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שלמהשלהקלסיתמסתונתפרסמה ' 1908בשנתשנים'מאהכמעטלפני
ירוק,בניולרבניםהמדרשביתומייסדהקהיויתהגניזהמגלהשנטו,זלמן

היהדותמדעישלעניינםאתערווהזומסהיהשש·עשוה.במאהצפתעל
שלוהפרשנותהמחקראתרבותשניםבמשךועיצבהצפת,בתקופת

שלליבםתשומתאתכמעטלראשונההפנההחיבורהעשירה.תרבותה
מבחינותוהייחודיתהמפותחתהמגוונת,היהודיתלתרבותהיהדותמדעי

התפתחותבפניהדרךנפתחהעמוזו.בתקופהבצפתשנוצרהרבות,

בתחומיאחדולמקוםלתקופההמוקדשיםמחקריםשלתקדיםחסות
העממיתהספרותהפיוט,המנהג,הקבלה,ההלכה,החברה,ההיסטוריה,

רטרוספקטיבית,ובראייהזאת,עםהיהודיים.היומיוםוחייהכלכלהואף

מיסטיקאים,הלכה,בעליביןויריבויותמחלוקותטשטששנטושלחיבורו
שלתדמיתהאתהעמיקובכךהחברתית-הכלכליתוהעיליתהמוסרבעלי

עקבותיהאתקושיבלאזובתפיסהלזהותאפשראידילית.הרמוניהאותה

אותוההופכתוהיאהמיתוס,שלועיקרוליבושהיאהמיסטיפיקציהשל
חברה.כלשלבתרבותהמרכזילגוום

 newה-באסכולתבעיקרשפותחוכליםבאמצעותאנסה,שלהלןבדברים
historicism ', כמהולהגדירזהמיתוסשללמיסטיפיקציהמבעדלחדור

נעוצהאלהכוחותשלראשיתםאותו.והמניעיםבוהפועליםהכוחותמן
גילוייםאךהשש-עשרה,המאהבשלהיהצפתי,הזהבתוובתקופתעוד

זמננו.שלבצפתעתה,גםפועליםשלהםחשובים

~ 

האומללההמופלאה,צפתא.

כאחדומסתורין,מיסטיקהעופיליאפופתצפת,ניצבתההרפסגתעל

אחתבבתנולדלאצפתשלהמיתוסהיהודי.הזיכרוןשלהיסודממיתוסי
מיתוסיםשלכדרכםשנים,מאותבמשךונצברהלךוהתפתח,הלךאלא
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בתקופתאז,כבוסביבההאירהצפתשלהקסומההילתהאךומעולם.מאז
חיתה,עזהכהזרמיתיתהילהשנים.מאותכארבעלפניהגדולההזוהר

אתמכראשתו,אתגושבמורביה,העיירותאחתבןפשוט,שיהודיעד

מחוזלצפת, ) 1602(אוקטוברשס"גסוכרתהמועדבחולבגפר,רעלהנכסיו

בתרךלהיטמעשביקש ,3מדועזניץשלרמילשלמהזה,יהודיחלומותיו.
העיקריים.ומפיציוממעצבירלאחדהעיתיםבחילופיהפךהצפתי,המיתוס

ולרבותיולקרוביוששלחהידועותאיגרותיומארבעבאחתמתאו,הוא

צפת:עםמפגשואתבאירופה,

עירלאלהים,גדולהעירהיאכיצפ"תפהקדושהקהלהומצאתי

ואנשיחסידיםבלםגדוליםרבניםמאותלג'קרובחושיהמלאה

כנסיות,בתיוכ"אתוב"ב,בצפ"תמצאתיישיבותוי"חמעשה.

באופן ]". Jונעריםילדיםמאותלד'קרובובתוכוגדולמדרשובית

ילמדלאאםלעסקואולמלאכתובנוקדשיצאאחדנמצאשלא

אחרבערבישראלכלעושיםכןוכמובתודהקביעותלכןקודם

הדרשהלשמועהעםכלהולכיםהשבתוביוםערבית.תפילת

אחרישראלכלמתקבציםמהשבועה'יוםובכלהחכמיםמפי

תפילהלשםומתפלליםגדולהאחדכנסתלביתשחריתתפילת

השכינהגלותועלשהםמקוםבכלישראלכלעלמאודעדנוראה

אותהעושיםכולההתפילהוכל ]". Jאלהינוביתוחורבןוישראל

להתפללשמתחיליןוקודםלבוכשברוןגדולהבבכייהישראל

הבימהעליצ"וגלאנטימהרר"מהחסידהגדולהרבעולה

ומתחילין ]". Jהשםליראתישראלומעוררכיבושיךדבריודורש

דמעותזולגותעיניהםוב'גדולהוביראהובפחדבאימהלהתפלל

והמרותהגדולותוצעקותתפלותבאותןמיראהמיםמעיינותכב'

הגולהעלכאחדכולםגדולותובדמעותבבכיישראלכלשעושים

שללבויהיהאםאשרעוונותיהםומתוריםבעו"ההחונןועל

ויבכהעוונותיועלויתחרטשיחפןהואמוכרחכאבןקשהאדם

חצותעדעושיםחדשראשערבובכלשם.בעמדושלישבדמעות

ומתקבציםחצותעדמלאכהנטולוגוזריםהכיפוריוםערבכמו

לשםומתפללים ] ... Jגדולהאחתהכנסיותלביתישראלכל

היוםכללשםעושיםולפעמיםהיום,חציעדנוראהיותרתפלה

כולםישראלאדמתעליושביםוהגריםודרשות.בתפלהכולו

שאנחנוואפילוישראלשלקדושתלפניוכפופיםנכנעיםהם

ומתפלליםובתפיליןבטליתהשדהעלכלוהיוםכלעומדים

נמצאלאהצדיקיםקברותלפניאלהינוה'גדולבקולוקוראים

במקוםהיהודיםמעמדלפנילגשתלבואלשיערבמהגריםאחד

ושלוםחסהתפלהעלללעוגפיהםשיפתחואומתפלליםשהם

J ."[ ושובעה'ברכתמלאההקדושהארץכלמצאתיזהזולת

 ]" • Jלספרואיןלשערואיןלהעריךאיןאשרגדולוזולגדול

שלישכנגדומשיוייןושמןפירזתמוציאההיאבחורבנהשגם

·= !"' 
C:כ 
~ 

מינשטולשלמה-שלומילעל . 3

ואו:והשפעתןאגרותיומדועזניץ,

ההיסטוריהספררתכהנא,אברהם

עמ'תדפ"ג,ורשהב,הישראלית

ספררתנא,כה(להלן 205 203-

ספרבניהו,מאיוההיסטוריה);

נוסחאותיוגלגוליו'-האר"'תולדות

ירושליםהיסטורית,מבחינהוערכו

בניהו,(להלן 69-41עמ'תשכ"ז,

"קונטרסתמו,דודהאר"י);תזלדזת

מדרעזני:יץשלומילשלמהלו'חדש

היהזדיםבתזלדזתמחקריםתמו'דוד

ירושליםובאיטליה,ישראלבארץ

דוד(להלן . 140-138עמ'תשמ"ו,

 .) 1986תמר,
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שלומילשלאגרתומתוךהציטטה . 4

הראשונההעדותמתוךנעתקה

האגרות,לנוסחעתה)עד(והיחידה

ז"ל"האריוגדולתיקרשבח"כתבי

ספר ,)ר"שי(מקנדיאהיוסףו'בתוך:

שפ"טבסיליאהחכמה,תעלומזת

נעתקהובןא;מא,-אמ, ,) 1629 (

ההיסטוריה,ספרותנחבא,אצלשוב

 . 218-215עמ'

האר"יוגדולתיקרשבח"נתבימאד

והסיפוריםהתיאוריםחודריםד"ל"

ונדפסיםמועתקיםשלומיל,שבמכתבי

הקווייםעצמאייםבפרסומיםושובשוב

רשימתהאר"י","שבחימעתה

ראו:וללשונותיהןלצורתןהמהדורות

גאושתהאו"י","שבחיבניהו,מאיר

 . 165-144עמ' ,) 1961 (

"חזותאלשיןמשהו'שלאגרתו . 5

ביקורתיתבמהדורהנדפסהקשה"

מצפונותפבטר,מרוביעל-ידי

לתולדותומקורותמחקרים-צפת

ירושליםהט"ז,במאהוחכמיהצפת

וצרפתומספרדמויניציאההעולםבסוףבספינותובאיםהעולם,

ודבליםצמוקיםזיתושמןברוטועניןומקונסטנטינאופורטוגאל

קונים[".]אנחנוהיםשפתעלאשרכחולהטובובוריתומשיודבש

שמתוקהשומשמיןושמן ]".[זיתושמן ]" .[כשמשהנקיהחטים

בצירבשעתענביםשקונהמיוהיין ]".[מןטעםוטעמוכדבש

מןשמוציאיםשרופיםהמיםמלבד ]".[הבדבביתאותםועוצר

וכן ]" .[וצימוקים ]. "[ענביםודבש ]" .[דבורים[."]ודבשהתמד

רךהואכבשים[."]ובשרהרבהבזולביציםתרנגולים,דבילים.

ועדשיםקטניותמיניוהרבהבזול[."]ואורז[."]ודגיםושמןוטוב

לפתןמיניוכן .בזולאגוזיםכטעםוטעמםמימיכם,ראיתםשלא

מעולםהטובכטעמםטעמתםשלאמספרלאיןטובותוירקות

מלבדבחנם,כמעטובחורףבקיץכולההשנהכלתדירנמצאים

וקרפוזיםואבטיחיםלימונאפומרנצין'חרוביך'הטובותחפירות

הבריאאוירהמלבד ]. "[הצוקרכטעםהואשטעמן(אבטיחים)

דיריהםרובוע"כאדם.שלימיוהמאריכיםהבריאיםוהמיםוהזך

שנהולק"יולק'לצ'לפ'הרבהימיםמאריכיםככולםרובםכמעט

והילדיםאדםבנירובכמעטלארץשבחוצההסימןוזהו )" .[

נמצאלאובא"יהשוקיםועלהכרכיםעלשחיןמלאיםהקטנים

ולאקטניםלאשחין,מוכהשיהיההשםברוךמהםאחדאפילו

לאל.•תודהכזהבנקייםכולםאלאגדולים

הועתק ,) 1607ביולי 19 (שס"זתמוזבכ"דעליוחרתםששלרמילהמכתב

דלקחומרלשמשעשוייםזהמסוגטקסטיםפעם.אחרפעםונדפס

פרטיםבפרטיכאןמתארשלרמילהמיתוס.מדורתאתשילבהמשובח
ז ~·

היומיוםטרחתאתמפניהםשדוחקיםבצפת,האינטנסיבייםהרוחחייאת

עמוקהדתיתכחוריהצפתיהודיחייואתמתמשך,לפולחןאותםוהופכים

האישי,הביטחוןאתמבליטהואוהחומר.המעשהחייעלומתגברתהערלה
הלא·יהרדיםמתושביהלהםזוכיםשהםוההערצההכבודמיחסהנובע

אלאעשיריםעםרקמיטיבהשאינההפורחת,כלכלתהאתהעיר,של

הרב.השפעמןליהנותלכולםומאפשרתהחברהשכברתלכלמחלחלת

החולההחשוכה,הגלותביןההבדלהואשלרמילבעינייותראףחשוב

המיוחדתלהשגחהמוכחתראייה-צפתשלהמזכךאורהלביןרהמ~ררלת

יושביה.רעלעליההאלשל

שלחכמיהמגדוליאחדיוצא ' 1592בשנתלכן,קודםשניםחמש·עשרה

ובאיטליהבתורכיהישראלקהילותאללשליחותאלשין,משהר'צפת,

אתכותבהואבקרשטאבשהותוצפת.לקהילתתרומותשםלקבץכדי

בגלל"כיהנודע,הלשוןמטבעמופיעשבראשהקשה",'"חזרתאיגרתו

ירושליםאיןטבריהאיןצפתאיןראםישראל,ארץכלקירםתרב"בצפת

אלהשבחדברילאחררמיידלאיתיא"ל",ישראלבארץעירואיןחברוןאין

הבאים:כדבריםמשהר'אומר
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נספרהאמרנו ,'הארדהאשרהאדמהעלבחבלינונזעקנחילוטרם

כלאתביעלינו,זעפואשרוצרותרבותרעותאלףמניאחתכמו

מארבהרבובימהרבה,מעטרערקלספור,נחדלכקורתהקודרת

ירדנוירודהנהכיידע,הואוישראליודעהואה'אלקיאל ]" .[

איןכי ]" .[מאלהטוביםהיואשרהראשוניםהימיםבבלנתחלה

לרעביםמשביעיסורין,ידיעלנתנהשהאלקיםא"י,וירחקומץ

מיניוכלהגולגולת][מסוכרגאגולגלתאכסףלשונאיםולשלם

הקטניםסורריםשריםמצעדיועלילותפרעונותמיניוכלמשחית

כיעדכדרכןושלאכדרכןעכרנואשדמסיםמיניוכלהגדולים,עם

עשיויחדהשברים,עדלשעריםידדועבריםנעומאנושדלומאז

כיעדוהרעותהרבותהצדותהלאונובי ]".ובציוןכחורבואביון

שאגהחצביהארץהתפוררה'פורארץאומללהאבלהסבל,נחכשל

מאדכבדועב ]".ויגוניההוכפלואבליה,הכפרהכיכלביא,לה

ואיןמוכר,ואיןקונה ןיא]".[מחיהאיןעדנהיהלאכמוהואשר

מבקשיםוהאביוניםמהעניים,עבודהובטלהלסוחר,עוברכסף

סחוביםוצועקים,בוכיםמוכים,צמאים,גם]רעבים ...וואיןמלאכה

בימיםבקרבההבניםנתרוששוהעלובההעירכיואסירים,נחבאים

בוכים,והללובוכיםהללומקצהו,העםבלויבכו J".Jהאלההרבים

ובדלדלו,ממונםאתשאכלוהבנונייםעלוצועקיםבוכיםעשירים

חשוביםענייםונעשובוזזיםשבזזוםדניםמזורעישוערוהבנוניים

ומושל]שר ... [עולםכמתיגרעובעירמעולםאשרוהענייםכמתים,

אזניםתצלנהאזהכל,לעיניהעיראתיצאו lהיהודיםעשיריוכלומר,

אישביןמבהילותבהלותקולותקוליוברחובותבשוקיםמשמוע

דבריעלומריבותריבותלבתואבוביןואשתואישוביןרעהוובין

וסוחביםאוחזיםנפשםבמרוהתובעים 1 "ו.ברכותםוחשחובתם

רעהואתאישויכוושואלטורףרמהוזרועחמהבאכזריותאותם

יודעיהכלוראותוב"בצפתבחוצותשוטטוכי 1 •••ובאגרוףאובאבן

איךעםרבתיהעירבדדישבהאיכהוהשמר,אליהופנוקדםמימי

מרובברחובותיהההולכיםביןלעבורלבקעיבולהיהכינהפכה.

וגלמודהשכולהיושבתהיאבניהמבליושוממהבזויהועתהאדם,

חשךעדלצוותם,מספראיןמספרמתיבעירהנשאריםכל יכ]".[

איןולבאליוצאביבאואיןיוצאאיןבחוצותנכרולאתארם,משחור

ארצואתה'יפקודכיוגםהארץ,בכלאיןלחם]בי ... [הצרמןשלרה

מלאכתבטלהכיאיןומתןמשאכילחם,איןבביתנוהלאבלחם,

יחיו,עליהםואביוןעשיריחדחי,כלאםחיתההיאאשרהבגדים

עשביםיאכלהעצביםלחמנויחסריתדומימתים.כלנווכלעדם

אלפניהםשמונבניתםנפשם"]ובגועלו.בבניהבלםגעו"]אזו.

אתזכרנוהלאכיכבודכםתעזבואנהאליהם,ויאמרוהעירחכמי

צרתעלבזקנתםצררתםבבלהחרדיםלפניהםהיואשרהחכמים

גםואתםמרעם,להצילםמנגדכפשרתםומשליכיםמרעיהםצאן

שמריכם.עלשקטיםמלכםאתם

 ~·אלשיןמשהר'שלאמרתו . 1994

Eכעריכלעל-פניצפתשלעליונותהעל
~ 

בעמ'שםמצויההאחרותארץ-ישראל

הםכאןהמצוטטיםהאיגרתודברי , 90

 . 107-92מעמ'
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והחברתיתהכלכליתידידתהעל . 6

ה-המאהשלהאחרוןברבעצפתשל

הכלכליים"החיים,,בנעני,דאו , 16

השש-עשרהבמאהוסביבותיהבצפת

יציוןהשבע-עשרה",המאהוחצי

אביצוד,ש'קעב-דיו;עמ'(תדצ"ד),

צמדאריגילתעשייתמרכז"צפת

עמ'(תשכ"ב),יספונזתהט"ז",במאה

באהפורענות"'איןהקד,יוסףמא-ע;

ניתוחהארץ':עמיבשבילאלאלעולם

תשלוםשלוחברתיהיסטורי-הלכתי

בארץחכמיםידיעלהג'זידהמס

שלםהשש-עשרה",במאהישראל

כהןאמנון ; 104-93עמ' ,) 1984 (ו

ישראל,ארץשלההיסטרריה(עודך),

 198עמ' , 1981ירושליםשביעי,כדך

(מינה 250-248עמ'אביצוד), 'ש(

צפתעלאגדות"שתיתמר,דודרוזן);

דודממודינא",אדיהיהודהו'מאת

אברהם ; 131-124עמ' , 1986תמר,

ישראלבארץרהתיישבותעלייהדוד,

עמ' , 1993ירושליםהט"ז,במאה

עלייהדוד,אברהם(להלן 110-109

של"סיועהבן-נאה,ידוןרהתיישבות);

ארץ-ישראלליהודיאיסתנבולקהילת

עמם",וקשריההשבע-עשרהבמאה

 , 106-65עמ' ,) 1999 ( 92קתדרה

 . 7העדה , 69-68עמ'ובעיקר

באותהשנכתבהקצרהבאגדת

אגדתואתשלומילכתבשבהשנה

אבדמסון,שרגאעל-ידיושנתגלתה

 ,") 1607 (שס"חמשנתמצפת"איגדת

הקהילותלדחיקתאמצעילשמשנתבררנווסגנונההאיגרתדבריאםאף

האותנטיהקולעדייוצפת,לקהילתלתרוםובאיטליהבתורכיההאמידות
משהו'שלהכבדותלמליצותיומבעדהיטבנשמעשברהעלמרההזועק
אלשין.

אלשיןמשהו'יציאתקודםרעודהשש-עשרה,המאהשלהאחרוןברבע

עלהטילהערת'מניהשלטוןהיטב.'ניכרהצפתשלהגדולהירידתהלשליחותו,
הבדים,תעשייתפרנסתם.עלמארדשהקשרכבדיםמיסיםהיהודיםתושביה
החלהצפת,יהודישלהעיקריהכלכליהכרחמאהמחצייותרבמשךשחיתה

במערבשהתפתחההבדיםתעשייתעםקשהמתחרותכתוצאהלהתמוטט
ואליה.ממנהוהימיותהיבשתיותהמסחרבדרכיהרבותהסכנותומןאירופה,

רגללפשיטתגרמווהןואליה,מצפתבדרךנשדדוארטבעוושיירותארניות

שהשלטוןהאישיהביטחוןאמידים.וסוחריםמלאכהבעליבתים,בעלישל

רבותומשפחותוהתערער,הלךצפתיהודיעלהשרהבראשיתוהערת'מני
בדמשק.ארבירושליםהיחסיהביטחוןאתעליהוהעדיפוממנההיגרר

שלרמילאגרתשלתשלילתמרנתאפואמציגהקשה""חזרתאיגרת

אתצפת,שלהפורחתכלכלתהאתמתארשהראשוןבמקרםמדרעזניץ:

הנוראהערניאתהשנימתארנפש,לכלוהשררההזולומחירוהמזרןשפע

היהודיםביןההרמונייםהיחסיםאתמתארשזהבמקרםהכב.דוהרעב

הפוערתהדיכוי,אתזהמתארוסביבותיה,צפתשלהלא-יהודיםלתושביה

שזהבמקרםוהתורכים.הערביםמידילהםהנשקפותהמרותוסכנות
והחכמיםהרבניםשלבהנהגתםהקדושהואווירתעשיריםרוחחיימתאר

ביןהמוחלטהאמוןחרסוואתהגדולהשבראתאלשיןמתארהגדולים,

הרוחניים.מנהיגיהלביןהקהילהחברי
חמש-עשרהשלבפערצפתתיאורישניביןאלההבדליםלתרץנבקשאם

בשיפורכלומרשלרמיל,שלזרלביןאלשיירשלאיגרתוביןשחלפוהשנים
שלמצבהטועים.אלאנהיהלאאליה,הגיעשלרמילכאשרבעירהתנאים

שלבראשיתהיותרערדהורעובההחייםותנאיוהתערער,הלךרקצפת
שתיזר,מבחינהאיגרתו.אתשלרמילכתבכאשרהשבע-עשרה,המאה

אחר,ניגודעלאלאמעידותהןואיןמציאות,לאותהמתייחסותהאיגרות
שלוהפסיכולוגיתהאידאולוגיתבעמדתםהקשרומשמערת,רובעמוק

היריבותהגישותשתיאתוהמשקףמדרעזניץ,רשלרמילאלשיןמשהו'
היהודית.התרבותעברוומשמערתוצפתשלהמיתוסעלבמאבק

שווריםשלזקנםב.אומד , 21-17עמ' ,) 1988 ( 48קתדרה

 ) 20מעמ'(הציטוטהאנונימימחברה

עמישידברלואמדשאדונילי"אמד

 .לאואםלא"'יבואואםנוטהדעתיאיך

נדאהשיותרתודתוכבודלמעלתיוזרע

תודהלוהרביץדוסיאבארץלשבתלי

לעתכי ''"אליבאמאשדבישראל

יהודיהעברותרומותלאסוףכדיהגרלהלקהילותצפתשלרחישליציאתם
יעקבו'אחר,שליחעלומשרנהמרזוסיפרוסובבשסביבוהצירהוא

האר"יתקופת-המיתי""העידןשלבשיאולמצריםשיצאאברלעפיה,
 :) 1572-1571-ב 11א-של 11(שלבצפת
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זהבעניךנפלאמעשהכתובמצאתיבמצריםאשרהקרשובכתבי

תוכחתיחדראלואביאנוז"להארי"אלהמופלאאוררבינובימי

 1חד 1איוםשונו]: Jלה] Jוזוחטאים.פושעיםבשרשערתתסמרבעבור

ז"למוריוקדמואבולעפייא.יעקברביהחכםז"למורילפניבא

לולכתובמאתיומבקשלמצריםללכתרוצהכבודך :]ו Jלואומר]

דרכךה'ונכחלשלוםאדוניילךאמר: .אדוניכןהיןלו:ואמרכתב.

