מ'פתח עיניים' ל'עלמה היפה שאין לה עיניים':










































רות קרא-איוונוב קניאל

בפתיחת הדרשה המכונה 'סבא דמשפטי' פוגשי ר' חייא ור' יוסי בזק מחמר
החד לה חידות .החידה הראשונה עוסקת בנחש הפורח באוויר ,השנייה – בנשר
המקנ באיל שלא היה ,והשלישית מציירת את דמות ה'עולימתא שפירתא דלית
לה עיניי וגופא טמירתא ואתגליא' ,העלמה היפה שאי לה עיניי וגופה מתכסה
ומתגלה 1.חידות מסתוריות אלו ופתרונותיה בדרשתו הווירטואוזית של הסבא
יוצרי את אחת מהפרשיות המרשימות בספר הזוהר.
דרשה מיתופואטית זו ,ובפרט פתרו חידת העלמה היפה באמצעות 'משל
האהובה בהיכל' ,זכתה להתייחסויות נרחבות במחקר .כפי שהציע יהודה ליבס,
החידות ,כמו חידושי התורה של הסבא ,משתנות ונולדות תו כדי אמירת ,וא
הסבא אינו יודע מראש את פתרונ ומשמעות 2.דמותו של הסבא מזוהה ע
העלמה היפה ,וכישלונ של שני החכמי טמו ,לדעת עודד ישראלי ,בכ שלא
הצליחו לזהותו ולפענח את דמותו 3.היבטי נוספי של סיפור המסגרת וזיקתו
לסוד הגלגול והייבו בפרשה נידונו על ידי מיכל אורו; קריאות מגדריות במשל
העלמה הציגו אליוט וולפסו ודניאל אברמס ,ואילו התהלי הרפלקטיבי וסודות
התורה הטמוני במשל ובנמשל נידונו על ידי ישעיהו תשבי ,מלילה הלנר אשד,

 1זוהר ח"ב צה ע"א.
 2י' ליבס' ,זוהר וארוס',
 3ראו :ע' ישראלי,
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) 9 ,תשנ"ד( ,עמ' .98–87
 ,לוס אנג'לס תש"ס ,למשל עמ' .97
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פנחס גילר ,דניאל מאט וחוקרי נוספי 4.ע זאת ,כמה היבטי של פענוח חידת
העלמה נותרו לוטי בערפל.
ראשית ,מהו הקשר בי שתי החידות הראשונות – הנחש ההול יחידי והנשר
שבאיל – ובי דמות העלמה היפה? וליתר דיוק ,הא קיי ממד חייתי ודמ-ני
בחידת העלמה ,הרמוז באמצעות שתי החידות הראשונות ,העוסקות בחיות
מיתולוגיות מסתוריות? ומכא ,הא ייתכ כי במשל האהובה בהיכל – המסמלת
את התורה כפי שמתברר בהמש הדרשה – 5חבוי יסוד מאיי ומסוכ ,שאי-
אפשר להבינו בלי לעיי בזיקת החידות זו לזו? לש העמקת שאלה זו אדרש
לסמליות של החיות ולצופ הכור אות ע העלמה בהיכל.
שאלה נוספת נוגעת לחזרות ולכפילויות ברובדי הדרשה שבה מוזכרת אותה
עלמה :החידה בפתיחת הסבא ,משל האהובה בהמש הדרשה והנמשל על התורה
הנזכר בעקבותיו .לצד הקשרי הרעיוניי יש הבדלי מרתקי בי החידה ,המשל

 ,ב ,ירושלי תש"ט ,עמ' שע–שעא ,וש ,א ,עמ' מח–סו; מ' אידל,
 4ראו :י' תשבי,
–
 ,תל אביב  ,1993עמ'  ;242–239מ' הלנר אשד,
 ,תל-אביב  ,2005עמ'  ;266 ,195–190מ' אורו' ,שימני כחות על לב:
עיוני בפואטיקה של בעל הזוהר בפרשת סבא דמשפטי' ,מ' אורו וע' גולדריי )עורכי(,
 ,מוקדשי לזכרו של פרופ' אפרי גוטליב,
ירושלי תשנ"ד ,עמ' E. Wolfson, 'Beautiful Maiden Without Eyes: "Peshat" ;24–1
and "Sod" in Zoharic Hermeneutics', M. Fishbane (ed.), The Midrashic
–Imagination; Jewish Exegesis, Thought, and History, New York 1993, pp. 155
203; E. Wolfson, Through a Speculum That Shines – Vision and Imagination in
Medieval Jewish Mysticism, Princeton 1994, pp. 239–242, 383–392; P.
Giller, 'Love and Upheaval in the Zohar's Sabba de-Mishpatim', Journal of
Jewish Thought & Philosophy, 7, 1 (1997), pp. 31– 60; The Zohar, Pritzker
Edition, Translation and Commentary by Daniel C. Matt, V., Stanford 2010, pp.
 ,ירושלי תשס"ה ,עמ' D. ;25–23
 ;1–4, 33–35ד' אברמס,
Abrams, 'Knowing the Maiden Without Eyes: Reading the Sexual
Reconstruction of the Jewish Mystic in a Zoharic Parable', Da'at, 50–52 (2003),
 ; pp. lix–lxxxiiiר' אליאור' ,עלמה יפה שאי לה עיניי' ,ד' יואל ,מ' ליבובי 1וי' מזור )עורכי(,
 ,תל-אביב  ,1999עמ'  ;56–37י' ב הרוש,
'סודו של ינוקא ואורו של סבא :היבטי פואטיי ומיתופואטיי' ,עבודת מוסמ ,האוניברסיטה
העברית בירושלי ,תשס"ח ,עמ'  ;106–76ב הרוש א מפתח את הדיו בדרשה בעבודת הדוקטור
שלו ,שהוגשה לאחרונה.
 5זוהר ח"ב צט ע"א–ע"ב.
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והנמשל ,ובולטי השינויי המתרחשי בדמות העלמה בשלושת הרבדי
הספרותיי שלפנינו 6.מכא נגזרות כמה שאלות הכרחיות להבנת עריכתה של
הדרשה :הא הנמשל הוא פתרונו של המשל או פתרו החידה הנזכרת בפתיחת
הדרשה? הא המשל נועד לפתור את החידה או להקשות עליה?
כבר בשלב זה אפשר לטעו כי מגוו התיאורי של העלמה נועדו לתעתע בקורא
ולחשו פני שונות של האהובה ,המסמלת את התורה .לפנינו משל המשמש
כפתרו ,וכ נוצרת טכניקה של חידה בתו חידה ,המעצימה את המסתורי של
הדרשה ומדגישה את הסתירות בדמותה של הגיבורה הנשית המוזכרת בראשיתה.
במאמר זה אדו בפני הצל האפלות של העלמה היפה ובמאפייניה המסוכני,
באמצעות השוואתה לדמותה של תמר אשת יהודה בזוהר 'אחרי מות' .כפי שיוצג
להל ,הזיקה בי תמר לעלמה בהיכל מתבססת בראש ובראשונה על תיאור של
שתי הדמויות :נשי מפתות באופ אקטיבי ,המסירות צעיפי ומושכות את
המתבונ אליה במעשה הנתפס כזנות ,א מביא לתיקו ולהולדת צאצא משיחי
 ,ואילו העלמה היא
לבית דוד .תמר מתוארת בתורה כמי שיושבת ב
7
'עולימתא שפירתא דלית לה עיני' ]עלמה יפה ש
[ .שתי הדמויות
מייצגות את תמצית הגילוי והכיסוי בפואטיקה הזוהרית ,ואפשר לומר כי משל
העלמה עוסק בתהליכי הארוטיי של לימוד התורה ,רובדי פרשנותה וחשיפת
סודותיה ,וכ ג מעשה תמר .ובכיוו האחר ,הדרשה על תמר עוסקת בפ הרוש
והמאיי של השכינה ובחוויה האקסטטית הכורכת ראייה ויראה ,ויש ללמוד מכ
משהו ג על הפני הנומינוזיות של העלמה בהיכל ,שהיא התורה 8.לפ המאיי
של העלמה בהיכל העולה מהשוואה זו יש השלכות על תפיסת התורה ופרשנותה
כפרדס בספרות הקבלית ,עניי שאעמוד עליו בסיו דבריי.
































