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רצועה רוהר
יהודים  ,קברי קדושים ובקשת מרפא בין מערב למזרח בימי הביניים

אפרים שהם  -שטיינר

לזנרו של סבי אפרים ( ארווין ) שטיינר הי " ד
שנספה בשואה בט ' בטבת תש " ה
ולא זכה שיובאו עצמותיו לקבר ישראל .

" הצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהן
דבריהם הם

זיכרונם "

( ירושלמי שקלים פ " ב ה " ז  ,מז

ע"א )

" על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו
ראוי לכך " במילים אלו  ,הלקוחות מ " ספר המידות " של חסידי ברסלב  ,בחר איתן צנעני ,

מחבר בן זמננו  ,לפתוח את הקובץ " דובב שפתי ישנים  -לימוד על קבר התנא האלוקי
הקדוש רבן גמליאל דיבנה נשיא הסנהדרין "  ,שראה אור בעיירה יבנה בשנת תשנ " ט .

1

מטרת הקובץ היא לספק לעולים לציון קברו של התנא ביבנה " מענה לשון " בעת שהותם
במקום  .אלימלך ( אליוט ) הורוביץ הראה כי למרות שבימינו רואים יהודים רבים  ,הן בני
עדות המזרח הן אשכנזים  ,את התפילה בבתי קברות ולצד קברי קדושים כמעשה של
חסידות  ,לא כן היה בתקופות קדומות יותר והדברים היו שנויים במחלוקת .

2

הפנייה בעיתות של מצוקה  ,ובעיקר מצוקה רפואית  ,אל המתים בכלל ואל המתים
שיוחסה להם קדושה בפרט  ,רווחת היום ביותר בציבוריות הישראלית  .שורשיה של תופעה

*

פרופ '

מאמר זה מבוסס על פרק מעבודת הדוקטור שלי  -ראו שהם  .העבודה נכתבה בהנחייתו של
אברהם גרוסמן בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים  .במהלך כתיבת

העבודה זכיתי לתמיכתן האדיבה של מלגת רוטנשטרייך ( ות " ת ) ולמלגה של קרן הזיכרון לתרבות

יהודית  .המאמר נכתב בעת שהייתי עמית קרייטמן באוניברסיטת בן -גוריון בנגב  .חובה נעימה היא
להודות לפרופ ' ישראל יעקב יובל  ,פרופ ' אורה לימור  ,ד " ר אליק אייזיקס  ,ד " ר אבריאל בר  -לבב

וד " ר דניאלה הלר  -טלמון  ,שדנתי עימם בדברים שלהלן  ,וחלקם אף קראו את הדברים בגלגוליהם
השונים  .לכותרת המאמר ראו דרשות הר " ן  ,עמ ' קכח  ,ובגוף המאמר  .עמדה דומה באה גם בספר

חסידים האשכנזי הגורס שיש להעדיף את התפילה ליד קברו של אדם  " :הרוח מנוחתו על גופו אף
על פי שכבר

עפר " -

מח " ו סימן שה  .בשני החיבורים מופיעה העמדה שקיים קשר בין רוחו של

הנפטר למרום  ,שאיבדה את גופה  ,ובין מקום מנוחת העצמות ; ועל כן מן הראוי להתפלל דווקא שם .
1

ספר המידות  ,פרק הצדיק  ,סימן קעג  ,עמ ' שנט .

2

ראו הורוביץ .

פעמים

99 - 98

( תשס " ד)

עמ ' 66 - 39
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זו קדומים ונעוצים בעולם המקראי  ,בעולמה של יהדות הבית שני ובעולמה של יהדות
תקופת המשנה והתלמוד  .במאמר זה אין בכוונתי להתחקות אחר שורשים

אלוץ

ועיקר

ענייני הוא בבחינת התופעה בימי הביניים  ,עת כבר היו המסורות הנוגעות לאיכותה של
התפילה וההשתטחות על קברים וקברי קדושים כדרך לבקשת רפואה ידועה ומוכרת ,
תוך שהן חוצות גבולות גאוגרפיים דתיים ותרבותיים  4 .ברצוני לגעת במספר היבטים של
הדרישה בקדושים ובקבריהם בקרב הציבור היהודי האשכנזי והמזרחי בימי הביניים
בתקווה לפתוח נושא זה

לדיון .

מספר שאלות עולות בהקשר זה  :מה היה יחסם של יהודים לקברים שיוחסו להם

סגולות מיוחדות  ,הן קברי יהודים והן קברים של מי שאינם יהודים ? איזה תפקיד מילא
היבט זה בוויכוח בין יהודים לנוצרים ? ולבסוף  ,האם לנוכח תפוצת המנהג לפקוד קברי
קדושים לצרכי סעד ומרפא בקרב שכניהם של היהודים  ,נוצרים ומוסלמים כאחד  ,האם
היה ליהודים שהתנגדו לתופעה זו מנגנון סעד חלופי דומה או שונה באופיו לזה של
שכניהם ?

סוחט של קציי

קדושים והפנייה אל קבי 9קדוש9ט

אחת הדרכים המקובלות ברחבי העולם בימי הביניים לנסות ולהתמודד עם מום  ,עם
חולי  ,עם בעיות פוריות ועם שלל מצוקות וקשיי הקיום היום -יומי היתה הפנייה לסעד מן
הקדושים  5 .בעבור הנוצרים  ,קדושי הכנסייה לא היו ישויות ערטילאיות בלבד  .כבר במאה
הרביעית ניתן להצביע על זיקה ברורה בין מזבח הכנסייה ובין המקום ששרידי הקדושים
היו טמונים בו  .ביסודות מזבחותיהן של כנסיות רבות  ,שלא אחת עוצבו גם בצורת תיבה
דמויית קבר  ,היו טמונות גופות של מרטירים ( 2די האמונה )  ,קדושי כנסייה או שרידיהם .

6

למן המאה הי " ג  ,נעשה מזבח הכנסייה למקום המובהק המשמר את שרידי הקדושים
המצויים בכנסייה ואלו הוצגו  ,לא אחת  ,לראווה ולהערצה על גבי המזבח או מאחוריו ,
באפסידות
3

) ( apsis

של הכנסייה  .שרידיהם של קדושים נוצריים רבים וחפצים שיוחסו

כבר במקרא יש עדות לתחייה ניסית של גוף מת הקשורה במגע עם שרידי גופו של אדם קדוש
וקברו  .בסיפור החותם את מחזור סיפורי אלישע בספר מלכים מתוארת תחיית אדם שמת ומלוויו
השליכו  ,במהלך מנוסתם מאויב  ,את גופתו לקברו של הנביא  .זו נגעה בעצמותיו וחזרה לחיים -

ימת

אלישע ו ! קברהו וגדודי משב  :לאו באךץ ? א שנה  .ושי קם וכרים איש
מלכים ב יג  ,כ  -כא " :
וקם
Y1
האיש בץ ?ר טלישע עלף ושע קריש ?עלמות ) vf
ושה ראו את הקדוד וישליכו

על

ושיו " -

ית

ויחי

הסיבה הספרותית לחתימה זו היא ככל הנראה הרצון ליצור מעטפת מלאה לסיפורי

~

אלישע ולחזק את דמותו של אלישע כמחולל ניסים בחייו כמו גם לאחר מותו  .וראו  :רופא ,
 ; 64סימון  ,עמ ' . 324 - 279

עמ ' - 42

4

ראו  :בילו  ,פולחני קדושים ,

5

ראו  :גירי  ,עמ '  . 176 - 163על עניין זה באנגליה של ימי הביניים ראו פיניוקיין  .ז ' אן קלוד שמירט

עמ ' ; 12

בר  -לבב  ,בית הקברות .

הראה עד כמה חשוב היה פולחן זה ולאילו תפניות מעניינות ומשמעותיות הוא זכה במהלך ימי

הביניים  -ראו שמידט  .וראו גם גורביץ ' ,
6

עמ ' 42 - 4

דוגמה מובהקת לכך היא הבסיליקה בוותיקן ברומא  ,שנבנתה על ידי קונסטנטינוס  ,במקום שעל פי

המסורת נצלב בו פטרוס  ,ובמזבח הבסיליקה נטמנו שרידיו  -ראו אוקונור .
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להם קדושה וכח מאגי  ,הונחו למשמרת ברחבי אירופה והמזרח באלפי כנסיות ומנזרים ,
וחלק נכבד ממקומות אלו היו לאתרים של עלייה לרגל  7 .לקברים  ,לשרידים ולחפצים
אלו יוחסו סגולות מיוחדות ויכולות ריפוי מאגיות  8 .גם בעולם האסלאמי התקיים פולחן
סביב שרידיהם הפיזיים של קדושים נפטרים  .אם בראשית האסלאם נתפס פולחן זה
כחידוש הראוי לגינוי  ,בשל דמיונו לפולחן הנוצרי  ,בשיאם של ימי הביניים  ,במאות הי " א -

הי " ד היה פולחן זה לתופעה רווחת .

9

לעתים היה מקום העלייה לרגל אתר שבני הזמן חוו בו התגלויות וחוויות מיסטיות ,
שאותן הם ייחסו לקדוש או לשרידיו  .קברי קדושים נחשבו באופן כללי למקומות

לקשר ולחוויה בעלי אופי על -טבעי והתגלותי .

10

" מועדים "

התהליך הכרוך בעלייה לרגל היה לא

אחת בעצמו חלק מתהליך הריפוי המקוה  ,מעין תהליך של זיכוך  ,עת נדדו עולי רגל
בדרכים  .לא תמיד היתה הדרך לקבר הקדוש ארוכה  ,אולם בין אם נדדו עולי הרגל לקצווי
ארץ ובין אם עשו רק מרחק קצר  ,היה לצד המסע הגאוגרפי גם מסע פנימי בעל משמעות .
לצד אתרי העלייה לרגל המרכזיים של ימי הביניים כרומא  ,ירושלים  ,קנטרברי
וקומפוסטלה  ,בעולם הנוצרי  ,ובערי הקודש המוסלמיות מכה ומדינה  ,היו מאות אתרים
קטנים יותר  ,מקומיים באופיים  ,שהיו מוקדי משיכה בזכות ייחוסן של סגולות ואיכויות
מיוחדות למגע הבלתי אמצעי עם קברו או עם שרידיו של קדוש מקומי  .אורה לימור ,
בספרה על העלייה לרגל למקומות קדושים בארץ הקודש  ,כותבת את הדברים

הבאים :

עצמותיהם או חלקי לבושם של קדושים התפרשו כביטוי לנוכחות הקדושים עצמם
וכבעלי סגולות כמו בעליהם  .כמו לקדוש עצמו  ,כך לשרידיו ולעצמים שבאו עימו
במגע נודעה עצמה מאגית  " ,ברכה "  ,שהיא היכולת להגן על המחזיק באותו חפץ
מפני כוחות הרשע המקבלים את ביטויים במחלות ובאסונות שונים ומשונים  .השרידים
והמנחות שלקח עימו עולה הרגל לביתו הביאו עימם לא רק את ניחוחם המיוחד של
המקומות הקדושים אלא גם את סגולותיהם המופלאות .
7

11

בקרב קהילות ישראל במזרח היתה העלייה לרגל לקברי קדושים ( זיארה ) מצויה ומפותחת ולא
אחת חצתה גם גבולות דתיים ותרבותיים  .חלק מאתרי העלייה לרגל היו נערצים והיו מקומות
פולחן ליהודים ולמוסלמים כאחד  .להרחבה בעניין זה ראו ריינר  ,עליה לרגל  ,בעיקר עמ ' . 220 - 217

תופעה זו מצויה גם כיום ראו  :בן-עמי ; בילו  ,חידוש פולחני .
8

לא אחת  ,כאשר חשו בני הקהילה ששרידי הקדושים שאותם הם העריצו לא סיפקו את ההגנה
המבוקשת  ,הם היו משפילים באופן טיקסי את השרידים  ,על מנת לעורר את הקדוש לפעול או

" להענישו " על שלא עמד במבחן  -ראו גירי  ,עמ ' . 116 - 95

גירסה קודמת של מאמר זה התפרסמה

אצל וילסון  ,עמ ' . 140 - 123
9
10

טלמון  -הלר  ,עמ' . 268 - 263
כך למשל  ,המיסטיקאית האנגלית בת מיפנה המאות הי " ד  -הט " ו מרג  ,ורי קאמפ ) , (Margory Kempe
מתארת בחיבורה האוטוביוגרפי ( לסופר שכתב את זיכרונותיה מפיה ) את החוויות הדתיות שעברו
עליה בכל אחד מאתרי העלייה לרגל שבהם ביקרה במהלך חייה בירושלים  ,ברומא  ,בקומפוסטלה
)  ( Santiago de Compostelaובקנטרברי )(  . ( Canterburyבדרך כלל לוו חוויות מיסטיות אלו בהתקפי

בכי בלתי ניתנים לשליטה  .מרג ' ורי קאמפ התייחסה אל עצמה כאל מי שאהבת האל שבה העבירה
אותה על דעתה  -ראו אטקינסון  ,עמ ' . 18 - 17
11

ראו לימור  ,מסעות בארץ הקודש  ,עמ ' . 12
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קבר דוד  ,אמצע המאה הי " ט ; מתוך  :אלי שילר  ,ירושלים  -חליפות ותמורות בדורות האחרונים ,
הוצאת אריאל  ,ירושלים  , 1977באדיבות המחבר

ואכן  ,אנשים נכים  ,נשים עקרות וחולים מכל סוג  ,היו חלק בלתי נפרד מן הנוף של
העלייה לרגל במזרח ובמערב בכלל  ,ומן הנוף האנושי של אתרי העלייה לרגל וקברי
הקדושים בפרט .

