש ששערותיו השחורות הפכו אז ללבנות כסמל למעת -מן הדין
( שתור ) אל הזכויות

(

לבן .
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כמה דומה כניסה זו דרך ' צמר גפן לבן כשלג ' אל העולם המופלא

שמעבר  ,לכניסתה של אליס דרך המראה ש ' נפוגה ממש כערפל כסף

בהיר ' !

כאשר עמי ר ' חיים ויטאל את פתח גן העדן התגלה אליו אליהו שוב  ,אתז בימינו והובילו אל תצר
מופלאה ,

ובה נהרות זורמים  ,גני פרי ' דשנים ורעננים '  ,ריתות נפלאים ועצים גבוהים ומטילי צל .

אף ויופות רבים קיננו שם  -הם דמו לאווזים לבנים ובמהלכם ' היו קורין משנה אתת או פרק אהד
וזוקפים צוארם ואוכלין תפוחים מן האילן בעצמו ואחר כך שותין מים מן הנהרות '  ,ור ' חיים ויטאל

.

הבין שאלה הם צדיקים בעלי משנה  ,כלומר אנשי ההלכה אליהו הוליכו למבנה גבוה ומופלא  ,וכאשר
הכניסו לתוכו ראה שם 'את השם יתברך יושב על כסא בצד כותל דרומי באמצעו  ,והוא כדמות עתיק
יומין  ,זקן וזקנו לבנה כשלג  ,מהודר עד אין תכלית '  ,והוא מוקף בצדיקים היושבים לפניו על גבי

.

מצעים ולומדים תורה מפיו ר ' תיים ויטאל הבין שאלה הם הצדיקים ' הנקראים בני עליה '  ,כלומר

אלה העוסקים בקבלה ; צורתם גם בעולם הבא היא כשל בני אדם  -בעוד בעלי המשנה הפכו לעופות

.

ואווזים  -והם אף זכו להיות נוכח פני הקב " ה בלא הפסק ר ' תיים ויטאל נפל על פניו לפני האל ,

.

אך זה אחז בידו  ,חיזק את נפשו והושיבו לימינו ' אז אמרתי לו  :ואיך אשב אצל ימינך במקום זה
והנה כבר הוכן לישב בו

הה " ר

יוסף

קארו ?

ויאמר לי  :כן תשבתי בתהלה  ,ואחר כך נתתי לו מקום

.

אחר ונתתי לך מקום זה וכבר הכינותי לך ' ר ' תיים ויטאל ביקש מן האל להישאר עמו ולא להזור

.

עוד ' בעולם השפל '  ,כי הוא ירא פן יחטא ויאבד את מקומו לימין האל אך האל הבטיחו שיעמוד בכל
הניסיונות  ,ושמקומו שמור לו  ' ,אז ירדתי משם מן העליה הנזכרת  ,אני לבדי  ,ומצאתי עצמי עומד בזה

העולם השפל בתלום עצמו  ,ולא ראיתי שום דבר מכל מה שראיתי כשעליתי בראשונה ' .
כפי שהוליך ורגיליוס את רנטה בשבילי גן העדן ור ' חיים ויטאל הוביל את אליהו עמיאל בחלום
בין

קברות הקדושים ומערות

בית המקדש  ,כן הוליך אליהו הנביא את ר ' תיים ויטאל הצעיר

.

בשבילי צפת וגן העדן שמעליה בחלום זה  ,הגם שהוא שייך לתקופה מוקדמת  ,ניכרים בבירור רוב
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כאן מתגלה פרט נוסף מחייו של ר ' חיים ויטאל  ,ששערותיו הלבינו עוד בבמרותו  ,כך שנוסף על קומתו הנמוכה ,

חולניותו וחולשתו השפנית התל תהליך הזדקנותו מוקדם יחסית .

97

יותדרה

"

חדרה

צלי י "יו
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המאפיינים של החלומות שציינתי עד עתה  ,ראשון להם הוא התחום הגבולי  ,תהום הסף  ,המתווך בין

.

המרחב הראלי למרחב המיתי הזקן שהזמין את ר ' היים ויטאל להתלוות אליו היה

' כדמות הרב

חיים

הלוי אשכנזי ז " ל  ,שכיני '  ,כלומר זוהי דמות ראלית שהפכה לדמותו של אליהו רק בדלגה אל המצוק

.