 6לדיו בסוגיה זו וברבדי השוני של משל האהובה בהיכל ראו :ישראלי )לעיל ,הערה  ,(3עמ'
.266–191
 7הכינוי 'עלמה' יכול לרמז דווקא על בתוליה ,וראו למשל :תרגו אונקלוס לבראשית כד ,טז,
והדיו בהמש המאמר.
 ,ירושלי  ,1999בפרט עמ'
 8על האימה שבקדושה והפ הנומינוזי של האל ראו :ר' אוטו,
 .36–17בהדגשת הפני האפלות של העלמה בהיכל אני צועדת בעקבות יהודה ליבס ,אשר עסק
בזיקות בי ה'עולימתא שפירתא' ובי הלנה מטרויה כזונה מצור ובשאר מופעיה המגווני :י'
 ,ירושלי תשס"ט ,עמ' –257
ליבס' ,פורפורייתה של הלנה וקידוש הש' ,הנ"ל,
.269
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תחילה אציג את דרשת זוהר 'אחרי מות' ,העוסקת בתמר ,לאחר מכ אעמוד על
התפתחות מוטיב הראייה והיראה במיתוס היהודי ,ולבסו אשוב ואדו בפני
הכפולות של העלמה בהיכל.
דמותה של תמר בפרשת 'אחרי מות'
הדיו הנועז ביותר בסיפורה של תמר בזוהר מוצב בלב הדרשות לפרשת 'אחרי
מות' ,ולא במקומו הצפוי ,בפרשת 'וישב' 9.הסיבה לכ היא שדרשה זו ,כמו דרשות
רבות בפרשת 'אחרי מות' ,עוסקת בסוגיית הכיסוי והגילוי ,ההתגלות והראייה,
ַ; ֶ:ב ְֶ 9פ ַתח ֵעי ַניִ'
והיא מתבססת על הצירו המקראי הנאמר על תמר' :ו ֵ
)בראשית לח ,יד( .בפתיחת דרשה זו וא בסיומה מצהיר הזוהר כי מדובר בדרשה
חשובה ואזוטרית במיוחד ,המגלה רזי עליוני הקשורי במשמעותו של ש
האל הגלוי והנסתר ,וביאור לכל מבנה התורה ולפסוקיה המושתתי על חידת
הכיסוי והגילוי:
אמר רבי אלעזר :פרשתא דא אוקימנא ברזא עלאה בכמה גווני .כד
יסתכלו מילי מינה ישתמע רזי דאורחוי דקודשא ברי הוא ודינוי בכל
אתר ] [...א"ר אבא פרשתא דא ברזא דחכמתא דאורייתא אתקשרא
וכלא סתי וגליא .ואורייתא כלא כהאי גוונא אשתכחת .ולית ל מלה
10
באורייתא דלא רשי בה שמא קדישא עלאה ,דסתי וגליא.








אמר רבי אלעזר :פרשה זו העמדנו בסוד עליו בכמה גווני .כאשר
יסתכלו בדברי ,ממנה ישמעו סודות דרכי הקב"ה ודיניו בכל מקו ][...
א"ר אבא :פרשה זו בסוד חכמת התורה נקשרת ,והכול סתו וגלוי.
והתורה כולה בזה הגוו ]האופ[ נמצאת .ואי ל מילה בתורה שלא
רשו בה הש הקדוש העליו ,שהוא סתו וגלוי.

 9בשאלה זו ובזיקת סיפורה של תמר למעשה נדב ואביהו )הפותח את פרשת 'אחרי מות' בזוהר(,
וכ בקשרי בי תמר ללילית ,עסקתי בהרחבה במאמרי 'פניה הבוערות של השכינה :מעשה תמר,
זוהר אחרי מות' ,ר' מרוז ,מ' ניהו  ,י' גארב )עורכי(,
 ,ירושלי תשע"ב ,עמ' .202<182
עוד על פרשת 'אחרי מות' בזוהר ראו :ש' אסולי' ,הפג ותיקונו – נידה ,לבנה ושכינה',
 ,כב :כר כנס הזוהר ) ,(2009עמ' .251–193
10זוהר ח"ג עב ע"א .וראו מקבילה בפתיחת הדרשה :ש עא ע"ב.
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לאור עדותו של הזוהר ,ניכר כי על הקורא לנקוט משנה זהירות בנסותו להבי
אילו סודות חוש מעשה תמר ,ומה הוא מלמד על היחסי שבי העול הארצי
לשמימי 11.ישיבת תמר ב'פתח עיני' מתוארת בזוהר בדרשה מרהיבה ,שבה תמר,
המסמלת את השכינה ,מכסה את פניה הבוערות ,המאיימות לכלות את העול.
כינויה המקראי ,כלתו של יהודה ,מתפרש בזוהר בראש ובראשונה כפשוטו ,שהרי
 .הדרשה
מטבע דיניה ורשפיה היא 'שצייתא דעלמא' – כלה ,כלומר
מתמקדת בסכנה הטמונה באלוהות הנשית ,ובתהלי ההמתקה שעוברת השכינה
– היא תמר – ההופכת מאישה מכלה לכלה ממש ולא משיחית ,בעקבות כיסוי
פניה ומפגשה ע יהודה ב'פתח עיני'.














דתניא ,אמר רבי יהודה :מחציפותא דצדקת חדא נפק כמה טבא
ַ; ֶ:ב ְֶ 9פ ַתח ֵעי ַניִ' )בראשית לח ,יד(.
לעלמא .ומא היא? תמר .דכתיב 'ו ֵ
אמר רבי אבא :פרשתא דא מוכח דאורייתא סתי וגליא .והא אסתכלנא
באורייתא כלא ,ולא אשכחנא אתר דאקרי 'פתח עיני' .אלא כלא סתי
ורזא דרזי הוא .ותניא ,מאי חמאת צדקת זו לעובדא דא? אלא ידעת
בביתא דחמוהי ארחוי דקב"ה ,הי מדבר האי עלמא ע בני נשא .ובגי
דהיא ידעת ,קב"ה אוקי מלה על ידהא .ואזלא הא כמה דתנינ ,אזדמנת
הות בת שבע מששת ימי בראשית ,למהוי אמיה דשלמה מלכא .או הכא
אזדמנת הות תמר לדא ,מיומא דאתברי עלמא' .ותשב בפתח עיני' .מא
ֹ:ב ֶ? ַתח ָהא ֶֹהל' )בראשית יח ,א( .וכתיב:
'פתח עיני'? כד"א' :וְה@א י ֵ
ֲרי ֶצ ֶדק' )תהלי
@פ ַסח ה' ַעל ַה ֶ? ַתח' )שמות יב ,כג( .וכתיבְ ?ִ :תח@ ִלי ַ:ע ֵ
' ָ
ֲ:ר ַעל ֶֶ Bר ְ
קיח ,יט(' .עיני' ,דכל עייני דעלמא להאי פתחא מצפא' .א ֶ
@ת Cמנַת ה' י ִַ9יט' )במדבר
ָתה' )בראשית ,ש( .מאי 'תמנתה'? כד"אְ ' :
ִ; ְמנ ָ
ֶ
ֶה ְלז-נָה' וגו' )בראשית לח ,טו( .כד"א ' ֵBֶ Eר ְ
ַח ְ:ב ָ
ְה@דה ַוְ D
יב ,ח(ַ ' .וְִ Dר ֶא ָה י ָ
ֶיה' )בראשית ,ש( ואוקימנא 'כי
ָFפת' )משלי ל ,כ(Eִ ' .י ִכ ְָ Hתה ָ?נ ָ
ִא ָGה ְמנ ֶ
יה' )משלי ל ,כ(,
@מ ֲח ָתה ִפ ָ
Fכלָה ָ
כסתה פניה' כד"א ' ְ
וְFמרָה לֹא ָפ ַע ְל ִ;י Fוֶ' )ש( .מאי טעמא? בגי 'כי כסתה
ְ '.


