מהו :]ו[לאומר] .גדולהכרחהואכישמהבלכתךיהיהגדולותועלת

תדעידועלשלוםבשובךא"להוא?הרשותהליכתכיאחרההכרח

ונתןהכתבאתמורילוכתבומיד .לךמגידאנכיאשרדבריאת

ריקםעשהוכן .בהליכתוולמהרהדברעלעודלהזהירווחזרבידו

נשאכןואחרי .וכבודוהרבלכבודלועשווכבודמצרימהוילך

אשרוככלבשיירהויצאתוב"ב.צפ"תביתואללשוברגליואת

וגםכמנהגםהשיירהבנינחוהיוםויהיעושה.היההואעושיםהם

תרדמהעליונפלהמידהחמורמעלוברדתועמהם.הנזכרהחכם

משיכתוהחכםאתויקיצוללכתבלםויקומואחת.שעהשיעורוישן

הרדימהעליולנפולחזרוהואהחמורוילךחמורואתויתרריקם

וילפתהאישויחרדאדםשוםראהלאוכשקםשעות.ב'שיעורויישן

לקראתוראהלערבוסמוך .גדולוצערבחרדהאורחלרוץויחל

המקוםאלויבאלקראתםוירץעמהם.אלךואמרשמחחורשים,

ועודבאכזריותבשווריםמכההיהשהחורשוראהמעט.שםוישב

ויחלבעולואסרואדם.נעשהוהשורלשורהחורששנהפךראהמעט

ולאהחכםונבהלעושים,היוהדרךזהעלוכןרבהמכהלהכותו

בצערוהיהאורישכוןהדרךאיזוידעלאכילברוחמקוםלוהיה

שלשתםנעשוהשמשבאכיויהי .מחשבתונעשתהלאכיגדול

כבודךהבא,ברוךלאמו:עמווידברוויבכוקולםונתנואדםבני

בצפת?יושבאשכנזילורייאיצחקהרבלו:אמרוהין.א"למצפת?

ויאמרועמהם,בכההחכםוגםובכורגליולפנינפלוהן.להםאמר

קדושלמעןלו:אמרו .כןויאמרובצערנו?בעניינואדניראהלו:

לצפתלשובבלכתךוהיה .אנוישראלמבניכיעלינונארחםישראל

כינפשותינואתלתקןלווהתחנןלפניוונפלהרבלפניולךמהר

כןכדבריכםהחכם:ויאמרועזוב.עצורואפסידאזלתכייראה

שיאמרתיקוןכלולקייםלאשרחמורהשבועהוהשביעוהואעשה.

ותשבעין'כהרףבשיירהונתנוהווהרנטלואז .שיעשוהוהרבלו

לולהתחנןהמלךאללבאעיניונתןתכףלצפתוכשבאעליו.רוחו

בשבילוא"ל:קדמווהרבהרבלפניויבאההם.העלוביםעסקיעל

עשה.וכןאלי,תבאלמחרידעתי.-אליבאאדניהשווריםעסקי

והואזו,בהליכהלךשאמרתיההכרחתדעעתהז"ל:מורילוואמר

אז . 1לוני 1פממקום iלוני Jפבןפולוני]והםנשמתם.משרששכבודך

ראשם.פאתהשחתתבערן :]ו Jלאומר]ערכם.היהמההחכםשאל

א"ל:קרית?לאא"ל:בשוורים?לפאהיששייכותמהוכיא"ל:

מקראליה:אמרבמדרש.ולאבגמראלאכתובאינוזהדבראדני

 !=t. 'נדאהשיותרתודתוכבודלמעלתיוזרע
םתודהולהרביץדוסיאבארץלשבתלי

i
לעתכילא"י,יבאמאשדבישראל

ידחסהקב"המאדמבולבלתא"יעתה

הקב"ה .ישראלעמוכלועלעלינו

אזיזקןוכשיהיהטובהלזקנהיזנחו

שיעסוקמקוםובכל .לא"'בדנהיבא

ארץהואשםובמצותבתודהאדם

שביןבניגודהבחיןאבדמסוןישראל".

האיגרתדברילביןשלומילתיאורי

הצביעלכןקודםעודמפרסם.שהוא

רביעיתאיגדתשגילהאסף,שמחה

הסתירהעלמצפת,שלומילששלח

התמונהלביןבצפתהממשיהמצבבין

ודאושלומיל,שמציגהאידילית

קזכץמצפת","אגדותאסף,שמחה

קיט.עמ' ,)ש"ת(גידעל
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מתוךכאןהונאהשוודיםסיפור . 7 ~

g; חלקקודש,לשבתימיםתמדתספר -c ,כ-כ,יט,ג,פרקתקכ"ג,ונציהראשון

י=
הונאוהסיפורשלנוספותנוסחאותא. ....:
~ 

עמ'האר"י,תולדותבניהו,אצלוהושוו

נעמ'כסיפורהקצרודיונו , 234-232

 .להלןכךעלעודוראו . 114

אנולעפיהיעקבו'שלכינויו . 8

התקופה,כניכמקורותמונא"המצרי"

 . 114עמישם,בניהו,ודאו

כקהילתהאר"ישלמעורבותועל . 9

בניהו,מאידראו:מצריםיהודי

מסחרעסקיעלהגניזהמן"תעודות

כמצרים",משפחתוכניועלאר"ישל

ירושליםו,נסיםל.דרבהזכרוןספר

דוד,אברהםדנג-דנה;עמיתשמ"ה,

האר"י",כתולדותופרקמטיה"הלכה

יישראלבמחשבתירושליםמחקרי

דוד,אברהם ; 287-222עמ' ,) 1992 (

 . 184-183עמ'זהתיישכות,עלייה

אצל:הנושאסיכוםועתה

Lawrence Fine, Physician of 

: the Saul, Healer af the Cosmos 

Isaac Luria and His Kabbalistic 

. Fellawship, Stanford, 2003, pp 

. 19-40 

ו'עלהידועותהמעטותהעדויותסיכום

דוד'אכדד.םאצלמצויאכולעפיהיעקב

 . 180עמ'והתי'שבות,עלייה

ביוביעקבו'שלויותםוכמעל . 10

 , 1524שנתמאזכצפתוצאצאיו

נכתנושם,הסמיכהחידושועל

שכהם:העיקרייםרכים,מחקרים

מדרשו"ביתדימיטרוכסקי'ח"ז

ספונותכצפת",ביוביעקבוכישל

נץ,יעקבמג-קב;עמ'(תשכ"ג),ז

ביוביעקברכיכיןהסמיכה"מחלוקת

עמ'(תשי"א),טזציוןוהרלכ"ח",

של"חידושהבניהו,מאיר ; 45-28

ליצחקהיובלספדכצפת",הסמיכה

 248-עמ'תשכ"א,ירושליםבעד'

והתי'שבות,עלי'הדוד,אברהם ; 269

והספרות , 182-180 ; 150-148עמ'

שם.הנמסרתהנוספת

לאכתוב:ליה,אמרבתורה.ישלאזהפסוקליה:אמרהוא.מלא

בילומרפרות.ת[יבות]:ר[אשי]תשחיתוולאראשיכםפאתתקיפו

וצריך .בפרגללמתגהזקןאוהראשפאתמשחיתאוהמקיףבל

ובןלוני], Jפלשםובךכךולנויןמחרולהתענותאותםלתקןאתה

ערלעשותצריךשהיהוהסיגופיםהחקרניםכללוכתבהדרךזהעל

יכרכרלו:ויאמרובחלוםהחכםאלובאוהאנשים.אותםשנתקנו

לעשותשהתחלתהיוםמאותונפשינו,נחהכאשרדעתךתנוחה:

מאותההוציאונושעשיתהאחדבתקרןכיהרב.לךשאמרהחקרנים

הדרך 1ה 1זל! lעוכןלגיהנם,והכניסונוראיתאשרהקשההעבודה

קלליותרכבדמעולאותנומוציאיןהיועושהשהייתתקרןבכל

במחיצתנו.'שהכניסונועדממנו

במציאותאחיזהלהםשישיסודותעללכאודהמושתתזהמוזרסיפור

תרומותלאיסוףצפתבקהילתמקובלתאישיותשליציאתהההיסטורית.
כלכלתשלהאריחלקהשבע-עשרהובמאהקבוע,פעולהלדפוסחיתה

עליה.מבוססהנראהככלהיההאחדות)הקודש(ובעדיבצפתהקהלים

בהםמכונהאףוהואאחדים'ממקורותידועהלמצריםאבולעפיהשלזיקתו
יעקבשלפנייתואףאבולפייא".•מצדיאיליעקבכמה"דהנעלה//החכם

האד//יכיהדעת,עלמתקבלתלמצריםצאתוקודםהאד//יאלאבולעפיה

מחמש-עשרהיותרבהשהההואדווקא.מצדיםבענייניבד-סמכאנחשב

עסקהחכמים,חשוביאצלתודהשםלמדבגדות,ועדמנעורים-שנים

חברהיהותפירות,התבליניםבענפיבעיקרובינלאומי,מקומיבמסחר

למעןפילנטדופיתבפעילותעסקבקהיר,האשכנזיהקהלשלהדיןבית
קהילתמעשיריאחדשללבתונישאואףבארץ-ישראלויחידיםקהילות

מצדים,יהודיבחייובקימעורבכהמאדםעצהאועזרהבקשתקהיר.•

מאליה.ומובנתטבעיתאלאאינהשם,תרומותלאיסוףיציאתוקודם
האד//י////תולדותבמהדורתמחדשהסיפוראתשהדפיסבניהו,מאידאך

שרצהשכלבצפתכנראה,היה,//ידועאומד:הואנוסף.לענייורומזשלו,

קודםהאד//יאצלהלךאבולעפיהיעקבכלומד,האד"י/.'אלהלךלנסוע

כיווןאלאמצדים,בענייניכבד-סמכאנודעזהכידווקאלאונסיעתו

"רשמית//בשליחותמצפתשיצאמישכלעדגדולה,כהחיתהשסמכותו

עצםזהוואכן,רשותו.אתאוברכתואתלקבלכדיאליופנהאחרתאו

שלהמרכזייםמאישיהאבולעפיה,יעקבלומד.מבקששהסיפורהעניין
הואקבלה.בעניינימעורבותועלידועולאמובהקהלכהאישהיהצפת,

באמצעותלהודותהוסמךבהלכה,צפתחכמיגדולישלתלמידםהיה

השתיירובעיקר,צפת,שלגאוותהחיתהשעליההמפורסמתהסמיכה

הוא-השש-עשרההמאהשלבארץ-ישראלתהילהרבתרבניתלשושלת

דצ"ח)(בשנתבצפתהסמיכהמוסדמחדשביוב,יעקבו'שלנכדוהיה

הסיפור,טענתשם.'יהרוחניהמרכזשלבייסודוהדומיננטייםהאישיםומן

יעקבכמומרכזיתכהשאישיותכפשוטה,מקבלהבניהומאידשמפרשו

עצהלקבלכדידקלאלדדךיציאתהלפניהאד//יבפניהתייצבהאבולעפיה
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כוחבעמדתהאר"יאתמעמידהבברכתו,לזכותכדיאלאמצריםבענייני

השייכיםאחריםסיפוריםשכמהכ,ןעללהתפלאאיןאולידופן.יוצאת

שלמעמדבאותובפניומביאיםהאר"י''שבחישלאגדותמעגללאותו

חכמיהוגדולצפתחכמיזקןאתמאשרפחותלאסמכותוקבלתהכנעה

ו'קארר,לאחרבצפתהישיבהראשהגדול,החכםואתקארריוסףו'

לבקשארקבלהללמדםבהכנעההאר"יבפנימתחנניםהללוגלאנטי.משה

תיקונים.''עבורם

לביןההלכהמרריבידהרמוניהשלמסריםסרגכן,אםמשקף,הסיפור

כזרהרמוניההסו.דבעלישלהמוחלטתעליונותםשעיקרהצפתמקובלי

מןאחדהיאליהדות,השונותוהגישותהדתייםהזרמיםהקהילות,ביד

קארר,יוסףו'שלדמותוצפת.שלהמיתוסשלהחשוביםהמרכיבים

שלאזכורמכלמזדקרתבסתר,רמיסטיקאיזמנושלההלכהאנשיגדול

הערפלהסרתהקבלה."לעולםההלכהעולםבידלהרמוניהכראייהצפת

אתהמחלוקת,אתתחשוףשלו,דה·מיסטיפיקציההמיתוס,מעלהמכוון

הלכהביןלכאורההמופלאהההרמוניהתחתיו;שרחשווהקנאההיריבות

עשןמסךמאשריותרלאחיתהקארריוסףו'שלבדמותולמיסטיקה

ובפעילותובאישיותווייסוריםרבת-סבלהשלמהאיעללהאפילשנרעד

לסףעדאותרוהביאהעמוקאישישברבקרבושחוללההאינטלקטואלית,

קשה.נריררטימשבר

בכללה:הצפתיתבחברההתרחשהאישיבמישורקארראצלשהתקייםהשבר

במישוריםהתקיימומיסטיקאיםלבידבצפתהלכהמרריבידהמחלוקות

הטקסהיומיום,חייהחברתית,ההנהגההיצירה,-שוניםובתחומים

חכמיםתלמידיבידמחלוקותגםוהיוהמשיחית.העולםותפיסתוהפולחן,

כלכלייםמשאביםחלוקתמסים,תשלוםבענייניהקהילתיתהמנהיגותלבין

המחלוקותאתהזכרנוולאהערת'מני,השלטוןעםהיחסים(התרומות),

בידהתמידיהמתחואתבהןנתברכהשצפתהרבותהישיבותביןהקשות

מרסתעךבים."מערביים,איטלקים,אשכנזים,ספרדים,-בהשחיוהץ.דרת

ודמותוהשש-עשרה,המאהבסוףולהתעבותלצמוחהחלצפתשלהמיתוס

שלו.העיקריהמרכיבחיתהבהשנקשרוהמופלאיםוהמעשיםהאר"ישל

כמר-ובמערבבמזרחישראללקהילותמצפתשנשלחוהרביםהכתבים

המיתוס.שלומפיציונושאיוהיו-שהזכרנומדרעזניץשלרמילאיגרות
האר"י,שלתלמידיוותלמידיתלמידיוצפת,אנשיהיומהםיותרואולי
הגדולותהקהילותבידשנדדוגלאנטי,ידידיהרו'סרוקישראלו'כמר

יהודהונפלאותיה.צפתגדולתאתוהפיצוובאיטליהבתורכיהוהעשירות

השבע·המאהבראשיתבאיטליההיהודיםהחכמיםמגדוליממרדינה,אריה

בשנתשחיברנוהםאריבספררהמיתוס.שללבנייתוהץ.דיםבידהיהעשרה,

 14ונציה:בעירוסרוקישראלו'שלמעשירעלמספרהואו 638

צפת],מקובלי[אצלאצלםעיקריתכךכל[בגלגולים]זוואמונה

שלהיסודמהם,המסופריםהאר"יופלאות .בכלכופרבהשהכופר

 !f 'קארו'וסףו'שללרגלעל"תועל . 11
Cכראונפנ•ו,הכנועהועמ•דתוהאד"'אל

ii
 . 219-217עמ'האר"',תולרותננ•הו,

משהו'עומדבהדומהס'טואצ•העל

 . 224-222עמ'שם,גלאנט,'

משתקפת,כזוהדמונ•סט•תג•שה . 12

מא•דשלמחקד•ובאוסףלדוגמה,

בתולדותמחקד'םבח'ד,''זסףננ•הו'

תשנ"א.'דושל•םקאדו,'וסףדב'מדן

נא•ש•ותווהשברהמתח•םזאת,לעומת

 ,",חשונ'ם:מחקד•םנכמהנחשפ•ם

בעלקאדו:'וסףד'ודנלונסק,'צב'

תשנ"ו'דושל•םומקובל,הלכה

(להלן, ] 1962האנגל•ת:]המהדורה

פכטר'מדוב•קאדו);ורנלונסק•'

קאדו'וסףלוימ•שר•ם''מג•ד"ספד

(תשמ"ח), 21דעתמוסר",כספר

 . 83-57עמ'

אתשאפ"נוהמחלוקותמןכמהעל . 13

שלבצפתוהדוחהחברהה'ומ•ום,ח"

שלום,גרשםדאו:השש-עשרההמאה

 ,"'"דאהתלמ•ו•שלההתקשרות"שטר

הקד, ; 160-133עמי ,) 1940 (הצ'ון

שם;לעולם."",נאהפורענות"א'ן

דב'שלמדרשו"נ•תד'מ'טדונסק,'

"ו•כוחהנ"ל,שם;בצפת",נ'דנ'עקב

ספונותוהמנ•"ט",קארו•וסףמרןנ'ן

רוזן,מ•נהעא·קכג;עמי(תשכ"נ),ו

נ'ןוה•חס•םהמוסתערנ•ם"מעמד

'שואלבארץה'הוד'נ"שונהעדות

המאהשלה•עדהט"והמאהמשלה•

עמ'(תשמ"א), 17קתדרה ,"!"'ה

"העדותהודונ'ץ,כדמ' ; 101-73

שלםצפת",חס'ד'אלהמנ'"טל•חס

ננ•הו,מא•ר 284-273עמ' ,) 1987 (ה

חכמ•םתלמ•ד•לפ•טודצפת"הסכמת

אנ•דל•ן'הודהו'שלונס•ונוממ'ס'ם

עמי(תשכ"ג),זספזנותלנטלה",

שלמהו'של"•חסוזק,ברכהקג-ק•ז;

אשלהפ•לוסופ'ת",לחק•דהאלקבץ

 . 306-288עמ'(תשל"ו),אבאר-שבע

אר'ממוד•נא,אר•ה'הודה . 14

פנ•נהנער•כתכתנ•םלקטנוהם,

 , 222עמיתשכ"ח,'רושל•םנוח,

234-233 . 
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ישראלר'בענייןהמחלוקת . 15

מתחילההאר"'מיתוסכמעבירסרוק

"ישראלשלום,ג'שלהידועבמאמרו

הציוןהאר"י?",תלמיד-סרוג

מכלהדוחה , 243-214עמ' ,)ש"ת(

שלוהסתייגותהכזו,אפשרותוכל

תלמידסרוגישראל 'ר"מרוז,רונית

דעתבסוגיה",מחודשעיון-האר"י

מרוז,ר' ; 50-14עמ'(תשנ"ב), 82

חדשה",היסטוריה-סרוק"אסכולת

 . 193-151עמ'(תשס"ב),זשלם

תלמידווכןבגלגול.נשמתוחיתהמיאחד,כלמכירשהיההוארוכס

פהבהיותופעמיםאלףבריבודעמווהייתישהכרתיסדוקישראלו'

פעםחיתהמיופלוניפלונינשמתלהכירהיהתפארתוכלויניציאה,

נפרטות,ממנושמעתימאשדשפתי,עלשמותםאשאלאאחרת.

בזה.ודיההוא,האישחשיבותאועושרלפימייחסםשהיה

גלגוליםלזיהויפרקטיקותבפומבילבצעהיהנוהגסורקישראלכלומר,
ונציה.בקהילתומקובלמבוקשהיהוכנראההאר"י,מןשלמד
העולםנחלתחיתהלאעל-טבעיותותופעותכישוףמעשיאחרהנהייה
האירופיתהתרבותשלהחשוביםהמאפייניםאחדזההיהבלב.דהיהודי

קוסמיםשלהופעותמדירם,באמצעותמתיםרוחותעםשיחרתעת.באותה

הצגתואקזוטיים,וחרקיםממקומרתמופלאיםחפציםהבאתומכשפים,
אזהיוהרבה,באלהוכיוצאפומביות,במרתמעל"מפלצתיים"אנושבני

מרכזיהודיהיטב.ברהשתלבההצפתיתוהמיסטיקהבאירופה,נפרץחזירן
לתופעותנזקקוולא"שלהם",והמופלאהמיסטיעולםגילוומערבהאירופה

התקופה.בניהנוצריםבתודעתחשובמקרםשתפסוהזרותהעל-טבעיות

עלשסיפרוהסיפוריםהקהל,בפניעשהסורקשישראלהמעשיםאכן,
להפצתמשובחדלקחרמוהיולפניו,האר"ישעשהיותרגדוליםמעשים
המלומדממרדינה,אריהיהודהאךהשבע-עשרה.המאהבראשיתהמיתוס

תלויי·הםסורקישראלשערשהשהגלגוליםבכךהבחיןוהביקורתי,החריף

חזהולמכובדיםלעשיריםחנופה.משמץיותרבהםוישמובהקיםמעמד
מורציםשיהירככלכייותר,וראוייםמכרבדיםקודמיםגלגוליםכנראה

יותרפתוחהידםתהיהכןנשמתם,שייכתשאליוהיוחסיןמענףיותר
ממשיים.בנכסיםלסורקלגמול

ואומר:אריהיהודהוממשיר

האר"י],נשלתלמידיומגדולישהיהז"ל,סרוקישראלרביוהחכם

אומריםוהיושנים.מששיותרובאוהולךעומדעמנופההיה

אשראתלךאומרמהמבהילים.דבריםבשמותפועלשהיהעליו

חייבשהיהואנשיםריבעיםשילשיםועל !בזהקנקנועלתהיתי

קלהפעולהאפילובונמצאוולא-לושעשומהטובותלהם

 !ממנומדבריםהיומאשר

מרתולאחרשניםהמיתוס:בהתפתחותהשנילשלבכאןאנועדיםכלומר,

שחולל,הנפלאותמעשיאתעצמהבררנציהמספריםסורקישראלו'של
ספקכי(אףהאר"יוברשלמעשירעללכןקודםסיפרעצמושהואכפי

תלמידו)!"בכללהיהאם
והמיתוסהשבעים'בשנותהזהבתרומאזהמאהמחציתלהחלפהבקרשי

אריהיהודהאבלוהשלישי.השנילדורבמעבדותאוצהוצברהלךצפתשל

ששבמשךץ,דהיהעצמוהואהמיסטיפיקציה:מסךאתמסירממרדינה

ממהאחדמעשהאפילוערשהואחרולאסורק,שללמעשירתמימותשנים
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כנגדנואשתמאסףמלחמתבדבריולראותשלאאפשראיעליו.שמספרים
צפתשלשלמיתוסהיהודיים,החייםשלוגרברתההולכתהמיסטיפיקציה

יהודההקדישזהסיכויחסוולמאבקבר,ומרכזיחשובכהתפקידהיה
אלהבדבריםמשתלבתמפתיעבאופןנוהם.אריהאמיץספוראתאריה

אברלעפיה.יעקבו'סיפורנו,גיבורשלדמותואף

אריה:יהודהאומורכך

'= !:"' 
Cכ
;;-

]הגיע ... [שנהמכ"היותרזהבפנישהיהמהלךמלספראפשראי

 ]".[ישראלמארץשליחז"ל,גאלאנטיירידיהרביהחכםפה

 ]" .[ז"להאר"יונפלאותכיסיםממעשהלספרהגאלאנטיהתחיל

ישיבתנומבניוחסידגדולאחדשחכםממך,אעליםלאזאתועוד

בטרםז"למהאר"ימנפלאותמרבואנטי]גל[ידידיהזהעור ]" .[

רביהחכםפעמיםשכמהמקומי]חכם[אותואמרללמוד,החילונו

לאלו,אמרלהאד"י,ואחנריעשהיהז"ל,אבולעפיאהיעקב

!כלומר,הואושאףאלו!מפעולותיומהסיפורמעולםובריםהיו

שאומריםהדבריםכניםהיושלאלואומרהיהעצמו]האד"י

היוםרובהאד"ישהיההנ"ל,החכםבשםאמרועוד ]".[עליו

בסחורה.מתעסק

לפיעצמו.המקרראלהתלמידיםמדרוכאןחורגתהדה-מיסטיפיקציה

והיההאו"יאתהיטבהכיראברלעפיהיעקבו'ממרדינה,אריהיהודהגרסת

ולאהאינטימיים.סודותיואתבפניולחשוףהיהיכולשזהעדאליומקרוב
פעמים:כמהעליהשחזועדרתאלאאברלעפיהשלפהפליטתזרחיתה

דמותוזאת:ואףנבואר.ולאהיולאהאו"יעלוהנפלאותהגיסיםסיפורי
ובכתביבשבחיוכל-כךובהבעוצמתהמשתקפתהאו"י,שלהרוחנית

אףנותררכזהבמצריםסרחוהיההאו"יאשליה.אלאאינהתלמידיו,
בורח.דווקאלארבחרמו,עניינושעיקראדםבצפת,

צפתבקהילתמרכזיתדמותשלמפיהואשרךבגרףשעדרתהנזקגודלאת

האו"י,מיתוסשלותפוצתולהתגבשותולגורםעלולהאברלעפיהכיעקב
והמסוכןהקשהליריבםאברלעפיהיעקבהפךכךלשער.רקיכוליםאנו

בראשיתצפתשלהמיתוס""אמרגניושאוהאו"יתלמידישלבירתו

ה-דר.המאה

היההאחדאופנים.בשניהמיתוס""אמרגניהתמודדוזהממיןעדריותעם

רצהשלאהאו"ישלכהצטנעותארתךהמציגיםנגדיים,נרטיביםיצירת

גדולתו:אתלפרסם

גדוליםחכמיםלשניהדברשנשמעעדהעידבניכלביןהיהושמעו

זהמהלו:ויאמרוויבואוהשמועה.מפימאמיניםבלתיהיואשר

ומדובאלינו.נאהגדעתידות,צופהשאתהעליךשאומריםיצחק

אנכינביאבןולאאנכינביאלאויאמרהדברים,כחשענותנותו

ויגעלפניהםעבראישוהנהעמהםמדברובעודודבר.יודעואיני
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עמ'האר"',תולרותכנ'הו, . 16

161-160 . 