12

בעולם הנוצרי היו אף קדושים שיוחסה להם התמחות מיוחדת הקשורה

בנסיבות מותם על קדושת אמונתם )  , ( martyriumבסיפור חייהם

( 11ץ )

או בנס או בניסים

"
)  , ( miraculumאמיתי או מדומיין  ,שהתרחש בסיוע שרידיהם  ,ופעמים רבות עסקו משמרי

השרידים והאחראים על פולחנם באיסוף  ,בליקוט ובהפצה של סיפורים אלו .

13

סטיבן

וילסון מציין כי אתרי פולחן ובהם שרידי קדושים או קבריהם היו בראש ובראשונה
אתרי ריפוי  .שבעים ושלושה אחוז מכלל הניסים שנמסר עליהם באתרים שכאלו בחבל
נורמנדי שבצפון מערב צרפת במהלך ימי הביניים  ,התייחסו לריפוי בעל אופי ניסי .

14

הפנייה לקברי קדושים והעלייה לרגל למנזרים וכנסיות ברחבי אירופה  ,שהחזיקו בשרידי
קדושים  ,היתה מקובלת לאורך כל ימי הביניים  ,אך זכתה לתנופה מחודשת מן המאה
12

לתיאור מאלף של חשיבותם של ניסים " רפואיים " לביצור מעמדו של קדוש ולהפיכת קברו לאתר

של עלייה לרגל ראו  :ואן  -דאם  .ראיה אמנותית למידת זיהוים של בעלי מום חולים ונכים עם אתרי
עלייה לרגל וקברי קדושים מבוטאת בחיתוך עץ גרמני משלהי ימי הביניים  -ראו מרבק  ,עמ '
18

. 153

ראו בעניין זה הקדמתו של וילסון לקובץ שבעריכתו  ,וילסון  ,עמ '  . 19שאלת התמחותם של קדושים
בסוגי מחלות ובעיות מסוימות וכן העובדה כי חלק מן הקדושים נתפסו בתודעת הבריות כמי שמטילים

קללה שרק הם מסוגלים להתמודד עימה נידונה במחקר  -ראו בהפניותיו של וילסון  ,שם  ,הערות

. 94 - 90
14

ראו שם  ,עמ ' . 18

קברי קדושים ובקשת מרפא

חולים נכים ומוכי גורל בקבר קדוש נוצרי ; ציור שמן מאת ליפרינחה
 . 1497רומא ,

ן

43

) , (Josse Lieferinxeמרסיי

Galleria Nazionale d' Ane Antica

הי " א ואילך כפי שמעיד הנזיר הצרפתי רלף גלבר

השני של המאה הי " א .

) ( Ralph Glaber

שכתב על כך ברבע

15

במקביל לתופעה בארצות אירופה והמזרח הנוצרי  ,באסלאם מצויה תופעת הזיארה ,

שאחד מהיבטיה הוא העלייה והביקור אל קברים של נפטרים ( זיארת אלקבור

) ; 16

בעניין

זה התפרסמו לאחרונה מחקרים העוסקים בתופעת הזיארה  ,בעיקר באזורי סוריה וארץ
ישראל .

17

כאן מדובר בתופעה החוצה גבולות דתיים תרבותיים וגאוגרפיים ואנו מוצאים

יהודים  ,מוסלמים ונוצרים  ,מבני כל הכנסיות  ,עולים לקברים מקודשים ומבקרים בקברי
הנפטרים  ,מסיבות שונות  .מנהג פקידת הקברים בקרב מוסלמים  ,והתפילה על גבי הקברים
במיוחד  ,בימי שישי ובחגים  ,היה כה מקובל  ,עד כי עדויות מן המאה הי " ב  ,מסוריה ,
15

ראו הד  ,פולחן עמ ' . 287 - 285

16

ראו ריינר  ,עליה ועליה לרגל  ,בקשר לתופעה המוסלמית ולהיבטים דומים לה בקשר למקומות
קדושים  ,בדגש על ארץ ישראל בימי הביניים  .לגבי תופעת הזיארה בהיבט גאוגרפי רחב יותר ראו

טלמון  -הלר .
17

ראו מארי .

 ] 44אפרים שהם  -שטיינר
..

מלמדות שנדרשה הוראה מיוחדת לקאדי  ,שבצאתו ביום שישי עם רוב המאמינים להתפלל
בבית הקברות יותיר מאחוריו במסגד מי שיתפלל עם החולים שלא יכלו לעשות את דרכם
לבית

קברות .

18

השתטחות על קבצים
המנהג להשתטח על קברי צדיקים וקדושים הוא כאמור מנהג קדום  .מקור המנהג בנצרות
הוא בעלייה לרגל לקבריהם של המרטירים מראשית הנצרות  ,תוך ציון פועלם ביום
השנה לציון מות הקדושים שלהם .

19

בקרב מוסלמים זוהתה פקידת הקברים ביום שישי

עם מנהגו של הנביא עצמו והיתה בשל כך דגם לחיקוי פועלו .

20

גם בקרב יהודים מדובר

במנהג קדום  .התלמוד הבבלי  ,במסכת סוטה ( לד ע " ב )  ,מייחס מנהג זה לתקופת המקרא

ודורש את הפסוק מתוך תיאור מסעם של המרגלים בארץ כנען  " ,ויעלו במגב ו  :ב.א עד
חברון "

( במדבר יג  ,כב )  ,על כלב בן יפונה שעלה להשתטח ולהתפלל על קברי אבות

האומה ואמותיה במערת המכפלה  ,על מנת שהללו יסייעו בידו וימלטו אותו הן מעצת
המרגלים להוציא דיבת הארץ רעה והן מגורלם ומעונשם .

21

במסכת תענית ( טז

ע"א )

מציין התלמוד כי בעת צרה ובעת עצירת גשמים הולכים ומתפללים בבית הקברות  ,אמנם
אין מדובר בהשתטחות על קברים אלא על יציאה לבית הקברות

למה יוצאין לבית הקברות ? פליגי בה

[=

ותפילה :

חולקים בה ] רבי לוי בר חמא ורבי חנינא .

חד אמר  :הרי אנו חשובין לפניך כמתים ; וחד אמר  :כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים .
מאי בינייהו

[=

מה

( ההבדל ) ביניהם ] ?

איכא בינייהו

[=

יש

ביניהם ]

קברי נכרים .

המחלוקת בין האמוראים היא בשאלה מה ערכה ומטרתה של התפילה בבית הקברות .

32

התשובה האחת היא שהתפילה במחיצת המתים היא הצהרה כלפי האל שהמתפללים
חשובים לפניו כמתים ועל כן מבקשים הם את רחמיו  .התשובה השנייה היא כדי שגם
המתים יסייעו ויבקשו על המתפללים החיים רחמים .
התלמוד מציין כי ההבדל בין שתי התשובות נעוץ בשאלה האם קברי גויים יכולים
לשמש למטרה המבוקשת  .לדעת מי שמבקש למצוא בבית הקברות את ההיבט
18

טלמון  -הלר ,

עמ ' 259

והערה

47

של ה " השתוות "

שם  .כבר בראשית המאה העשרים עסק בעניין איגנץ גולדציהר -

ראו גולדציהר  .לסוגית קידושם של אתרים במסורת המוסלמית ראו קיסטר  .לסקירה מקיפה של
נושא הזיארה ראו  :מארי  ,עמ '  ; 529 - 524טלמון  -הלר  ,עמ '  . 259גם טלמון  -הלר מציינת במאמרה גם
את הגישות השונות שרווחו בעולם המוסלמי לגבי פקידת קברי נפטרים והדרישה והעלייה לרגל
19

לקברי קדושים .
ראו אלברט  .בעניין

זה ראו גם גירי  ,עמ ' . 92 - 77

עמ ' 259

והערה . 46

20

ראו טלמון  -הלר ,

21

ספר חסידים מזכיר עניין זה  -ראו מח " ו  ,סימן רע ( סח " מ  ,סימן

תשי ) :

" וכלב בן יפונה נשתטח על

קברי אבות " .
22

על התפילה בבית הקברות בתקופת התלמוד ובתקופות מאוחרות לימי הביניים  ,משמעותה הדתית
ומשמעותה בעיני בני הזמן  ,ראו גליק  ,עמ ' . 176 - 159

קברי קדושים ובקשת מרפא

( החי = מת )  ,התפילה בסמוך לקברי גויים ראויה ,

23

,

45

לפי שההשתוות מושגת בלי קשר לדתו

של הנקבר אלא נובעת מכך שאינו בין החיים  .לעומתו  ,לדעת מי שסבור שהמתים גם הם
מתפללים בעד החיים  ,יש לבכר את הביקור בקברי יהודים על פני קברי גויים  ,ככל
הנראה על בסיס ההנחה כי יהודים מתים מצויים במקום טוב יותר וסמוך יותר לאל
בעולם האמת  ,ועל כן יש בידם להשפיע על החיים .
הרמב " ם התנגד למנהג ללכת ולפקוד קברים להתפלל בהם או בסמוך להם ולהשתטח

עליהם  .בחיבורו " משנה תורה " ( ספר שופטים  ,הלכות אבל ד  ,ד ) בתארו את מנהגי הקבורה

הוא כותב כך  " :ומציינין את הקברות ובונים נפש על הקבר  .והצדיקים אין בונים להם נפש

על קברותיהן  ,דבריהם הם זכרונם  .ולא יפנה אדם לבקר הקברות " .
המקור לדברי הרמב " ם על הצדיקים הוא בדבריו של רבן שמעון בן גמליאל בתלמוד
הירושלמי .

24

אך הסמיכות בדבריו של הרמב " ם בין אי  -הקמת ציונים על קברי צדיקים

והצורך להימנע מלפקוד את הקברים מלמדת על שיטתו כי אין כל ערך בפנייה  ,בהשתטחות
או בתפילה בבית הקברות  ,אף לא על קברי צדיקים  .לדעת הרמב " ם ייתכן אף שמדובר
במעשה

מזיק .

25

למרות שניתן לזהות את הפנייה לקברים ולקברי קדושים כמעשה בעל

אופי עממי המנוגד לרוח הלמדנית המאופיינת בדברי הרמב " ם  ,ככל הנראה נחשבה שיטת

הרמב " ם קיצונית גם בקרב חוגים רבניים  26 .ואכן  ,שניים ממפרשי הרמב " ם בעת החדשה
המוקדמת ניסו לתרץ את דבריו  ,שעמדו בסתירה למצב הדברים שרווח בימיהם .
ר ' יוסף קארו  ,בפירושו " כסף משנה " על דברי הרמב " ם  ,נדרש לבעייתיות של האמירה

הגורפת וציטט את פירושו של ר ' יצחק בר ששת פרפת ( הריב " ש )  ,מחכמי ספרד במאה
הי " ד  ,על דבריו של הרמב " ם  " :ולא יפנה אדם לבקר נפש שע " ג [ = שעל גבי ] קברותיהם ועל
ידי כן יהיו נזכרים שאינם צריכים  .שעל ידי דבריהם ומעשיהם הטובים הם נזכרים  .כך

פירש הריב " ש לשון זה " .