הגבוה שממנו פתת גן עדן אף נקודת המוצא של ההלום היא כזו  :הוא ההל בתפילת מנחה של שבת
בבית הרב  ,ושכנו של ר ' חיים ויטאל הוציאו משם והוליכו ברחוב הצפתי עד הומת העיר העתיקה ,

.

מעבר לח ' אן ולפתה ההומה  ,אל הר נישא ממערב לעיר רק בשלב זה התרחש המעבר אל המציאות

.

הפנטסטית  :ההר הנישא הפך לפתח גן העדן  ,והשכן הזקן הפך לאליהו הנביא המרחב המיתי נמשך

.

אם כן מתוך המציאות הצפתית הקונקרטית כאן הדרך מרחובה של צפת עד להר שמחוץ לחומה
היא מסלול המראה ממש  ,שממנו זינק ר ' היים ויטאל אל ראש ההר  ,וממנו אל גן העדן ומשכנו

.

של הקב " ה מה שהופיע כמעט בכל ההלומות והחזיונות שהצגתי עד כה  ,בא כאן לידי ביטוי פרור

וחד  -משמעי .
מאפיין בולט נוסף הוא השפעת המתהים האישיים  ,חרדותיו ודימויו העצמי של ר ' היים ויטאל
על תוכנו ועל מבנהו של החיזיון שבהלום  ,האישה התשובה והיפה שציפתה לו בראש הסולם המוליך
לגן עדן  ,אישה שהוא זיהה כאמו  ,הדגישה שהופעתה היא תוצאת בכיו ודמעותיו  -לכאורה הבכי

.

על שאין הוא יכול לעלות במעלות הסולם התלול אך ר ' חיים ויטאל נרדם בעודו בוכה על

האימפוטנטיות הנמשכת מאז נישואיו ועל הקרי שאירע לו בתכיפות בגלל ' קשירה ' זו  ,והבכי על

.

עליבותו ואין  -אונותו לא פסק עם השינה  ,אלא נמשך לתוכה הופעת האם היא אפוא תגובה קודם

.

כול על בכי זה  ,ולאו עשרה על בכי סמלי בשל חוסר היכולת לעלות בסולם האישה החשובה וה ' יפה
כשמש '  ,שהיא אמו  ,ושבאה אל ר ' ביים ויטאל דווקא באבלו על אין  -אונותו המינית  ,מזכירה מאוד

את דמותה של אם ההמלה המובהקת  -מרים אם ישוע הנוצרי  ,אשר הייתה במהלך כל ימי  -הביניים

גם אם גם אהובה .

71

אפשר שיש בתלום זה רמז לקשר אדיפלי בין האיש הצעיר לבין אמו החזקה ,

קשר שאימפוטנצייה עשויה להיות אחת מתוצאותיו  ,ויותר מכך  ,פתת גן העדן שהאם הצביעה עליו
והדריכה את בנה כיצד לחדור דרכו הוא בעל קונוטציות מיניות מובהקות  :הצמר גפן שדרכו הוא

.

הודר  ,להט האש  ,הפתח הצר אמו  ,שהביאה אותו לעולם דרך פתת ערוותה  ,היא שהדריכה את

ר'

תיים ויטאל  ,שלקה באין אונות  ,כיצד לחדור דרך הפתח שנראה לו כי אין הוא יכול לעבור בו .
הקשר אל המתחים בחייו האישיים של ההולם אינו מסתיים כאן  .בתוככי גן העדן צפה ר ' חיים
ויטאל בשני סוגי צדיקים  :אלה שהפכו לאווזים לבנים  ,הם בעלי הלכה  ,ואלה שנותרו בצורתם

.

האנושית  ,הם ' בעלי קבלה  ,ואלו הן בני עליה ' בעלי ההלכה סובבים בשבילי גן העדן  ,שונים

.

משניות  ,נהנים מפרותיו  ,וזוכים מפעם לפעם לחזות בזיו השכינה בעלי הקבלה שוהים לעד בחברת

.

האל וזוכים לשמוע תורה מפיו ללא הפסק יתר על כן  ,האל העביר את ר ' יוסף קארו מן המקום

.