ס'פורסיוםשלהאחרתהנוסחה . 17

שאתהלךימחול 'ה"ההוא:לאישויאמרז"ל,האד"יבבגדיבגדיו

עלהחכמיםכופיםכאשדטבילות".כמהלעשותעכשיומצדיכני

ויאמרמפניהםהאישנבהל"אזבפניהם,להתוודותהאישאותו

הרעויצרעבדיכם,ערןמצאוהאלקיםאומד,ומהאדברמהלהם:

 1כדדכה.•שלאהזאתבלילהאשתיאתלבעולהשיאני

לרבם.האר"יאתאלהגדוליםחכמיםעליהםקיבלוומאז

על-לדבריומאודעדדומהצפתחכמישנישלללעגםכאןהאר"יתשובת
ישירהכתשובהממשנשמעוהסיפוראבולעפיה,יעקבר'שלעדותופי

אחתהתמודדותדרךכלומר,ממודינה.אריהיהודהאצלהמובאתלעדותו

מתוךאמרםאךאלהדבריםאמראכןשהאר"יהטענההיאהעדותעם

ונשערנעיזלאומדועההפך.אתהוכיחוומעשיואישיותובעודצניעות,
יעקבשהיהאפשרגדולים"ה"חכמיםמשניאחדהסיפורגרסתשעל-פי

שנוכחלאחראךאלה,דבריםהאר"ימפישמעשאכןעצמו,אבולעפיה
השוורים?באגדתשמסופרכפיכרבו,עליוקיבלוהאר"יבגדולת

השמצתוחיתהאבולעפיהשלהמזיקהעדותועםשנייההתמודדותדרך
הואכזהבהן.התמחתההקיצוניתשהאורתודוקסיהובאלימות,בחריפות

האחרות:מגרסאותיובאחתהסיפורנוסח

בחוללחרושבשוודיםיששייכותמהאדוני,לאד"י]:נאבולעפיהא"ל

לתלמידעצמושחושבלךאמדתיהלאא"ל:הפאה?!גילוח]עם-

ולאבגמרארמזלונמצאאינוכזהדברא"ל .דבריודעואינוחכם

לאקרית:לאיודע?אינווכבודךהואמלאפסוקא"לספד.בשום

לו:ואמדלדב,הודהואז'פר:תיבותראשיראשכם?פאתתקיפו

 11דבד.יודעיםאנושאיןהואהאמת

קושטא,דפוסמחוךמובאתהשוור'ם

הסיפורבנוסחיגםשנשמעוהקולותעוצמתאתמעלההסיפורשלזהנוסח . 233עמ'האר"י,תרלדרתבניהו,אצל

ככליומציגאבולעפיהיעקבאתבוטהבאורחמשפילהאר"י-האחרים

צפת.שבחכמימהחשוביםאחדאתריק

בעינה"והתעלומהשלום,גרשם . 18

 , 85עמ'(חשט"ו),חבח'נותעומדת",

בלשוןלמסקנהבניהושלוהצטרפותו

 . 115-114עמ'האר"י,תרלררתדפה,

ידידותועלעצמויעקבר'שלהנזכרתעדותועםזועובדהמתיישבתכיצד
רבכיחסיביניהםזוקרבהתופסשהסיפורהיאאחתאפשרותהאר"י?עם

אךבורותו.עלבתלמידווחיבה,קרבהמעשהסונט,הרבכאשרותלמיד

ומעמדואבולעפיהשלאישיותולאורהואאפשריבלתיכזהשפירושדומה
בדרכוההליכההיאאחרתאפשרותהאר"י.בתקופתבצפתוהתורניהחברתי

מתנגדואת"להפוךהמבקשכ"זיוף",הסיפוראתשראהשלום,גרשםשל

האר"ישלהנסיםמעשיבכלהידועהכופרואתויטאלחייםר'שלהמושבע

למהמובןלאהאר"י".•ישלוהנפלאותהנסיםממעשיבאחדפעיללשותף

אגדההואשהטקסטהכלעלומוסכםברורוהרי'זיוף';בביטוישלוםכיוון

שלוםשלמגמתםעםאחדבקנהעולהשהדבראפשרהיסטורי.מסמךולא
זיופים,שלכאנתולוגיהכולוימיםחמדתספראתלהציגתשביוישעיה
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טענתבאמצעותביקשששלוםדרמהבעיקראןלהלן.נראהשערדכפי

יעקבהשפלת-שציטטתיהקשיםהדבריםמשמערתאתלבטלהזיוף

באחדאותר"לשתף"באמתמבקשהסיפוראיןכיהאר"י:בידיאברלעפיה

מגמהאמינה,כבלתיעדותואתלהציגרכןלהשפילו,אלאהאר"ימשבחי

מיתוסעלכןלשמורכדיהאר"י,תלמידישלכוונתםעםאחדבקנההערלה
ממרדינה.אריהיהודהו'כמרומתנגדיםמשמיציםמולרצפתהאר"י

כידווקאימיםחמדתספרמתוןהשורריםסיפורנוסחאתלהביאבחרתי

בגרףהמסופרהיחידשהואבכןטמוןהידועיםהנוסחיםשארביןייחרדו

וקדמואברלעפייאיעקברביהחכםז"למדרילפניבאאחד"יוםראשון:

 ." ]".[ז"למדרילוראמו ]"[הכתבאתמדרילוכתבומיד ]".[ז"למדרי
והחשובהמובהקתלמידוהואהסיפורמספרזהנוסחעל-פיכלומר,

ראהשלרםשגרשםאפשרריטאל.חייםו'-האר"ישלתוותרשבמוסרי

אתלראותמתנגדהיהלאשוודאיבניהו,רמאיוהזיוף,אתבכןדווקא

ייחסשהואה"ארתנטירת"אתיותראףלהבליטרכןהסיפור,כמספררח"ר

שלרם.מיראתאוליזר,אפשרותרפה,בלשוןאמנםדחה,לו,

חמדתהחיבורמקררותאתתקדיםוחסריסודיבאופןחקרתשביישעיה

באיזמיר,הי"חהמאהשלהראשוןברבענוצרשהואלמסקנהוהגיעימים

לו,שקדמומחיבוריםציטוטיםממארתמורכבהואספרותיתושמבחינה
גדול.אחדזיוףועיקרורובוכלומר,מחברם.הואכאילוכאןהמוצגים
'מררי'שליוחסין"שלשלתמאמרוהואלענייננוישירותהנרגעהמחקר

עלמעידהשכותרתוימים'",'חמדתבספרהמוצביםבדוייםמררי'ר'א"א
המופיעיםזהמסוגהציטוטיםלכלמתייחסתשביאיןזאתעםתרכנו.

יותר,וחשובמקררם.•יאתלאתרשהצליחלאלהאלאימים,בחמדת
ז"ל""מרריבלשוןרח"רוכתביהאר"ידברימתוןהציטוטיםשכלמסתבר

חמדתשמחברכןעלבעיקרהתעוררהתשבישלחמתואןמדויקים.

שניםוחמישיםמאהכמעטלעולמושהלןהאר"י,כאילועצמוהציגימים
שלו.מרורהיהלכן,קודם

ימיםחמדתשבעללומראפשרהדברים.אתכןלראותהכרחאיןאולם
תלמידהואשהואולטעוןלזייפםהתכווןולאכלשונםהמקררותאתמצטט

אחד-ימיםחמדתספרשלבעדותולפקפקסיבהכלרואהאיניהאר"י.

צפתהשפעתתחתשנכתבוהחשוביםהמיסטיים-המוסרייםהחיבורים

קשוראינובמצרים"אשרהקודשל"כתביכאןהמיוחסהסיפורומנהגיה.

אלה,מכתביםמצוטטאלאימיםחמדתספרשלמחברואלכלשהיבדרן

אחרים.ציטוטיםמאותלגביהוכיחשתשביכפיכלשרנו,לוודאיקרוב

ממקררותשהעתיקובמפורשטועןהואלהפך,בדיוקמתרחשבסיפורנו

במקרהלפקפקסיבהכלשאיןלינראהכןעלמחברו.הואושאיןאחרים

הסיפור.שלכמספררריטאלחייםלו'הסיפורייחוסשלבאותנטיותזה
שנחקרושבעל-פה,העממיתהאגדהשלההתפתחותתהליכיזאת:ואף

ראשון,בגרףהץדרתמןהאגדהמעברעלמצביעיםשרנות,בתרבויות

אותרמספרשהתרחשלאירועץדארשגיבורוסיפור-ממרךטהקרויה

 י=·
~ 

ם
~ 

ישעיהשלימיםחמדתמחקרי . 19

חקרימאמריו:באוסףכלקטותשבי

ומקודדת,מחקריםושלוחותיה:קבלה

עמ'תשנ"ג,ירושליםשני,כרך

אמונהנתיביכספרו,וכן , 418-365

 108-עמ'תשנ"ר,ירושליםומינות,

המסכמתענוותואתגםואד . 168

ספרשלותו"שבתא ,פוגלמשהשל

מחורשת",התכוננותימים':'חמרת

ושברו:החלום(ערוכת),אליאוררחל

ושלוחותיה,השבתאיתהתנועה

 . 422-365עמ'תשס"א,ירושלים

טענתאתפניהעללהפוךמבקשפוגל

וגורסותשבי,שלוםשל"הויופים"

'חמרתשל iשהמחברלהניחש"ניתז

עלומקפיומוחלטביושרנוהגימים'!

לידיו"מתחתהיוצאתואותאותכל

הערכותששתילינראה .) 418(עמ'

מירה.באותהקיצוניותאלה
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§ 
;:::: 
 ....ם
אצל:כךעלדאו . 20 ~
§ C.W. von Sydow, Selected 

n Falklare, Copenhagen סPapers 

. 1948, pp. 60-85, 127-145; A 

n סrmati סVan Gennep, La F 

des Legends, Paris 1917 ( "le 

. loi de crystallization "); L 

D 'gh "Process of Legend 

-Formation ", Faurth Inter 

-na/ Cangress far Falk סnati 

, Narrative Research in Athens 

. 77-87 . Athens 1965, pp 

עסקו,ו•טאלח"םו'שלב•ומנו . 21

במאהצפתשלשוניםבהקשרים

"שטרשלום,גדשםהשש-עשרה,

צירן ,"'"דאהתלמידישלההתקשרות

חמד,דוד ; 160-133עמ' ,)ש"ח(ה

שלהמשיחייםוחזיונותיו"חלומותיו

(חשמ"ד),ושלםו•טאל·:חייםו'

ליריבותהתייחסשאף , 229-211עמ'

 ;) 265-225(עמ'לאבולעפיהדח"ובין

החזיונות",''ספד"עוללוחחמד,ו'

ו'פב-פו;עמ'(חשמ"ב),צאסיני

ויטאל·:חייםו'של"גדולתוחמד,

סרלרכייצ'יק,רביוסףלר'היובלספר

קי"אעמ'חשמ"ד,ירושליםב:כדך

חרירן"חלום,אוזון'מיכלחצ"ר;-

לחייםהחריונוח'ב'ספדומציאות

כמחשכתיררשל•םמחקריויטל",

 . 309-299עמ'(חשנ"ב),יישראל

החזיונות,ספרמחוךהםהציטוטים . 22

 .חשי"ד'ירושליםאשכוליא"ןמהדורת

החזיונותספרשלחדשהמהרווה

להוצאתהמכוןעל-ידינתפרסמה

שובימוסדותשע"יר"לוברחינוספרי

שלטענתחשס"ב,ירושלים ,".נפש•

החיבורשלהידכתביעלמבוססעורכיו

אחדיםולחיבור'םלדפוסיםוהשוואתם

עבודתכאןשנעשתהאףדח"ו.של

בטוחאינימרשימה,והשוואהעריכה

לדוגמה: .ןךמהדודהעללסמוךשראוי

אחלגנאידח"ומןכ'רבומקוםבכל

חבריםעל-ידיהמסופרסיפוראותושלנוסח-הכרוני~טאלראשון,בגוף

הנובעיםושינוייםתוספותתוךוהם,הממורט,אתששמעובקהילהאחרים

שלישי.ס'כךבגוףהיסטוריכסיפוראותומספריםשהשתנתה,הריאליהמן

אתסיפרויטאלחייםהשוורים:לסיפורשאירעאתאףלהסביראפשר

רבותשניםאותולזכורביקשאואותו,שזכרכפיראשוןבגוףהסיפור

ששמעואחריםמפיאומפיו,הסיפוראתששמעמיהאר"י.מותלאחר

כמיעצמםלהציגיכלוכיצדשהרי-ראשוןבגוףעודלאסיפרוהומפיו,

שראויכפישלישי,בגוףאלא-לאבולעפיההאר"ישביןבשיחהשנכחו

 .הנוסחאותברובנשתמראכןהואוככזהככרוניקט,כלומרשיעשו,היה
כפיויטאל,חייםר'שלבעדותוהנראה,ככלהשתמש,ימיםחמדתמחבר

הסיפוראתהביאכןועלצפת,מתקופתאחריםבכתביםשימוששעשה

הראשוןמספרואתויטאלחייםבר'רואהאניכלל.לשנותובלאכלשונו
פרשנותועלעקרוניותהשלכותלהשישהנחההסיפור,שליוצרואףואולי

צפת.שלהמיתוסבהבנתמקומוועל
המיתוסשלהתגבשותוראשיתעלממודינהאריהיהודהשלמעדותולבד

ספוויטאל,חייםר'שלביומנולראותישלחשיבותה,ערוךשאיןהצפתי,
זו."ראשיתעלביותרהחשובהספרותי-האישיהמסמךאתהחזירנרת,

באופןוחלומותיותקוותיוחרדותיו,מחשבותיו,אתרח"ומתעדביומנו
מקוםכאןששמורכךעללהתפלאאיןולכןביותר,והאינטימיהחשוף
אבולעפיה.יעקבר'סיפורנו,לגיבורמרכזי

ושבוסחזיונותג.

מרעישאירועבדמשקהחל ) 1609ביולי, 31 (שס"טשנתבתמוז,בכ"ט
בתובדמשק"."הדיבוקבשםמכןלאחרונתפרסםשבועותכמהשנמשך

מצוקהסימנילגלותהחלהעניו)(אוענףרפאלהקהילה,מבניאחדשל

הרגש",שוםבלימתכפגרמוטלתו"היתההכרהאובדןעוויתות,קשים,

"אינניכישטעןפיטריעקבכחכםעצמושזיההזר,קולמפיהשנשמעעד

לישנשארקלחטאעלאםכיבאתיולאוצדיקחכםאניכיהרוחות,כשאר

שבכם"."העבירותמרובבתשובהלהשיבכםלכם,שלוחלהיותוגםלתקן

 'ר"אתאליושיביאודורשהואבדג,גלגולואתבפירוטמתארשהואלאחר
כרצוןלעשותסירבושםהאחריםוהנוכחיםהנערהאביהמקובל".חיים
דיאלוגמתפתחויטאלחייםר'שהגיעולאחרחרם".עליהםשגזר"עדהרוח

בתשובה,חזרהבענייניהואהשיחהשלעיקרההרוח.לביןבינומפורט
חייםאףכמוהנענשה.כנראהועל-כןבחייםבהיותהבהזלזלהשהרוח

דמשק,קהילתאתבתשובהלהחזירבניסיונותיונכשלשהואמודהויטאל

ולהתפלל,לאכולכדילביתוחוזרשרח"ולאחרבקולו".נשמעים"אינםכי
לבואה:האמיתיתהסיבהאתהרוחחושפת

מןשלחוניכיבעבורו,אלאהיהלאשלי,השליחותעניןכלוהנה
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מרבוירעשלאמהעליוניםשמיםרזילרח"ו] iלולגלותהשמים

תלויהכלכיבתשובה,העולםשישיבוגםהאר"י],מןכלומר, iז"ל

הואהלאכיהמשיח,ענינילולגלותובאתיהעולם.כללתקןבו,

לשיבאשישובודורשהואתמידוהנהלבוא.השערהכחוטתלוי

שקרהעם:אלאומרקנאה,מחמתאבולעפיאעקב] iיוו'המשיח,

כילו,ואויעליו.ומצחקזהבדורבאהמשיחאיןכידובר,הוא

נעידאשרגדולותעבירותובשבילדבריומפניכיגדול,עונשו

 23עבות.ברזלחבליהמשיחחבליהכבידוהזאת,

עליו,שהוטלההשליחותאתממלאאינוריטאלחייםאן

שיבאעדוהמתיןההואהרוחדבריאללשמוע[רח"ו]רצהלאיען

עכבתיכתאני הנה],.,[העניןנתבלבלכךידיועלמצפת,אבולעפיא

בדמשק]!כלומרבמדינהאזהיהלאשהואמפניהעםמלהשיב

החריבבבואוכיהדברונהפךהעבידיתוקןשנינוידישעלוחשבתי

עלכבודלייהיהשלאוכדילאבט"ושבתערבבאהואוהנה .הכל

 2העם.•בעיניהכלההבילכנ"ל,הרוחדבריידי

אותרמשפילהתלמידיו,עםהאירועמקרםאלאבולעפיהמגיעכאשר
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מתלוצץאתהשתמידלפיעמך,ברעהמשיחוהנהחוטא,שאתהלפי

חייםוכהר'הזה.בדורבאהמשיחאיןואומר:המשיח,ביאתבעניך

עליומתלוצץאתההמשיח,בעניניהעםאלתשובהדורשהמקובל

מהר'תורהרזילשמועלכםהיה ],.,[ובקנאתךמפנידבריוומהביל

ואתההעם,ולהוכיחלדרוששבתביוםרוצההיההואוהנהחיים.

מישראל."התשובהומנעתבידועכבת

דמשק,בקהילתשפשרגדולות""עבירותעלעתהזהרמזהאשרהרוח,

החוטאיםשמרתשלמפורשבאיזכררהחטאיםאתומפרטתממשיכה

משכבממזרים,הולדתאיש,אשתעםניאוףועמודיה:הקהילהמראשי-

אינואברלעפיהיעקבר'שלמקומרשאףוכמרבןזכר,משכביגרירת,עם

כאן:נגרע

עינויהרבהגםזו,במדינהישזכורמשכבהרבהוהנההרוח:][אומרת

אניומניןאבולעפיא: iעקב iיו'לוהשיבבמדינה.ישדיןועיוותדין

גויההביאוורמאנוומנחםהואמשה,בנךוהרילו:אמרזה?כליודע
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טובים?שאינןדבריםבבחרותךעשיתלאכןגםאתהוכי !בנים
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 ~,הושמטאבולעפ,ה'יעקבר'שלשמו

iכבקווקוויםוהוחלףהטקסט,מתוךהשם
;;-

בכבודו?).לפגועשלא(כדי

נדפסכדמשקהדיבוקשלהטקסט

יט-לו.עמ'כב,א:החזיונותכספר

בספרותריבוקסיפורינגאל,גדליה

 , 76-74עמ'חשמ"ג,ירושליםישראל,

וכןכאן,הנמסריםנוספיםומקורות

 . 295-290עמ'האר"י,תולרותבניהו,

רבההדיבוקיםעלשנתפרסמההספרות

עקרונימחקושניים:אצייןומקיפה.