27

הריב " ש רואה את המוטיבציה הראשונית לביקור בבית הקברות בשעת צרה בתור

רצון להזכיר את פועלם של המתים וכדבר  -מה שהמתים זקוקים לו  ,ועל כן הוא מסביר כי

המתים פשוט אינם זקוקים לביקור זה היות ופעלם נזכר באורח אחר  :באמצעות מעשיהם
הטובים בחייהם .

28

להלן נראה כי גם במקורות יהודיים נוספים  ,במיוחד מאשכנז  ,נתפס

היחס בין המתים לחיים כיחס דו -סיטרי  .גם מפרש הרמב " ם ר ' דוד בן זמרה ( הרדב " ז ) ,
החכם בן המאה הט " ז  ,מוציא את דברי הרמב " ם מידי פשוטתם על מנת למצע בינם ובין
מציאות

זמנו :

23

על בקשת ההשתוות כתרגול רוחני ראו  :בר  -לבב  ,המלחמה הפנימית ; בר  -לבב  ,בית הקברות .

24

שקלים פ " ב ה " ז  ,מז ע " א ( בראשית רבה ווילנא ]  ,פרשה ב סימן י ) .

25

ראו ליכטנשטיין  ,עמ ' . 48 - 45

26

27

28

על תפוצת המנהג בקרב יהודי מצרים בתקופה הפאטימית ראו קרמר .
ראו שו " ת ריב " ש  ,חלק ב  ,סימן תבא ( עמ ' תרם  -תרמא ) .
דבריו של הריב " ש מספרד עומדים בניגוד לתפיסת בעל ספר חסידים האשכנזי  .בעל ספר חסידים
מדגיש כי המתים לא די שהם " צריכים " את הביקורים על קבריהם אלא שהם מוצאים לנכון לעודד

את החיים לעשות זאת  -ראו לעיל הערה  . 21וראו גם סח " מ  ,סימן

תשט .

46

ן

אפרים שהם  -שטיינר
ולא יפנה אדם לבקר הקברות  . . .ופירוש לבקר הקברות לפתוח הקבר לפקוד את
המת וזה יש בו מדרכי האמורי אבל לפקוד הקברות מבחוץ אין חשש בזה  .ונהגו כל
ישראל לפקוד את מתיהם ולהשתטח על קבריהם .

29

ואכן גם בקרב יהודים שמחוץ לאירופה רווחה האמונה בדבר כוחה של התפילה וההשתטחות

על קברי קדושים ( משהד ) לריפוי בעלי מום ופקידת עקרות .

30

אין לטעות ולחשוב שהרמב " ם

היה הראשון שפסל מגמה זו  .על ההשתטחות על קברים והתפילה לצד קברים כבר נמתחה

ביקורת זמן רב לפני הרמב " ם  -כבר בדברי הביקורת המפורסמים של הקראים כלפי
היהדות הרבנית  ,המוצאים את ביטויים בחיבורו של הקראי מהל בן מצליח  ,מצינו את
הדברים הבאים  ,בלשון

בוטה :

ואיך אחריש ? ודרכי עובדי עבודה זרה בין מקצת ישראל  :יושבים בקברים ולנים
בנצורים ודורשים אל המתים ואומרים  :יא ר ' יוסי הגלילי רפאני הבטינני [ תן לי פרי

בטן ] ומדליקים נרות על קברי הצדיקים ומקטירים לפניהם על הלבנים וקושרים

עקדים על התמר של הצדיק לכל מיני תלאים וחונגים [ = חוגגים ] על קברי הצדיקים
המתים ונודרים להם נדרים וקוראים אליהם ומבקשים מהם לתת להם חפצם .

31

ביקורתו של סהל מכוונת לאנשים ולנשים הבאים לקברי קדושים דוגמת התנא ר ' יוסי
הגלילי בבקשת מזור ופריון  .בקשות ותחינות אלו לוו בהדלקת נרות  ,הקטרת קטורת
ועריכת הילולות בקברי הקדושים  ,טקסים שמהל בן מצליח ביקר בשל אופיים המזהה
את המת כמתווך  .עם זאת  ,מסתבר שלמרות הביקורת הקראית המשיכו יהודי המזרח
ועולי רגל יהודיים לארץ ישראל לפקוד קברי הקדושים בארץ ישראל ולבקש שם מזור
לחולייהם .

ר ' עובדיה מברטנורא  ,שעלה לארץ ישראל בשלהי המאה הט " ו  ,כתב לאחיו על קבר
שמואל

הנביא :

אמנם לא ראיתי ולא שמעתי שנעשה אות או מופת במקום ההוא שיהיה בו שינוי
מנהגו של עולם לבד מה שאומרים שהרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר או
בנדבה שהתנדבו במקום ההוא או בתפילה שהתפללו שם נענו וכל אלה דברים
שאין להם הכרע .

32

הרמב " ם

על אתר .

29

פירוש הרדב " ז על

30

ראו טלמון  -הלר  ,עמ '  . 261לתיאורה של התופעה בעיקר בצפון אפריקה בראשית העת החדשה

ובתקופה המודרנית ראו  :גלנר ; בילו  ,חידוש פולחני ; בן  -עמי .
31

ראו פינסקר  ,נספחים  ,עמ' . 32

הקראים התנגדו גם לרפואה בעלת אופי מאגי שהושפעה מן הפרקטיקה

המוסלמית והביזנטית שרווחה במזרח התיכון בתקופה זו  -ראו מאן  ,עמ '  . 276איגרתו של סהל
נידונה שוב במחקר על ידי נסוי במאמר סקירה על אודותיה  -ראו נמוי  ,ובמיוחד עמ ' . 155 - 154
32

ראו  :ריינר  ,עליה ועליה לרגל ,

עמ ' ; 225

יערי ,

עמ ' ; 139

ברטנורא  ,עמ ' . 85 - 84

קברי קדושים ובקשת מרפא

' קבר

שמואל הנביא "  , 1968 ,באדיבות

ן

47

לשכת העיתונות הממשלתית ; צלם  :משה מילנר

ר ' עובדיה אמנם נשמע מסויג בדבר האמונה העממית וגם אינו מציין אם הפוקדים את
קברו של שמואל הם יהודים בלבד  ,אך מעדויות מתקופה הקודמת לימיו מסתבר כי
יהודים הם שפקדו את המקום מעת שננטשה הכנסייה הצלבנית שנבנתה במקום .

33

המוסלמים בנו במקום מסגד אך עדויות עליו קיימות רק מן המאה הי " ז ; עם זאת  ,אין
בכך עדות חותכת לכך שעולי הרגל והפונים למקום היו יהודים בלבד .

34

עדויות של בני אירופה שביקרו במזרח התיכון מלמדות כי חלק מאתרי העלייה לרגל
בימי הביניים  ,שהבריות ביקשו למצוא בהם מרפא  ,שירתו את בני שלוש הדתות  .לא כל
האתרים הללו היו קברים  ,אך בחלק מהם נמצאו שרידי קדושים או חפצים שיוחסה להם
קדושה  .עדויות בנות הזמן  ,של יהודים ונוצרים  ,מזכירות מקומות כאלו בסוריה בעיראק
ובארץ ישראל  ,ביניהם גם מערת רב כהנא בטבריה שבה " מדליקין עליהן כל האומות
נרות כי באין החולין והעקרות ומתרפאים
33

כבר בתיאור מסע עלייתו של ר ' יונתן הכהן מלוניל ומלווהו ר ' שמואל ב " ר שמעון בשנת תתק " ע
(  ) 1210מציין המחבר כי חבורת העולים עברה במקום וראתה את קבר שמואל הנביא  -ראו כ " י

פרמא

2295

( די רוסי

; 563

מספרו במכון לתצלומי כתבי יד עבריים  :ס '  , ) 13202דף 118א  .ודבריו

של פראוור בעניין  :פראוור ,
34

" 35

ו " מערת דוד המלך " ליד מוצול שבעירק .

36

עמ ' 65

הערה  , 73ועמ ' . 67

פרינגל  ,עמ '  . 87פרינגל מביא עדות משנת

1335

המספרת כי רק יהודים פוקדים את אתר הקבר  .יש

לזכור כי ר ' עובדיה ביקר באיזור כמאה שנה מאוחר יותר  .אשר למסורות השונות הקשורות לקברו
של שמואל הנביא באתר זה ראו אליצור .
35

ראו טלמון  -הלר ,

עמ ' 265

והערה . 79

לגבי מקומות פולחן משותפים  ,בעיקר בראשית ימי הביניים ,

ראו לימור  ,מריה והיהודים .
36

על העלייה לרגל למערה זו ושימושה כאתר פולחן  ,ככל הנראה לשלוש הדתות  ,ראו גויטיין , 5 ,
. 66 - 64

עמ '

Argentoratensis
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בורכארד משטרסבורג

' , ( Burchardusשליחו של הקיסר פרידריך הראשון

)

( ברברוסה ) לחצרו של צאלח אדין  ,מסר בהשתאות בשנת

דתיים לאיקונין של הבתולה במנזר סאידנאיה

1 175

) ( Saidnaiya

על הערצה החוצה גבולות

שמצפון

לדמשק :

על רקע זה צוירה בעבר דמות דיוקנה של הבתולה המבורכת אך עתה מדהים
לראות תמונה על גבי עץ התגשמה ושמן שניחוחו מתוק יותר משמן בלסמי שופע
ללא הפסק ממנה  .באמצעות שמן זה נוצרים סאראצנים ויהודים רבים נרפאים
מחולי  . . .כל הסאראצנים בני המחוז מתקבצים להתפלל יחד עם הנוצרים והסאראצנים

מבצעים שם את פולחנם באדיקות גדולה  .י '
השתאותו של בורכארד לנוכח מצב זה מלמדת על כך כי בארץ מוצאו ( לותרינגיה ) ,
ודומה כי בכל ארצות אירופה הנוצרית  ,תופעה זו של הערצה החוצה גבולות דתיים של
אתר קדוש לא היתה מוכרת .

38

בתקופה מאוחרת יותר  ,בקהילות ישראל שבצפון אפריקה ,

ובעיקר במרוקו  ,היתה התופעה של ציוני קדושים והעלייה לקברי קדושים ( זיארה ) מצויה
ביותר  .כפי שראינו  ,בהקשרה המזרחי ובהקשרה הצפון אפריקאי חצתה ההערצה והעלייה
לרגל לקברי הקדושים גבולות דתיים  ,וככזו היא מוכרת עד ימינו .

39

פקידת קברי קדושים באירופה
אשכנז
על אדמת אירופה  ,ובמיוחד באשכנז  ,יצאו רבנים וכותבים יהודים מל המאה הי " ג בחריפות

כנגד העלייה לקברי " קדושים " יהודיים  ,כפי שהראה אלחנן ריינר  .החשש שהביעו הכותבים
היה כפול  :ראשית הם חרדו מפני העבירה על איסור " דורש אל המתים " ( דברים יח ,

יא )

( כך בדבריו של ר ' חיים פלטיאל ממגדבורג  ,בן זמנו של מהר " מ מרוטנבורג  -סוף המאה

הי " ג )  .חשש נוסף היה מפני תפיסת הקדוש הנפטר לא רק כמי שממצע ( = מתווך ) בין
האדם ובין האל בעיקר בעיני מי שהכותבים סברו שאינם " מבינים כל צרכם "  ,כלומר
נשים וילדים  ,אלא שהקדוש מבצע את הנס בעצמו .
37

40

ראו המילטון  ,עמ '  . 207המקור עצמו מובא אצל דה  -סנדולי  , 2 ,עמ '  . 406אני מודה לפרופ ' אורה

לימור ולד " ר איריס שגריר שהפנו אותי למאמרו של המילטון  .על

הביקורת המוסלמית על ההערצה

לאיקונות בקרב נוצרים ראו לפרוס  -יפה  ,עמ ' . 36
38

יש לשים לב שבורכארד מציין כי יהודים משתמשים בשמן הנובע מן האיקונין של הבתולה למטרות
ריפוי  .אך לעומת זאת אין כל איזכור לפולחן יהודי באתר מאידך מוזכר פולחן משותף מוסלמי

39

ונוצרי במקום .
ראו  :בילו  ,חידוש פולחני הקדושים ; בילו  ,ללא מצרים ; בילו  ,הערצת צדיקים  .אתר עלייה לרגל
הקיים עד ימינו  ,המשותף ליהודים ומוסלמים  ,הוא למשל אתר נבי סמויל הסמוך לירושלים שמצוי
בו מסגד השייך לוואקף המוסלמי ומתחם תפילה יהודי ( הנמצא בקריפטה של הכנסייה הצלבנית

ובו ציון מצבה )  .כך גם קברו של הקדוש הצפון אפריקאי ר ' יעקב אבוחצירא  ,במצרים  ,שיהודים
ומוסלמים כאחד עולים אליו לרגל .
40

שו " ת מהר " מ ר " ל סימן קסד  .לתשובת ר ' חיים פלטיאל ראו ריינר  ,עליה ועליה לרגל  ,עמ '

עדות לתפיסה שכזו לאו דווקא מחוגי " נשים וילדים " באה בסח " ו סימן תרסס  -תרע .
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49

הביקורת על המנהג מצד חוגים למדניים והפנייתה בעיקר כלפי חוגים " עממיים " ולא
משכילים  ,עשויה ללמד דווקא על תפוצת המנהג  .מן הדיווחים לא ברור מה היו מניעיהם
של ההולכים לקברי הקדושים ולא נאמרו דברים מפורשים על הקשר בין מומים  ,מחלות
והתקווה לריפוי  ,כדרך שמצינו בכתיבה נוצרית בת הזמן ,

41

אך סביר להניח שמניעיהם

של היהודים בעלותם לקברי קדושים יהודים היו דומים לאלו שהתקיימו בסביבתם המיידית.