11היבטי נוספי של גילוי וכיסוי בתורה ובמציאות עולי מהסיפור הכמו-אידראי על ירידת
הגש בפרשת 'אחרי מות' )זוהר ח"ג נט ע"ב(; על דרשה זו ראו :ליבס )לעיל ,הערה  ,(2עמ' ;109
הלנר אשד )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;293–288 ,57–56על 'פתח עיניי' ראו :וולפסו ,פשט וסוד
)לעיל ,הערה  ;(4מ' ביבר' ,רזא דעינא :פרקי בהבנת רזי העי בזהר' ,עבודת מוסמ ,אוניברסיטת
בר-איל ,רמת-ג תשס"ו ,עמ'  ;174–173ח' ריפל-קליימ' ,פתח עיניי :על עיניי וראייה בספר
הזוהר' ,עבודת מוסמ ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,תשס"ט ,עמ' .93–86
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ֶר ְ'
ֶיה ֶאל ַהֶ B
ַ ' .וֵDט ֵאל ָ
פניה'
ֹאמר
)בראשית לח ,טז( .אל הדר ממש ,לאתחברא חיוורא בסומקאַ ' .וֶ D
ָדע
ָה ָבה ָIא Fב-א ֵא ַלי ְִ' )ש( וגו' הא אוקימנא' ,הבה' בכל אתרEִ ' .י לֹא י ַ
ִEי ַכ ָJתִ -הוא' )ש( .כי כלתו היא דעלמא ,מתרגמינ ארי
 .מאי טעמא 'לא ידע'? בגי דהא מנהר אנפהא לקבלא מניה,
ואזדמנא לאתבסמא ולרחמא עלמא' .כי כלתו הוא' ,דא כלה ממש דכתיב
ֹאמר ַמה ִ; ֶ; ִלי ִEי ָתב-א ֵא ָלי'
' ִא ִ;י ִמ ְָ JבנָJEַ -ה' )שה"ש ד ,ח(ַ ' .ו; ֶ
ֲַJ:ח ְִ Kדי
ֹאמר Fנ ִֹכי א ַ
)בראשית ,ש( .השתא כלה בעיא תכשיטהאַ ' .וֶ D
12
ִע ִMי ִמ ַהֹLא' )בראשית לח ,יז(.


































































אמר רבי יהודה :מחציפותה של צדקת אחת יצאו כמה טובות לעול.
ומיהי? תמר .שכתוב 'ותשב בפתח עיני' .אמר רבי אבא :פרשה זו
מוכיחה שהתורה סתומה וגלויה .והרי הסתכלנו בתורה כולה ,ולא מצאנו
מקו שנקרא 'פתח עיני' .אלא הכול סתו וסוד הסודות הוא .ושנויה
)בברייתא( ,מה ראתה צדקת זו למעשה זה? אלא ידעה בבית חמיה דרכי
הקב"ה ,אי מנהיג זה העול ע בני האד .וכיוו שידעה ,הקב"ה הקי
דבר על ידיה .והול זה כמו ששנינו ,מזומנת היתה בת שבע מששת ימי
בראשית להיות אמו של שלמה המל .וג כא מזומנת היתה תמר לזה,
מיו שנברא העול' .ותשב בפתח עיני' .מהו 'פתח עיני'? כד"א:
'והוא ישב פתח האהל' .וכתוב' :ופסח ה' על הפתח' .וכתוב' :פתחו לי
שערי צדק'' .עיני' ,שכל עיני העול לזה הפתח מצפי' .אשר על דר
תמנתה' .מהי 'תמנתה'? כד"א' :ותמנת ה' יביט'' .ויראה יהודה ויחשבה
לזונה' וגו' ,כמו שנאמר 'כ דר אשה מנאפת'' .כי כסתה פניה' –
והעמדנו' :כי כסתה פניה' כמו שנאמר 'אכלה ומחתה פיה' ,שורפת
העול בשלהבותיה' .ואמרה לא פעלתי או' – מהו הטע? כיוו
שכיסתה פניה ואי מי שידע דרכיה להינצל ממנה' .ויט אליה אל הדר' –
אל הדר ממש ,להתחבר לב באדו' .ויאמר הבה נא אבוא אלי' וגו',
הרי העמדנו' ,הבה' בכל מקו' .כי לא ידע כי כלתו היא' .כי כלתו היא של
העול ,מתרגמי אנו :כי ְמ ַכ ַJת העול היא .מהו הטע 'לא ידע'? כיוו
שהרי מאירי פניה לקבל ממנו ,ומזומנת להתבש ולרח העול' .כי
כלתו היא' – זו כלה ממש ,שכתוב 'אתי מלבנו כלה'' .ותאמר מה תת לי

12

זוהר ח"ג; עא ע"ב
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כי תבוא אלי' – עכשיו כלה מבקשת תכשיטיה' .ויאמר אנכי אשלח גדי
עזי מ הצא'.
השכינה היא 'פתח' ,שער ונקודת מעבר בי העול העליו לעול התחתו ובי
העול האלוהי לכוחות הרע 13.הפתח מסמ מצב לימינלי ,ועל פי דרשת הזוהר
בפרשת 'אחרי מות' תמר ויהודה נפגשי ב'פתח עיני' ,כלומר במקו של קצה
וסכנה ,שבו השכינה תחילה רושפת ושורפת ומאיימת לכלות את סביבותיה.
בהתגלמות פני הדי האדומות שלה ,תמר המזוהה ע השכינה דומה לאישה
המפתה והמאיימת של ספר משלי ,שעליה נאמר 'אכלה ומחתה פיה' .דמות
האישה הזרה ממשלי תלווה אותנו לאור הדברי ,כיוו שרמזי לנוכחותה
יופיעו ג בפתיחת דרשת 'סבא דמשפטי' ובמשל העלמה בהיכל ,בהיותה דמות
הקשורה בחידות הסבא 14.דמות זו בנויה על יסודות דיאלקטיי והיא מדגישה את
האיו הממשי המצוי תחת כיסויה של תמר .מצד אחד ,תמר מתוארת כבר
בפתיחת הדרשה כצדקת אשר 'הפריחה פרחי בסוד האמונה' ,ואשר הקב"ה
'הקי דבר על ידה' בעול הזה .מצד אחר ,רגע הזיווג והמפגש בי התפארת
למלכות כרו באימה גדולה ,וזו שוככת רק בזכות כיסוי פניה של תמר ובואו של
יהודה ,המייצג את צד הלוב והחסד ,שבכוחו לאז את דיניה של השכינה .לובנה
וחסדיה של תמר ככלה המיועדת ליהודה מופיעי בדרשה לאחר חשיפת אותו פ
נסתר של אישיותה ,שתיאוריו דומי לתיאוריה של לילית במגוו דרשות
זוהריות 15.הפני הכפולות של תמר ,היותה 'כלה מכלה' ו'כלה ממש' ,אמנ
נרמזות בתיאור המקראי בבראשית לח ,אלא שבדרשה זו ה נעשות גלויות
ומודגשות .ניכר כי לשיטת המקובלי דווקא כפילות דיאלקטית זו ,המפגישה בי