מכלכמעטהנושאאתהמקיףומעודכן,

הפסיכולוגייםההיסטוריים,צדדיו,

 Barbara Newman ,והתרבותיים:

: Possessed by the Spirit " 

, Devout Women, Demoniacs 

and the Apostolic Life in the 

Thirteenth Century", Speculum 

. 733-770 . 73 (1998), pp 

בתקופתממשנוגעהשניהמחקר

בניהדיבוקסיפוריאתוממקםצפת

ההיסטורי:הקשרםבתוךהתקופה

j.H. Chajes, "Judgments 

Sweetened: Possession and 

Exorcism in Early Modern 

jewish Culture", Journal of 

,) 1997 ( 1 Early Modern History 

124-169 . pp . לטעמי,מגזים,זהמחקו

השייכיםחיצוניים,גודמיםבהשפעת

עלבעיקר,האירופיתלתרבות

בצפת.בדיבוקיםהאמונההתפתחות

המאמרים:קובץאתדאוכן

Matt Goldish (ed), Spirit 

Possession in Judaism: Cases and 

Contexts from the Middle Ages to 

. 2003 the Present, Detroit 

כד.עמ'כב,א:החזיונותספר . 23

ל.עמישם, . 24

לא-לב.עמישם, . 25
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קכז-קכח.עמ'סב,ג:שם, . 28

מאמיןאינךכישווים,ולבךפיךאין]אבל ... [!צפת?אתגםלהחריב

כלל."מאמיןאינךאתה לבא]".[הדבריםבאלו

יעקבלד'ויטאלחייםו'ביןחמורהיחסיםמערכתבפנינונחשפתכן

שנהכשלושיםהזוהרים,צפתבימיעודבוודאישראשיתהאבולעפיה,

לכן.קודם

בסיפוראלהדמויותבשתיהקשוריםהאירועיםאתלשחזרננסהאם

המצוקהסימניהתגלותעםכן:לערןהדבריםייראומדמשק,הדיבוק

מובהקבמקרהכאןשמדוברלמקורביהברורהיהענף,רפאלשלבבתו

אתלהזמיןאביהעלהיההטבעבדרןהצעירה.לגוףדיבוקחדירתשל

והראשוןהראשבוודאיהמקובלים,-אלהמעיןלמקריםשמומחיםמי

שללבואולהמתיןרצהכיסירב,האבאןויטאל.חייםו'דמשק,למקובלי
מחוץאזששההאבולעפיה,יעקבו'יותר,עליומקובלשהיהאחרחכם

בהזמנתםאםשלו,ביוזמתואםהאירוע,למקוםהגיעויטאלחייםלעיר.

רביםסימניםעלנוסףסימןאלאאינהשהרוחהביןהואאחרים.של

שעליווחזיונות,חלומותבאמצעותלכןקודםעודלושנמסרואחרים,

ולפעולצפת,בימיבעבר,לושהיההמרכזיהתפקידאתולמלאלחזור
ידערח"ואבלהמשיח.לביאתכהכנהבתשובהדמשקקהילתלחזרת

כבדה,כהמשימהלמלאכדידייםאיתניםהחברתיומעמדוכוחושאין
למיזקוקוהואעצמאי,באופןלפעולביכולתועודבטחשלאואפשר

בעדותושראינו(כפיומקורבידידאףואוליכזומרכזיתאישיותשהיה

המתיןכןעלאבולעפיה.יעקב-עצמולאר"יממודינה)אריהיהודהשל

כלומראותו","ההבילאבולעפיהכיכטעותהתגלהשבדיעבדמהלבואו,

נותראחרנשקואיזהשם.שנכחהציבורבפניהבלכלדבריולדבריולולעג

הדחויחרפה,כדיעדהעניכמעט,העיוורהזקן,ויטאל,חייםו'שלבידיו
בניאבולעפיה,שללכאורה,חטאיהם,עלפומביתהכרזהמאשרבקהילה,

דיבהדבריהוצאתכמהעדבו?התומכיםהקהילהמכובדיושארמשפחתו

ויטאלחייםשלקרנולהעלאת"תרמו"כאלהומכועריםקשיםורכילות

לשער.רקאנויכוליםדמשקקהילתבקרב

בחלקיםאףביטוילידיבאהאבולעפיהליעקברח"וביןהעזההיריבות

לפניהקהלשתפילתטוען,הואאחדבמקוםויטאל.שלביומנואחרים

בעטיואבולעפיהאתהחרימובשמיםכיתתקבללאהכנסתבביתהקב"ה

המקובל."חייםו'של

ש"עשנתבשבטבכ'כהן,נסיםו'רח"ו,ממקורביאחדחלםאחרבמקום

ובידואדמוניחילגבור"גויראההואובומוזר,חלום ) 1610בפברואר 13 (
גוישאותולומסתברלשאלתוישמעאלים"."אותיותכתובוהיהספר

ועמדייהודי"ואני[האומר:]הישמעאלים,נביאמחמדשלבתו"בןהוא

חושבים,ואנחנואבולעפיא,יעקברביתלמידיחברים,אחריםחמשה

טעותםלהםמסתברתבהמשךהמקובל".חייםמה"ריותרגדולחכםשהוא

דופןיוצאתבהאשמהכאןמואשםאבולעפיהרח"ו.לתלמידיהופכיםוהם
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בקשרשובשתעלהטענההמוסלמים,לחוגימקורביםותלמידיושהוא-
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פתחו.אתלפקודהרבולאשתלמידיםרח"ו,אלנתגלגלווכןקבלה

יותרמוריםאבולעפיהיעקבכלפירח"ושלוהפיוסההתקרבותניסיונות
זהאןקבלה,אבולעפיהאתללמדמבקשהואהנחותה;עמדתועלמכל

צא.עמ'שם, . 29מצפתשישובעדלוממתיזרח"וכיצדכברראינוניסיונותיו."אתדוחה

ובעצםענף,רפאלבבתשנכנסההרוחגירושבפעולתנוקטשהואקודם

באדרבי"טסרוקבנימיןשחלםאחרבחלוםבלעדיו.לפעולמעזאינו

לולדווחדמשק)מושל(כנראהלמלךהמשנהאלרח"והוזמןשנה,באותה

הוא,המשיחלבואהגדולשהמכשולבחלוםהסבירוהואהמשיח,אותותעל

ביניהם,קטטהשישאבולעפיא,יעקבוהר'חייםהר'חכמים, 'ב"כאןשיש
משביעיםוהיו ] ... [הארץעםבפניתורתיהושפלהרעה,זהעלדוברוזה

החלוםאבולעפיאולו'לישיגידשבועות,מיניכמההחולם][אתאותו
קכח-קכט.עמ'סג,ג:שם, . 30 30וייקץ".בינינו.שלוםועושהשנינואתמחברהיהואז ] ... [הנזכר

חד-צדדיתהיתההאישיםשניביןהיחסיםשמערכתאלהמדבריםהיוצא

ניסיוןעלהחזיונותבספוכלשהובמקוםשומעיםאנואיןמשפיל.באורח

ומספרומהססרח"והיהלאכזההיה(לורח"ואלאבולעפיהשלהתקרבות

כזוהתעלמותוממעשיו.ממנולחלוטיןהתעלםשהואודומהבהבלטה),
ההופךאבולעפיה,כלפירח"ושלהנחיתותתסביךאתלהסבירעשויה

מובאותנז-נחג,החזיונותכספר . 31ממש.י'מיתייםממדיםולובשאובססיבי
שכהןטענותומפורשברורכאופן

אכולעפיהיעקבר'אתרח"ומאשים

קהילתכדמשק:השפלכמעמדו

עלשהשפיעההיאהחזקההספרדים

כרבלקבלושלאאחריםכנסתכתי
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כנראהעמיאל,אליהו ) 1608ביולי 12 (שס"חבתמוזכ"טשבת,במוצאי
לקבריםלרגלעלוותלמידיורח"וובוחלוםחלםלרח"ו,המקורביםמןאחד

(ר"יצפתחכמיחשוביאתאליהםאספוהםצפת."בסביבותקדושים

גלאנטי),ר"מאזכרי,ר"אאלקבץ,ר"שאלשי,ןר"מקורדובירו,ר"מקארו,

האר"י,אתמצאוושםהמקדש,ביתתחתאחתלמערהנכנסו
עליהם.וכדרשן

פטעמייג,ג:החזיונותספר . 32

ואילך.

 ]. "[וילכואבולעפיא.יעקבאתלפנינוהביאוז"ל:מוריויאמר

אניוגםלבניםלובשיםכולםהנ"להצדיקיםוכלשם.ויביאוהו

ויעקבלבן.אחרמעובר]מצמרבגרכאן:[צמר,צוףלבושהייתי

עלשחוראחדמסרהלוהיהוגםשחוריםנגדיםלבושבאהנזכר

להסירשהביאוהוהחכמיםשניאלמוריויצר .וזקנוופניוראשו

כרעיועדמגיעלבןקטןמעילוילבישוהוהשחורהכסותומעליו

בלבד.

המוזריםהסיפוריםאחדאתמאזכרהואכיכאן,זהמוטיבלמצואמפתיע

ו'שלבספרוהמובאהמבהיק""החלוקסיפורהואהביניים,ימימתקופת
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זה,סיפורעל-פי ".ווה·המאהבןהישועהמןיפהחיבורמקירראן,נסים

בגןכלבושולושנרעדנסתרצדיקשלשחלוקובחזרנםראוחכמיםשני

אךאחריםצדיקיםמשלומפוארנאההואהחלוקאמנםשלם.אינועדן

להשלימו.כדיגדולהאחתמצררהערדלעשרתרעליוחסר,יהיהצווארונו
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סיפורעלמברססשהואהוכיחהמקירראןנסיםשלסיפורומקררותחקירת

בגןהאיסלםגדוליפירעלנסים.ר'שלבתקופתורווחשהיהמוסלמי

שחוללוהמצרותלערךשררהשאורכםמפוארים,חלוקיםלבושיםהעדן
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שלהשחורלבושובתורה.ועסקולבןלבשרהמקדש,לביתמתחתנאספו

שמעשירכמיצדיקים,לאותםמוחלטתכאנטיתזההעמידואברלעפיה

שהיהמימידילרהביליטציהזוכההואכאשראףמשחרר.שחוריםוחייו
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לשיאםמגיעיםראברלעפיהרח"רביןהיריבותשלהמיתייםהממדים

שנה.באותהבאבבכ"זרח"ר,שלאחרמודעשחלםאחדבחלוםכמדרמה
עליהםחכםמלהיותרח"ראתדחובדמשקהסקלייןהכנסת)(ביתקהל

מוכיחמורכביםאותיותמשחקיבאמצעותאברלעפיה?).של(בלחצו

זאתמוכיחהואחיים.הואהמשיחשלששמראותרשדחהלקהלהחולם

פירוש:-יסגא'חרצפאמשיחא'בעקבישם"שכתובהתלמו,דמןאף

אברלעפיאיעק"באותיותהםרעק"ביכנ"ל.חייםהואהמשיחשםכי

עליעכבהנזכר"יעקבכירומזגםחיים.עליסגאשלוחרצפאכישבזמנו,
הוארח"רשאםמכאןהיוצאיעכ"ב"."הואיעק"ב ירה]".[הנזכרחייםידיצב-צו.עמ'יו,ג:החזיונותספר . 34

החזיונות,בספומקומרתבעשרותובמפורשברמזשמשתמעכפיהמשיח,

אלאאינוהגאולה,להבאתדרכועללשטןשעומדמיהגדול,שיריבוהרי
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 . 336-331עמ'(תשט"ז),כה

הפסיכולוגיתהתשתיתשהםוהאיבה,היריבותממדייותרברוריםעתה
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האר"יתלמידיעםאףואולירח"ר,עםמיתייםממדיםבעלתלהתנגשות

שאברלעפיההסיפורטענתהיהדות.בתפיסתהאר"ישלדרכורעםהאחרים

לתקןעליורכינשמתם'משורשהואכיבשורריםהמגולגליםאלנשלח
העמוקההאיבהרקעעלרקלהבנהניתנתלתיקון,יזכושהםקודםעצמו

והמעורערתהמסוכסכתבנפשואלהוחזיונותבחלומותלפנינושנחשפת

נגדרחרםעלהגאולה,עיכובעלחטאים,עלהטענותריטאל.חייםר'של
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טרנספורמציהעבדוהחזיונות,בספרבגלוילאבולעפיהשיוחסובשמים,

בדברילמצואאפשרזולטענהחיזוקהשוורים.בסיפורהנרטיבלשפת

מכובדיושאראבולעפיה,אתוהאשימההנערהשלמפיהשדיברההדוח
אנשיאתאףמאשימההרוחחמודים.מינייםבחטאיםדמשק,קהילת
אפילולמצרים,עתהההולךכל"הנהכןועלקשים,מינייםבחטאיםמצרים

הדעותמפניממונוכלשיאבדוסופולמעלה,אותומחרימיןלהסתתו,
לב.עמ'שם, . 35דווקאאבולעפיהיעקביוצאהשוודיםשבסיפורהעובדהאכן "."םשאשר

שחטאוביהודיםנתקלהואובחזותוהמקום,יהודיעםלסחורלמצרים

מקרית.להיותיכולהאינהבחומרה,ונענשו

אתשהביאהואדווקאימיםחמדתשספרהשערתי,אתמחזקיםאלהכל
לאירצדו.וגםמספורהואויטאלחייםו'וכיהסיפור,שלהמקורינוסחו

שבהאווירהובאותהתקופהבאותהרח"ועל-ידיסופרשהואהנמנעמן

המאהשלהראשוניםהעשוריםשניבמהלן-אלהוחלומותחזיונותנחזו

האר"יבידיהמשולחאבולעפיה,יעקבהסיפורשלגיבורוהשבע-עשרה.
אותוהואהכבדים,חטאיועלהתלמידיםבפניוהמושפלשליחויותכנער

תחתבמערההאד"יעל-ידישהושפלרח"ושלחזיונותיושלאבולעפיה
ספדשלהמכרעתחשיבותומכאןחלציו.עדהמגיעבלבושהמקדשבית

פותחהואממש,החשופיםהעצביםבקצותנוגעשהואכיווןהחזיונות:

והנוידוזותהחודרתשביןהתלותאתלדאותאפשרשדרכוצוהרבפנינו

כמומיתיאופיבעלינרטיביםשלהבנייתםלביןהאישיבמישוררח"ושל
השוודים.וסיפורהמעדהחלום

·= !:"" 
Cב
i0י-

המזרחלפאתהמערב~~קןו.

פגימהעלנוסףסיפורימיםחמדתספרמביאהשוורים,סיפרולאחרמיד
שנהגעלעיוומעשיריבאחדשנזףהחסידיהודהו'עלהסיפורהואבז~ן,
שהביאלזונוספתכראייההסיפוראתמביאימיםחמדתבעלזקנו."לגלח
אינוהואהזקן.אתלגלחהחמורהאיסורעלהשוודיםבסיפורלכןקודם

אינוהחסידיהודהו'עלשהסיפורהאפשרות,מןמתעלםואולייודע,

זה.סיפרושלודאיהכמעטמקורוהואאלאהאד"י,עללסיפורמצטרף

בעלאלעזרלו'המיוחסהגן"ב"ספרמובאהחסידיהודהו'עלהסיפור
מועתקהסיפוראשכנז.חסידיומראשיהחסידיהודהו'שלקרובוהרוקח,

ששמעהמעידהחסי,דיהודהו'שלבנוזלטמן,ו'שלידומכתבהגןבספו

כלשונו:זהסיפרולהביאואויממש.אביומפיזהסיפור

מובאהחס•ד'הודהו'שלס'פודו . 36

עמ'שס"ו,וינ•צ•אההגן,ספרמחוך

א.ב-י,ט,

המדרשבביתמצאתיז"לידידיהר'הרבלפניבשפאיירכשלמדתי

החסידמוריאבאא"להיא:וזוזלמןר'הרבשלידוכתיבתשלו

במספרייםזקנומגלחשהיהבאשפייארבעשירמעשההיהשבימיו

העשיראמרכידבריועלהשגיחולאבוומיחהבאמוריאבאוהיה

תדעידועמורי:אבאלואמר .הזקןלסבוליכולואיניאניאסטניס
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מצויההפרותעלהגימטריה . 3ו

מליריאהמשהו'שלכהנהגותיו

עמי , 1908שבטו,על-ידישפורסמו

האר",'תרלררתבניהו,גםודאו , 300

 . 114עמי

38 . ," Louis Ginzberg, "Beard 

, 2 . Jewish Encyclopedia, vol 

; 611-615 . NewYork 1902, pp 

משמעויות"עלהודוכיץ'אלימלך

כמזרחישראלכקהילותהזקן

וכראשיתהבינייםכימיוכאירופה

כתשנ"ד), 59פעמיםהחרשה",העת

זימר,(אריק)יצחק ; 148-124עמ'

יהודית?",זהותתעודתהראש:"פיארת

נרהג:כמנהגוערלםזימר,כאריק)יצחק

הלכותיהםהמנהגים,בתולררתפרקים

 43-עמיתשנ"ו,ירושליםרגלגרליהם,

כמנהגו).ערלםרימו,כלהלז 71

עלדרוסיםלפרותהרומיןשריםמותךלאחרכיאחריתךכימרה

תקפו'לאהוא,שכןותרעזקנם.פאתמשחיתיםחלקזהזקנך.פאת

פרות.תיבות:ראשיכז]יט,[ויקראתשחיתו'ולאראשיכםפאת

שבשפייארהגדוליםכלאצלויושביךהיוהעשיראותווכשנפטר

המתעשיראותועלוזרקאחרשםכותבוהיהשםהיהמוריואבא

אתלמרוטהמתאותווהתחילשם.היושביםכלמפניווברחוועמד,

אוילו:אמרלך?מהמורי:אבאלואמרבשערותיו.ותולשראשו

לנשמתך?נעשהמהנאהגידהמורי:אבאלואמרלך.שמעתישלא

כליוהביאגדולהלפרהודומהאחדשדבאנשמתישיצאתהא"ל:

לצאתיכולהחיתהולאנשמתיוקבלומלחוגפריתזפתמלאאחד

הנשמהעםהכליאותוהשדמאותוונטלהדיןמדתויצאתהמשם

קריתלי:ואמרקולבתיצאהנשמות.יוצרלפניאותווהביא

לי:ואמרספרלהביאצדהמידושניתי.קריתילו:אמרתיושנית?

פאתאתתשחית'ולאכתובמצאתיהספרכשפתחתימידבו.קרא

מכריז:שהיהאחדקולשמעתימידלהשיב.מהידעתיולאזקניך'

שהיובעודהגיהינום].של iהתחתונהבמדרגהזהשלנשמתותנו

המתינוקול:בתיצאההתחתונהבמדרגהלהביאנשמתינושאים

נפשותרדולארחמיםבקשועתהממנוצדיקבניירואמעט,לזה

לשונו].כאןעד iעכ"לשאולה.

התראתהמוות,שלאחרהעונשיםהפרות,עלהגימטריהביןהשילוב
שניביןלקשרלמדימשכנעותראיותהןבדיעב,דדבריווהוכחתהקדוש

הגןספרהסיפור:אתהכירלאויטאלחייםשר'להניחסיבהאיןהסיפורים.
לצפתהיטבמקושרשהיהתרבותבמרחבו' 606בשנתכברבוונציהנדפס

הסיפורשאףואפשר'פרות',עלשהגימטריהבוודאותידועכןולדמשק.

האר"י."תקופתקודםעודצפתלחכמימוכרתהיתהאליה,הקשור

זהאיסורנתפסבשניהםהזקן.גילוחהואהסיפוריםבשנימרכזינושא

חמורוהואלמוות,מעברהחוטאאתרודףשהעונשכךכדיעדכחמור
מאזחכמיםהעסיקההפניםשערהסרתשאלתאחרות.מעברותיותר

הנושאהביניים.ימיחכמיביןקשותבמחלוקותמלווהוהיתההמקרא

אשרהורוביץואלימלךזימר(אריק)יצחקגינצברג,לוישללמחקריםזכה

חומרתשלוהמיסטיההלכתיהחברתי,ההיסטורי,הרקעעלהצביעו

ראשכםפאתתקפו"לאהמקראיוהצוהתיאולוגיתלשאלהמעבר 38האיסור.

בסוגיההדיוןבבסיסעומדת ,) 27יט(ויקראזקנך"פאתאתתשחיתולא

החכמיםשלדבריהםלגויים.הדמיוןשלהחברתית-הלאומיתהשאלהזו
המנהיגיםשלכמעטסיזיפיכמאבקנשמעיםהנושאעלשכתבוהרבים
האיסוראתשוניםבאמצעיםלעקוףהמנסיםקהילותיהם,בבניהדתיים

הגוייםמןשוניםל;::זראותלאכדיהפניםשערהסרתעלהמפורשהמקראי

החסידיהודהשללסיפורוישירותקשורהזומציאותהתגוררו.שבקרבם

בלוריתלושישאדם"וכלגימטריאות":ב"ספרהמפורשיםלדבריווכן
לקדרתואסורגויםכעיןבמלבושיםאובמספריםאפי'זקנוומגולחבראשו
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זאסור ] ... [לזנותבכךשמייפיםהגויבזוכיתלכוולא ]".[תורהלספר
בנימוקרקמסתפקאינוהחסידיהודהו'כלומר, 39במספרים".אפי'לגלח

גזרהאיסורבחומרתרואהאלאהתורה,דבריאתלקייםשישתיאולוגי
בדרכיהם.והליכהלגוייםההידמותמפני

נאמרים-צפתתקופת-הזקןגילוחעלהמחלוקתשלהשניהזמןבמוקז

שניאתהמביאעצמו,ימיםחמדתספרזה.בענייומפורשיםדבריםכןגם

הואואףהגילוחאיסורלשאלתארוךזיוןמקדישזה,אחרבזההסיפורים

החברתית:בשאלהמתמקד

 ~ י='

 ~אכרמסדניאלמתוךהציטוט . 39
גימטריאותספרתא-שמע,וישראל

 , 1998אנג'לסלוסהחסי,ריהודהלד'

בצפת,שנעתקכתב-ידשלפקסימיליה

א. 4עמ'תדי"ג,

לידיוגםזומידהלידיבאוולאהמהקדושיםישראלבניואולם

החילבגלותבגויםהתערבוכיעלאלאוהזקןהראשפאתהשחתת

פשתהאשרהפראנקיאבארצותובפרטמעשיהםוילמדוהזה

להבדילבחוצותנכרוולאעמינובניברבתהזאתהמספחת

עדעמינובנימפריציבקצתהמספחתפסתהאלוובארצות 1 ." 1

ב.כ,שם,ימים,חמרת . 40 40הגוים.בחוקיללכתובמעלבמדדמילהשחית

מןהחזותיתההפרזהאיאלאהתורה,צוהפרתרקאינהכןאםהבעיה

זוכיאףבעקבותיהלמשוךועלולהרע,כלשורשבעיניושהיאהגויים,
היהודיםאתזהבחטאימיםחמדתבעלמאשיםמזועאךאחרות.גויים

עתהזהוהריבלב,דאירופהמערבקהילותאתכלומרפראנקיה,יושבי
ארץ-ישראלתושביהםהחוטאיםשםהשוורים,עלהסיפוראתהביאהוא
מצרים?או

עלהקדום,בסיפורהסיפורים.שניביןחשיבותרבהבדלכאןנחשףאכן

במספרים",זקנומגלח"שהיהמשפייראהעשירמואשםהחסי,דיהודהו'

הזקןנענשו.ראשם"פאתהשחתתש"בעוןנאמרהשווריםבסיפוראך

מצביעהואכימשמעות,רבהואוהשוניה,ךהיינואינםהראשופאת

מוסלמיתבסביבההחיותהתיכוןהיםקהילותשביןהעמוקההבדלעל
באירופההאסתטית-התרבותיתשהנורמהבעוזאירופה.מערביהודילבין

הביניים),מימיהמאוירותהעדויותרובשמראות(כפיחלקותפניםחיתה
העבותזקנוהיההגברשלוכבוזוהפוכה,האיסלםבארצותהאופנהחיתה

(אולהסיראירופהיהודיעלהיהלסביבהלהידמותכזיכן,עלוהמפואר.