הסמוך אליו והזמין את ר ' היים ויטאל הצעיר לשבת לצדו  ,במקום המכובד ביותר ר ' יוסף קארו כפי
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מתור הספרות המגפה ראו :
1976

.

the Virgin Mary, New

,

0

"

] Her 5 )% : The Myth and the

11ג

,

0

4 . Warner, Aloneן

יזסצ וראו עתה  :א " י גרין  ,השכינה  ,מרים הבתולה" ושיר השירים  :הרהורים על סמל קבלי בהקשרו הנוצרי ,

ירושלים תשס " ג .

בשדות ובמדם  -וא '  :על מרחב ומשמעות באגדות צפת

99

היה בזמנו של החלום המנהיג המוכתר של חכמי צפת  ,ואולי הגדול בחכמי ישראל במחצית השנייה

.

של המאה השש  -עשרה כמה חוצפה ועזות מצת צריך היה בחור צעיר כר ' חיים ויטאל כדי לראות
עצמו דוחה אותו ממקומו בצד הקב " ה ! אך מעבר לתסביך גדלות ( ואולי נחיתות ) כה פרור מסתתרת

.

כאן התלבטות פרורה בין שתי הדרכים הראשיות של חיי הרוה בצפת ר ' חיים ויטאל עדיין לא גיבש

.

לעצמו כנראה בשלב זה את הדרך שבה ילך הוא למד הלכה מפי ר ' משה אלשיך וקבלה מפי ר ' משה

.

קורדובירו בשלב זה  ,קודם בואו של האר " י לצפת  ,העסיקה מאוד את נפשו של ר ' חיים ויטאל

.

ההתלבטות בין שתי הדרכים  ,עד כדי כך שהיא זכתה לעיצוב פיוטי נפלא בחלום זה בקשתו של ר '
תיים ויטאל מאת

הקב " ה :

' הניחני במקום הזה ואל תהזירני לרדת בעולם השפלי  ,מזכירה את תלום

המפתח  ,שבו הזהירו הזקן הפלאי שלא יפתח את דלת תדר האוצרות  ,כי לא יוכל לשוב עוד למקומו .
כאן רצונו של ר ' תיים ויטאל לשהות במחיצת בני עלייה הוא ברור וחד  -משמעי  ,ונראה שהחלטה זו

התגבשה אצלו עוד קודם בוא האר " י לצפת .
בקשתו של ר ' חיים ויטאל להישאר בגן עדן ולוותד על צפת הארצית היא בחירה בעלת אופי

.

מרהבי מובהק המתת שבין המרהב הראלי למרהב המיתי הוא אחד הנושאים ההשובים שעלו בחלומות

.

שסקרתי לעיל מתה כזה מתקיים כמובן אף בהלום זה  ,והוא בא לידי ביטוי בדרך שעשו ר ' תיים
ויטאל ואליהו מן העיר אל ההר ובכמיהתו הגדולה של ר ' חיים ויטאל להתגבר על המכשולים

.

הגאוגרפיים כדי להגיע אל העלייה העליונה עם זאת משפט הסיום של תלום זה  ,שהוא ייחודי
כמדומני בכל ' ספר החזיונות '  ,מצביע על מגמה חשובה  ' :אז ירדתי משם מן העליה הנזכרת  ,אני
לבדי  ,ומצאתי עצמי עומד בזה העולם השפל בחלום עצמו  ,ולא ראיתי שום דבר מכל מה שראיתי

.

כשעליתי בראשונה ' ההתפכחות מן ההלום התחוללה בחלום עצמו  ,ולא במצב של ערות ! כלומר

.

המתח בין הממד המיתי לממד הראלי של החלום התקיים כבר בתלום כמו בחלום המפתח  ,ר ' חיים
ויטאל כמה אמנם לעולם המסתורין  ,אך אין הוא יכול או אינו מוכן לוותר על הממד הממשי של

.

המציאות אמת  ,צפת עצמה היא כאמור מרחב בעל מאפיינים מיתיים מובהקים  ,אבל אפילו ר ' תיים
ויטאל  ,ובוודאי שאר אנשי צפת  ,לא מוכנים היו לוותר על איכויותיה הקונקרטיות  ,הלוקליות
הארציות ,

ולו למען המרחבים המיתיים  -הפנטסטים שהיו הלק כה מהותי מיישותה .