,
 13על השכינה כפתח ועל כפל הכוחות הנקביי לאור מעשה תמר ,ראו :מ' אידל,
ירושלי תש"ע ,ודבריו בעניי 'אופיה הסיפי של השכינה ,המהווה את נקודת הקצה של המרחב
האלוהי ואת נקודת ההתחלה של המרחב הדמוני' )עמ'  ;(179וכ ראו בהרחבה :ר' קרא-קניאל,
 ,עבודת דוקטור,
האוניברסיטה העברית בירושלי ,תש"ע ,עמ' .255–200
 14לדיו בדברי העלמה בהיכל' ,מי פתי יסר הנה' ,המיוחסי בספר משלי ג לאישה הזרה וג
לאישה החכמה ,ראו :הלנר אשד )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;197–189ליבס )לעיל ,הערה  ,(2הערה .186
 15ראו' :סתרי תורה' לפרשת 'ויצא' ,זוהר ח"א קמז ע"ב ,ובסיו הסיפור בזוהר ח"ג רצב ע"א .על
זיקת דמות השכינה ודמותה של לילית ראו :י' ליבס' ,כלה כמות שהיא :ר' משה קורדובירו ,מעיי
 ,ט )תש"ע( ,עמ'  ,198–191וכ מאמרי )לעיל,
עי יעקב ,המאמר הרביעי מספר אלימה',
הערה .(9






!

















!





"









"





"





















!







!











68



!







!











!

!



ההיבט האפל להיבט המואר של השכינה ,מאפשרת לה להפו לא משיחית
ולהוליד צאצא שישתיי לשושלת הגאולה של בית דוד.
נית להציע כי הדרשה על תמר בפרשת 'אחרי מות' בזוהר משחזרת את הסיפור
באופ הפו לסדר הכרונולוגי המתואר בבראשית לח .בתחילה תמר מכסה פניה,
כלומר מסתירה את סכנתה ונראית רק ככלה טהורה ולבנה .לאחר מכ ,בשלב
השני ,היא חושפת את כוחותיה המסוכני בפני יהודה ,והוא יודע כיצד
להמתיק .רק בעקבות התהלי המתרחש בי השניי מתאפשר שינוי מהותי:
חיבור החלקי השוני ואיחוד לאישיות אחת 16.בתחילת המעשה צד הצל של
תמר נותר תחת מעטה ,כביכול איננו קיי; הפיצול בי חלקיה חרי  ,ורק בהדרגה,
ע חשיפת שלל גווניה ,היא הופכת לאישיות שלמה .כפי שמתאר האנתרופולוג
ויקטור טרנר ,הריפוי טמו בתהליכי גילויו של הפ הנסתר' :טקס המרפא נועד
לגרו להתגלות ,להיחש ] [...מה שמוסתר הוא מה שמסוכ או מזיק' 17.אמנ
הזוהר דוגל בגילוי ובכיסוי ואינו מאמי בגילוי מלא ובלעדי ,ובכל זאת נדמה
שאפשר ללמוד מדרשה זו על התהלי שמתחולל בנפשה של תמר עד להרכבת
קומתה השלמה ואיחוד שני פניה :הדי והחסד ,הרש והארת הפני ,הד והלוב.
הדרשה הזוהרית מלמדת שרק כאשר יחברו לפני החסד הגלויות והלבנות הפני
האדמוניות והיצריות המוסתרות תחת הצעי  ,תוכל לפרו 1המהות המשיחית.
תמר הרה ומתעברת רק כשהיא כוללת בתוכה את ה'עברה' וה'זע' 18,ויכולה
להעביר באופ מומתק וסובלימטיבי למציאות .רעיו ההמתקה הוא חידוש
פסיכולוגי מרתק של החשיבה הקבלית .מבחינה מגדרית ,הנקבה מומתקת על ידי
זכר ,ורק על ידו; אפשר על ידי הגבר ,בעלה של האישה ,ואפשר על ידי הב ,כיוו
שהזרע והחלב מעבירי את הד הנשי מפ הדי אל פני החסד 19.תמר נעשית

 16על האינטגרציה של האישיות ראו :ק"ג יונג,
 ,תל-אביב  ;1993ד' ויניקוט,
 ,ב שמ .2004
 ,תל-אביב  ,2004עמ' .38
 17ו' טרנר,
 18על הזיקה שבי ה'עברה' ל'עיבור' בטבע המשיחי ,ראו :ח' פדיה,
 ,לוס אנג'לס תשס"ב ,עמ'  ;236–209ליבס )לעיל ,הערה ,(8
עמ'  ,296הערה .285
 ,ירושלי תשנ"ט ,סעי פ ,עמ' עח; ש' אסולי' ,ההבניה
 19וראו :ר' משה קורדוברו
הכפולה של דמות השכינה ב"מעיי עי יעקב" וזיקתה לספרות האדרות' ,ב' זק )ההדרה והערות(,
 ,ע מבואות מאת שפרה
אסולי ואחרות ,באר שבע תשס"ט ,עמ' סא–קיא.
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 ,תל-אביב תשל"ג; הנ"ל,
 ,תל-אביב  ;2009ר' נצר,
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דמות שלמה רק כאשר היא מזדווגת ביהודה והרה את הב המשיחי .כ נשל
ייעודה ,הפואטי והמיתי .אלא שעניי זה מותנה במצבה שלה ובהסכמתה לאחד
את פניה.
ראייה ויראה – מקורות ההשראה של הדרשה בפרשת 'אחרי מות'
חשיבותו של רגע ישיבת תמר 'פתח עיני' ,בכ שהוא מסמ ה את הגילוי
האלוהי וה את כורח ההסתרה והכיסוי .לש הבנת מורכבותו של רגע זה ,נעקוב
בקצרה אחר התפתחות מוטיב היראה והראייה במיתוס היהודי ,על גלגולו
מהמקרא ועד לספרות המיסטית ,תו הארת היבטי העונג והאימה של גילוי
הפני וכיסוי .נדמה כי רקע זה נחו 1להבנת עזותה של התמונה הזוהרית
המקשרת בי הכיליו ובי ההכלה ,עד שהשכינה הופכת ל'כלה' ,שדיניה נרגעי
וממותקי.
למילי 'פתח' ו'עיניי' ,בחיבור יחד ,משמעויות מיסטיות דרמטיות ,הנעות
ממרחבי האימה הנוראה ועד לנוע ולעונג שבהתגלות ,בשלל המקורות :החל
במקרא ,דר ספרות חז"ל והספרות המיסטית הקדומה וכלה בספרות הזוהרית
והקבלית .טיבה הכפול של העי ,המפיקה אור פנימי מתו הישות )האנושית
והאלוהית( א יכולה להפיק ג רש ואש ,הוא שיעמוד במרכז עיוננו בחלק זה.
העי מחזיקה בתוכה אור ואש ,המביאי להתגלות מחד גיסא ,ויש בה
פוטנציאל של חורב וכליה מאיד גיסא 20.בעיו מקוצר בגלגולי מוטיב הראייה
מהמקרא ועד לזוהר אבח את העצמה המצטברת של מיתוס זה ,אשר מגיע
למיקודו ושיאו בתיאור מעשה תמר בפרשת 'אחרי מות'.
מקרא
הכוח המכלה והמחיה של הראייה והעי ,ראשיתו בתמונות מקראיות המפגישות
ל?נִ י האלוהיות יש נוכחות מרוכזת ונסתרת,
בי האד לאל ב'פתח עיני'ָ .
ר@עה ה' ְ9א-ר
י-ד ֵעי ְת ָ
ֵ :Nרי ָה ָע ְ
המלווה בכמיהה מתמדת של האד לגילויְ ' :
ְהֵJכ@' )תהלי פט ,טז( .כנגד תמונה זו מגיחי במקרא תיאורי מצמיתי
ֶי י ַ
ָ?נ ָ
ֶפָ :הא ֶֹכלֶת ֶאת ַה ָ Bו ְִה ְכ ַר ִ;י
ָת ִ;י ָפנַי ֶַ I9
של חשיפת המבט האלוהי ,לדוגמה ' ְונ ַ
ְביכֶ וְ ָרד@ ָב ֶכ
ַפ ֶ; ִל ְפנֵי אֹי ֵ
ָת ִ;י ָפנַי ֶָ 9כ וְנִ ְ K
א ָֹתִ Oמ ֶֶ Qרב ַע ָ) 'OPויקרא יז ,י( וכ 'וְ נ ַ
ַס ֶ; וְ ֵאי ר ֵֹד ֶא ְתכֶ' )ויקרא כו ,יז( .ג עיני האל נקשרות ברוש
יכ וְ נ ְ
Rנְ ֵא ֶ