כזיזקנםאתוטיפחוגידלוהמזרחשיהודיבעוזזקנם,אתמאוד)לקצר

בעלשלהאשמתואתלהביןישכךבארצותיהם.שבגוייםלטוביםלהידמות

ואינוזקנם,אתלהסירנוהגיםשהםאירופהמערביהודיאתימיםחמדת

ויהודיםנוצריםנוסעיםשלעדויותואכןשלו.מקומובניאתבכךמאשים

ויהודיםשמוסלמיםכ,ךעלמצביעותאירופהמארצותהלוואנטאלשבאו

לכולם.המשותףהעבותהזקןבגללהךהיינונראיםאלהבארצות

בכךבשווריםשנתגלגלוהחוטאיםאתמאשיםאינוהשווריםסיפוראך

כזאתלעשותבדעתויעלהלאמוסלמיתבארץיהודיכיבזקנם,שקצצו

החברהשלהתרבותייםהקודיםבגללאלאהתורה,איסורבגללדווקאלאו

חמדתספרואכן,ראשם.פאותש"הקיפו"בכךהואשמוהםחי.הואשבה
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האר"'שלפאות'יעלהעדות . 41

ספרצמח,ח"םב"ר'עקבאצלמצויה

ב,מח,תע"ב,אמשטרדםומצרה,נג'ד

עולםהראש","פ'אותז'מר,א'וראו

מנהגםעלהעדותובן , 51עמ'כמנהגו'

 . 52עמ'שם,מצר'ם,'הוו'של

נגידספדמתוךמצטט fהורוב'א'

לגלחשלאנוהג"היהשהאו"'ומצרה,

במספר'םולאבתערלאועיקרבלל

לאדםראוי 1 ". 1למטהולאלמעלהלא

כימזקנוכללשערשוםיעקורשלא

עתבכלויזהר 1 ". 1שפעצנזורתהם

יעקורשלאכדיבזקנולאחוזשלא

זאתמגדירהואשער",איזהו'תלוש

האר"י"בחוגשהתפתחהזקןכ"פולחן

 .) 139-138(עמ'

בפירוטמתאריםהאר"י,לחבורתהמקורביםאחריםוחיבוריםעצמו,ימים

פאת"בעניוריטאל:חייםר'שלמפירמוסרצמחיעקבהפאות.גידולאת
כלשהואהצדדיםרוחבכללהניחנוהגזלה"ה[האר"י]מרריהיההראש

היההראששלהפאותשער]רגם ... [המצחשלישעדהאוזןמןשיששער

הפאותכלומר, 41ממש".הזקןשערבמקרםלמטהשיכנסוכןכללגדלמניח

שההערצהלהניחקשהמארד.ובולטותארוכותרחבות,היוהאר"ישגידל

לאהאר"יאליותרהרחבהמאמיניםוחרגהאר"יגרריהתייחסושבה

שמנהגמסתברפאותיו.צררתכוללהאישיים,מנהגיושלחיקויאףכללה

מצרים,יהודיבקהילתנהרגהיהכןהאר"י;שלאישיתגחמההיהלאזה
ידבכתבבחיבורהמובהקים.מחניכיהוהיהרבותשניםהאר"יעשהשם

נאמר:האר"י,פיעלתשובהבתיקוניהעוסק

הזהשבזמן יפל]".[הפיאהלמגלחתשובהמצדים:שלקדושקהל

קצתשינויבלאנשארולאבדובכמלבושםומלבושינומליםהגויים

בדדךאוהמרחץבביתעדרםהאדםיהיהובזהוכדומה,המצנפתכגון

שיקבואפשרבדדךימותאםשכןוכלגוי,שהואחושבשדואהומי

קהלאותהשמניחיםכמוהגדולההפאהידיעלאבלגויים,בקנדי

ובמותובחייועבדהיהודים ].י.עשלי!הדגשהמצדיםשלקדוש

עלמעשה,כזהאירעובזההעמים.מןאתכםואבדילנתקייםובזה

 .ישראלבקנדיבדדךשמתאחדיהודינקברהפאהידי

זיהויכאמצעיאירופהמערביהודיאצלהזקןשמלאהתפקידאתכלומר,
T 

התיכון.המזרחיהודיאצלהפאותמילאוהגרייתהחברהמןוהבחנה

שמסתברכפיממצרים,אכןהיובשורריםשנתגלגלויהודיםאותםאם
האחרוןחלקואתעליהםלהחילאפילואפשרהסיפורי,במרחבממיקומם

ולאאבולעפיה,יעקבמצאםשםבמדברמתרשהםכלומר,הציטוט,של
בעליהיוהם-כיהודיםלזהותםהיהאפשראיכיישראלבקברנקברו

מזדהיםהםכןעלבמקומותיהם.המוסלמיםכמו-פאהקצוציאןזקן

עלככאלהלזהותםהיהיכוללאהוא(כיכיהודיםאברלעפיהיעקבבפני
מידה",כנגדה"מידהמודלפיעלמצוקתם.אתוחושפיםבלבד),מראםפי

רביעלזה-הסיפוריםבשניהחוטאיםהדתית,האגדהאתהמאפיין

ועלהדתית,זהרתםאתלטשטשביקשו-האר"יעלרזההחסידיהודה

האנושית.זהרתםמרתםלאחרמהםניטלהכן

ההבדלאףמונחכאןאןהסיפורים,לשניהמשותףמןאמנםישבכן

טיפוסיהחסידיהודהר'שלבסיפורוהחוטאשלעונשוביניהם;העמוק
החוזרהמתהביניים:ימישלוהיהודיותהנוצריותהעממיותלאמונותהוא

הזההעולםאלשבזהמתאןלו.שאירעעללדווחכדיהחייםלארצות

ההופכותטרנספורמציותארשינוייםכלובגופובוחליםלאשלו,בצורתו
שלכמרהזהבעולםסבלארנדודיםאינוהעונשאףאחרת.ליישרתאותר

שהואייסוריםאלא-לדווחכדירקשבהוא-בשווריםהמתגלגלים
והוארחם,בלאברמכיםפרותבצורתשדיםהאחר:בעולםבהםלרקה
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"התופת"בסגנוןממשהגיהינום,שלהתחתונהלדיוטהמושלןלהיותנדון
לסיפורהחסידיהודהו'שלסיפורובידזובאפיזודהההבדלונטה.של

עולםתפיסותשתיתקופות,שתיבידהמעבדאתהיטבמבטאהאד"י

אותם.שיצווהתרבותמדחניושני

כסיפורולפדות,הדומיםשדיםעל-ידינענשולאהאד"יבסיפורהחוטאים

ושובשוודים'והפכוטרנספורמציהעבדועצמםהםאלאהחסיד'יהודהשל
החסיד,יהודהו'אצלבשוודים.נתגלגלוכלומד,פעמים,כמהיוםמדי

אחד-לנפלאותיו"עשה"זכובחינתהיאהזההעולםאלהמתשלחזותו
בכלחיפשוויהודים,נוצריםהביניים,ימישאנשי ) mirabilia (הפלאיםמן

"להוכיח"כדיבהשישאחותמציאותשלקיומהאתלהציגרכןמקום
יוצאימקדיםרעודערד 42בערלמנר.השולטהאלוהיהכרחשלקיומואת

שללתקפותומשכנעתיזtיהלכדייחדמתקבציםכאלהמופלאיםדופן
והמובהקיםהנפרציםהגילוייםאחדהזה.בעולםולשליטתוהאלוהיהכרח
שלקיומםעצםהחיים.לעולםמתיםשלחזותםהואאלהמידביליהשל

לנוכחותההיאמוצקתיזtיההואהעולמותבידלנדודויכולתםכאלהמתים
ניתרנוהחייםלארצותהחוזריםאלהמתיםרכן,האלוהית.הישרתשל

מהעלובאריכותבפירוטמעידיםוהםוגיל,בלתידיבורבכוחבדדן-כלל

ההיררכיתהמערכתעלמספריםהםבעיקרהאחר.בעולםוחרושדאו
מעידיםכזהובאופןוהעונש,השכרמנגנוןרעלומלאכיםאלוהיםשל

התיאולרגייםהעקרונותשלאמיתרתםעל"אמין"ובאופןואשרךבגרף
בתרבותם.המקובלים

חברתיותומגמרתעולםתפיסותמשתקפותוהאד"יהשורריםבסיפור
קבלתשלהיסודמעקרונותשהיאעולםתמרנתנחשפתכאןאחרות.

גדשםשלהגדולהבמסתרהיטבומוגדריםמפורטיםאלהעקרונותהאד"י.
הקדם-לרריאניתבקבלהחיים.בבעליהגלגול-ראשית 43הגלגרל.עלשלרם

נחותותישויותנתוןאדםבנינשמותשללגלגולןהדוגמאותמעטרת
היטהרות,הריהיאהגלגולמטרתכיודוממים,צמחיםארחייםבעליכמר

גלגוללהניחמוכנהחיתהצפתקבלתנחרתה.ישותבתרןלהיטהרוקשה

כדיהקליפות,בידאלנפלוהאלוהייםשהניצוצותכפינחרתות,בישויות

שלדרשותעלמוזזרוניתהצביעהכןמקורן.אלותרעלנהשתתוקנה
בהןשכשתקעוודוממים),(וצומחיםחייםבעליאכילתשנושאןהאר"י
שללגלגולןדדןחיתהזו 44בשרן.אתשאכלובאנשיםונתגלגלונשמות
ניצוצותשללתיקונםארלתקנם,כדיחטאיםבגרפיםטהורותנשמות

טהורים.בגופיםגלגולםבאמצעותהחוטאים)(נשמותפגומים

הנשמרתאלאברלעפיהיעקבשלזיקתוהואכאןהמופיעאחרמרטיב

האד"ישידעכפינשמתם","משורששהואכירוןבשוררים.שנתגלגלו
רכן"לתקנם".יכולהוארקכיאליהםלצאתנבחרהואדווקאמראש,

שלום:אומר

 ]".[שורשלאותוהשייכותהפרטיותהנשמותאוהניצוצותכל

בעליניצוצותרקמיוחדת.ובסימפאטיהבקרבהבזוזוקשורות

·= 
 '":!י

Cכ
~ 

הכינ"םימישלהמידכיליהעל . 42

למשל:דאו,

Jacques Le Goff. The Medieval 

Imagination, Chicago and 

. 27-46 . London 1988, pp 

הח"םלארצותהמתיםשלחדרתםעל

דאו:דתיות,אמונותלאששכדי

Leander Petzoldt, Der Tote 

als Gast: Vo/kssage und 

Exempel, Helsinki 1968; Aron 

Gurevich, Medieval Popular 

Culture: Problems of Belief and 

, 1988 Perception, Cambridge 

. 104-152 . pp 

פרק•-"הגלגול",שלום,גדשם . 43

ירושליםדסמליה,הקבלהבהבנתיסדר

הציטוטים . 351-334עמ'תשל"ו,

מעמודיםמובאיםגוליםהגלכנושא

יסדר).פרקישלום,(להלןאלה

ומשמעותח"םככעליהגלגולעל . 44

"מליקוטימוזז,רוניתדאואכילתם,

האד"ידרשתפאנציידי:אפרים

מחקריהאכילה"'וכוונותכירושלים

(תשנ"כ),יישראלבמחשבתירדשלים

פאבציירי).מוזז,(להלן 257-211עמ'
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צריךאחרכלהאר"יקבלתעל-פי . 45

האר"ישמסראלהכמותיקוניםלעבור

אתש"איבחן"לאחראבולעפיהליעקב

לרוגזתלעלייההתנאיזהוחטאיו,

ראו:הגבוהות.הרוחניות

Lawrence Fine, "The Art of 

Metoposcopy: A Study in 

Isaac Luria's Charismatic 

,) Knowledge", in: L. Fine (ed 

, Essentia/ Papers On Kabbalah 

, 1995 New York and London 

. 315-317 . pp 

ך,תפתחותוהתיקון,מושגעל

 L .ראו:האו"יבקבלתותפקירו

" Fine, "Physician of the Soul 

. 187-258 . ibid.), pp ( 

יכוליםהםרקובעיבור;בגלגוללהתקשריכוליםמשותףשורש

גדולהלנשמההשייכיםהניצוצותבכלזה.אתזהולחזקלסייע

אוהטובהופעולתויחדסובליםהםהסימפאטיה:חוקשולטאחת

עמוקקשרהאחרים.כלעלומשפיעהחוזרתמהםאחדכלשלהרעה

הצדיקאףגורלם.אתקובעקרובות''נשמותשללעיןנראהובלתי

משורששאינםניצוצותהקליפותמתוךלהעלותיכולאינוהגמור

הפרטיתהנפששלנשמהשורשמאותושהם[."]הניצוצותנשמתו

ערבים'כולםלה:ומסייעיםזו,נפששלמורחבתחוםמעיןמהווים

[."]בדרךהגלגולים)שער(ויטאל,אחת'נשמההםוכולםלזהזה

המגולגליםרקהקודמים;גלגוליואתיודעאינואףהאדםכלל

עמומהידיעהלהםישחייםבעליבייחודנמוכות,בצורות-קיום

גורלם.מרעל

הטהורלמקרוהחזרתןכלומרותיקונן,קודםקירםלהןשהיהישויותזיהוי
שיביאו,הקוסמייםהתהליכיםהםשחטאו,קודםשייכרתהיושאליו

הגאולה.-רהאמיתיהגדוללתיקוןכאלה,תיקוניםריבויבאמצעות
בתרןהיהודיאת"הציבהואומו,שלרםממשיךהלרויאנית","הקבלה

תווהעםלקשוהיהניתןרבכןממנה,מפלטשאיןגלגוליםשלפקעת

הדבריםשכלהדורות,אותםשלהעמוקההתודעהאתימיםעתיקת
לגאולתםהדרןאתולהכיןולהתגלגללנדודחייביםוהכולבגלותהולכים

כבהגשמההשורריםבסיפורלהתבונןאפשרזרמבחינהמשותף".במאמץ

באמתאםהאו"י.בקבלתשהתפתחוהתיקוןהתשובהתהליךשלנרטיבית

זרמתוןהצפתיתהמסוותבתרןלראשונההסיפוראתשסיפוהואוח"ר

בסיפורעשהשהואהעיקרישהשינויבורוהחסי,דיהודהו'שלהביניימית

למקרה-מדגיםוהפיכתוהאו"ישבקבלתהגלגוליםלתרותהתאמתוהיה

 45רתיקרן.תשובהשל

הסיפורי,הקונפליקטשלבאופירהואהסיפוריםשניביןנוסףהבדל

שלותפקידובמשמעותולשינוייםהעיקריתהאינדיקציהבדון-כללשהוא

זקנושגילחהעשירביןבורו:הואהקונפליקטהביניימיבסיפורהסיפור.

שמפזוהרמזיםכן.לעשרתעליושאסרהחסידיהודהו'לביןבמספרים

"איסטניס","עשיו",הואהחסידיהודהו'שליריבובוררים:הסיפור

באחדמדובוכלומר,שבשפייאו".הגדוליםכלאצלו"ירשביןובמותר

הזקןגילוחוסמכות.ערשוגינוניבעלאדםאףשהואהקהילה,מפרנסי

הגוייםלאצולתלהידמותוצרנוארקירבתןמסימניבוודאיהואכאן

מבטאתלעשיויהודהו'ביןההתנגשותומעמדו.עושרומתוקףהמקומית
החסידיהודהו'הרוחנית;המנהיגותלביןהממוןאצולתביןהעימותאת

המנהיגותעלהתווה,סמכותבעיניושהיאסמכותו,אתלהשליטמבקש

אניציניות:שלגדושהבמידהסמכותואתדוחהזהאןהקהילתית,
אלאאינוהז~ןכדבריך.אעשהלאכןרעללו,מפריעשהזקןמעודןאדם

נבחוהואאןהקהילה,בהנהגתמרקדיםשניביןכוחנילמאבקאמצעי

הקדומההמסוותעללסמוךהרוחנילמנהיגמאפשרהואבמקרה:שלא
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אתלבטאהחברתיולמנהיג-האקטואליתודרשתוהתורהפסוק-

השליטה.לעיליתקרבתוואתמעמדו

אינוהעימותאחר.למקוםהוסטהצפתיבסיפורהקונפליקטמוקד

מקבליםשאינםהחוטאיםלבין-האר"י-הרוחניהמנהיגביןמתקיים

לבינו.החוטאיםביןמפגשכלמתקייםלאדברשללאמיתוסמכותו.את
לבין-אבולעפיהיעקבו'-האר"ישלשליחוביןעימותכלגםאין

הסיפוריהעימותרבו.סמכותואתסמכותואתמקבליםהםהחוטאים:

סמכותועללערערובניסיונוהאר"י,אלאבולעפיהשלבחזרתורקמתקיים

האר"י:שלהכליודעת

המראההודיענידמובחיי : lלאר"י Jלוויאמר 1אבולעפיה 1אליוויבא

וכן .פלוניממקוםפלוניבןפלוניהואהשורפלוניא"ל .מהוהזאת

ולזהראשםפאתוהקיפוהשריםעםהולכיםהיווהם .הדרךזהעל

יששייכותמהאדוני, : iאבולעפיה Jא"לזה.בעונשאותםענשו

שחושבלךאמרתיהלאא"להפאה?עם-בחוללחרושבשוורים

רמזלונמצאאינוכזהדברא"ל .דבריודעואינוחכםלתלמידעצמו

 4יודע.'אינווכבודךהואמלאפסוקא"לספר.בשוםולאבגמרא

בסיפורוהעשירשלמזהשונהאינובשווריםהמגולגליםשלחטאםאמנם

כלומר-ראשם"פאתוהקיפוהשריםעםהולכיםהיו"הם-רי"חשל

אךלחברתם.ולהתקבללגוייםלהידמותכדידתיתעבירהביודעיןעברו

בינואלאהביניימי,בסיפורכמוהאר"י,לביןבינםאינוכאמור,העימות,

אובדבריולפקפקיעזולאהאר"יחבורתאנשיבעודאבולעפיה.לבין

פרשנותועלגדולהתמיההאבולעפיהמדברימשתמעתעליהם,לחלוק
בחולהחורשיםשווריםביןמוצאשהואהסיבתייםהקשריםהאר"י.של

הואמכך,חמוראףאבולעפיה.טועןבסיס,חסריהםהפאותקיצוץלבין

ולאבגמראלאכזהלקשררמזאיןכיהאר"י,שלהתורהידיעתעלמערער

כלפיהבוזאתמבטאתכאןהאר"ישלהבוטהתגובתואחר.מקוםבשום

בתוךשהתפתחההמיוחדתהשפהאתמביןאומכירואינומבחוץשבאמי

התורה.ידיעתאוההיגיוןמכוחעליהלערערמנסהואףהתלמידים,חוג
העיליתביןהמאבקמןכאןהוסטהעיקריהסיפוריהקונפליקטכלומר,

עלהאר"ישלהרוחניתסמכותוהשלטתאלהחברתיתלמנהיגותהתורנית
חכם").לתלמידעצמושחושבלךאמרתי("הלאצפתשלהתורהגדולי

להורותהוסמךביוב,יעקבו'שלנכדוכאמורשהיהאבולעפיה,יעקבוהרי
כפיהתורנית,לעיליתספקבלאשיירוהיההחכמיםגדוליעל·ידיולפסוק

הסיפור.שומעילכלבוודאיידועשהיה

אליו,המתגליםשהחוטאיםמדויק,"מתכון"לאבולעפיה"רושם"האר"י

תוקפו:אתמאשריםהתיקון,תהליךאתשעברולאחר

פלוני,לשםוכךכךולנויןמחרולהתענותאותםלתקןאתהוצריך

לעשותצריךשהיהוהסיגופיםהחקרניםכללוכתבהדרךזהעלוכן

 ~ י='
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 . 233עמ'האר"•,תולדותבנ•הו, . 46
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"מעשהלונו,ביאליקמירון . 47

הספרותייםגילגוליווהמת:התנא

כתשמ"ח),באסופותוההלכתיים",

"התנאקושלכסקי,ולהכט-ע;עמי

לאאגרההאומנםהגורר:והמת

 30ופרשנותבקורתיהורית?",

 . 63-41עמ' ,) 1997 (

יכונןלו:ויאמרובחלוםהחכםאלובארהאנשים.אותםשנתקנוער

לעשרתשהתחלתהיוםמאותרנפשינו,נחהכאשררעתךתנוח ,'ה

מאותההרציארנרשעשיתהאחרבתקרןכיהרב.לךשאמרהחקרנים

בכלהדרךזהעלרכןלגיהנם,רהכניסונרראיתאשרהקשההעבודה

ממנוקלליותרכבדמערלאותנומרציאיןהיוערשהשהייתתקרן

 .במחיצתנויסרבוהנבשער

החוטאים,עבודכאלהתיקוניםלתקןהיהיכולאברלעפיהיעקבדקכאמוד,

כמרתם.חוטאהיהעצמוהוא-מכןויותרנשמתם","משורשהיההואכי

אברלעפיהאתהאשיםדח"רכיצדהחזיונותבספרבחלוםכבדדאינו

כמנהגוחברתפארתגידללאאףשהואוודאיחמודים.מינייםבחטאים

ליבםתועבת-בפאותיושמקצץכמיהחבורהבעיניונחשבהאד"י

המגולגליםלמעןערשהשהואהתיקוןעםיחדעצמולתקןעליוכןרעל

בשורדים.

בשםהידועההגאונים,מתקופתערדהרווחות,הביניימירתהמסודרתאחת

על-פיהשורדים.••סיפרואתכללייםבקוריםמזכירהוהמת",התנא"מעשה

עצמוושרדףעציםמלקטביעד,הרץאדםפוגשהתנאיםאחדזר,אגדה

כל-כןקשהלעונששנידוןמתהואכימעידהואלשאלתובאמצעותם.