43

יתר על כן  ,מקורות אשכנזיים מאוחרים יותר מציינים את ההליכה לבית הקברות לשם
בקשה ותפילה כמנהג רצוי ומקובל  ,אם כי תוך שימת סייג ושימת לב לגבי כוונת התפילה
במקום :

אמר מהר " י סג " ל [ מורינו הרב יעקב סגן לויה

=

מהרי " ל] מה שרגילין ללכת לבית

הקברות בתעניות יש כמה טעמים בגמרא  . . .ואמר דנראה לו טעם אחר משום דבית
הקברות מקום מנוחת הצדיקים ומתוך כך הרי הוא מקום קדוש וטהור ותפילה
נתקבלה ביותר על אדמת קדש  .והמשתטח על קברי הצדיקים ומתפלל אל ישים
מגמתו נגד המתים השוכבים שם אך יבקש מאת השם יתברך שיתן אליו רחמים
בזכות הצדיקים שוכני עפר

תנצב " ה [ = תהא נשמתם

צרורה בצרור החיים ] .

43

התחינות שנהגו לזמר בעת העלייה לקברים עברו במהלך ראשית העת החדשה מיסוד
ואף הודפסו לשם כך קונטרסים מיוחדים .

44

ואכן  ,כבר מתקופה קדומה יחסית מצינו כי למרות דברי הביקורת והחשש ההלכתי
היו שראו בחיוב את פקידת הקברים ואת התפילה בבתי קברות  .ב " ספר חסידים " אנו
מוצאים ניסוח לסיבה שבגינה סבר בעל ספר חסידים כי יש לפקוד את קברי המתים .

המדובר לדעתו במעשה הדדי  " :ברזילי הגלעדי אמר ' אמות בעירי ' ( שמואל ב יט  ,לח )  .כי
הנאה יש למתים שאוהבים שהולכים על קבריהם ומבקשים לנשמתן טובה מטיבין להם
באותו עולם וגם כשמבקשים עליהם הם מתפללים על החיים " .

41

45

מקורות מאוחרים נוטים יותר לכיוונו של מעשה בעל אופי של כפרה או של " יום נדר " ללא ציון
סיבת הנדר  -ראו שו " ת מהרי " ל סימן קיח ( עמ ' ריר )  .טלמון  -הלר כותבת בנוגע למרחב האסלאמי

כי " המקורות העומדים לרשותנו אינם מאפשרים שחזור מפורט של התפיסות הנסיבות האישיות
והגורמים הפסיכולוגיים שהניעו מוסלמי או יהודי לערוך זיארה  .ובכל זאת הם נוקבים ביעדים
שונים שהציבו לעצמם העולים לרגל למשהד ( קבר מקודש ) להרפא ממחלה  ,לנדור

נדר " -

ראו

טלמון  -הלר  ,עמ ' . 261
42

למרות שהזכרנו לעיל את החשש הרבני מפני פנייה לקברים העשויה לגרור עבירה על איסור " דורש

אל המתים " לגבי קבריהם של " קדושים " יהודים  ,עיון בספרות הפסק של המאות הי " ג  -הי " ד בנוגע
לאיסור זה אינו מונה את הפנייה אל מתי נכרים או אל מתי ישראל לצרכי ריפוי  ,ולפחות לא רואה

צד איסור בכך .

ר ' משה

מקוצי ור ' יעקב בן ר ' אשר בן יחיאל  ,שכתבו שניים מספרי הפסק החשובים

באותו זמן  ,אינם מזכירים איסור בנוגע לפנייה אל המתים כאל מי שבכוחם לעזור בריפוי ואינם
מביעים חשש כי פנייה זו יש בה עבירה על איסור " דורש אל המתים "  -ראו  :ספר מצוות גדול  ,לא
43

תעשה נו ; טור יורה דעה  ,סימן קעח  -קעט .
מנהגי מהרי " ל  ,הלכות תענית סימן יח  ,עמ ' רע .

44

ראו בר  -לבב  ,בית הקברות  ,הערה . 37

45

סח " ו  ,סימן

רע .
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לצד הברכה בעלייה לקברו של הנפטר בעבור המת מדגיש מחבר ספר חסידים את
אפשרותו של החי לבקש את המת שיתפלל עליו  .ניסוח מחודד יותר מצינו במובאה

נוספת מספר חסידים  " :קהל אחד רצו לעקור כולם דירתם מן העיר  .בא מת לאחד בחלום

ואמר  :אל תעזבו אותנו כי יש לנו הנאה כשאתם באים לבית הקברות ואם תעזבונו דעו כי

תהרגו  ,ולא חשש ונהרגו כולם " .

46

ואכן אין זה פלא כי דווקא קברי משפחת ר ' יהודה החסיד  ,ששמו קשור ב " ספר

ובעיר רגנסבורג

) ( Regensburg ; Ratisbon

לרגל  ,כפי שמציין אלחנן ריינר .

47

חסידים "

שבדרום גרמניה  ,היוו מוקד משיכה לעלייה

ככל הנראה קשורים הדברים באישיותו של החסיד

שנודע בחסידותו  ,בפרישותו ובמסורות המספרות על כוחו המאגי  .מתקופה מוקדמת

יוחסו לר ' יהודה החסיד מעשי ניסים וסיפורים הגיוגרפיים נקשרו בשמו ובשם אביו ,

ר'

שמואל בן קלונימוס משפיירא ( כמה ממעשיות אלו נדפסו בראשית המאה הי " ז ב " מעשה

בוך "  ,אף שככל הנראה מקורם קדום יותר )  ,והם שעשו את קברו וקברי משפחתו לאתר
מבוקש  .בתשובה של מהרי " ל  ,מן המאה הט " ו  ,מצויה עדות שהיו מי שנדרו לעלות לקברי

צדיקים  -השאלה שמהרי " ל נשאל עוסקת באשה שנדרה לעלות ל " קברי

הקדושים "

ברגנסבורג ( ככל הנראה קברו של ר ' יהודה החסיד )  ,אך לא שילמה את נידרה במשך זמן
רב ; לימים נקלעה לרגנסבורג בעניין אחר ופקדה את הקברים  .בשאלתה האשה מבקשת
לדעת האם קיימה את נדרה או לא  ,מכיוון שלא כיוונה את הליכתה מלכתחילה למטרה
זו בלבד .

48

שאלתה של האשה מלמדת שגם להליכה אל הקברים ולכוונת ההליכה היתה

משמעות  ,לפחות מנקודת מבטם של ההולכים  ,שכן האשה תהתה עם בואה הלא מכוון
למקום הקבר מועיל למילוי נדרה  .ייחוס חשיבות לחלק זה במילוי הנדר תואם תפיסות
דומות שרווחו באירופה הנוצרית  ,שראו חשיבות בעצם ההליכה לקברו של קדוש ולמרכיב
העלייה לרגל הנלווה לקיום נדר ההשתטחות על קברו של הקדוש .
מנהגה של האשה לא היה יחיד וככל הנראה מדובר במנהג רווח  .עם זאת אין בתשובת

מהרי " ל רמז לשאלה מה הניע את האשה מלכתחילה לנדור לעלות לקברי הקדושים

ברגנסבורג ; אין גם עדות ישירה שהדברים קשורים במצוקה של מום או של מחלה .

49

יש

לציין כי עדות זו היא בין הבודדות המעידה שיהודים עלו לקברי " צדיקים " יהודים או
אישים יהודים חשובים שהיו קבורים בערי אירופה השונות על מנת לבקש סעד ולבקשם

" שיתפללו על החיים " .

50

מח " ו  ,סימן תרטט ; סח " מ  ,סימן תשם .

ראו  :ריינר  ,עליה ועליה לרגל ,

עמ '  ; 221שו " ת

מהרי " ל  ,סימן קיח  ,עמ ' ריד .

שו " ת מהרי " ל סימן קיח  .השאלה נשאלה על ידי אשתו של ר ' אלחנן ( חונלין ) כ " ץ  .בכתב היד שתשובה

זו הובאה ממנו נכתב כך  " :שאלה  :אשתי נדרה להשתטח על קברי הצדיקים ברעגנשפורק ואחר
הגירוש " ואולי צ " ל אחר הגירוש ] הלכה שמה למאהביה אם יצתה ידי נדרה מאחר שבלאו הכי
צריכה לילך

; " ? ntw

וראו בהערות שם .

דווקא העובדה שהאשה לא הזדרזה לקיים את נדרה ולעלות ל " קברם של הקדושים " מלמדת כי
ייתכן שהעניין סבל דיחוי או שבסמוך לנקיטת לשון הנדר נתמלאה משאלת ליבה של האשה  ,ומעת
שהתפוגג הצורך הקיומי היה נטל הנדר קשה יותר

ידידי

למימוש .

ד " ר שמחה עמנואל העירני כי בעיונו במשנתם של חכמי אשכנז וצפון צרפת  ,בחומר המצוי
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51

העלייה לקברים והתפילה שם היתה אפוא רכיב בדת העממית וככל הנראה רווחה
בקרב נשים  .אין לקבוע עמדה נחרצת בדבר אופיה החברתי של העלייה לקברי קדושים ,
אולם גם עדויות מן המרחב האסלאמי מעידות שלנשים היה חלק לא מבוטל בעלייה
לקברים ובתפילה שם  .לא מן הנמנע שמצב זה נבע על רקע מקומן המצומצם בדת
הרשמית .

51

ספרד
מתשובת מהרי " ל שנזכרה לעיל לא ניכרת הסתייגות ממנהג התפילה ליד קברי קדושים
יהודיים  ,אך לא עולים ממנה עידוד והתלהבות  .עדות אחרת המלמדת על חשיבותה
של העלייה לקברי קדושים באה דווקא מקירבה של שיכבת העילית הרבנית  ,אם כי
ממרחב אחר באירופה הנוצרית  .ר ' ניסים בן ראובן גירונדי ( הר " ן )  ,מחכמי גירונה

שצפון מזרח ספרד  ,בספר הדרשות שלו  ,שנכתב באמצע המאה הי " ד  ,עוסק בעניין
ומביע דעה  .הר " ן מציג גישה הרואה במקום קבורת איש קדוש מקום הראוי לתפילה
מצד כוחם של שרידיו כמשפיעי טוב  .טוב זה אינו נובע ממעמדו של הקדוש כמת שנשמתו
בגנזי מרומים אלא דווקא מכוחו של הקדוש בחייו  ,הממשיך להשפיע גם לאחר מותו .

ההקשר שהדברים נכתבו בו הוא דרשתו של הר " ן על פרשת לשון הרע שאמרה מרים

על משה  ,והתגלות האל לאהרון ומרים ופרשת צרעת מרים ( במדבר יב  ,י  -טז )  .אגב
עיסוק בפרשה זו פותח הר " ן בדיון בשאלת משמעותה של הנבואה וסומך את דבריו על

פירוש הרמב " ן לדברים י " א  ,כ " ב  ,בנוגע לנביאים ולנבואה  " :ויתכן באנשי המעלה הזאת
שתהיה נפשם גם בחייהם צרורה בצרור החיים  ,כי הם בעצמם מעון לשכינה  ,כאשר

רמז בעל ספר הכוזרי " .