 20על האור והאש ראו :פדיה )לעיל ,הערה  ,(18עמ'  ,89–47בפרט עמ' .81–77
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אימתני ,בשל תיאור כ'משוטטות' בדברי הימי ובזכריהEִ ' :י ה' ֵעינָיו ְמְֹ :טט-ת
-:ט ִטי ְָ 9כל
Fר) '1דברי הימי ב טז ,ט(ְ :ִ [...]' ,ב ָעה ֵאֶJה ֵעינֵי ה' ֵה ָPה ְמ ְ
ְָ 9כל ָה ֶ
Fר) '1זכריה ד ,י( .לעיניי אלו זיקה עמוקה לכוחות הרע ,לנוכח שיטוטיו של
ָה ֶ
ֹאמר ִמ@Gט
ַע ַה ָָ Sט ֶאת ה' ַוַ D
ֹאמר ה' ֶאל ַה ָָ Sט ֵמNיִ ָ;בֹא ַוַ D
השט באיובַ ' :וֶ D
ֵ ָ) 'O9איוב א ,ז( .הראייה והיראה קשורות זו בזו בקשר מהותי ,וה
@מ ִה ְת ַהְ J
Fרֵ 1
ֶָ 9
21
מופיעות יחדיו בצומתי הכרעה וברגעי התקשורת בי האל לאד.
א הנביאי במקרא מתוארי כדמויות הזוכות להתגלות ,וזו ניכרת בפניה
תַ -ה-Kלָה ַעל ְנ ַהר ְָ Eבר
ַא ִני ְב ְ
ונחתמת בעיניה .למשל ,מדברי יחזקאל' ,ו ֲ
ַמ ְרא-ת ֱאל ִֹהי' )יחזקאל א ,א( ,אנו לומדי על הקשר שבי
ַה ַָ Gמיִ
22
פקיחת העי ובי הופעת החיזיו ופתיחת השמי .הפתח הארצי של העי נפגש
בפתח העליו ,האלוהי ,וכ נוצר מבט משות שפירושו התגלות .נראה כי נדידתו
של יחזקאל אל נהר כבר ואל הגולה היא שאפשרה לו לראות את המחזות שנגלו
לפניו ,על עצמת הרבה .הגלות ,מסתבר ,היא גור פוקח עיניי ,המגלה עומקי
נסתרי במציאות 23,ואילו העי הנפקחת לראיית חזיונות עליוני עוברת
טרנספורמציה ומפיקה מתוכה זיקי והבזקי 'כעי החשמל' )יחזקאל א ,ד(.
והירא@ת מיסטית מצוי בפסוק מדניאל ,שממנו שואב הזוהר
היבט נוס של ראייה ֵ
ָעד'
-Eכ ִבי ְלע-לָ ו ֶ
יקי ָה ַר ִ9י ַָ E
@מ ְצ ִֵ B
יע ַ
ַזְהר@ ְEז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
וְה ִַ Eִ Rְ Pלי י ִ
את השראתו ' ַ
)יב ,ג( .המבט המדויק והיכולת להסתכלות נכונה גורמי למתבונ לשינוי
תודעתי ,ומאפשרי לו להאיר מתוכו ו'להזהיר' .כפי שילמד לאחר מכ הזוהר,
'משכיל' פירושו רואה' ,מא משכילי? אלי דידעי לאסתכלא' 24והראייה
המשכילית מאפשרת לראות את מה שלא נית להבי ,לדעת או לומר 25.הראייה
מעניקה למתבונ מתת שיש בה ג אחריות כבדה .בהמש לכ ,אפשר לראות
שהקדשתו של הנביא במקרא כוללת מבח ראייה ,לדוגמה משה הנער הנבח
בראיית הסנה בראשית דרכו ,וירמיהו נשאל על כ ישירות מיד לאחר הקדשתו:
ֹאמר ה'
;Nה ר ֶֹאה י ְִר ְמיָה@ ָוא ַֹמר ַמ ֵQל ֵָ :קד אֲנִ י ר ֶֹאהַ :וֶ D
'וי ְִהי ְד ַבר ה' ֵא ַלי לֵאמֹר ָמה ָ
