ו  .המקום כאלדאל וכשבר
 ,משער יפו ולמעלה עד לכותל המערבי נמשכים והולכים

..

אנשים ונשים ן  ] ,שהביאם המקום למקומם ועדיין לא
מצאו את מקומם '

,

ש " י עגנון  ' ,תהלה '  ,עד הנה  ,ירושלים ותל  -אביב תשל " ב  ,עמ ' קפג

)

הקורפוס הסיפורי שנוצר בצפת ובוודאי חלומותיהם וחזיונותיהם של ר ' חיים ויטאל והקרובים אליו
הם ייחודיים כמעט מכל בחינה שבדקתי  :בנושאיהם  ,בסוגות המיוחדות שבהן הם מעוצבים  ,בתפיסת

העולם שהם מייצגים  ,בזיקתם אל העולם הממשי ובמעמדו של הגיבור  -יחיד ותבורה

כאחד ,

ששדרה

צלי יסיף

תהרה 100

-

קורפוס זה הוא תולדה של המפגש עם הארץ  ,עם החיים והנופים של הגליל העליון ובעיקר עם

.

.

צפת וסביבתה הקרובה מפגש זה היה מיוחד במינו לא היה זה עוד פרק בנדודי היהודים  ,עוד תתנה

בגלות הארוכה  ,האין  -סופית  ,שעליה מעידים עשרות סיפורי ייסוד שנוצרו בקהילות היהודיות של

ימי  -הביניים וראשית העת החדשה .
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באגדות צפת נעתק המקום מן השוליים אל מרכז המבנה הסיפורי  ,והוא שהעניק לסיפור את ייחודו

.

ואת משמעותו בסיפורים אלה הפך מרחב המגורים העירוני למקום מיתי  ,וגיבוריהם ומספריהם

.

התבוננו בעולם הסובב אותם במבט חדש ורב השראה שכיניתי נאו  -אנימיזם אף היציאה אל האתרים ,
הקברים  ,העצים  ,המבנים העתיקים  ,ההרים והשטחים הפתוחים הייתה בעלת משמעות תאולוגית

.

מובהקת היציאה הזאת התאפשרה בזכות ההיתר לצאת מחדר הלימוד אל ה ' שדות ומדברות '  ,היתר

.

שהעניקה למקובלים תפיסת העולם המיסטית אבל המניע ליציאה זו היה בלא ספק המפגש עם
הגאוגרפיה המקומית הממשית  ,מפגש שהביא את המקובלים אל האתרים והנופים שמחוץ לעיר בלא
חציצה  ,בלא איסורים ומגבלות  ,ושאפשר להם להתבונן בכל אלה מתוך קרבה ותחושת שייכות  ,זהו

אולי אחד מקורפוסי הסיפורים היחידים בתולדות התרבות היהודית שלמקום שבו נוצרו  -באופן
ממשי או מנטלי

 הייתה השפעה כה רבה על עיצובם ועל משמעותם ..

אך תמונת המפגש עם המקום בסיפורי צפת ובחזיונותיה רחוקה מלהיות אידילית מרדכי פכטר
עמד על כך שזיקתם של בעלי המוסר הצפתיים אל ארץ  -ישראל הייתה טעונה מתח רב  :מחד גימא
תחושות הקדושה  ,הגאווה והאושר שנבעו מן העובדה שהם חיים ופועלים במקום הקדוש שעיני הקב " ה
עליו  ,ומאידך גיסא החרדה שלא יוכלו לעמוד בנטל החובות והציפיות הנובעות ממגוריהם במרחב

הקדוש  .מתת זה הזין את ספרות המוסר הצפתית ואת עמדותיהם של בעלי מוסר במשך דורות .
מתח ניכר למשל באגדת הארבה שעסקתי בה לעיל  .חבורת האר " י ראתה עצמה כחלוץ ההולך לפני
73

אותו

המתנה  :היא הבחינה בחטאי החם -ה הצפתית ולא הסתפקה בלימוד או בסיגוף עצמי אלא הייתה פתותה

.