52

על דברים אלו של הרמב " ן מרחיב הר " ן בדברים

הבאים :

ואפשר שנתכוין גם לזה  .ולפיכך בהמצא לנביאים והחסידים בדורות יהיה השפע
שופע עליהם ובאמצעותם יהיה שופע על כל המוכנים מבני דורם  .וכל שכן לאותם
שהם מתקרבים אליהם ומשתתפים עמהם  .ולא בחייהם בלבד כי גם אחרי מותם
מקומות קברותיהן ראויין להמצא השפע שם בצד מן הצדדים  .כי עצמותיהם אשר
כבר היו כלים לחול עליהם השפע האלהי עדין נשאר בהם מן המעלה והכבוד

שיספיק לכיוצא בזה ומפני זה אמרו רז " ל [ = רבותינו זכרונם לברכה שראוי להשתטח
~
בכתבי יד ובדפוס  ,לא מצא זכר לכך שעלו לקברו של חכם  ,חשוב ככל שיהיה ; כדוגמה לדבריו הביא

את קברו של רש " י  ,שלא ידוע לפי שעה שעלו אליו  .לטעמו  ,העובדה כי העלייה לקברי חכמים
חשובים אינה מוזכרת אומרת דרשני  .דעתי בעניין שונה ואני סבור כי " לא ראינו אינה ראיה "  ,ויש
בעובדה אולי ללמד רק שבקרב חוגי שיכבת העילית הרבנית העניין נתפס כלא חשוב  ,ואין בכך כדי
לשלול את מציאות המנהג  ,בוודאי לא בחוגים שאינם מבני העילית הרבנית .
51

טלמון  -הלר מוסיפה ומציינת כי גם לרצון להתרחק מהפיקוח ההדוק של גברים בני משפחה עשוי
היה להיות חלק במוטיבציה זו  -ראו טלמון  -הלר  ,עמ ' . 263
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ספר הכחרי  ,מאמר ג  ,א .

52
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אפרים שהם  -שטיינר
על קברי הצדיקים ולהתפלל

שם53

כי התפילה במקום ההוא תהיה רצויה יותר

להמצא שם הגופות אשר חל עליהם כבר השפע האלהי .

54

תפיסתו של הר " ן היא כי במקום הקבורה יש סגולה קדושה מכח הביוגרפיה של הטמון

בקבר וחיבורו  ,המוכח בחייו  ,עם " השפע האלהי " .

55

על עצמותיו של קדוש כזה חל מה

שניתן לכנות כ " חוק שימור הקדושה " וליחם הניסי של שרידיו הארציים של הקדוש ,
שנבע מן השפע האלוהי שממנו הוא נהנה בחייו  ,לא נס ונמשך גם אחרי המוות  .תפיסה

זו מעניקה למוחש ( עצמות הנפטר ) כח מצד " מגעו " עם העניין האלהי  ,אך רואה את
מקור הקדושה לא במעמדו כמת אלא בהשתמרות הקדושה מחיים .

56

תפיסה זו  ,למרות

דמיונה מבחינת היבטיה המעשיים לתפיסות אחרות  ,מדגישה את החי ולאו דווקא את
המת  .לפי תפיסה זו קיימת השתמרות מסוימת של הקירבה לעניין האלוהי גם לאחר
המוות  ,אך עיקרה נעוץ בחיים  .תפיסה זו קרובה ברוחה לתפיסות נוצריות שרווחו בתקופה
זו באירופה  ,שראו בחייו של הקדוש  ,במעשיו ובנסיבות מותו  ,את הסיבה להערצתו
לאחר מותו וקשרו בינן ובין יכולותיו הניסיות של אתר הפולחן .
במקום אחר בספר הדרשות מדגיש הר " ן  ,בדומה לר ' יהודה החסיד  ,כי " כשתשכון

הנפש בעולם התחתון יהיה משכנה במקום הגוף "  .תפיסה זו רואה גם לאחר המוות זיקה
בין מקום המצאו של הגוף למקומה של הנשמה  ,והיא מעודדת פקידה של אתר הקבורה
ותפילה דווקא במקום זה כדרך שמצינו בספר חסידים .
53

57

ככל הנראה מתכוון כאן הר " ן לדברי התלמוד במסכת סוטה דף לד ע " ב בנוגע לתפילתו של כלב על
קברי האבות בחברון  ,שנזכרה לעיל ליד ציון  . 21בעלי התוספות  ,שם  ,ד " ה אבותיי  ,דנים האם
המתים יודעים שמתפללים על קבריהם  .בניגוד לדברים שמצאנו בספר חסידים ( להלן ) ובדרשות

הר " ן  ,מדגישים בעלי התוספות כי המתים אינם יודעים  ,כדברי התלמוד הבבלי במסכת ברכות ( יה
54

ע " ב ) ; אולם לטעמם " על ידי תפלה שזה מתפלל מודיעין להן שכך נתפלל " .
דרשות הר " ן  ,עמ ' רצו  ,הדרוש השמיני  ,דיבור המתחיל שמעו נא  .אני מודה לידידי ד " ר יהודא

גלינסקי שהיפנה אותי למקור זה .
55

56

על השפע האלוהי ראו משנת הזוהר  ,א  ,עמ ' רסה  -רפד .
ר ' יוסף

" ספר העיקרים "  " :ובסיבת זה הוא שאנו

דברים ברוח דומה כותב כעבור שני דורות
משתטחים בעת צרה על קברי הצדיקים מצד הרושם שנשאר בעצמות ההם מרוח האלוהי שהיו משכן
אלבו בעל

לו  ,והם יותר מוכנים מזולתם להימצא על ידם השפע האלוהי  -ראו ספר העיקרים  ,מאמר ד פרק לה .
57

ראו דרשות הר " ן  ,עמ ' קיב  -קיד  .הסיבה לצורך לפקוד דווקא את אתר הקבורה בלא שיהיה די
בתפילה בעבור המתים במקום אחר ( למשל בבית הכנסת ) באה במקום אחר בספר חסידים  " :ואמר
[ = האל ] לנביא שהכהו לאריה נבלתו ' לא תבוא לקבר אבותיו ' ( מלכים א יג  ,כב )  .הרי אם לאחר מותו
לא היה הכמה למת לא היה הנביא חושש מה יהא מגופו אלא הרוח מנוחתו על גופו אף על פי שכבר
עפר "  -סח " ו סימן שה  .דומה כי אין לתמוה על הקירבה שבין דברי הר " ן לבין דברי ספר חסידים
בשל עובדת היותו של ספר דרשות הר " ן מאוחר לספר חסידים בכסאה וחמישים שנה  .יתר על כן

בעירו של הר " ן ( נירונה ) היתה ככל הנראה תהודה לדעות מקרב חוג חסידי אשכנז  .הדברים אמורים

במיוחד באישיותו של רבינו יונה גירונדי המכונה לא אחת " מהמידי אשכנז

שבספרד " -

ראו תא -

שמע ; וראו גם סולוביצ ' יק  .סולוביצ ' יק דן בקיומה של מסורת חסידית שאיננה מבית מדרשה של
חסידות אשכנז [ שאותה כינה " ספר חסידים ) . ] " /לטענתו מסורת זו היא המסורת החסידית שרבינו
יונה גירונדי ור  ,יצחק מקורביל ( בעל ספר מצוות קטן  -סמ " ק ) ינקו ממנה  .ייתכן שיש לתת את
הדעת בשנית לשאלת מקורות ההשפעה על הר " ן  .בעניין נשמות המתים הקשורות להיבטיו הפיזיים
של הנפטר ראו בר  -לבב  ,מאגיה ומוות  ,העוסק ברעיון הקבלי " הנשמות בתואר הגופות " .

קברי קדושים ובקשת מרפא
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לסיכום ניתן לזמר  ,כי לצד שלילה של תפילה בסמוך לקברים  ,ובעיקר של קברי קדושים ,
וציונה של הבעייתיות בסוגיית " דורש אל המתים " בעניין זה  ,מצינו דעות בקרב יהודים
הן במזרח  ,הן באגפה האשכנזי של אירופה הנוצרית הן בעולם האיברי  ,הרואות בחיוב
את הפנייה אל קברי קדושים יהודיים ותפילה בהם לא רק מכוחם של דברי התלמוד
( השתוות או רחמי המתים המצטרפים לתחינות החיים ) אלא גם מצד קדושה המובנית
במקום הקבר ונובעת מקדושתו האימננטית של הנפטר שנקבר שם  .למרות שיש להתייחס
לעדות מספר דרשות הר " ן בזהירות בכל הנוגע למציאות חברתית  ,היות וספרות הדרשות

היא ספרות תאורטית ואין כל הוכחה כי אמונה שכזו אכן רווחה  ,דווקא חששו של ר ' חיים
פלטיאל האשכנזי מלמד שתפיסות אלו רווחו וקנו להן שביתה .

העיסוק בעלייה לקברים במתגרת הפולמוס עם הנצרום
למרות מיעוט העדויות על עלייה לקברי " קדושים " יהודים ספציפיים באירופה של ימי
הביניים יש בידינו עדויות לא מעטות שיהודי אירופה נתנו את דעתם לפולחן הקדושים
הנוצרי  ,שהיה נפוץ ביותר בכל המרחב האירופי  .התנופה שידעה הדרישה לשרידי קדושים
ולקבריהם באירופה למן המאה הי " א ואילך  ,לא רק שלא נעלמה מעיניהם של יהודים
אלא ככל הנראה הטרידה אותם לא מעט .
בספרות הפולמוס היהודית כנגד הנוצרים באות התקפות כנגד פולחן הקדושים
ושרידיהם  .הטיעונים מכוונים הן כלפי הטענה לתיווך שמעניקים הקדושים לתפילות בני
האדם הן לעצם האמונה ביכולותיהם הניסיות של קדושים  ,קבריהם ושרידיהם  .שתי
דוגמאות לכך באות ב " ספר נצחון ישן "  ,מספרי הפולמוס הידועים באירופה של ימי

הביניים :

תשובה למינים על אשר תופסין עצמות הפגרים לקדישות  ,שהרי הקב " ה טימא
אותם  ,וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא
שבעת ימים

( במדבר יט  ,טז ) .

הרי הן טמאין ומטמאין  .ואפילו עצמות אברהם יצחק

ויעקב וכל הצדיקים מטמאין כשאר בני אדם כי בסתם דיבר הכתוב  .ומזה הטעם
סתר הקב " ה את קברות הצדיקים כיוון שגלוי לפניו שיטעו אומות העולם אחר

עצמותיהם כמו שנאמר במשה ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה ( דברים
לד  ,ו ) וגם הא כל העולם יודעין שהאבות שוכבים בחברון במערה ואין כל אומה

יכולין להכנס בה ולמה זה ? אלא כדפירשתי [ = כמו שפירשתי. 1

58

טענה זו מבקשת לראות בכל פנייה לשרידיו של מת דבר מה שהוא " מן

הנמנעות " :

המוות

מזוהה עם טומאה בעוד שהמתפלל מבקש קדושה  .יש לשים לב בהקשר זה לראיית צדיקים
יהודיים כמי שאין טעם להתפלל ליד קבריהם  ,שכן הם טמאים כמו כל קבר אחר ואין
58

ספר נצחון ישן  ,חלק עברי עמ '

147

פיסקה

 . 217על

מקומה של מערת המכפלה בפולמוס היהודי

נוצרי של המאה הי " ב ראו ריינר  ,השקר הגלוי  .ריינר לא הזכיר מקור זה כלל  ,ושמא דווקא באנקדוטה
זו יש רמז לתאריך חיבורו האפשרי של ספר נצחון ישן .