 21לתיאור מיטיב של עיני האל המבטאות דאגה כלפי עמו ראו :י' מופס,
ירושלי  ,2006עמ' .66–64
 22ראו :וולפסו ,ספקולו )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ,329–328וכ עמ'  ;307 ,283ד' אברמס ,הגו
האלוהי הנשי בקבלה )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;38לתיאורי מקראיי נוספי של ראייה שיש בה
אימה והתגלות אצל משה ,ישעיהו ויחזקאל ,ראו :פדיה )לעיל ,הערה  ,(18עמ' .60–49
 23ראו :הלנר אשד )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .398–391
 24זוהר חדש ,תיקוני קה ע"א.
 25ש ,וכ זוהר ח"ב כג ע"א.
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יט ְב ָ; ִל ְרא-ת ִEי ֵֹ :קד ֲאנִ י ַעל ְָ Bב ִרי ַלעֲRת) '-ירמיהו א ,יא–יב( .מכא
ֵא ַלי ֵה ַ
שההתגלות הנבואית מותנית ביכולת לראות ,ובשאלה הקריטית מה האד רואה
וכיצד הוא רואה .כבר מהמקרא אנו לומדי שקיימות דרכי נכונות ודרכי
קלוקלות והרסניות לראייה.
ספרות חז"ל
בספרות חז"ל נקשר איסור הראייה בשלושת הסודות הגדולי של מעשה
בראשית ,מעשה המרכבה וסוד העריות' :כל המסתכל בארבעה דברי ראוי לו
כאלו לא בא לעול ,מה למעלה ,מה למטה ,מה לפני ומה לאחור' )משנה חגיגה
ב ,א( 26.חז"ל מציבי לפתיחת העיניי גבול ,ועל סיבתו ומשמעויותיו תהו
ראשוני ואחרוני .יש שהדגישו את הגבלת הראייה בשל הסכנה הכרוכה
בהתבוננות בסודות האלוהות וההוויה ,מתו תודעה החוצצת בי העול האנושי
לעול האלוהי .תפיסות אלו מייחסות לראייה פוטנציאל של פגיעה בכבוד האל
העלולה להתרחש בעולמות העליוני 27,או סכנה הנובעת מראיית מרחבי הכאוס
המאיימי ,הנמצאי מעבר לחלל ולזמ ,בתחומה של התהו 28.אבחנות אלו
מדגישות כי חז"ל מעניקי לראייה כוח עצו ,ויכולת להגיע לאזורי התוהו,
המצויי בשלבי האצילות הראשוני ,שבה הגבול בי האנושי לאלוהי ובי הטוב
לרע עדיי אינו מבורר עד תו .ע זאת ,באזהרות חז"ליות אלו ובקביעות נוספות
בולט הניסיו לאכו את גבולות פתיחת העיניי ולמסד תהלי זה ,לנוכח הכוח
המיסטי והארוטי שבראייה 29.בהקשרנו ,הזיקה בי הממד הארוטי לממד המיסטי
בולטת בדרשות חז"ל על מעשה תמר ,המתמקדות במקו הפלאי הקרוי 'פתח
30
עיני' ,הקיי במרחב הביניי שבי הממשות לדמיו ובי עליוני לתחתוני.
כמו כ ,קיימת בתלמוד סוגת סיפורי על אמוראי הקוטלי במבט עיניה
חוטאי הפוגעי בכבוד או בכבוד התורה ,כדוגמת סיפוריה של ר' אליעזר ב

 26י' ליבס,
תש" ,עמ' .141–131
 ,ירושלי תשס"א ,עמ'  18–15וההפניות ש.
 27ראו :מ' הלברטל,
 ,ירושלי תשס"א ,עמ' .224–221
 28ראו :י' ליבס,
D. Boyarin, 'The Eye in the Torah: Ocular Desire in Midrrashic Hermeneutic', 29
Critical Inquiry, 16, 3 (1990), pp. 532– 550
 30ראו לדוגמה :בראשית רבה פה ,ז )מהדורת תיאודור<אלבק ,עמ' .(1041
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הורקנוס ,רשב"י ור' יוחנ 31.המבט ההרסני קושר בי עינו של התלמיד החכ ובי
כוחות האש ורשפיה עד לכיליו ולמיתה 32.הקשר בי האש למבט העי והבניית
הזיקה האנטומית ביניה מוזכרי באותה התקופה ג בספרות ההלניסטית
33
והרומית ובתפיסות רפואיות ופיזיולוגיות של בני דור של חז"ל.
ממעשה ארבעה שנכנסו לפרדס ומדרשות חז"ליות נוספות אנו לומדי על מגוו
סוגי הראייה הקשורי בקודש ותוצאותיה – מאלה השפירות ועד לפגעי המוות
שה גורמי :הצצה חטופה ,הגסת עיניי ,הזנת עיניי בשכינה ועוד 34.עניי זה
מייצר את 'האתיקה של המבט' ,כלשונו של משה הלברטל ,ואת הזיקה שבי
ההסתרה לכבוד' :א-סימטריה באפשרויות המבט מכוננת יחסי סמכות ושגב',
35
והיא שמותירה את האל בלתי מושג ובלתי נגיש לראייה.
הספרות האפוקליפטית ,ספרות ההיכלות והמרכבה
הטלת מגבלות חמורות על הראייה לצד העצמת התשוקה לראות ה מוטיבי
מרכזיי במסורות החזיוניות בספרות האפוקליפטית ובספרות ההיכלות,
המתמקדת בשגב הליטורגי ובאימה הכרוכה בירידה במרכבה 36.לצד הכמיהה
לחזות בשיעור הקומה האלוהי ,הולכת ומתחזקת בספרות זו המגמה ,הקיימת ג
בדברי חז"ל ,להבחי בי המסוגלי לראייה ובי הנופלי והנכשלי בגינה .א
בקרב יחידי הסגולה ויודעי הח" ,מימוש הראייה נדחה שוב ושוב מפני התביעה
לכסות ולבלו תשוקה זו .ב
נאמר' :המסתכל בו מיד נקרע ,והמצי1


















 31לעיו נרחב בסיפורי אלה ראו :ס' תור"' ,כל מקו שנתנו חכמי עיניה ,או מיתה או
 ,כג
עני" :לתולדות המסורות על מבט ההרסני והקוטל של החכמי ,דימוייה ולשונותיה',
)תשס"ח( ,עמ' .205–137
 32תור טוע כי הענקת כוח מזיק ושור לעי בולטת א ורק בסיפורי הירושלמי ,ואילו בתלמוד
הבבלי 'נתינת עי' הוא ביטוי מטפורי לתגובה נזעמת ,ובא לציי 'פעולה מנטלית' .קשה ליישב
עמדה זו ע התיאור המוחשי של מעשה רשב"י ובנו ושרפת סביבותיה בבבלי שבת לג ע"ב,
וראו :ש ,עמ' .174–168
 33למשל אצל פלוטרכוס ,וראו :ש ,עמ'  ,171 ,141הערות .122 ,14
 ,ירושלי תשמ"ג ,עמ' .40–35
 34ראו :א"א אורב,
 35הלברטל )לעיל ,הערה  ,(27עמ' .18
 36ראו :פדיה )לעיל ,הערה  ,(18עמ'  ;89–47ר' אליאור' ,פניה השונות של החירות :עיוני
) 15 ,תשנ"ח( ,עמ'  ;54–51הנ"ל,
במיסטיקה יהודית',
 ,ירושלי תשס"ג ,עמ'  ;277–241 ,87–67הלברטל
 ,ירושלי
)לעיל ,הערה  ,(27עמ'  ;30–18א' גרינולד,
תשכ"ט ,עמ'  ;23–3י' ד,
 ,ירושלי תשס"ט ,עמ' .711–678














"



"



















"















!

!









!







!

















!

!

!



!

"

"





!









"







!





"

!



















!















"

!









!