לביקורת ולתיקון של התברה שסבבה אותה התרדה הקשה מפני החטאים שתשף האר " י בכל מקום
ואתר מבטאת אף היא תחושה זו של מתח בין המקום הקדוש שבו דרכו רגליהם של בני התבורה לבין

.

תוסר יכולתה של החם  -ה לעמוד בדרישות המוסר העילאיות שנבעו מכך אבל המתת העיקרי באגדת

הארבה אינו דווקא המתת המוסרי  ,אלא זה הנובע מן העיצוב המרחבי של הסיפור  -המתח שבין צפת

הממשית לבין העולמות העליונים הנוכחים מעליה  ,והמהווים חלק מהווייתה המקומית .
הניטד הבינארי בין המקום הממשי למרחב המיתי  -הפנטסטי הוא מקור המתת הסיפורי הבסיסי

.

באגדות צפת אין באגדות צפת ובסיפורי התלום הקשורים בה אפילו אגדה אחת או חלום אחד שהם

ממשיים בלבד או פנטסטיים בלבד  ,המרחב הממשי והמרחב המיתי קשורים זה בזה ונובעים זה מזה .
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:

על מרחב ומשמעות באגדות צפת

גם פולחן הקב -ים הקדושים ומנהג הגירושין הם גילויים של המתת בין הממשי למיתי  :הם פוגשים
במציאות הממשית  -קם -ים  ,אבנים  ,מקומות  -אבל רואים בה את העבר המיתי  ,את דמויות

.

העבר המקודשות המתח העז שהתהווה בצפת בין הממשי  ,העכשווי  ,לבין המטען המיתי של המקום

.

התאפשר רק עקב המפגש עם ארץ  -ישראל המציאותית  ,הארצית בגולה היה אפשרי רק הממד המיתי

 -הרי גם ארץ  -ישראל הראלית  ,הממשית  ,הייתה שם בעצם מרחב מיתי  ,לכן מתח כזה כמעט ולא

היה קיים  .לעומת זאת אנשי צפת עמדו נוכח הראלי  ,אבל נפשם חזתה במיתי .
הגבולות בין המקום הממשי למרחב המיתי לעולם אינם חדים וברורים  :בסיפורים מעוצבים מרחבי

.

סף  ,בין שני התחומים  ,ודרכם עום -ים גיבורי הסיפורים או החלומות מתחום אחד למשנהו לעתים
המקום הראלי עצמו  -רחובה של צפת  ,קבר קדוש  ,הר נישא  -הופך למקום מיתי בתוקף התגלויות

של ישויות מיתיות המופיעות בו  .אופייני לתופעה זו החלום על אדם הראשון השרוע על מיטתו

.

תיתובה של צפת בחלום זה חלה ערבוביה בין הראלי  -רחובה של צפת  ,השוק  ,ביתו של יוסף

קארו  -ובין הפנטסטי  -גופו הארוך של אדם הראשון המושכב פרקדן על המיטה לאורך הרהוב

.

כולו בין השוק לבין ביתו של קארו יתר על כן  ,בפו של אדם הראשון מתוח בין השוק  ,מקומם של

החיים הממשיים  ,לבין ביתו של ר ' יוסף קארו  ,מקומם של חיי הרוח  ,וכך הוא מבטא את המתת החריף

והמתמיד בין שני הקצוות המובהקים הללו של החיים בצפת ואת ההכרת במרהב מתווך ביניהם .
מתה כזה בין המרחבים היה בו כדי ליצור דיסוננס קוגניטיווי חריף בנפשו של כל אדם  ,יש

מי שיכול היה לגבור האחתבים

ולעבור בנקל מן המרחב הראלי  ,היומיומי  ,אל זה הרותני והמיתי  ,כמו

האר " י למשל  ,שהיה גם סותר וגם מיסטיקאי  ,וככל הידוע לנו לא גרם לו הדבר משבר נפשי ; ויש

.

מי שמתח זה גרם לו כנראה משברים נפשיים  ,כמו ר ' חיים ויטאל קלוד לוי  -שטראוס הצביע על
העובדה שהמיתוסים שמספרים הילידים באמריקה מעצבים מרחב מתווך בין הניגודים הבינאריים

.