מיאיןכילגיהינוםאפילולהיכנסיכולהואשאיןשחטא,חטאיםעל

רעם-הארץפראבןיששלאישמגלההתנאנשמתו.לעילויתפילהשיאמר

התפללשזהלאחדתפילה.ומלמדויושבוהואוכתוב,קוראיודעשאינו

אתשהביאעללווהודהבחלומולתנאהמתנתגלהאביר,נשמתלעילוי
קשהולאבדודה,הסיפוריםשניביןהמבניתהקונההבא.לעולםנשמתו

פה,ובעלשבכתבהיהודייםבמקררותמארדנפרץשהיהזה,שסיפרולשער

סיפרואתשעיצבוהסיפורייםהמודליםאחדוהיהבצפת,אףמוכוהיה

דח"ר.שלהשורדים

התנאוהמת",התנאב"מעשהעניין:בעלאחדהבדלעללהצביעוארי
החוטא.בןאתוכתובקוראמלמדאלאעצמו,ברהקשרוזבדערשהאינו

האד"יעל-ידיעצמואברלעפיהמצ~רההשורדיםבסיפורזאתלערמת
שהגיבורלאחדדקמתקייםשמעבדבעולםהשינויכלומד,תיקון.לעדרן
המסוותגיבורלערמתאברלעפיה,הזה.בעולםפנימישינויעבדעצמו

לתקןירכלאזודקבעצמו,ולתיקוןלמחילההזקוקכחוטאנתפסהקדומה,

הלרדיאניתהתפיסהאתמבליטהסיפוריםשניביןההבדלאחדים.חוטאים
שיביאוהגדוליםהקוסמייםהתיקוניםשלשראשיתםהגורסתהקלסית,

דאינוכבדמישראל.אדםכלשלהאישייםבתיקוניםהואהגאולהאת
החסידיהודהו'עלבסיפורשחלההעיקריתהסיפוריתשהטרנספורמציה

רדומההסיפור,עלהלרדיאניתהתודההחלתבתחוםהתרחשהוהעשיר

השורדיםלסיפורוהמת"התנא"מעשהשביןבמעבדשהתרחשהזרשאף

זהשבמישורהטענהאתומחזקתקונספטואלי,מרחבבאותומתקיימת

העיקריים.השינוייםאכןנעשו
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יריבוכייותר,מרוכבהקונפליקטעיצובהסיפורשלהרחבבהקשראך

המספרהואריטאל.חייםו'אלאהאר"יאינואברלעפיהשלהאמיתי

ששערנו,כפיוהוא,ימים,חמדתבנוסחכעדות-בגרף-ראשוןהסיפוראת

השבחיםמסיפורילחלקוהפכוהגדוליםהשינוייםאתברשעשהמיאף

אברלעפיהיעקבביןכלשהייריבותעלכאמור,לנר,ידועלאהאר"י.של
ישכלומר,ביניהם.מסוימתקרבהעלדווקאמורותוהעדריותלאר"י,
חזיונותסיפורים,שלקבוצהלאותהכשיירהשורריםסיפרואתלראות

שלדמותומעוצבתשבהםהחזיונות,בספובעיקרהמצרייםוחלומות
לגיבורםהמיתולוגיכיריבהשטנית,כדמותכאנטגרניסט,אברלעפיהיעקב

השניםרבהעימותשלתרצוכן,עלהוא,הסיפורריטאל.חייםו'המשיחי
יהודהו'שלהביניימיהנרטיביהמודלפיעלשעוצבלאברלעפיהרח"רבין

ביןוהאידאולוגיהפסיכולוגיהאישי,העימותזקנו.שגילחוהעשירהחסיד

והפךהקדומההמסורתשלרדיקלילשינויהביאדרכים'רשתיאישיםשני
הצפתי.המיתוסשלהיסודמסיפורילאחדארתה

העלילהלתחוםמחוץאלחרוגהאישיםשנישביןהאמיתיהעימות

להשליטניסההואהחסידיהודהו'שלשבסיפורוראינוהסיפורית.

דחהאיסטניסעשירשאותרהעובדההקהילה.עשיריעלסמכותואת
כלמיטתוסביבנאספוושבמותרהחסי,דיהודהו'שלאיומואתבציניות

ערעורעלמלמדתעצמו,החסידיהודהו'כוללהקהילה,ומכובדיעשירי

לעולםנזקקיםהרוחנייםהמנהיגיםכאשרבקהילה.הרבניתהארטרריטה

בעולםשלהםהארטרריטהשעוצמתברורואזהרה,איוםכאמצעיהבא

זהערערוהחסידיהודהו'שלסיפורולגביאםוהתערערה.נחלשההזה
עללנרהידועיםהחוץ-סיפורייםהפרטיםמיעוטבגללהשערהבגדרהוא
הדבריםריטאלחייםו'שלסיפורושלגביהריהחברתי,ומעמדוחייו

יותר.הרבהבוררים

תלמידיו,כבחירריטאל,חייםו'הצליחשל"ב,בשנתהאר"ישלמותרלאחר
האר"יתלמידיאת ) 1575 (של"הבשנתהחתיםהואאחת:ציבוריתבפעולה

רח"ראתומעמידהאר"יתרותפרסוםעלהאוסרההתקשרות,שטרעל
הלךהידוע,ככלואיל,ךמכאןמורשתו."עלהבלעדיוכאפוטרופוסכממשיכו

בוררות,לאסיברתבגללעליוהאהובהצפתאתעזבהואוהתערער.מצבר

בערנישראינו,כפיעשה,ימירסוףואתקצרהזמןלתקופתלירושליםעבר
האינטימייומנואתוערךשניסחבמקרםכאן,בדמשק.חברתיובבידוד

ושרבשרבמבקשהואצפת.עללחלוםמפסיקהואאיןהחזיונות,בספו
לסובביםמבטיחהואלצפת.לשרבתקורתואתויחזקאליויתגלהשהאר"י

תבראבראאךמכשוליםורצופתקשהלצפתשהחזרהלעצמו,ובעיקראותר,

שלאישיתגאולהמעיןלצפתזרעצומהבכמיההלראותישדבר.שלבסופר

בצפת,שאבדה.לארטרריטהכמיההכלקודםהםלצפתהגעגועיםרח"ר;
שהארטרריטההיהדרמהמותר,לאחרקצרהתקופהואףהאר"יכנפיתחת

הן-האר"יבחברותשהתגבשווהתקררתההבטחותושכלאליו,עוברת

והמצומצמתהמובחרתוהחבורהיתגשמו,אכן-הלאומיותהןהאישיות,

 ""':! י='
iכ
ii-

תלמידישלההתקשרותשטרעל . 48

הגניזה"מןרבינוביץ.זאבראו:האד"י

עמ' ,)ש"ת(הצידןהסטולנאית·:

ההתקשרות'.'"שטרשלום, ; 126-125

שם, •רבינוביץשללמאמרובהמשך

ללמדושישהאישיותבמסקנותאףרז

הנפשימצבועלהשטרממעשה

רח"ו.של
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במרחב,הןבזמןהןצפתשהתרחקהככלהמחנה.לפניההולךהחלוץתהיה

מובהקתסמיןזהוההבטחות.שלתוקפןונתערערהאוטודיטהנחלשהכן

דומההחברתי.בזהוהןהאישיבתחוםהןמשיחיתתנועהשלכישלונהשל
בספואבולעפיהיעקבשלתפקידואתיותרטובלהביןאנויכוליםשעתה

החברתימעמדובתוקףאישיותו,בעצםהוא,השוודים.ובאגדתהחזידנדת

שנשאההגדולהוההבטחההאוטודיטהשלחורבנהאתמסמלבדמשק,

כאן,אףמצויוהואההבטחה,שלבשיאהשםנכחהואהאד"י.תודתעמה

ויטאלחייםשד'הלודיאניתהאוטודיטהשלבערעורהמרכזיחלקונוטל
והחלשות.הצדותכתפיועלנושא

הזקןגילוחבסיפורשנעשועיקרייםשינוימישורישלושהכן,אםדאינו,
גילוחעודלא-הדיאליהבתחוםהיההאחדלצפת:מעבדועםהביניימי

היוהגוייםשםאירופהמערברבנישלמנוחתםאתשטרדהמציאותהזקן,

יהודישלוהזהותההינדסימןשהפכוהראשפאותקיצוץאלאמגולחים,

עשהמ"זכד-האידאולוגיהיההשניהשינוימישורישראל.וארץמצדים

שאפיינההגיהינוםלמדודיוהידידהאשכנז,חסידותבנוסחלנפלאותיו"

הגלגוליםתפיסתאל ,-12-13הבמאהאירופהבמערבהעממיתהדתאת

השלישיהשינוימישורהאד"י.קבלתשלוהנועזהחדשניבנוסחהותיקונם

עםהקדוששלהעימותאתהסיטהצפתישהסיפורדאינוהעימות.הוא

עםעימותאלומתמי,דמאזהקדושיםבסיפורישמתקייםכפיהחוטא,

למעמדםסכנהבודאוזה)במקדה(דח"והסיפורשמספריאחד,אנטגוניסט

עלמאבקמשקףהואהסיפורשלהעיקריותתחנותיובשתיולתודתם.
מכליותראבלעליה.שמערערמיעםהרוחניתהסמכותשלמעמדה

מקומהועלוכסמל,כמיתוסצפתשלעתידהעלהגדולהמאבקאת-
היהודי.הקולקטיביבזיכרון

יס nהמ nשיירה.

 13ה·במאהאשכנזחסידילמסורותהשוודיםסיפורביןהענייןרבתהזיקה

אלאזקנו,שגילחהעשירעלהחסידיהודהו'שלבסיפורומסתיימתאינה

 :חסידיםבספרהחסידיהודהו'שסיפראחדבסיפוראףמתקיימת

באותוזורחתוהלבנהיחידיבלילהרוכבשהיהאחדבאדםמעשה

העגלותועלעגלותעגלותגדולחילוראהבמדבררוכבהיהלילה.

עושים.היומהותמהאדםבניעגלותוהמושכיםאדם,בנייושבים

שאתםזהמהלהם,אמרמתו.שכברמקצתםהכיראצלםכשנתקרב

בשביללו,אמרועגלות?עלומקצתכםהעגלותהלילהכלמושכים

ובתולותנשיםעםמשחקיםהיינועולםבאותוחיים.כשהיינועונינו

שלאויגיעיםעייפיםאנושכךעדהעגלהאתמושכיםאנוועתה

ונוהגיםונחיםעוליךואנוהעגלהשעלאותןיוורידיותר,לנהוגנוכל

המוליכיןאתמכין[."]והישריםאלהכךואחרשיגיעים.עדאותנו
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 ~·ישבהמהמעשהבחייושעושהמי 1 ••• 1בעגלההבהמהאתבמנהיג

 ~הסיפורמצוטטמתוךספדחס'ד'ם, . 49 49כבהמה.עולםבאותולעבודלו
פרנקפורטופר"מן,ויסטינצקימהדורת

אינההאר"יסיפוריבמחזורהשווריםאגדתלביןזהסיפורשביןהזיקה

עלויינמןאריהלראשונההצביעו 988בשנתשרקומפתיעלהבחנה,קשה
הסיפוריתהמסגרתנעדרתחסידיםבספרהסיפורמן sביניהם.סהדימיון

הסיפוריהגרעיןאךהתיקון,ומעשהלצפתהחזרהלמצרים,היציאהעל

חבריהםעל-ידיומונהגיםכבהמותעגלותהמושכיםהמתיםשיירתעל
האפיזודההואלעת,מעתתפקידיהםאתומחליפיםבמושכותהאוחזים

בשניהם.הדומיננטיתהנרטיבית

אתהמושכיםהםאדםבניחסידיםשבספרהעובדהאתלהסביראפשר

אדםשבנישווריםהםאלההאר"ישבסיפורבעודכבהמות,העגלות

בסיפורלעולמנוהחוזריםהמתיםשביןההבדלבאמצעותבהם,נתגלגלו

לומכן,יותרברורים.והדבריםהצפתית,הגלגולתורתלעומתהביניימי

מחמיציםהיינוהחסיד,יהודהר'שלסיפורוזהוכאילוהסיפוראתהצגנו

המסורותאחתהואחסידיםבספרהסיפורכיחשיבותו,עיקראת

הידועהו'-3והו-2הבמאותהנוצריתבאירופההרווחותהעממיות

מנהיגשלשמופיעל , Familia Herlechini (המתים''שיירתבשם
הצרפתיהפולקלורוחוקרההיסטוריוןנפוצות).מסורותבכמההשיירה

עלהצביעאלה,אירופיותמסורותשחקרשמיט,ז'אן-קלודהבינייםבימי

שבההרבההאמינותועלהיבשת,שלשוניםבאזוריםהנוסחאותריבוי

עם.י'פשוטיהןמלומדים,הןהביניים,ימיאנשיאליהןהתייחסו
 ) Orderic Vi talis ,ו 5-07וו 42 (ויטאליסאורדריקהנוצריוהמלומדהנזיר

בספרומביאהנורמנית,הנצרותעלהמונומטליתההיסטוריהשלמחברה
ההיסטוריהשלהשמיניבספרזה.סיפורשלהראשונההכתובההעדותאת

 ) Walchelin (בלכליןבשםצעירכומרשלסיפורואתמוסרהואשלו
שחזרבעתבצרפת,אנג'רהעירלידו 09ובינואר-1הבליללושאירעעל

מקרבכנראהשחזרגדול""צבאשמעהוא 52חולה.אצלמביקורלמנזרו

צועדבגרזןחמושענקוראההעציםביןהסתתרהנזיראליו.מתקרבכלשהו

ההולכיםרגל,הולכישלהמוןהיההראשוןהצועדיםגלגדול.צבאבראש
השנים.במהלךשמתוממיודעיוכמהביניהםזיההוהנזירמרה,וזועקים

גדוליםראשיםבעליגמדיםועליהםכבדיםעץאדנינושאיצעדואחריהם
וזועקכבולאומללאדםכתפיהםעלנושאיםאתיופיםושנירגיל,לאבאופן
שפודיםבאמצעותהפסקבלאאותוודקרממעלישבנוראד wכימכאב

רצחהאישלכןקודםשנתיים-המעונהאתמידזיהההנזירלוהטים.
נשיםקבוצתבאהאחריהםחטאו.עלשנענשבלאומתהנזיריםאחדאת

לוהטיםמסמריםפזוריםהסוסיםגבועלאוכפים,בלאסוסיםעלרוכבות

הנשיםביןזיההבלכליןגבם.עלהתנודדושהןפעםבכלהנשיםאתשדקרו

עתהראההמבוהלהנזירומתירנות.פארחיישחיואצולהבנותכמההללו

החובשיםמנזרים,וראשיבישופיםובראשםונזיריםכמורהאנשיקבוצת

אתזיהוהאומלליםלוחשות.גחליםבשרםעלולובשיםשחוריםכובעים

סג.תרפ",דס''מיןע"נ

50 . Aryeh Wineman, Beyond 

ces: Stories from the רAppeara1 

Kabbalistic Ethical Writings , 

. 93-96 . Philadelphia 1988, pp 

51 . Jean-Claude Schmitt, Ghosts 

in the Middle Ages: The Living 

and the Dead in Medieval 

Society (trans. T. Lavender 

Fagan), Chicago and Londo11 

. 93-122 . 1998, pp 

הטועןו'טאל,ס'אורדר'קדברי . 52

שלמפיוממשהסיפוראתששמע

אצל:מוכא'םהצעיר,הנזיר

Marjorie Chibnall, The 

Ecclesiastical History of Orderic 

. Vitalis, Oxford 1973, vol. 4, pp 

. 237-251 
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משדאהנחדדהנזידבעדם.שיתפללאליווהתחננובשמו,קראובלכלין,

ומעמדםבשמםאותםמזההוהואמותם,קודםשהעריץאישיםביניהם

הםדב.בפירוטהמתוארתהאבירים,קבוצתבאהאחריהםבכנסיה.הדם

בכליוחמושיםגדוליםסוסיםעלדוכניםאש,ויורקיםשחודיםלבושים
מחשוביכמההנזידמזההכאןגםגדול.לקוביוצאיםהםכאילונשקם,

בתחינהאליוצועקיםהםואףלאחרונה,שמתוהמקומייםהשליטים
השיירהאתמזהההואאזדקשדאה.עללהםויספוקווניהםאתשיפגוש

ביעד,שועטתשדאותהעידוכבדאחדיםשאנשיםהדלקין,שלכצבאו

המלחמהבדדןשבחדבלכלין,שלאחיואףעתה.עדלהםהאמיןלאאן
ייסודיו,נוראיםכמהעדלוסיפוהואכשיידה.הופיעחיים,כקריירת

הדםעלכעונשמיוpל",זוזמהד"הכבדדםשלמשאלשאתעליוכיצד
לעזוראותו,לזכורהנזידמאחיודוושהואכאביו.בחייושפןשהואהרב

קשותשחלההצעיד,הנזידמייסודיו.להצילווכןתפילותיובאמצעותלו

מילהאותההעלהוזהעדותואתויטאליסלהיסטוריוןמסדלמנזר,בחוזדו
כאשדבידושנכווהקשהכוויהבפניוחשףאףהנזידהכתב.עלבמילה
כשיידה.הסוסיםבאחדלגעתניסה

שלושבמהלןאירופהוחביבכלשונותבווריאציותמובאותכאלהעדויות

אףהשיירה:שלהצבאיאופייההואלכולןהמשותףהבאות.השניםמאות

המתפללים-הבינייםימימעמדותשלאחדיםנציגיםגםבהשמשתתפים

הדומיננטיהיסודהואהכבדנשקםעלהצועדיםהאביריםצבא-והעמלים
כולםהסיפוריםהאמינות.הואאלהבעדויותמרכזיממדהעדויות.בדוב

שנלקחו(חפציםממשיותבדאיותהנתמכותמהימנות,כעדויותנמסרים

באלה).וכיוצאהמפגשבמהלן ד?('השנפגעגופניתפגיעההשיירה,מן

שאתהראשונהבמסוותכבדמצויההעדותמהימנותלהדגשתהסיבה

אלהלסיפוריםלהאמיןעתהעדסובעצמוהנזידכאן:הבאנותמציתה
מהימןג?דלשמשעשויכמותו"ספקן"לאאםמיכןועללהם,לעגואף

הדלקין.צבאשללקיומו
כיווןאוליהאמינות,משאלתדווקאמוטרדיםאינםהעברייםהנוסחים

יהודה 'ו(מסמכותהנובעתשאמינותהדתיתסמכותעל-ידיהוגדשהסיפור

ספרכתובחיבורבתוךנכללהסיפורכיעלאוויטאל),חייםרד'החסיד
האירופיות.אלהכמושבעל-פהעדותולאימים),חמדתוספדחסידים

שיירתלעומתמחדשותאועגלותרוכביהשיירה:אופיהואנוסףהבדל
כפיהביניים,בימיכבדלוודאיקרובנעשההשינויהלוחמים-האבירים.

מסודותשלהייהודדוניאתמאפייןוהואחסידים,בספוהסיפורשמעיד

שלהלוחםבאופייהענייןהיהלאהיהודיתלחברהאירופיות;סיפור

"אזרחית".טרנספורמציהעבדוהסיפוריםגיבוריכןועלהנוצרית,החברה
לכחודשמע,שאותהלמסוותאוהחסי,דיהודהלד'היהקשהלאכאן
חטיבהאותהאתהמתיםשיירתהורכבהשמהםהשוניםה"גלים"מבין

מספוהנוצרית.בחברהכיהודישלוהעולםלתפיסתיותרקוונהשחיתה
אלהיהודית,התרבותבתוךכבדשנקלטהזו,מסוותעבדהחסידים

הצפתי.הסיפור
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אתהמשקפתמירביליהרקאיכההבינייםימישלהמתיםשיירתאן
המתיםבעולםאנשיהשלהעמוקההאמונהואתהביכיימיתהמנטליות

טמונההעיקריתחשיבותההזה.העולםאלחזרתםובאפשרותותזמונים
הגדולהלתפוצתהובסיבותהביניים,ימיבחברת~לאהשהיאבתפקיד
בעלותמסורות-עםשלכדרכןלספירה.השנילאלףהראשונותבמאות

הכתובההעדותכברואכןעצמן.אתמפרשותהןואידאולוגי,דתיאופי
הסיפור:שלהמוסריתמגמתועלמעידהויטאליסאורןריקשלהראשונה

רביםסיפוריםכמומידה,ככגדמידהשלהאידיאיהמודלסביבבנויהוא

נענשיםשםהגיהינום,תיאוריהםשבהםשהחשוביםהתקופה,בכיאחרים

הנואפיםבלשונם,תלוייםהרכילהולכיחטאיהם:משקללפיהחוטאים
באלה."וכיוצאשדיהןבפטמותתלויותשחטאוכשיםמינם,באיברתלויים
בדם,נענשיםהדמיםשופכיתופעה:לאותהעדיםאנוהמתיםבשיירת
הנואפותהנשיםלוחשות,בגחליםעתהעטופיםפארמלבושילובשי

משקפתהחסידיהודהו'שלהמסורתלוהטים.מסמריםבאמצעותנדקרות

לעבודלוישבהמהמעשהבחייושעושה"מיתפיסה:אותההיאאף

המתיםהבינייםימימתקופתהללוהמסורותבכלכבהמה".עולםבאותו
סבלמחוצה-לו,נוראסבלסובליםהםהגיהינום.אלעדייןהגיעולא

שמיטואכן,ומטהר.מתקןהואסבלככלכיתכלית,חסראינושבוודאי
בתנועה","כ"פורגטוריוםרביםבמקריםמתפקדתשהשיירהבכןהבחין

גיהינום-הבינייםימישלבמנטליותאלהמרכזייםמושגיםשכיוכמו
שלגורלםאתעזיםבצבעיםלהמחישהיהתפקידהאף-ופורגטוריום

ולעונשיהם.לחטאיםאמינים"מתכונים"ולהעניקהחוטאים
הסיפורלביןהאירופיתהמתים""שיירתמסורותביןמשמעותרבדמיון

הצופההאדםאלבבקשהבשיירההמשתתפיםהמתיםפנייתהואהעברי

מאנשיכמהכאן,שראינוכפיואכן,ממכה."להצילםכדיעבורםלפעולבהם

להצילםכדיעבורםשיתפללומבקשיםהצעירהנזיראלפוניםהשיירה

המתים""שיירתשלאחרבנוסחבשיירה.הנדודיםשלהנוראהגורלמן

קהלבפכימתגלה ,וודובשנתבקרבשמת ,) Emicho (~מיקרהרוזן

עשוייםלהשיתרמווהדורונותשתפילותיהםוטועןבככסיההמתפללים
אתשראהאחרכזיוגםלכדו.דעליוכגזרשבההמתיםמשיירתלהצילו
וזהאחיו,עלבככסיהמיסותערןבתוכה,האהובאחיוואתהשיירה

אףואכן,ממכה.שהצילועללווהודהזמןתקופתלאחרלפניוהתגלה
לאנשיםישפיושעלחשיבה,מכגנוןבאותושימושעושההצפתיהסיפור