-















73



 ,לנוכח ראיית האל
ביופיו מיד משתפ כקיתו' 37,ואילו בספר
מוצגת היראותו של חנו' :כיו שראוני שרי המרכבה ושרפי הלהבה ,נתנו עיניה
38
בי ,מיד נרתעתי ונזדעזעתי ונפלתי מעומד ונרדמתי מפני זהר דמות עיניה'.
נתינת העיניי באלוהות גורמת להשבת מבט ,אשר עשוי להביא להתעלות א ג
עלול ליצור הרס כבד .את המתח הקשור בעיניי ,בראייה ובאש מתארת חביבה
פדיה:
















אפשר לראות את נעיצת העי הקשה של שרפי המרכבה ביורד המרכבה
כמעי מבח הגומל ליורד המרכבה על רצונו המוצהר להתבונ ולראות,
ועל כ בטר יראה הוא נחש לראיה חוזרת .א יתבונ בה ,זו תהיה
מעי ראייה של עי בעי .בהתא לתפיסת ההיכלות את בני המרו
כיצורי אש ,הרי שלהתבונ עי בעי בשרפי המרכבה משמעו להחש
39
לזוהר ולזיו עצומי.
בדרישה החוזרת לכיסוי פני המלאכי והחיות בספרות ההיכלות בעת גילוי כבוד
ה' יש הד למעשה תמר ,וכ ג בתיאור עיני חיות הקודש הננעצות עד עילפו
בבאי ההיכל השביעי .כל אחת מחמש מאות ושתי-עשרה עיני החיות 'פקועה
בשיעור כברה גדולה' 40,תיאור שיש בו רמיזה מינית אפלה המעידה על חוויה
טראומטית המופיעה בפתחה של ההתגלות ,בחיזיו המשלב את עצמתה של
הראייה ואת אימתה 41.היבט נשי נוס הקשור בראייה בספרות ההיכלות הוא
הרמז לדואליות המינית של מטטרו ,שכ הוא מזוהה ע שר הפני וע פני יעקב
החקוקות תחת כיסא הכבוד ,אשר מתוארות בספרות ההיכלות כמצויות ביחסי
ארוטיי ע האל .על דמות פני זו החקוקה תחת כיסא הכבוד אומר הקב"ה' :כי
42
בשעה שאת אומרי לפני קדוש ,אני כורע עליה ומגפ ומנשק ומחבק אותה'.
פני יעקב ה התגלמות כנסת ישראל ,פני הנושאות אופי נקבי וזכרי וזוכות
37
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 ,הוצא לאור על ידי פ' שפר ,טובינג  ,1981עמ'  ,70סעי ;159

וראו :הלברטל ,ש ,עמ' .21
 38סינופסיס )לעיל ,הערה  ,(37עמ'  ,4סעי 2
 39פדיה )לעיל ,הערה  ,(18עמ' .78
 40סינופסיס )לעיל ,הערה  ,(37עמ'  ,111<108סעי .247
D. J. Halperin, 'A Sexual Image in Hekhalot Rabbati and Its Implications', J. 41
Dan (ed.), Early Jewish Mysticism: Proceedings of the First International
Conference on the History of Jewish Mysticism, Jerusalem 1987, pp. 117–132
 42סינופסיס )לעיל ,הערה  ,(37עמ'  ,73סעי .164

74



!







!











!

!



להתייחסות ארוטית מצד האל 43.ככל הנראה ,אופיי הנקבי של פני אלו קשור
בדמות 'נשית' נוספת המופיעה בספרות ההיכלות והמרכבה ,והיא ה'חיה ששמה
ישראל' 44.כפי שהראה משה אידל ,פני מטטרו הופכי בספרות חוג הזוהר
לדמותה הדואלית של השכינה 45,עניי המתגל ג במעשה תמר הזוהרי ,המזוהה
ע השכינה המכלה והשורפת בשעת הדיני.
 ,בדג עשר ספירות
דיאלקטיקה דומה של כיסוי וגילוי אנו מוצאי ב
הבלימה ,שנועדו להטיל סדר בכאוס' :עשר ספירות בלימה ,בלו פי מלדבר ולב
מלהרהר ,וא ר 1פי לדבר ולב להרהר שוב למקו ,שלכ נאמר רצוא ושוב ,ועל
דבר זה נכרת ברית' 46.הדרישה לבלו את הפה מלדבר ואת הלב מלהרהר בולטת
לנוכח הופעת של חיות המרכבה 'כמראה הבזק' ,ומנגד ,לנוכח כוחות הבריאה
הטמוני בלשו ובשפה .אל מול ההיבטי הנשיי של דמות יעקב בספרות
ההיכלות מודגש כא ההיבט הזכרי ,כוחו של היסוד ,והאיזו של קו האמצע
47
המחבר בי מילת הלשו למילת המעור.














בניגוד למיסטיקה הקדומה ,העוסקת ברובדי היראה והאימה שבראייה
ובפרדוקסי הכרוכי בהתגלות ,הזוהר משלי תמונה זו ומבטא ג את היבטי

 43ראו :א' וולפסו' ,דמות יעקב חקוקה בכיסא הכבוד :עיו נוס בתורת הסוד של חסידות
אשכנז' ,מ' אורו וע' גולדריי )עורכי(,
 ,ירושלי תשנ"ד ,עמ'  ;53על אופייה הנקבי של דמות
יעקב ראו :ש ,מהערה  104ואיל; על אופיו הנקבי של כיסא הכבוד ראו :ש ,הערה .111
 44על החיה ששמה ישראל ראו :ש ,הערות  ;222 ,110–109על זיהויה ע מטטרו בימי הביניי
 ,עבודת דוקטור ,ירושלי תשמ"ז ,עמ'
ראו :א' פרבר,
 ;424–423על השכינה כדמות נקבית בעת העתיקה ,ראו :אידל )לעיל ,הערה  ,(13עמ'  ,82הערה
.117
 45הזיהוי בי מטטרו לשכינה ולזעיר אנפי נקבע במפורש על ידי יוס הבא משוש הבירה ונרמז
בזוהר ,א ייתכ שכבר בספרות ההיכלות מדובר בדימוי נקבי של פני השכינה .על דו-מיניותו של
מטטרו ראו :וולפסו )לעיל ,הערה  ;(43אידל' ,שרידי נוספי מכתבי ר' יוס הבא משוש
הבירה',
) 21 ,תשמ"ח( ,עמ'  ;55–47הנ"ל' ,חנו הוא מטטרו' ,י' ד )עור(,
 ,ירושלי תשמ"ז ,עמ'  ;44–32י' ליבס' ,מלאכי
קול השופר וישוע שר הפני' ,ש ,עמ' D. Abrams, ‘The Boundaries of Divine ;196–171
Ontology: The Inclusion and Exclusion of Metatron in the Godhead’, Harvard
Theological Review, 87, 3 (1994), pp. 291–321
 46ספר יצירה א ,ז.
 47ליבס )לעיל ,הערה  ,(28עמ' .59–53
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העונג שבמפגש ע האלוהות וע פני האל 48.אפשר לומר כי הדרשה על תמר
משמרת וא מעצימה את המתח בי התשוקה לאחוז ולראות ובי הצור להסתיר
ולהבליע ,הדומיננטי בתיאורי הראייה בספרות ההיכלות והמרכבה .כפי שטוע
יהודה ליבס ,בלבו של הזוהר מצויה דיאלקטיקה בי הגילוי והכיסוי ,המגיעה
לשיאה בספרות האידרות:
הגילוי המוחלט של הסודות הוא מסימני ימות המשיח .עמדתו
האמביוואלנטית של רשב"י בשאלה זו מתאימה למעמדו 'המשיחי'
למחצה .יש לציי ,שלדעת הזוהר יתבטל בימות המשיח ג הצור
בצניעות בענייני הסקסואליי ,וכבר עמדנו על הזיקה בי שני
התחומי .הגילוי שיונהג בענייני הזיווג מוסבר בכ ,שהצור בצניעות
מקורו בפחד מסטרא אחרא ] [...התעוררותו של רשב"י לגלות את
הסודות )אמנ תו התלבטות( נובעת מפגמי חמורי שראה במציאות
דורו .א מצב זה של הדור עוד הגביר את חששותיו ,שהרי אסור לגלות
סתרי תורה לרשעי ,לפי שהרשעי אי נשמת מ האלוהות ,וגילוי
הסודות לה הוא כגילוי עריות .מותר לגלות רק למי 'שנשמתו מגו
המל הקדוש' ,והוא נאמ שלא יל רכיל ולא יגלה סוד ,שהמגלה הסודות
הוא כשופ דמי וכעובד עבודה זרה ,וכ כמגלה עריות .נמצא ,שהמגלה
סודות עבר על כל שלוש המצוות שעליה אמרו חז"ל' :יהרג ואל יעבור'
] [...לפיכ בכה רשב"י בפתיחת אידרא רבא ואמר ,אוי א אגלה ואוי א
לא אגלה.