54
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אפרים שהם  -שטיינר

בהם סגולה מיוחדת  .יתר על כן  ,בעל ספר נצחון ישן סבור כי מסיבה זו נמנעה הכניסה
למערת המכפלה ונעלמה קבורת משה .
בהמשך דבריו כותב בעל ספר נצחון ישן כדברים הבאים :
ועוד כי הם סבורים שהמתים שומעים ויודעים מה שהם מתפללין לפניהם והא

,

[ = והרי כתיב  :מי יגיד לאדם מה שיהיה אחריו תחת השמש ( קהלת ו  ,יב )  . . .ומה
שהם אומרים כי הקב " ה עושה נפלאות בשביל הקדושים לאחר שהם מתים והא

כתיב בתהילים במזמור שיר לבני קרח  :הלמתים תעשה פלא אם רפאים יקומו
ויודוך סלה ( תהלים פח  ,יא ) הלא שמעת שאין הודיה ותפלה אלא בבעלי חיים

[ = אנשים חיימ .
~

לפנינו שלילה גורפת של כל יתרון בתפילה בסמוך לקבריהם של המתים  ,יהודים ושאינם
יהודים כאחד  .את חילוקי הדעות בין ספר נצחון ישן ובין המקורות שסקרנו לעיל  ,שראו
בחיוב תפילה ליד קברים  ,ניתן להסביר הן בשיוכו של מחברו של ספר נצחון ישן לקטגוריית
" שיכבת העילית הרבנית "  ,שראתה בעין לא טובה את הפנייה לקברים  ,הן על בסיס
העמדה הפולמוסית הבאה באופן מחודד דווקא בספרות פולמוס על מנת שלא להימצא

במצב של " מודה במקצת הטענה " .
עם זאת  ,ולמרות השלילה הגורפת של בקשת קדושה במקום טומאה  ,דווקא מספרות
הפולמוס היהודית נגד הנוצרים מתקבלת תמונה כי יהודים הכירו שתופעות בעלות אופי
ניסי מתרחשות בקברי הקדושים ושבני אדם שהיו ידועים כבעלי מום התרפאו דווקא
באתרים אלו .

59

דומה שאין בכך כדי להפתיע  .תופעה זו עולה בקנה אחד עם ראשית דברינו בעניין זה .

יהודים לא שללו את העובדה כי הנוצרים וקדושיהם מחוללים ניסים ; לא היתה מחלוקת
כי האל מתגלה לברואיו ולא היתה מחלוקת כי האל עשה ניסים בעבר ומחולל ניסים
בהווה  .השאלה שעמדה במוקד המחלוקת היתה איך  ,למי ומדוע האל עושה ניסים .

כבר בספרות יהודית מראשית ימי הביניים  ,כמו בספר " תולדות ישו "  ,התייחסו יהודים
לניסים שישו חולל  .יהודים לא כפרו באותנטיות של הנס  ,אך טענו כי הניסים נעשו שלא
ביושר אלא בטכסיסים לא כשרים  60 .בחיבור המזרחי האנטי  -נוצרי " פולמוס נסתור

הכומר "

באה טענה יהודית כי ניסיהם של הנוצרים אותנטיים אך הם קטנים יותר מן הניסים
שנעשו ליהודים .

61

ההכרה היהודית באותנטיות של הניסים המתרחשים בקברי הקדושים הנוצריים הביאה
לכך שיהודים נדרשו להשיב לנוצרים מדוע אין הם נעזרים בקברי הקדושים לצרכים
דומים לאלו שעשתה אוכלוסייתה הנוצרית של אירופה .
59

בעניין זה ראו בהרחבה גלינסקי  .אני מודה לד " ר יהודא גלינסקי שאיפשר לי לעיין בנוסח מאמרו
בטרם ראה את אור הדפוס  .לגבי טענות אנטי  -נוצריות בקרב מוסלמים בנוגע לניסים שכביכול

התרחשו באתרי עלייה לרגל ובמקומות שהיו בהם קברי קדושים נוצריים  ,ראו לדרוס  -יפה  ,עמ ' . 36
60

ראו דן  ,עמ ' . 132 - 122

61

ראו פולמוס נסתור הכומר ,

עמ ' 97 - 96

סעיפים . 24 - 12

ן

קברי קדושים ובקשת מרפא

55

בספרות הפולמוס היהודית  -הנוצרית אנו מוצאים התמודדות בענין זה  .בספר נצחון

ישן  ,שממנו ציטטנו לעיל מובא דיון ארוך בענין זה בפיסקה  , 217וזה

לשונו :

המינים שואלים אותנו ואומרים  :מדוע אינכם מבקשים פני גדול כמו שאנו

עושין ?

,

שהם מבקשים לקדשים  .תשיב להם שוטים כל מה שאתם מבקשים ועושים להקציף
הקב " ה הוא  .וכי טובים הם מן

המלאכים ?

ראו מה אמר המלאך למנוח כשרצה

לכבדו אמר לו אם תעלה עולה לה ' תעלינה ולא רצה שיכבד אותו ואם יאמר לך הרי
קדוש פלוני ופלוני מפליא לעשות כגון מעיר עיני עיוורים ומחזיק ברכיים כושלות
ומתיר אסורים ? כך תשיב לו  :הנה אמשול לך משל למה הדבר דומה לאיש נאמן
שרגילים להפקיד אצלו בלא עדים ובא אחד והפקיד לו בעדים ומתו עדיו  .אמרה
אשת הנפקד  :מאחר שזה הפקיד לנו בעדים ועשה לנו בושת נכפור לו  .אמר הנאמן

לאשתו  :וכי בשביל זה שעשה לנו שלא כהוגן נאבד אמונתנו ? כך החולי יש לו זמן
ונאמן לא יעבור זמנו ולא ישקר באמונתו אף על פי שאם ילך לבית עבודה זרה הוא

ירפא  .והיינו דכתיב מהלאים רעים ונאמנים דיליתנו 62שהצילנו הקב " ה שאין אנו

זבים ומצורעים ושרופי אש כמותם כי ה ' רופאינו  .ואם ישאל למה לא היה קיצו של

חולי קודם בואו לקדוש זה ומיד בבואו לקדוש נרפא ? תשיב ותאמר לו אין זה אלא

,

להשגיא [ = לגרום לכם לשגות אתכם כמו שאמר איוב משגא לגוים ויאבדם שוטח

לאונים וינחם  ( .איוב יב  ,כג ) פירוש שוטח פורס מצודה וינחם בתוכה להתפש  .ועוד
ניבא ישעיהו נדרשתי ללא שאלוני נמצאתי ללא ביקשוני ואומר הנני אל גוי לא

קורא בשמי פרשתי ידי כל היום אל עם סורר הולכים דרך לא טוב אחר מחשבותם . . .
האוכלים בשר חזיר ומרק פיגולים כליהם

,

(

ישעיהו סה  ,א  -ד ) וכל זה נאמר עליכם

[ = הגוייס ולא תוכלו לכפור כי אין אומה בכל האומות אוכלת חזיר בלעדיכם  . . .הרי
מטעותכם יש הוכחה שמה שמתרפאין מקדישות שלהן אינו מכח העבודה זרה אלא
כך הוא גזירה מלפני המקום להתרפאות בזה הדבר ובזה הענין ובזה הזמן .

63

מחברו האנונימי של ספר נצחון ישן סבר שאין כל טעם בפנייה לשרידי הקדושים
ולהשתטחות על קבריהם לצרכי מרפא  .החולי נובע הרי מרצונו של האל וכחלק ממערכת
השכר והעונש  -במובן זה החולי הוא " נאמנו " של האל ומבצע את שליחותו  .לשליחות
זו תכלית ועם פקיעת תכליתה ייפסק החולי או ימות החולה מחוליו  .ועל כן  ,אם רואה
יהודי שגוי התרפא בעת שביקר בקברו של קדוש אל לו להסיק מכך שהקדוש הוא שחולל
את הנס  ,אלא שמועד הריפוי של החולי הגיע  .חולי הנרפא קודם זמנו בשל הביקור
במקומו של הקדוש מועל באמון האל  ,זאת בדומה לאשה במשל הנזכר המציעה למעול

62

במקור לדרשה זו בעבודה זרה נד ע " ב  -גה ע " א מביא ר ' יוחנן את המילים מדברים כח  ,נט ,

" חל

ם

רעים ונאמנים "  .הביטוי המובא כאן  ,כפי שמציין ברגר  ,לקוח מפראפרזה על פסוק זה בתפילת

-

" נשמת כל חי "  ,הנאמרת בכל שבת בבית הכנסת  ,וככל הנראה היתה שגורה בפיהם של בני הזמן
יותר מן הפסוק שמספר דברים .
63

ספר נצחון ישן  ,במקור העברי

עמ ' ; 148 - 147

התרגום האנגלי

בעמ ' 211 - 210

והערות בעמ ' . 330

 56ן אפריס שהם  -שטיינר
בנאמנות שהמפקיד האמין בהם  .העובדה שניסים באמת מתרחשים מתוארת בפיסקה זו
כחלק ממערכת ההטעיה שנועדה לגרום לגויים לשגות  ,ולהציג אותם ואת אמונותם כהבל .
בהזדמנות זו מדגיש בעל ספר נצחון ישן עניין פולמוסי נוסף  ,והוא שיהודים זקוקים
פחות לסעד מקדושים כי אין בהם כל כך הרבה בעלי נגעים ובעלי מו. 0

64

עיון בהיבטיו הספרותיים של המשל מעלה כי האישה משמשת בו בדמות זו המנסה
להסית את החולי ( נאמנו של האל ) ולהסיטו מדרך הישר ושמירת האמונים לשולחו  ,האל.
דומה כי המשל אינו מקרי וייתכן שכוונתו של בעל ספר נצחון ישן להגיב לאמונה שרווחה ,
גם בקרב יהודים ,

אבות64

יש ממש ביכולתם של קברי קדושים לפעול לקיצור זמנו של החולי

או לריפויו  .המשל עוסק באדם המפקיד ממון  ,ואמנם זוהי גם לשון המשל התלמודי  ,אך
המקצועות הפיננסיים כגון הלוואה כנגד משכון או בריבית  ,היו מאוד אופיינים ליהודים
במאה הי " ג  .לפיכך ייתכן  ,ומכלל השערה לא יצאנו  ,כי לפנינו עדות לפולמוס לא רק

במישור היהודי  -הנוצרי אלא גם במישור שבתוך הקהילה היהודית כנגד קולות שקראו ,
ואולי אף פנו  ,לסיועם של קדושים נוצריים שפעילותם הוכחה כמועילה  .השימוש באשה
המסיתה הוא על פי דגם ספרותי מקראי הרואה באשה את האחראית לחטא הקדמון  ,זו

הנכנעת לפיתויו של הנחש  .אולי יש כאן הד לכך כי נשים נמשכו יותר לכיוון של פנייה
לכל סעד אפשרי במקרים של מצוקה קיצונית  .האם הדבר קשור לעובדה כי נשים היו
יכולות ביתר קלות להתערות בחברה הסובבת בשל העובדה כי לא לבשו לבוש יהודי
אופייני ולא נראו

" יהודיות " ?

האם קשור הדבר למאמרו של ר ' חיים פלטיאל ממגדבורג

כנגד פנייה של נשים וקטנים לקברי קדושים ככלל ? ואולי בכלל כדאי לשים לב למספרן
של הנשים המופיעות בדוגמאות בדיון זה לעיל ולהלן  -שמא היתה הפנייה לסעד מקדושים

יהודיים או נוצריים פנייה " נשית " ולפנינו ניסיון לביקורת " גברית " בהקשר זה  .שאלה זו
נותרה ללא תשובה לפי שעה והיא ראויה לדיון נוסף .
ברוח דומה  ,אם כי ללא משלים  ,מגיב ר ' נתן אופיציאל על העדויות הנוצריות בדבר
קדוש נוצרי שהיה מעורב בעלילת דם בעיר פונס

)  , Ponsבצרפת ) -

על קדוש זה סופר

כי גופתו מחוללת ניסים  .טענה זו רווחה לגבי קדושים בכלל ולגבי קדושים אחרים ששמם
נקשר בעלילת רצח פולחני מצד יהודים בפרט

65 :

בעלילות פונץ 66באו הגויים ואמרו להגמון מפייטיירש ומאנגילימא שהיה השקץ
עושה נפלאות פוקח עוורים זוקף פסחים מסיח אלמים  .אמר להם הר " ר נתן כל זה

64

בעניין זה דנתי בהרחבה בעבודת הדוקטור שלי  -ראו שהם  -ביחס לטענתם של יהודים כי מחלות
כמו צרעת  ,ארגוטיים ( " האש של אנטוניוס הקדוש " ) ושאר מרעין בישין  ,לא פגעו בהם  .וראו  :ספר
נצחון ישן  ,חלק עברי

65

עמ ' 147

סימן

217

שורות

; 785 - 770

שהם  ,עמ '

; 85

ברור  ,עמ '

76

הערה . 8

 , ( T1שהביא לעולם את סיפורה של עלילת הדם בנוריץ ' ,
גם תומס ממונמאות ' ) homas Of Monmouth

בשנת  , 1150מדווח על מעשי ניסים שחוללה גופתו של הילד וויליאם המעונה  .מעשי ניסים אלו הם
הראיה כי הילד נתעלה למעלת קדוש בשל נסיבות מותו  -ראו  :הד  ,הגיוגרפיה  ,עמ ' . 536 - 515
66

המדובר בעלילת דם בעיר  ,ראו גליה יודאיקה  ,עמ ' . 445
בשל היותו " קרבן " של עלילת דם .