טמוןזובכקודהאןהבא.בעולםהמתיםגורלעלהשפעהיכולתחיים
להתפללמאבולעפיהמבקשיםאיכםהצפתיבסיפורהמתיםההבדל:אף

אחרתרוחניתסמכותעל-ידילושיוכתבותיקוןטקסילערוךאלאעבורם
עצמואתלתקןעליוכלומר,אישי.באופימעורבהואיהיהובהם(האר"י)

להיתקן.הםשיוכלוכדי
הצפתיתהאגדהלביןהאירופיות-הביכיימיותהמסורותביןזהחשובהבדל

אףקייםהואליהודית,הנוצריתהתרבותביןהמעברמןדווקאכובעאינו

הרווחוהמת",התכאב"מעשהשראינוכפיעצמה.היהודיתהתרבותבתוך

 י=·
~ 

Cב
j;-

השקול'םבג'ה'נוםהעונש'םעל . 53

על'ואובעונש,הנושא'םלחטא'

רבר'הוא-הזכרדנדתספר ,ף'ס'

 , 2001תל-אב'בל'רחמאל,ה'מ'ם

שםהנמסותוהספרות , 103-99עמ'

 . 466-462בעמ'

ואובתנועה,פווגטוו'וםעל . 54

Schmitt , ,מקב'לה . 113עמ'שם

"כףבמוט'בלדאותאפשרזהלמושג

פ'ישעלהמ'סט'ת,בספרותהקלע"

אוהקלע,בכףהאדםנשמתמתייסרת

כד'למקום,ממקוםבאמצעותהנזרקת

א'נהכ'הייסוד'ם,באמצעותלה'טהד

ואולג'ה'נום.לה'כנסעדייןואו'ה

 . 221-219עמ'פאנצייר,ימוזז,

הח"םמןהמת'םבקשתעל . 5 5

מןלהצ'לםכד'עבורםלהתפלל

עמ'שם, , Schmittדאוהש"דה

.113-110 
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"ש"ותמסורותב'ןהז'קהעל . 56

פול'ט"םא'ווע'םלב'ןהמת'ם"

 99 ; 39עמ'שם,שם,ואווצבא"ם

וא'לך. 109וא'לך,

שלבגורלואישיתמעורבאינובמתשפוגשהתנאהגאונים,תקופתמאז

להתפללאלאכלשהיבדרךלהיטהראולהיתקןצריךאינועצמוהואהמת,

מעונשו.המתאתלהצילוכךתאמר)שהתפילהלגרום(או

היאהראשונהסיבות.משתיהנראהככלנובעהצפתיתבמסורתהשינוי

מעורבותואתהרואההאר"י,קבלתשלהבסיסיתהמשיחיתהתפיסה

חוטאותנשמותאותןאםוהגאולה.התיקוןבתהליךבישראלפרטכלשל

שרקהריהקליפות,לביןשנפלוניצוצותבבחינתהןבשווריםשנתגלגלו
האמונהמשם.אותןלחלץעשויאבולעפיהיעקבר'שלעצמיתיקון

בתהליךפרטכלשלפשרותחסרתמחויבותבדברהבסיסיתהלוריאנית
ביןזהעקרונילהבדלהסיבותאחתלוודאיקרובהיאוהגאולה,התיקון
אףכאןמעורבתאךלה.המקבילותהאחרותלמסורותהצפתיתהמסורת

שבנוסחיםבעודאבולעפיה.יעקבר'שלבדמותוקשורהוהיאנוספת,סיבה

אוכמרים,נזירים,היוהמתיםשיירתעלודיווחשראהמיהמקבילים
המתיםאתשהצילההיאשמעלתןדמויותכלומרהיהודית,באגדההתנא

מאודנמוכהלהערכהשזכהאדםהיהה~דהצפתיבסיפורהרימגורלם,

נובעתהמתיםשייתקנוקודםלתיקונוהסיפורותביעתהאר"י,בחבורת

מאלהנופליםשאינםבחטאיםלהאשימולהשפילו,הסיפורשלמרצונו

לתיקון.הזקוקיםהמתיםלקושבהם

"שיירתעלהאירופיותבמסורותשעסקואחריםוחוקריםשמיטז'אן-קלוד

מחדשצצואלהסיפוריםמעניינת:היסטוריתעובדהעלהצביעוהמתים"

בחוסנוהקשרתלוייתבמחזוריותו-3והוה-והמאותבמהלךנעלמוושוב

כאשר sהסיפורים.•הופיעושבהםבאזוריםהמרכזיהשלטוןשלוביציבותו

המרכזיהשלטוןנחלשוהאביריםהפיאודליםלביןהמלךביןבמאבקים

שגברהככלאווהיציבות,הביטחוןעללשמורביכולתוהאמוןוהתערער

מספרןגברכןהכנסייה,שלטונותלביןהארצייםהשליטיםביןהיריבות

רביםשועטיםובההמתים,שיירתאתשראואנשיםעלהעדויותשל

אפשרכלומר,אלה.פוליטייםבמאבקיםמעורביםשהיוהאישיםמן

ביןוהפוליטייםהאלימיםבמאבקיםנוסףנשקככלישימשושהסיפורים

ואי-ודאויותחרדותשללוויסותןמנטלי""שסתוםכעיןאוליאוהיריבים,

מהדתית.אושלטוניתסמכותשלהיציבותוערעורסכנהשלבתקופות

משמעות.רבהואהצפתיתהמסורתעלמכךללמודאנושיכולים

"שבחיאגדותשלהראשוניבמחזורמופיעאינוהשווריםסיפורכאמור,

בדמותוהדוקקשרהקשורהיותרמאוחרתמסורתהנראהככלהואהאר"י".

ימיו,בסוףכנראהאותהיצראשרהואששיערתיוכפיויטאל,חייםר'של

מצפתאזשנשארמה .ו-7ההמאהשלהראשוניםהעשוריםשניבמהלך
לפארביקשורח"ו,ובראשםשמעריציה,הזיכרון,היהגדולתהבתקופת

ר'היהעתבאותהדמשקבקהילתודומיננטיתסמכותיתדמותולהאדיר.

שלוהרוחניתהפיזיתלמציאותהשותףהיהשבצעירותואבולעפיה,יעקב

עלצפת,שלהמיתיזציהעלעתה,אנושיודעיםכפיערער,הואאךצפת.

לכאן,משםלהעתיקביקשויטאלחייםשר'והפולחניםהאמונותהאגדות,

וקרוברח"ו,בעינילמיתוס.אותהלהפוךכלומר,גדולתה,את"לשחזר"וכך
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והתרחקה,הלכהעברושלהמופלאהצפתבכן,ברדדהיהשלאלוודאי

מחדשלהחיותםוניסיונותיוובטשטשו,הלכומציאותהשלהחדיםהקורים

והנשניםהחוזריםחלומותיואתאנוזוכריםבברז.ואפילובהתנגדותנתקלו

דמשקיהודיאתמחזירשאינועלברונוזףאליוהמתגלההאר"יעלרח"רשל

לו,שומעיםהםשאיןמצטדקררח"רייעודו,אתמזניחשהואעלבתשובה,

האוניםחוסרתחושתהיתהכזראברלעפיה.יעקבעומדהמתנגדיםובראש

לושהקדישמהאתלהגשיםביכולתושלוהעצמיהביטחוןוהתערערות

ועבורעבורוצפתשסמלהמהשלכואבתהתפרקותזרהיתהחייו.את

יעקבשלזמרתובנימתנגדיםשלבעטייםנגרמהוהיאאחרים,מאמינים

שלזמרתו-"המרכז"שלמעמדוערעוראי-היציבות,תחושתאברלעפיה.
ולחברהלרח"רכןאםמשותפיםוהחברתי,האישיהביטחוןארבזן-האר"י

זרמיםמניעיםעלהמתים"."שיירתעלהמסודרתהתפתחושבההאירופית

סיפוריבהתעוררות-חברתייםומשבריםיציבותחוסרשלתקופות-

אתמעתהלהביןישכןזה."בנושאשעסקוחוקריםהצביעוהזינוק,

אתובעיקרהצפתית,במסורתהאגדהשלבהתפתחותההבסיסיהמניע

המיתוסעלוהציבוריתהאישיתההתמודדותאתמשקפתהיאשבההדרן
השבע-עשרה.המאהבראשיתצפתשל
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בהתעוררותרומ•םמנ•ע•םעל . 57

ראו:הר•בוקס•פור•

H. Chajes, "City of the .) 

Dead: Spirit Possession in 

. Sixteenth-Century Safed ", M 

Goldish (ed), Spirit Possession 

in Judaism: Cases and Contexts 

 from the Middle Ages to theפרה")הואהמת,("השור " TORO MUERTO, VACA ES "ו.

124-. Present, Detroit 2003, pp 

 esp. p.129, and note ,158 42 .להצביעישהאר"יעלהשבחאגדתלביןחסידיםבספןהסיפוןנוסחבין

נתחלפרהחסידיהודה ,,שלשהפרותוהואלכאורה,שולינוסף,הבדלעל

עלודורכיםפרותצררתהלובשיםזים wאברלעפיה.יעקב ,,שפגשבשוררים

הולמיםהםכיהסיפור,לעלילתאינטגרלייםבגיהינוםהחוטאשלנשמתו

אתתשחיתולאואשכםפאתתקפו//לאהפסוקמןהערלההגימטריהאת

מתעלמתהצפתיבסיפורבשורריםהחלפתן .) 27יט(ויקרא 11זקנןפאת

ראינוכברהמוסרי.לתוכנומתאימהאןהקדומה,הגימטריהמןלכאורה
שנוהגשמיהמתים,,,//שיירתלסיפורבקשרמדגיש,החסידיהודה ,,ש

לצורןבהמה.כשליהיההבאבעולםשגורלויתפלאאלבחייוכבהמה

לשאלהלשוררים.אםלפרותאםהחוטאים,נהפכולמהמשנהאיןזה

צפת,תקופתשלהחשוביםהמוסרמספריבאחזמענייןדירןהוקדשזר

והמשפיעותהחשובותהדמויותמן-אזכריאלעזר ,,לחרדיםספד

השאר,ביןאזכרי,זןהחיבורשלהשביעיבפרקגדולתה.בתקופתבצפת

שלגורלםעלמספרהואהמרות.לאחרהחוטאיםשנענשיםבעונשים

הגיהינום,באשהנדוניםהרשעים

נפשויתברךהשםמחזירחטאולפיהקצובזמןבגהינםהיותוואחרי

כבהמה,ונחשבומזלות,כוכביםעובדיבגלגולהזהלעולםבגלגול

כדכתיב,כולןעלהמליכויתברךשהואעוףאוחיהאובבהמהאו

למדריגתהורידובהמה,מעשהעשהוהואידך.במעשהתמשילהו
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 ,) 1966 (תשכ"וירושליםממהדורת

למשל,דאו,אזכריעלקלו.עמ'

שלואישיותו"חייופכטד'מדרכי

המיסטייומנוכדאיאזכריאלעזרו'

(תשמ"א),גשלםחרדים",'ו'ספד

עלייהדוד,אברהם ; 147-127עמ'

והספרות , 159-158עמיוהתיישבות,

שם.הנמסרת

אידל,משהקלז.עמ'חדרים,ספד . 60

צפנתספד-וחיבורוחליווהיהודה 'ו"

 127-126עמ'(תשמ"ד),ושלםפענח",

אחד'סיפורמביאחליווה),דל'אי(להלן

 ,) 1544/5 (ש"הבשנתבצפתשנכתב

האד"י'תקופתלפנישנהכשלושים

"ועודכלשונו:אביאנוחשיבותוובגלל

שודמוליכיםהיואחתשפעםשמענו

מידםהשודוברחאחדבמקוםלשחיטה

ונחבא.אחדיהודיבביתהשודונכנס

שאניהצילניהש"ילמעןהשוד,וא"ל

הלךואזלשחיטה.תמסדניואלאביך

ובערבהשודדמילהםונתןהיהודי

בלילהומת.ונפלהשודנפשנתפשה

נפשךתנוחלו,ואמדבחלוםאליובא

נפשי".שהנחתכמו

שונהבנוסחהמובאסיפוראותו

עגל,אלאשודאינושגיבורהבמקצת,

סג-סדעמ'דח"ו,שלהחזיזנוחבספר

קארו'ודבלובסקי,אצלגםכךעל(ודאו

חולדותבניהו,אצלוכן ,) 224-223עמ'

עליהםהמוסיף , 112-111עמ'האד'",

אףעלגלנטיאברהםשלנוסחואת

חליווה,שלסיפוריהםביןהדמיון

אזכרי,שלסיפורולביןוגלנטידח"ו

אוהשודאצלם .סיפוראותוזהאין

דח"ו(ואצללשחיטהמובלהעגל

והואכלל),הגיבורשלאביוזהאין

לאכןשוודים.למלחמתמיועדאינו

שהמגולגלאלהסיפוריםכשנינאמד

אלאחוטא,היהבעגלאוכשוד

 .גוייםמשחיטתנפשולהצילשביקש

הכהמהעלזהשסיפוראולינדאה

לאובחייוכיון ]."[כדמותנובצלמנואדםנעשהשנאמדבהמה,

ופגםוהנוראהנכבדה'בדמותשהואגדולתותפארתליקרלבנתן

יחזירמותואחריוכמעשיהם,ועשהכבהמותונמשלהמלךדיוקן

 ssבהמות.שלוצלמםבדמותםבגלגוללעולם

אתהיטבמסבירהאזכרישלהטיעוןביסודהעומדתהתיאולוגיתהתפיסה

הבורא.ביציותבפגיעההחטאאתוקושרתהחסי,דיהודהו'שלטענתו

מותו;לאחומידה"ננגדב"מידההקב"ההענישובה,פגםשהחוטאניוון

לאחולבהמההפןכןועלבוראו,שלזהעלהבהמה"צלם"אתהעדיףהחוטא

במושגטמוןאזכרישללאלוהחסידיהודהו'דבריביןהעיקריההבדלמותו.

לאחולבהמההחוטאשלהפיכתועלמדברהחסידיהודהו'בעודהגלגול:
בהמה,לצוותמעבובפירושמזניואינוהואניברווה,אינה(הכוונהמותו

החוטאשנפשאזכרימדגישהחוטא),עלהדורכיםבהמותבצוותשדיםאלא
הזה,בעולםלהתקייםממשיכההחוטאתהנשמהכלומר,בבהמה:נתגלגלה

שנקבעהכליאןהקבלית,הגלגוליםתורתעל-פיהנשמותלכלשמתרחשנפי
בהמה.שלגופההואהקודםבגלגולהתבהמותהעלכעונשלמשכבה

יתגלגלזנועלהבאוגלגוליהם:החוטאיםאתומונהאזכריפותחכאן

יתגלגלועוףחיהעלהבאבעטלף,יתגלגלבהמהעלהבאוארנבת,בשפן

החטאיםכלומר,באלה.וניוצאבחמוריתגלגלאישאשתעלהבאבעורב,

תיאוראףלנו,נזכורשהיה,נפימיניים,חטאיםהםמבחינתוהממשיים

(אןהאו"ישבחבורתנראהדמשק.באנשיויטאלחייםו'שתלההחטאים
אפשרכןעלבאמת.החמוריםהחטאיםהיואלהאצלם)רקלאבוודאי
היהבסיפורנובשווריםהמתגלגליםנענשושבעטיושהחטאשאףלהניח
שהואאחו,לחטאנקייה,לשוןאומטונימיה,אןזוחיתההפאות,גילוח
מביאמכןלאחומידהמיני.החטא-האו"יחבורתבעיניהחטאיםכל~ם

השוורים:לסיפורנולההסוגיהאתמפתיעבאופןהקושרסיפוראזכרי

שודומזלותכוכביםלעובדימזומןשהיהבקשטלייאההיהומעשה

בלילההיוםבאותו .ולענותובולהכותיליןדגשהיוכמולשחוק

בנידעלו,ואמדאביוודאהבחלוםיהודיאחדלאדםבאההוא

המזומןהשודוהואבשודמותיאחדיאותיגלגלוהדניםשבערנותי

פוניבנילכן .הנזכרהעםבשחוקקשיןוליסוריןלעינוילמחר

יטרפוניוטרםיהרגוניטרםפלונימקוםדרךאברחשאניוהצילני

כשרויצאההואהשורותשחטממונךעלתחוסולאתפרני,ואתה

להגידוהרשוניהשמיםמןהודיעוניכךתודה.כעלילענייםותאכלנו

ואזכהאדםלגלגולבהמהמגלגולבמעלהנפשיתחזרובזהאליך,

בישראל,ארעורביםכאלהומעשיםהאל.בעזרתה'אתלעבוד

לך,"ויאמרוזקניךגרךויאביךשאל

החסידיהודהו'שלהפרותסיפורביןהחסרההחוליהטמונהוכאןאפשר
לתקופתשייראזכרישסיפוהסיפורהאו"י.שלהשווריםאגדתלבין
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ספודמגולילוביםבוודאימוכוהיהכןלאזכוימוכושהיהוכמוספו,ד
מתאו,הסיפורבציטוט.האחרוןהמשפטשמעידכפיבצפת,צאצאיהםאו

בעריהיוםעדהנהוגהשווריםמלחמתהעברית,בספרותלראשונהאולי
להמתתו,עדהעירבסמטאותהשוואחריהמרדף-ובפוובנסבספודשדה

המקוםיהודישליחסםהיהמהטקס.ס•ברובבשרוואכילתשחיטתו

מסיפורללמודאפשרהנוצריםשכניהםשלכאלהפופולרייםל"שעשועים"
להצביעעשויייסורים,רדיפה,עינויים,המזכיריםהפעליםוצףזה.קצו
אתמספריםהםהיהודים:בעיניהסיפורשליותרהעמוקהמשמעותועל

שלהזדהותהוודפיו.שללאהשוו,שלממקומו-אחוממקוםהסיפור

מלמדתבו)שנתגלגלהיהודי(דוןדווקאהשוועםהמקוםיהודיתודעת

המעונה,השוושלבדמותועצמםאתהםואותת-מודעובאופןשאפשר

הגוייםבשמחתחלקמלקחתהיוורחוקיםהנשחט,המיוסר,הנודף,

גדולה.בהנאהאותוהרודפים

הספרדיתובתרבותבמנטליותזומרכזיתבתופעהשעסקווביםמחקרים
טקסאלאמשחקולאקובלאהשווריםבמלחמתלראותשאיןמציעים
בטקסיויסודההעממית,לדתקשווההשווריםמלחמתמובהק.'•פולחני

ואכן,השוו.שלהאדיראונובדברעממיותלאמונותהמיוחסיםפוריות

בטקסהשווזניחת • 2ופוויות.אוןשלהעתיקיםהסמליםאחדהואהשוו

פוריותוואתהקהילהבניאלאונואתלהעבירהשאיפהאתמסמלתפולחני
שהוא'פר'ביןלהבחיןהמבקשיםישמחייתם.מקוושהיאהאדמה,אל

שהוא ) ox (ה'שוו'לביןוהפוריות,האוןובת ) taurus (הנערצתהחיה

הטקסטיםרובאמנםכראוי.'·האדמהאתלעבודשיוכלכדישסורספר
הלוחםהפראזכרי,שלבסיפורוואףהכינויים,שניביןמבחיניםאינם

התרבותהבחינהמעורפל,המינוחאםשאףספקאיןאן'שוו'.הוא
באונופרותעדריוהמרביעבגבורהבזיוההלוחםהפרביןברווההבחנה

ומושכיםלעגלהאולמחושההרתומיםהמסורסים,השווריםלביןהאדיר,

המאותשלהרומנטיתהעולםבתפיסתמחקריםרוח.בשפלותבעול

מסמלהאדירהפרשאםכ,ןעלהצביעווהשמונה-עשרההשבע-עשרה

ה"מיתיות"העתיקותהתרבויותאתועמוהבראשיתי,הפראי,הטבעאת

מסמלועבודהביתכבהמתהשווהמודרנית,התרבותבידישסורסוקודם

בסיפורוהשווביןההבדלזו,מבחינההאדם.בידיהטבעשלסירוסואת
אצלהפרחשיבות.ובהואהאו"יעלבסיפורהשווריםלביןאזכרישל

אתחורשיםהאו"יבאגדתהשווריםורב-און,לוחםיצווהואאזכרי

כלשוןפרות,בעצםהם-כלומררוח,בנמיכותבעולומושכיםהאדמה

בסיפורואףהיווכאלהזה,סעיףבכותרתהמובאהעתיקהספרדיהפתגם

החסי.ד··יהודהו'של

הזכר-האב:סמלהואהשוופסיכואנליטיות,אינטרפרטציותעל-פי

תת-מודעובאופןממנו'חודשהילדלאוןוהסמליהחושניהביטויהוא
משאלותאזכרישלבסיפורואליו.'·האבמןשיעבורושואףאליו {iכ~

שהןכיווןמיוחדת,לאינטרפרטציהנזקקותאינןאלהתת-מודעות

שחיטתובנו,בידיולכידתוהאב,אכןהואהשוולחלוטין:חשופות

 !f 'כנפיותחתונמלטתלשחיטההמוכלת
םמושפעשיצילה,כדימסויםקדוששל

j;-
דכיעלהסיפור-כהונהקדוםממקוו

לשחיטהשהוכלשעגלהנשיאיהודה

אמדזהאךשמלתותחתאלנמלט

נוצות".לכךלך?אעשה"מהלו:

ככאבוכינענשעליוויחםשלאעל

שניםעשרהשלושלמשךשיניים

כבאג;ג,לפושהוכה(כראשית

 .)אפה,מציעא

עלנכתבהוענפהוכהספרות . 60

מרדףעלכוללהשוורים,מלחמות

דיליוונטישהואכפמפלונההשוודים

השווריםמלחמתכי-לסיפורנויותר

כלומדשנים,מאתייםכתדקהיאעצמה

מדופיאכלאזכרי,שלסיפורולאחד

מתקיימיםהעריםכסמטאותהשוודים

הבסיסשהיווהםהביניים,מימיככד

הנהוגההשווריםמלחמתלהתפתחות

מיטשל,אצלהדיוןכלדאוכיום,

והביבליוגרפיה , 168-126עמ'שם,
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154-176 . pp 
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-muerto, vaca es: An Inter 

pretation of the Spanish 

Bullfight ", American Ethnologist 

242-258 . 984), pp (וו,ו

אתהדוחהמיטשלשלבספרוובן

הרואהראגלס,שלהאינטרפרטציה

למלחמתביטויהשווריםבמלחמת

דווקאהואהשורכאשרהמינים,

ונשחט;מסורס:ש"נחרר"הנשיהיסוד

Timothy Michell, Vialence 

, and Piety in Spanish Folklore 

 Philadelphiaו pp ,988 .ו-32ו 35

Psychosexual Aspects of the " ( 

" Bullfight ( להלן),אלימדת).מיטשל

ראיותבספרומביאקונרד . 65

סמלהשורשלהיותועלמשבנעות

ומכאןוהמגן,המפרנסהמפרה,האב

שהואהחשובהתפקידלרעתונובע

העתיק.העולםבפולחניממלא

ראואכילהבאמצעותגלגולעל . 66

אירל, ; 24-22עמ'קאוד,ורבלובסקי,

פאנציירי.מרון,ו, 27עמ'חלידדה,

מועתקבקסטיליההשורסיפור . 67

יחדומובאא,נו,ימים,בחמותשוב

אתשנשךהשחורהכלבעלהסיפורעם

מציגהואבערוותה.הנואפתהאישה

הבהמהלאכילתישהצפתישבהקשרלזכור(ישציבוריבטקסואכילתו

משמעותוצדיקיםטהוריםאנשיםעל-ידיחוטאתנשמהנתגלגלהשבה

מפורשבאופןמבטאיםהלודיאנית)הגלגולמתודתחלקשהיאנוספת,

כיצדהאב."לדמותביחסאלהומודחקותכמוסותמשאלותביותר

אחדיר,רודפיםאנשיםועשרותבסמטאותהדוהרהגדול,השודעשוי

אתמזכירהשודהאםאביו?אלאסוציאציההמתבונןבאדםלעודד
אךחטאיואתהאבמזכירבסיפורהאב?שלאלימותואדנותו,כוחו,