החריפים המאפיינים את חייהם תפקידו של המרתב המתווך לגשר על הניגודים במציאות הממשית
או המנטלית של הילידים  ,להתגמר על הדיסוננס הקוגניטיווי שמתת כזה עלול ליצור  ,ולאפשר להם
לשרוד על אף המתח הקשה המאיים

על קיומם ' .
5

אף אגדות צפת מעצבות את המרהב המתווך בין

הקצה הממשי לבין הקצה המיתי בחייהם של אנשי צפת  ,ואף תפקידן היה לגשר על המתת ההריף

שבין קצוות אלה כדי לאפשר את קיומם של חיים בתוך המתת שאיים לערער אותם .
על השאלה כיצד השפיע המתח שבין הראלי למיתי על החברה הצפתית בכללותה אי אפשר

.

להשיב בלי לבחון את כלל היצירה והתרבות הצפתית של התקופה אך ענייני כאן היה בדרך שבה
בא מתה זה לידי ביטוי בסיפורים ובחזיונות הסיפוריים  ,ומתברר כי הוא טבע את הותמו בבירור על

.

עיצובם הספרותי מסתפר שמתת זה אפיין את כלל החיים בצפת  ,שכן הוא נבע מן העובדה שאנשי
צפת תיו בגופם במקום בה " א הידיעה  ,במקום שהיה משאת נפש רוחנית ומשיחית  ,אבל ההיים
הממשיים  -הרחוב  ,השוק  ,התבורה  ,החולשות והחטאים  -לא היו שונים כלל סמה שידעה התברה

.

היהודית מאז ומעולם האם כאלה הם החיים בעידן
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המשיתי ? !

בטלה התיים הממשיים והכמיהה

מתוך כתביו המרובים שעסקו בתאוריה זו ראו לדוגמה  :ק ' לוי  -סטרוס  ' ,עלילות אסדיוול '  ,הספרות ,

עמ ' . 27 - 8

20

( , ) ~ 975

101

57דרה

57יר

"

102

אל ארץ  -ישראל לא עמדו בסתירה זה לזה אלא השלימו זה את זה  ,ואילו בצפת  ,ארץ  -ישראל היא
כאן  ,ואף על פי כן המציאות לא השתנתה וכמוה אפרוריות חיי היומיום  ,והדבר יצר דיסוננס

קשה ,

או בלשונו של עגנון שהובאה במוטו לסעיף זה  ,המקום הביאם למקומם  ,אך הם עדיין לא מצאו

.

את מקומם תחושת האכזבה הקשה באה לידי ביטוי הד ובוטה בדרשות ובאיגרות של כמה מתכמי
צפת ,

6

'

.

אבל אפשר שאלה היו קולות בודדים וסובייקטיוויים לא כן בתחום הסיפור  :סיפורי העם

שאסף שלומיל מדרזניץ מן המסורת שבעל  -פה מרחובות צפת  ,ור ' חיים ויטאל  -מפי גברים ונשים
שהכיר במהלך הייו הארוכים  ,עברו את כור ההיתוך החברתי  ,ולכן ביטאו תחושות והרדות כלליות

.

יותר ובעלות אופי קולקטיבי העיון בסיפורים ובהלומות מלמד שהמתח בין הראלי  -הממשי ובין

הפנטסטי  -המיתי הוא הבסיס המבני הקבוע לארגונם המרחבי  ,ומכאן שהוא משקף מתה אמתי הן

במישור הפסיכולוגי הן בזה החברתי .
יופיים ועצמתם של אגדות צפת וחזיונותיה אינם מצויים בכך שהם הציעו עולם רוחני  -מיתי
אידילי  ,אלא במתח המתמיד שהם העמידו בין מרחב המסתורין וגילוייו לבין עולם המציאות על

.

חולשתו ואפרוריותו מתח זה היה אולי אחת הסיבות לנפילתה של צפת הממשית  ,כאשר הדיסוננס
בין המציאות לבין החלום הפך להיות כבד עד לבלי נשוא  ,ועל כן עזבוה מאמיניה ואוהביה הגדולים

דוגמת ר ' חיים ויטאל ; אבל דווקא במתה זה היה טמון אולי סוד כוחה הגדול  ,שהפך את צפת ואת

מה שסימלה לאהד הכוהות החיוניים של התרבות היהודית זה ארבע מאות שנים .
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