הקדוש הנוצרי המדובר זכה למעמד זה

קברי קדושים ובקשת מרפא

ן

אני מאמין כי הקב " ה רגיל לעשות נסים בשביל קטני אמונה דכתיב ( ישעיה ס " ה

נדרשתי ללא שאלו נמצאתי ללא ביקשוני וכו ' .

ד5
א' )

67

ר ' נתן אופיציאל  ,מן המתפלמסים היהודיים של המאה הי " ג בצרפת  ,אינו כופר בנס עצמו
אלא מפרש אותו לפי טעמו ומסביר כי האל רגיל לעשות ניסים לקטני אמונה  ,כלומר
לנוצרים הזקוקים למוחש על מנת להאמין  .ר ' נתן  ,כמו פולמוסנים רבים בימי הביניים ,
אינו כופר באותנטיות של התרחשות הנס  ,שנתפס על ידי מי שעימם התווכח ואולי אף על
ידו כ " עובדה "  ,אולם הוא מפרש אותו בהקשר הנוח לו  .יהודים פירשו לעתים את הניסים

טיפוס  ,ויש שפירשו אותם כמעשה ניסים לקטני אמונה  .בדומה לבעל " ספר נצחון

ישן "

גם ר ' נתן משתמש בפסוק מישעיהו  " ,נדרשתי ללא שאלוני "  ,ומכוון לכך שהקב " ה עונה
ומסייע גם

למי שפונים אליו שלא על פי הדרך הראויה .

68

כאמור  ,גם בספר נצחון ישן וגם

בדבריו של ר ' נתן אופיציאל מסתבר כי היהודים לא כפרו בהתרחשות עצמה .
טיעון אחר  ,שגם הוא אינו כופר בהתרחשותם של הניסים בקברי הקדושים  ,בא בחיבור
הפולמוסי " ספר ויכוח תשובה למינים

" ; 69

וכך כותב המחבר

האלמוני :

אם ישאלך הגוי למה אין הבורא עושה לכם ניסים כמו לנו מוכיח מן הקדושים
שלהם שהולכים שם חיגרים וסומים ואלמים ונתרפאו

שם70

 . . .ואם תאמרו סמה

שהתגרים והסומים מתרפאים ? תאמר לו  :כל אהבי הם מתרפאים כשבא הזמן כמו

67

68

ראו יוסף המקנא  ,עמ ' . 82
ייתכן שהשימוש בפסוק זה הוא משמעותי בשל הביטוי " נדרשתי "  ,כלומר " פנו אלי באמצעות
הדרישה מופיעה גם בהקשרו של האיסור " דורש אל המתים "  .על פי התפיסה היהודית פנייה אל
דרישה " :

הקדוש הנוצרי היא דרישה אל המתים .
69

חיבור אנונימי זה מצוי בכתב יד בעל אופי ליקוטי  ,כ " י אוקספורד

2289

( סימנו במכון לתצלומי

כתבי יד עבריים  . ) 20981 :כתב היד כולל מספר חיבורים אשכנזיים  ,וחלקם בעלי זיקה לספרותם
ההלכתית והמיסטית של חסידי אשכנז ( אותיות דר ' עקיבא  ,מאמרים של ר ' אלעזר מוורמס  ,ותיאור
הקורות אותו בגזירות תתקע " ה )  .כתב היד מתוארך למאות הט " ו  -הט " ז אך החיבורים עצמם קדומים

יותר  .החיבור המכונה " ספר ויכוח תשובה למינים " בא בעמודים  . 58 - 30מלשון החיבור וסגנונו
ניכר שהוא מושפע מלשון ספר חסידים אם כי אין בכך ראיה מוכרחת לקדמותו  .בעל החיבור עצמו

מעדיף לכנות את האל בכינוי " הבורא " על פני כינויים אחרים ברוח ספר חסידים ( ראו בעניין זה
סולוביצ ' יק  ,עמ '  . ) 325 - 311להלן נראה כי סימנים אחרים עשויים ללמד על קדמות החומר המלוקט

בכתב היד  ,ככל הנראה למאה הי " ג  .אני מודה למורי פרופ ' ישראל יעקב יובל שהימנה את תשומת
70

לבי למקור זה .
כאן נכנס בעל החיבור לאריכות על אודות אי  -יכולתו של ישו להגן על קברו שלו [ = השוחה ] מפני
תיגרת ידם של הישמעאלים בעוד שהאל הגן על ארון הברית מפני שוביו הפלשתים בהכותו אותם
בטחורים ( שמואל א ה  ,ה  -ז )  .בעל החיבור מציין עוד כי למרות שבארון לא שוכן האל עצמו אלא רק

חפץ הנתון ממנו ( הלוחות ? שברי הלוחות ? רליקוויות של דבר מה אלהי ) עדיין היה הארון בעל כח
רב יותר מקברו של ישו  .טיעון זה כאן עשוי ללמד על קדמות החיבור  ,מימים שנפילת ירושלים
וקבר ישו לידי המסולמים בשנת  1187היתה עדיין מאורע בעל תהודה  .ניתן לומר כי מאורע זה
הידהד ברחבי אירופה הנוצרית במהלך כל המאה הי " ג  ,דבר שייתכן שילמד על קדמות הטיעון אם
לא על קדמות החיבור כולו  .על הטראומה של נפילת ירושלים בידי המוסלמים והשתקפותה בליטורגיקה

הלטינית באירופה בימי הביניים הרחיב אמנון לינדר בכמה מאמרים מפרי עטו  -ראו  :לינדר ,

דרשה ; לינדר  ,תהלים ע " ס  .ומן ההיבט הפולמוסי ראו לינדר  ,יהודים ויהדות .
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שנאמר בתורה " תלאים רעים ונאמנים "  .איזה אמונה יש

בהם ?

אלא שנאמנים

בשליחותם וכשבא הזמן שלהם  .וכשהולכים [ = הגויים ] בבית התפלה

[ = כנסייה ]

הוא [ = הגוי ] סבור שהוא [ = הנס ] מחמת קדישות  ,ואינו כך  ,ועוד הבורא עושה זה
וכתוב משגיא גויים ויאבדם .
הדמיון בין דבריו של הכותב האנונימי ובין דבריו של בעל ספר נצחון ישן בולט  .שניהם
משתמשים בטיעונים בעלי אופי דומה ושניהם נסמכים על פסוקים זהים ( הפסוק מדברים

והפסוק מישעיהו )  ,אך עם זאת ישנו הבדל בעל משמעות  .הפולמוסן משתמש במשפט

" מחלאים רבים ונאמנים דיליתנו "  .שני הפולמוסנים מתעכבים על נאמנותו של החולי
היודע את זמנו ומסתלק בעת שנקבעה לו מראש ; בעל ספר נצחון ישן אף מציג את החולי
המבקש לצאת עקב הביקור בכנסייה כאשה רעה החורשת מחשבות רעות כנגד הנאמנות
הטבעית  .אולם בעוד שבעל ספר נצחון ישן דורש את המשפט " מחלאים רבים ונאמנים
דיליתנו " כפשוטו  ,כלומר האל מנע מאיתנו הלאים המצויים בעיקר במי שאינם יהודים ,
הפולמוסן האנונימי דורש את הפסוק על נאמנות החולי ברוח הקרובה למשל המצוי

בספר נצחון ישן אך אינו מובא בדבריו  .מדבריו של הכותב האנונימי ניכר כי אין הוא
כופר במה שרואות עיניו או מסה שניכר שהוא

" אמת " -

עובדה היא כי אנשים ההולכים

לקברי הקדושים מתרפאים  .מצב זה מטריד את המחבר ודומה שהוא מוטרד משתי

פנים :

הן מן הפן הפולמוסי ( אם הקדושים מרפאים סימן שיש בהם ממש ) והן מצד העובדה כי
הריפוי עשוי להביא שלומי אמונים לנסות ולבקש את רפואתם שם  .הטיעון השני שמביא

הפולמוסן מוכיח לדעתי טענה זו  .השימוש בביטוי " כל אוהבי הם מתרפאים " רומז שהפולמוסן

מכוון את דבריו לקהל פנימי המורכב " מאוהבי ה ' "  ,ולא לקהל חיצוני  .ייתכן שבקהל זה

אולי עלו מחשבות לפנות בעת מצוקה לקברי קדושים  ,בחינת " שמא יועיל "  .הפולמוסן
לא עשה כאן שימוש רגיל בטיעון של מעשי כשפים המקובל בהקשר זה .

71

ספרות דרשנית נוצרית  ,ובמיוחד סיפורים אקסמפלריים ששימשו דרשנים נוצריים
באירופה בימי הביניים  ,הציגו יהודים כמי שנזקקו לרפואה מצד קדושים וכמי שמגע עם
קודשי הנצרות שריפאום הביא להמרתם  .כזה הוא הסיפור על סוורינוס הקדוש  ,הבישוף
של פילדלפוס  ,שבמהלך עימות עם יהודי היכה את מתחרהו באלם שהוסר רק עם טבילתו

של היהודי  72 .זאת ועוד  ,בספרות אקסמפלרית נוצרית אנו מוצאים לא אחת איזכור שיהודים
השתמשו בחפצים פולחניים נוצרים  ,בשרידי קדושים ובסמלים נוצריים  ,בתור אמצעי
הגנה מאגי .

73

71

לגבי הטיפולוגיה של הוויכוח היהודי נוצרי בימי הביניים ראו לימור  ,טיפולוגיה חדשה .

72

ראו  :פרקם ,

73

כך במחזור סיפורי האקסמפלה של ז ' ק דה ויסרי ( דרשן מפורסם באירופה של המאה הי " ג  ,שנשא

עמ ' ; 297 - 296

גרג  ,עמ ' . 210 , 204

במשרת הבישוף של עכו ) ובמחזור סיפורי האקסמפלה

Gemma Ecclesiastica

של איש הכנסייה

האנגלי בן המאה הי " ב ג ' ראלד מווילס )  ~ ( Gilald ,s Cambrensisכך למשל  ,הסיפור על היהודי
שבעת שהלך בדרך ונפנה ללינת ליל במקדש נטוש של אפולו  ,הגן על עצמו מן גנבים  ,מבלי להאמין
אלא כהגנה מאגית  ,בסימן הצלב  .מקורו של הסיפור קדום  ,והוא בא כבר ב ~' Dialogues -של גרגוריוס

קברי קדושים ובקשת מרפא
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59

אין בידי לפי שעה עדות ישירה שיהודים הלכו והשתטחו על קברי קדושים נוצריים ,

למרות שהדעת נותנת כי גם אם הם לא פנו בפועל ( בשל החשש  ,בשל הקושי ) הרי
שהרהרו בכך כדרך שמהרהר אדם בעת מצוקתו ומבקש את כל הדרכים על מנת להנצל
משברונו  .לא מן הנמנע כי בעיתות מצוקה ביקשו יהודים משכניהם הנוצרים להתפלל
בעבורם על קברי קדושים נוצריים  ,או נעתרו להצעותיהם שהם  ,השכנים  ,יתפללו על
קברי קדושיהם  .יש לתת את הדעת גם כי למרות הרווח התעמולתי והפולמוסי שהיה
עשוי לצמוח לנוצרים מבואו של יהודי להשתטח על קברו של קדוש נוצרי בבקשו רפואה ,
רווחה בקרב נוצרים האמונה כי מגע בין יהודי ובין דברים שבקדושה מטמא את הקודש .
כך למשל ראו הנוצרים במגע בין יהודי ובין המרכיבים המקודשים של לחם הקודש
) ( hostia

ביזוי הקודש וחילולו .