אזכרימזבדלכן,קודםפסקאותכמהשדאינו,כפימפרטם.הואאין

חליםהאבשלמעשיועלשאףכנראהחמודים."מינייםחטאיםעל
היהבחייוהאבכלומד,קשד. ryבאותוממשמובאהסיפורכיהדברים,

אךמפניו,יראבנואסורים;מיןוביחסיבאלימותהשטוף'פר'מעיו
מפורשתדוגמהלהביאקשהואדנותו.כוחואתוהעריץאליונמשךגם

בחיבורומשאלה"ל"מילויבקשרפרוידשטעןלמהזהמסיפוריותר

החלומות.עלהגדול

אחרת,ומזוויתהיטב,להסבירעשויאזכרישלהשוודיםמלחמתסיפור
יעקבכלפיויטאלחייםו'שלשנאה/הערצההדחייה/משיכה,יחסיאת

אףהחזיונות.בספררביםדפיםגבימעלהיטבהנשמעיםאבולעפיה,
נשלחהואשאותםהשוודיםלביןאבולעפיהיעקבביןהסימביוטיהקשר
דאינו.שכבדכפיהלודיאנית,הגלגוליםתודתלאודהיטבבדודלתקן
אףנשמתם,משורשהואכיהשוודיםאתלתקןנשלחאבולעפיהדווקא

עםמיני)אוןפראית,(עוצמת"שרדית"הוויהלאותהכמותםשיירהוא
ויחסיכשוד,אבולעפיהדאיית-אלהגודמיםשניממנה.המשתמעכל

למסקנהמובילים-בדח"ועודדשהואנשלטותבלתיוהערצהחדדה

ויטאל.חייםו'עבודדמות-אבהיווהשהואנמנעתהבלתי

חיתהעבורו,והרצויההמודעתהראשונית,האבשדמותבדודאמנם

אוהאד"יאליונדאההחזיונותבספררביםבמקומותהאד"י.שלזו

אותומזרזידיו,אתמחזקבו,נוזףוהואבחלומותיו,להופיעמוזמן

"דמותהואאבולעפיהיעקבאךללכת.עליושבההדרךאתלוומודה

ויטאלשלבחייונוכחתהיאכיהאד"י,שלמזויותרדומיננטיתאב''

משנתיים.פחותבחייונכחהאד"יבעודלפחות,שניםשלושים
לוודאיוקרובכתלמי,דלאלו,כשווהלאד"ימקורבהיהאףאבולעפיה

נושאהואוסמכותומעמדואתבצפת.החברתיבמעמדועליועלהאף

שלהאמיתיהמייצגוהואצפת,שלהזהבתרדמתקופת"מאז",עמו

בבדובדאבולעפיהאלדח"ושלזומשכותוכןעלוהשפעתה.גדולתה
בזהגםאלאהאישיבמישורדקהתקיימולאממנוהעמוקהחרדתו
ובמעמדובאישיותושמייצגמיאבולעפיה,יעקביכירהאםהסמלי:
כלומד-לצידוויטאלחייםו'שלבמקומובגדולתה,צפתאתהחברתי
אבולעפיה,בידידח"ומשאלתשלהבוטהדחייתהצפת?שלבמיתוס

דח"ושטיפחהאיבהעומקאתהיטבלהסבירעשויהשדאינו,כפי

אגדתשלוהאידאיהנרטיביהמודלדדךגדולבקולהזועקתכלפיו,
השוודים.שלזקנם
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הזהבזמןז.

כריזמטית,דומיננטיותבעלמובהקת:אב""דמותהיהשלוםגרשםאף
הטמוניםאלה"אנטינומיים"בכוחותומסרס.מרחיקגםומפתה,מושן

החוקרגינת,ד"רועינם":"עידובסיפורועגנוןיוסףשמואלכברחשבשלום
היפהגמולהזאתועםאישי,מגעכלמעליוהדוחהוהמנוכר,הקרהכריזמטי,

לאובדןדברשלבסופוהמביאנשלט,בלתיבכוחאליונמשכתוהאהובה

תלמידיובעיניכמובניהו,מאירבעיניהצטיירשככזהספקליאיןשניהם.י•
אבל"רבנית",כמעטעצומה,סמכותבעלתאישיותהיההואהאחרים;

חינוןבעלשלום","בריתתנועתאישהמעשיות;המצוותאתבתוקףדחה

כלומר,ונשמתו.ברוחו"אשכנזי"-ומושרשתעמוקהאירופיתותרבות

"אצולה"למשפחתבןאבריו,רמ"חבכלהס"טבניהו,שלהמוחלטההפך

האוריינטליתשהתרבותקפדני,מצוותושומרמאמיניםבןמאמיןספרדית,

דמותובועוררהלאהאםמחשבתו.ואורחמחייונפרדבלתיחלקחיתה
יחד?גםגדולהוהערצהחרדהותלות,דחייהשלוםשלהדומיננטית

הרואהשלום,צפת:אלהשונותגישותיהםאתלהביןאוליניתןזהרקעעל
עיצבוהמאוחריםשהדורותמיתוסמאשריותרלאוהאר"יצפתסיפוריבכל

עלצפתשלתורתההשפעתאתולהעמיקלהאדירכדיכלשונו,ו"זייפו",
ומאודו,כוחובכלהמנסה,ובניהוהשבתאות);(למשל,מכןשלאחרהדורות

תקופתאליותרקרוביםשהםככלכי"קדומים",הםשהטקסטיםלהוכיח
לאירועיםונאמניםיותר"אותנטיים"אףהםתפיסתו,על-פיכן,האר"י
"תולדותשלקדימותובדברהגדולהשהמחלוקתנראהשהיו".'·"כפי

שלומיללמכתביובעיקרהאר"י,שבחישלהאחריםהטקסטיםלכלהאר"י"
על·שנכתב"אותנטי"מסמןשלקיומולהוכיחאלאבאהלאמדרעזניץ,

התרחשו,שאכןכפיהאירועיםאתמשקףהואכןועלהאר"י,תלמידיידי
מיתוסאינההאר"ישלצפתבניהובעינימאו.דעדאליהםהקרוביםאו

המתוארתכזוקדושה""קהילהאידילית,דתיתשמציאותלכןראיהאלא

התקיימההיהודית,בתרבותתקדיםלושאיןבפירוטהאר"יבתולדות
בימינו.גםאפשריתאכןוהיא

בניהו?שלהתזהאתמוקדם,בשלברקואפילולקבל,שלוםהסכיםמדוע

דחהששלוםהצפתי,המיתוסשלבאותנטיותאמונתובגלללאכמובן
מחולשותיואחתלרועץהגדוללמלומדעמדהכאןתוקף.בכלהסתםמן

הגרמניתהאקדמיהשלמדרשהמביתהפילולוגיתהשמרנותהמובהקות:

נותניםהםהכול,חזותהםהכתוביםהטקסטיםהתשע-עשרה.המאהבת

לנפות,להשוות,לנתח,אפשרשאותוומוחשיאמיתי"חומר"החוקרבידי

היסטורית.תופעהאותקופהשלנאמןמייצגבולראותובעיקרלסווג
בטלניםוסיפורםשהגרםסבתא","סיפוריאלאאינםהאוךלייםהטקסטים
זלזלכמהעדידועממשית."מחקרית"חשיבותחסריוהםושרלטנים,

המסורותאתלחקורובניסיונותהקבלהשלאתנוגרפייםבמחקריםשלום
ערוךלאיןבחשיבותועולהאחדידכתבירושלים:מקובלישלשבעל-פה

אורליות.סדמסורותעשרותעל

 !=t, 'חוטא'םשלכגלגול'םשנ'הםאת
Cכחטאאלכאןוהקשרח"ם,ננעל'

~ 
 .ברורהואמ'נ'

68v לס'פורוכאלהא'נטרפרטצ'ות

הוצעווע'נם""ע'רועגנוןשל

ע'רו"פשרטוננו'משולם ' 1על"'

רמת-גןעגנון,פשרנספרו:וע'נם",

מוקד,גנר'אל ; 122-106עמ' , 1968

מרע'ומחקראמנות"טראנסצנרנצ'ה,

עגנון: '"ששלסמל"םס'פור'םכשכ'

ברזלהללעולם'",ו'עריע'נם''ע'יי

מבחר-עגנון'וסףשמואל(עורך),

 , 1982תל-אנ'נ'צ'רתו,עלמאמר'ם

ה'העצמושלוםגרשם . 453-446עמי

לראשונהשהנח'(מ'הנראהככל

ר"רשלהספרות'תרמותושנ'ןנו'קה

עגנוןעלוכעסשלו,רמותולב'(ג'נת

ח"לאור,רןאצלכךעלראווה.בג'ז

ותל-אנ'נ'רושל'םנ'וגרפ'ה,-עגנון

 . 432-430עמ' ' 1998

אגדותשלהאותנט'ותתפ'סת . 69

 ' 1נ'טל'ד'נאהננ'הואצלצפת

השער .האר"'תולדותנספרומובהק

תולדות"ספרהספר,שלהרנ'ע'

 91-(עמיה'סטור'"מקורהאר"'

מחקרו,שלהתווךעמודשהוא ,) 125

שלהאותנט'ותלטענתנע'קרומוקרש

'צאנגרהוכר'וקהאגר'ות,המסורות

תמר,רווננ'הו,שלהחר'ףמנקרו

"עלתמר,רווהמפורטת:ננ'קורתו

 ' 1986תמר' ,"'"ראהתולדותהספר

 . 193-166עמ'

נחר'פותהשוללתלג'שהדוגמה . 70

של"הה'סטור'ת"חש'נותןאת

שלח'נורוה'אהאגר'ותהמסורות

על 1רנר'וכך ,'"שרעלצונץ'ו"ט

אנש'םתרבותעור"קמואלה:מסורות

התנכלואשרכזנקוחורש'לבנעור'

נוראותההואה'קרושעלמלנםונרו

אםכ'ונראותנשמעותלאונפלאות,

'שכ'לולאאשרכרב,שומע'לעם

ונרלכל'אמ'נוולכןולהנולווות

אמר'הםהכל'םהבלונר,סוף ]".]

נפלאותתואנ'מאפע,רנר'הםוכל

טוב('רםנם"'נחרונוראותומאמ'נ'

ש'(תרגםוש"'תולדותצונץ,ל'פמן
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על .)כ"עמד, , 1862ודשהכלון), ~

למחקריםשלוםגרשםשלהתנגדותו ~
E: שכעל-המסורותולמחקראתנוגרפיים
~ 
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נוי.וכ

האנציקלופדיכערךשלוםכתבכך . 71

 : " Luria, Isaac "האר"יעל

a wealth of legend ]."[" 

accumulated around his 

personality, with historical 

recollection and authentic 

fact being mingled with 

visionary pronouncements and 

anecdotes of other holy men 

The legend is crystallized [."[ 

, in two important documents 

whose sequence of publication 

. is a matter of controversy 

One is the collection of 

three letters written in Safed 

between 1602 and 1609 by 

, Solomon (Shlomel) Dresnitz 

, an immigrant from Moravia 

" to his friend in Cracowl".I 

, The second document 

Toledot ha-Ari ( "Biography 

of Ha-Ari "), appears in 

numerous manuscripts from 

the 17th century; one version 

is published under the title 

)' Ma' asei Nissim ( "Miracles . 

However, M. Benayahu has 

published a complete edition 

of this recension (1967) and 

argued that it served as the 

' basis for the source of Dresnitz 

letters. Benayahu considers 

that the book was compiled 

between 1590 and 1600 by one 

of the scholars of Safed, and its 

various recensions circulated 

widely in the Orient and 

Italy. This, the first kabbalistic 

hagiography, compounds 

fact and imagination in its 

biographical account of the 

שלאפשריתהבלתיהתזהקבלתמאחוריהמניעהנראה,ככלהיה,זה

עצםאחרת.הזדמנותבכלידייםבשתימפניודוחההיהששלוםבניהו,

הערוךספרותית,מבחינההמלוטשהמקיף,האר"י"ש"תרלדרתהמחשבה

מדרעזניץ,שלרמילשלהאמוציונלייםלמכתביוהמקררהיהבקפדנות,
ושרבשרבמדגיששלרמילמחקרי.היגיוןלכלמנוגדתהרילהפ,ךולא
כלומר,אנשים,מפישמעהואבמכתביומספרשהואהאר"יסיפורישאת

שסופרר-אחרבניסוחעםאגדות-מובהקותעל-פהמסוררתהןאלה
לערמתהאר"י.פטירתמאזשחלפוהשניםשלרשיםבמהלןוהתפתחו

בניהוהגיששלרמיל,שלבמכתביושבעל-פהמסוררתעלאלהעדריות

בעשרותהמתועדוסמכותי,מסוגנןערר,ןשלם,ספררתיטקסטלשלום
להתגברשלב,באותוהיה,יכוללאכנראהושלרםישנים,ודפוסיםידכתבי

הסיפורעל-פני"המוחשי"הידכתבאתוהעדיףהפילולוגיתנטייתועל
הפרכה.מסקנהעלשהצביעוהעדריותרכלהסבירותחוסראףעלשבעל-פה,

לאוריצאהכאשרו' 97 3שנתלפניכלשהובמועדיותר,מאוחראמנם'
Encyclopedia Judaica , שלרם,שלהעצומההמדעיתהירשרהגברה

שנטלמאוחרחיבורהואהאר"ישתולדותבאפשרותלהכירמוכןהיהוהוא

 71להפך.ולאומילשלשלממכתביוהסיפוריםאת

לכאורה-פילולוגיבנושאשהמחלוקתמאוחר,בשלברקהבין,ששלוםדרמה

משמערת-בהרבהרחבהתרבותיתשאלהאלהמדעיהדירןמןחרגהזה
אכןהאר"ישבחימתוןהמשתקפתהמציאותאםכיום.צפתשלהמיתוס

אםאידיליים.דתייםחייםשללאפשרותםהוכחהלפנינוהריהתקיימה,

צפתיהודיאםונהגר,חיוכןאכןבסיפוריםהמתוארותהמופתדמויות

נהרויומיום,חייעלויתרומעםומורמיםפשוטיםגדולם,רעדמקטנם

אסקטייםרוחבחיישקרעיםהיוהקדושים,הקבריםואלהכנסתבתיאל
זהכלאכןאםהמסורתית,היהודית"הרוחניות"טוהרתעלומיסטיים

ולהתקייםלחזורעשויאדמותעליזהעדןשגןהריהיה,משלרקולאקרה
ועכשיו.כאןגם

להגןהמנסהעתיקהעירלפניורואהצפתשלבסמטאותיהכיוםהמטייל
המבניםאתלשחזרוהחצרות,הבתיםמבנהאתלשמרהקדום;צביונהעל

זיכרונותי,דוכתביספריםחפצים,-העברשרידיאתללקטההרוסים,
וחצרותיהצפתסמטאותמלאותכןופרטיים.ציבורייםבמוזיאוניםודמויות

מיסטיות,חסידיות,-ומשרנותשרנותלכתרתהשייכיםוגבריםבנשים
בגדיםלבושיםשביניהן,הצירופיםרכלבתשובהחוזרותאוריינטליות,

משפחהחיימנהליםמשלהן,ופולחןתפילהמנהגינוהגיםלהן,מיוחדים
והחילוניותהדתיותהישראליותהנורמותמןדופןויוצאיחריגיםוקהילה

מתפרנסיםירודים,בתנאיםחייםשהםהואלכולםהמשותףיח.דגם
רחייםהמודרנית,ישראלמדינתשלהיומיוםמהווייתמנותקיםרב,בדוחק

כדבריהם,מצפים,והםשאלואריצרוהםשארתו"רוחני"עולםבתרן
עירחייצפתמקיימתבצידםמאר.דבקרוביגיעשאכןהאור""להתגלות
רבתי-קפה,מלרןבתימסעדות,קולנוע,בתיבנקים,-דברלכל"מודרנית"
תנועה.ופקקיכבישיםמערכתהעירונית,בפריפריהשיכונים
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בטעותצפתשלאלהפניםשנישלהרמוניסטיתתמרנהלציירניסיוןכל
ומרה,קשההיאהעירחיישלאלהקטביםשניביןהיריבותיסודר.

והארציתהמקומיתהפוליטיתבמערכתהןהיומיום,בחייהןומתקיימת

בניאלה:עולמותבין"חפיפה"אףמתקיימתאכןהדתית.בהיררכיהוהן

המודרנית,העירבשירותימעטלאמשתמשיםהדתיות-מיסטיותהכתות

צפתשלבהווייתהמעטלאמשתתפיםצפתשלהחילונייםותושביה

שלבבסיסםאךלמיניהם.ובפסטיבליםבחגיגותבביקורים,-העתיקה

יונקתוהיאאחרת,עולמםותפיסתשונים,בעולמותחייםהםדברים,

כזוליריבותמובהקתדוגמהאחר.עתידאלושואפתשוניםממקררות

היאשברבמקוםהעתיקה,העירשלבמרכזהשנבנתהברסלבקרייתהיא

למחצהחרביםבתיםשלגבםעלצפת,שלהעתיקהקברותביתעלצרפה

המאבקואשרנה.ממדרגהוהיסטוריתארכיארלוגיתחשיבותבעליאך
רביןהארציתהפוליטיתבמערכתצפת,בעירייתוהתנהלרמוקשההיה

עלקרייתם,אתברסלבחסידיבנרובסופועצמם,לביןהעירתושבי

היפיםהמקומרתובאחדצפת,שלהוותיקיםתושביהשלוחמתםאפם

לליבם."והיקרים
תם,לאצפתשלהמיתוסעלשהקרבלכךהיאהוכחההיוםשלצפת

אתלשמררקמנסיםאינםהמיתוסבעליבשיאו.דווקאמצרישהואואפשר

הבנייניםאתבוניםברסלבחסידיהיולאכןלולאכישחיתה","כפיצפת

להחזירהמבקשיםהםנבנו.הםשבהובצורהבמקרםוהמודרנייםהגדולים

היהדות.שלהמיסטית-המשיחיתהתפיסהשלבליבההמרכזימעמדהאל
אלאהעברשרידישלארכיארלוגיב"שימור"כללמעונייניםהםאיןכןעל

המיסטית-המשיחיתהמציאותשל-מחדשעיצובה-בעצםבהחזרתה,

העיר.תוכניאל

זמננו,אלהשש-עשרההמאהשלמצפתשעשינוהארוךהמסעבראשית

אלשיןמשהו'לביןמדרעזניץשלרמילביןהגדולהפעראתראינו
למיתוסהגישהאתמאפייןזהפערהצפתית.המציאותשלבתיאורה
לראותהמבקשתהתפיסההיום.ועדהשש-עשרההמאהמאזהצפתי

ונכוןשאפשרריאלית,מציאותצפתאתהאופפיםהמיתייםבסיפורים

ואפרוריותה.מורכבותהכלעלהמציאותאתהמתארתוהתפיסהלחיותה,
ובכלהעוצמתבכלבצפת,המיסטיים-המשיחייםהזרמיםחותריםעתה

במשךוהתגבששתפחהמיתוסעל-פיהמציאותאתלעצבהאמצעים,
שלסמיוערפלבאותושובולכסותהאחרונות,השניםמאותארבע

והמסוכסכת.הקשההמציאותאתמיסטיפיקציה

תל-אביבאוניברסיטת

life of the saintly man. There '~ 

is no doubt that the legend of ~ 

the Ari was widespread, and 

circulated earlier than the 

written sources treating his 

kabbalistic teaching ההדגשות)

 .).י.עשלי

), Gershom Scholem, "Luria 

, Isaac", Encyclopedia Judaica 

1973 jerusalem ( 

שלהדפוסלביתהמביאכפיו,אלקנה

"שכחישלהמאוחדותהמהדורותאחת

שלעבודתואתכבושהכירהאו"י",

עליה,המחלוקתאתאףוכנראהבניהו

מפקפק"ובניהוהבאים:כדבריםאומו

סיפוריםששמעשטועןשלומילכדבריו

האו"י,תלמידיצפתוחכמימווומפי

מעיוהיהלאכלוםהדבראמתאםוכיו

סיפוריםאומרם?שםאתעליהם

אומרוכשםדבראמוריםאחרים

מובאיםהאר"יעלהסיפוריםאכל

צדיךשעליהםכשעהכסתםדוקא

בניהוולדעתי,ראיה.להביאהיה

הטעםמןלגמריחרגאלהכדבריו

עצמואתלהצדיקכדיוהכלהטוב

תולדותחיבוראתרואההואלמה

טענהאירווכיראשון,כמקורהאר"י

כללכתובשלומילצריךהאמנםזו?

תלמידיכחוגשידועיםהסיפורים

אחרשכלכצפתוהמקובליםהאר"י

כאגדתומספרםאלהסיפוריםיודע

מקודהישלאוזן'מפההעוכרתעם

שכחיספרכפיר,אלקנהמזה?"גדול

עמיתשמ"כ,תל-אביבהשלם,האר"י

יהודימפיכוורכנותדבריםאכןלג.

מתוכןהיטבשנדאה(כפיופשוטתם

מדפיסהוא-ומסגנונהההקדמה

אירועלאחרשנדרכנורהספדאת

לו).שארעטראומטי

כוסלכקרייתשלבנייתהעל . 72

והמאבקיםצפתשלהעתיקהכעיר

משנישמעתיכמהלכהשהתקיימו

שלכהווייתהמאורהבקיאיםאנישם

אדיהוהחוקריםהמדריכיםהעיד,

 .אמנוןורבקהלוכוכסקי

19 