74

על כן אין כל ודאות כי אם היה יהודי שביקש להיכנס

לכנסייה ולהשתטח על קברו של קדוש לא נמנע הדבר ממנו מחשש שיטמא את המרחב
המקודש  .יש לציין גם כי בעיני יהודים המגע עם קברו של נוצרי  ,אף שאינו מטמא מצד
טומאת המת  ,נחשב לבעייתי  .תעיד על כך הנחייתו של בעל ספר חסידים לגבי מי שראה
בחלומו אדם שמת הקורא להם לבא

אחריו :

ועתה אם יהודי בא אחר אדם [ = בחלום ]  .הוא

[=

חולם החלום ] ילך על הקברות

וישביענו שלא יבוא אחריו ויבקשנו  .אבל אם הוא למרחוק ולא יוכל ללכת שם
לקברו של מי שנגלה לו בחלום ] או גוי ואין ללכת שם יחקור

יהודי ששמו כשם גוי שבא אחריו

[=

שהתגלה לו בחלומ ] .

[=

יחפש

( אחר ) ]

[=

איש

75

ההנחה הרמוזה בדברי הכותב היא שאין ללכת לקברי גויים ועל כן יש לחפש אחר יהודי
שמת  ,ששמו כשם הגוי שנגלה בחלום  ,ועל קברו של יהודי זה יש להשביע את הגוי .

פנייה לגויייס -

החלופה

היהודיה ?

ערוץ אחר למגע עם העולם העליון לצורך רפואה בעולם הזה היתה הפנייה לגוססים .
בספר חסידים מובא הסיפור

הבא :

אחד צדיק היה נוטה למות ובא אחד שנעשה לו ולאשתו כשפים שלא היתה הרה

וביקש שילך לפני הקב " ה תחילה שיבקש לו שתהר  .ונדר לו [ = הגוסס ] ומת  .באותה
שנה התירה הכשפים לו והרתה .

76

הגדול  ,והוא מצוטט בחיבורו של ג ' ראלד  -ראו ג ' ראלד  ,חלק ראשון  ,פרק
74

לחברתי פרופ ' שרה ליפטון שהפנתה אותי לסיפור זה .
ראו גרו  ,עמ ' . 194 - 192

75

מח " ו סימן שכס .

76

מח " ו סימן התתססו .

29

עמ '  . 78אני מודה
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מהותה של הפנייה כאן ברורה  .הצדיק הגוסס משמש כעין " שליח "  .צדיק זה עתיד לעבור
מעולם אחד לאחר  ,ומשום כך הוא נבחר לשמש נושא מסר מסוים שמבקשים בני הזוג
" המכושף " להעביר לעולם העליון  .ככל הנראה  ,תפילות בני הזוג ובקשתם אחר רפואות
" קונבנציונליות " לא נענו ומאמציהם להעביר את " הכישוף " לא עלו יפה  .במצוקתם פנו
בני הזוג לעזרתו של הצדיק החי ( ולא כמו בני זמנם הנוצרים שפנו לקברו של הקדוש ) ,
שבזכות צדקתו סבורים היו כי מובטח לו שלא רק יגיע לעולם הבא אלא יגיע גם למעמד
שבו יוכל לשטוח בקשות לפני האל בעצמו  .ככל הנראה גם לצדיק עצמו היה ביטחון
בכך  ,שכן הוא לא היסס לנדור לזוג הפונים כי ישטח את בקשתם בפני האל .
בעל ספר חסידים אינו מציין איזו פנייה עדיפה בעיניו  ,האם אל קברו של נפטר או אל
צדיק גוסס על ערש דווי  ,אם כי נראה כי בעיני בני הזוג שסיפורנו עוסק בהם היתה הפנייה
לצדיק הגוסס מוצא אחרון  .צדיק חי  ,גם אם גוסס  ,יכול לספק אישור שאכן יבצע את
שליחותו  ,בניגוד למת שעימו לא ניתן לתקשר  .ואכן הצדיק החי נדר שיעשה את שהתבקש .
המספר אף טורח לידענו כי מבוקשם של בני הזוג נתמלא .
עדות נוספת למנהג זה של פניה אל גוסס מקורה במקור בן הזמן מצרפת הצפונית .

אלעזר ממץ  ,מחברו של הספר ההלכתי " ספר יראים " כותב

ר'

כך :

שמשביע את החולה לשוב לאחר מיתה להגיד לו אשר ישאל לו אין זה " דורש אל
המתים " ד " דורש אל המתים " פירוש  :דורש לגופו של מת ומדבר על ידי כישוף כגון
בעל אוב אלא שבעל אוב מעלהו מקברו וזה דורש בו בעודו בקברו אבל דורש
לרוחו אין זה דורש שהרוח אינו נקרא מת .

77

לפנינו דיון בשאלה מה הם הגבולות המותרים מבחינה הלכתית לפרקטיקה זו  .מספר
חסידים ומספר יראים אין ודאות שנעשה שימוש בפרקטיקה המדוברת  ,אולם עצם
ההתייחסות אליה בקורפוס הלכתי והופעתה בתור סיפור אקסמלפרי בקובץ מוסרי מלמדים
כי היא לא היתה רחוקה מעולם המושגים של בני התקופה .
עדות עקיפה ורמיזה שאם יש לבקש סעד או לחליפין להודות הרי שסעד מחד והודיה
מאידך צריך לבוא מן החיים ולא מן המתים ניתן למצוא בפיסקה מספר נצחון ישן  ,שעסקנו
בה בפתח

דברינו :

מה שאומרים המינים שמפילים תחינה ובקשה לפני הקדשים פגרים מתים כדי
שיתפללו עליהם לפני האלהים  .תשובה  :והא כתיב לא המתים יהללו יה ( תהלים

77

ספר יראים  ,סימן שלד  -שלה  .וראו גם טור יורה דעה  ,סימן קעט  ,ובבית יוסף שם המצטט את בעל

" הגהות מיימוניות " על הרמב " ם הלכות עבודה זרה יא  ,ח  .אמנם ר ' אליעזר ממץ אינו מתייחס כאן
בפירוש לדרישת רוח המת לצרכים רפואיים מובהקים אולם הטכניקה המדוברת זהה וכוללת את
השפעת המת או דרישה אליו בלשון מחייבת  ,של נדר  .ר ' אליעזר מבחין בין דרישת גופו של המת
לדרישת רוחו  ,ונראה כי כוונתו גם להוציא מליבו של מי שסבור שגופו של המת יש בו סיוע כלשהו .
זאת כמובן בניגוד לפרקטיקה הנוצרית הרווחת של פנייה אל שרידיו הפיזיים של הקדוש  ,מגע
עימם ותפילה במחיצתם  ,כאמצעי להשגת פדות מחולי או ממום .

קברי קדושים ובקשת מרפא

ן

61

קטו  ,יז )  . . .הנה מצינו שאין תודה ותפילה כי אם מפי בעלי חיים כדכתיב חי כמוני
הוא יודך ( ישעיה לח  ,יט ) .

78

הפנייה המועדפת אפוא היא לחיים  ,אם כי מדבריו של בעל ספר יראים אין אנו שומעים

על שלילה מוחלטת של פנייה אל המתים והשאלה היא רק כיצד עושים זאת  .ר ' אליעזר
אינו פוסל בדרישה אל רוחו של המת על מנת להיוועץ בעניינים שונים  .כל עוד אין
משתמשים בגוף המת  ,שאינה מותרת  ,אין הדרישה אל רוחו בבחינת " דורש " לגופם של
המתים  ,והיא מותרת  .על פי האמונה היהודית הרוח אינה מתה אלא נאספת לישיבה של
מעלה ועל כן דרישה אליה אין פסול .החילוק המהותי בין שימוש בגופו של המת ובין
דרישה אל רוחו עשויה להיות מכוונת כלפי השימוש שעשו נוצרים בגופם ובשרידיהם

הפיזיים של הקדושים המתים  ,ובשיטות מאגיות שלא היו לרוחו ולטעמו של ר ' אליעזר

ברוח הנורמה ההלכתית .
מדבריו של ר ' אליעזר  ,המשיח כאן לפי תומו  ,משתמע כי יהודים פנו לעזרתן של
רוחות הנפטרים  ,אך גם לגוססים  ,בבקשם לחלות " פני גדול " לצורך רפואה או פדות
מנכות או ממחלה קשה .

סיכום
יהודים  ,נוצרים ומוסלמים  ,ייחסו חשיבות גדולה לקברים בכלל ולקברי קדושים

בפרט ;

הם ראו בקברים אלו מקום שניתן להתפלל בו ולבקש מזור ומרפא  .יהודים פנו להתפלל
על קבריהם של יהודים אחרים והיו אף חוגים יהודיים שעודדו את הפנייה ואת התפילה
בבתי קברות ועל קברים כאמצעי של בקשת סעד ומזור מתוך תחושה של הדדיות בין
המתים  ,הנהנים מן התפילה  ,ובין החיים הזקוקים לסיועו של המת בעולם העליון  .תופעה
זו זכתה לביקורת מחלק משיכבת העילית הלמדנית  ,הן באשכנז הן בארצות המזרח ,
שכפרה בחלק מן המקרים בעצם המנהג ובמקרים אחרים הסכימה עימו אך חששה

מתוצאותיו האמוניות במיוחד במישור אמונת הייחוד  .התפילה בבתי קברות ובסמוך
לקברים עמדה במוקד מחלוקת גם בשאלת יעילותה  ,וזאת על רקע הפולמוס והלעג של
יהודים ומוסלמים כלפי הנוצרים  ,שהאמונה בקדושים  ,בקבריהם ובניסיהם  ,היתה להם
יסוד מוסד  .האמונה בנס בימי הביניים הביאה לדין ודברים בדבר התרחשותם של ניסים
ומשמעותם באתרי עלייה לרגל וקברי קדושים  .במזרח נקבצו לא אחת בני שלוש הדתות
לאתר אחד  ,שעל אודותיו היו מסורות בדבר יכולות ריפוי של הקדוש הקבור בו  ,התפללו
בו וביקשו על עצמם ועל יקיריהם  .במערב קשה להצביע על חציית גבולות תרבותיים
באתרי הפולחן  ,ואדרבה מצאנו פולמוס חריף בדבר משמעותם הדתית של הניסים שדווח
כי התרחשו בקברי קדושים  .אמנם ניסים אלו נתפסו בדרך כלל כניסי אמת  ,בין מתוך

שעמדתם הפולמוסית  -האפולוגטית של היהודים בוויכוח עם נוצרים נטתה לקבל ( לצרכי
78

ראו ספר נצחון ישן  ,חלק עברי

עמ ' 147

פיסקה . 217

62

אפרים שהם  -שטיינר

'

הוויכוח אך לעתים גם מתוך הסכמה ) את העובדה שהניסים המתרחשים בקברי הקדושים
אותנטיים הם  ,ובין שיהודים האמינו בניסים אך פירשו את התרחשותם באופן שונה
מבחינה תאולוגית בשאלת היחס למעשה הניסי ובמשמעותו לחיזוקה של האמונה  .על
רקע פולמוס זה ניתן להצביע על קיומה של חלופה יהודית  ,המעידה על חשיבות התפילה
על הקברים  ,בדמות הפנייה לגוסס צדיק או לרוחו של הנפטר על מנת לפתור מצוקות
בריאותיות ולבקש בקשות  .פנייה זו מופיעה בשני מקורות משלהי המאה הי " ב  ,שלמרות

שהיו ככל הנראה מי שראו בה " דורש אל המתים " היא זכתה לגיבוי הלכתי בדבריו של
ר ' אלעזר ממץ ולתמיכה בדבריו של בעל ספר חסידים  .עד כמה היתה תופעה זו נפוצה
ומה היו נסיבות הופעתה המדויקות ניתן רק לשער  ,מה גם שהמקורות שבידינו נובעים
מקרבה של שיכבת עילית למדנית ולא מתוך הציבור היהודי הרחב לגווניו  .לסיום  ,חשוב
לציין כי בכל הנוגע לקשר בין יהודים ובין מה שהתרחש בין הקברות חל שינוי משמעותי ,
שמצביעים עליו כל מי שעסקו בתחום  ,עם הופעתה והפצתה של הקבלה באירופה ובמזרח
למן המאה הי " ג ואילך .
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לימור  ,מריה והיהודים
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חיבור לשם קבלת תואר
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