מורכבות זו שבי הכיסוי והגילוי מעסיקה את המקובלי א בדרשת על 'פתח
עיני' ,לאור מסעה של תמר ,המייצגת את השכינה .ראינו כי בדרשת הזוהר
הדרמטית שבפרשת 'אחרי מות' נית תמרי 1משיחי לגלות סודות ולחשו את
הפני ,ועמו מופיעה עכבה כפולה על הגילוי .זוהי דרשה העוסקת בהולדת ב
לשושלת בית דוד המשיחית ,באמצעות תיאור המפגש בי ספירת המלכות
)השכינה( לספירת התפארת )הקב"ה( ,ברגעי של סכנה ואיו ממשי על
המציאות .א בדרשתנו ,בדומה לאידרות ,בולטי החשש המתמש שנמעני הסוד
 48ראו :הלנר אשד )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .344–331 ,324–300
 ,ירושלי תשמ"ב ,עמ' ;151 ,145
 49י' ליבס' ,המשיח של הזוהר' ,הנ"ל,
על סוגיית הכיסוי והגילוי ראו :ליבס )לעיל ,הערה  ,(28עמ'  ;165–138על היחס הזוהרי הדיאלקטי
לסוד ראו :הלנר אשד ,ש ,עמ' .221–187
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לא יוכלו להכילו ,וקשירתו של סוד זה באיסור העריות ,לאור הזיווג שבי תמר
ליהודה – כלה וחמיה .מצטרפת לכ הפואטיקה הזוהרית העשירה ,המאפשרת
לבחו את כיסוי פניה של תמר וגילוי באופ אניגמטי ורב-משמעי .בתמונה
שבלב הדרשה כוחות הרע וההרס ממתיני על פתח הזיווג שבי יהודה לתמר.
השניי מייצגי את הזכר והנקבה האלוהיי ,וכלשו גרש שלו על אתר ,יהודה
ותמר מהווי את 'תמונת ה'' ,שהרי בדרשה זו 'דורש הכל על סוד המלכות
והתפארת' 50.הדרשה עוסקת בזיווג שיש בו סכנת חיי ובסיכוי לישועה ,שילוב
היא'
המגביר את המתח בי הגילוי לכיסוי .התיאור המקראי 'ולא ידע כי
מוצג בזוהר בריבוי משמעויותיו ,וכ זוכה רגע כיסוי הפני למשמעות כפולה,
שמאפשרת ראייה והתגלות אלוהית א ג ממחישה על דר הפשט את הצור
בהסתרה ובהתגוננות מפני הפ המאיי והבוער של השכינה .מוטיב הראייה
והיראה שלוב בדרשת הזוהר בפרשת 'אחרי מות' בתמונת גילוי וכיסוי פניה של
תמר ,בשל היבטיו המיסטיי של מוטיב זה וזיקותיו לכוחות הסטרא אחרא,
האורבי על 'פתח עיני' .כמו בספרות האידרות ,ג בדרשה שלפנינו מידת
היראה היא מפתח הכניסה אל עול הסוד ,שהרי באמצעות המפגש ע דיניה של
השכינה מתגלי שמו של הקב"ה וסודות התורה .אפשר לומר שהיראה היא
התנאי הראשו והפתח לתורת הקבלה ,ובכ היא מקבילה לספירת המלכות,
שהיא השער התחתו לעולמות העליוני.






'מי ברא אלה' – הקדמת הזוהר ומעשה תמר
ביצירת הזיקה בי המצב המיסטי של ההתגלות ובי המקו הקרוי 'פתח העיני'
הזוהר מתבסס באופ עמוק על דרשת חז"ל העוסקת בתמר ומבארת את הביטוי
האניגמטי 'פתח עיני' ,בדרשה על ה'פתח שכל העיני תלויות בו' 51.נשוב כעת
לדברי הזוהר בפרשת 'אחרי מות' ,ונראה כיצד ה מפתחי את דברי חז"ל:
ֹ:ב ֶ? ַתח ָהא ֶֹהל'
ַ; ֶ:ב ְֶ 9פ ַתח ֵעי ַניִ' .מא 'פתח עיני'? כד"א' :וְה@א י ֵ
'ו ֵ
@פ ַסח ה' ַעל ַה ֶ? ַתח' )שמות יב ,כג( .וכתיב:
)בראשית יח ,א( .וכתיבָ ' :
ֲרי ֶצדֶק' )תהלי קיח ,יט(' .עיני' ,דכל עייני דעלמא להאי
' ִ? ְתח@ ִלי ַ:ע ֵ
@ת Cמנַת ה'
ָתה' .מאי 'תמנתה'? כד"אְ ' :
ֲ:ר ַעל ֶֶ Bר ְ ִ; ְמנ ָ
פתחא מצפא' .א ֶ
ַ9יט'.
יִ
50
 ,ה ,ירושלי  ,1992עמ' .2456
 51בראשית רבה פה ,ז )מהדורת תיאודור<אלבק ,עמ'  .(1041לעיו בזיקות בי דרשת חז"ל לזוהר
בפרשת 'אחרי מות' ,ראו :מאמרי )לעיל ,הערה .(9
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אחד מחידושיו המרתקי של הזוהר הוא הקישור בי פתח השכינה לבי יכולתו
של המיסטיקו לראות תמונות )'תמונת ה' יביט'( .מכא נלמד הדמיו בי תהלי
ההיראות של האלוהות ובי תהליכי הראייה והיראה של המקובלי ,המשתוקקי
לאותו פתח ומזדהי ע מצבה המורכב של השכינה .על חשיבותו של המקו
המכונה 'פתח עיני' ,ועל מובניו המיסטיי והארוטיי אנו לומדי מהדרשה
המופיעה בהקדמת ספר הזוהר:
@רא@ ִמי ָב ָרא ֵאֶJה'
בראשית ,רבי אלעזר פתחRְ ' ,א@ ָמרֵ -עינֵיכְֶ ,
)ישעיה מ ,כו( ,שאו מרו עיניכ לא אתר ,לאתר דכל עייני תליא ליה,
 .ותמ תנדעו ,דהאי סתי עתיקא דקיימא
ומא איהו
לשאלה ,ברא אלה ,ומא איהו ,מ"י ,ההוא דאקרי מקצה השמי לעילא,
דכלא קיימא ברשותיה ,ועל דקיימא לשאלה ,ואיהו בארח סתי ולא
אתגליא ,אקרי מ"י ,דהא לעילא לית תמ שאלה ,והאי קצה השמי אקרי
מ"י .ואית אחרא לתתא ואקרי מ"ה ,מה בי האי להאי ,אלא קדמאה
סתימאה דאקרי מ"י קיימא לשאלה ,כיו דשאל בר נש ,ומפשפש
לאסתכלא ולמנדע מדרגא לדרגא ,עד סו כל דרגי ,כיו דמטי תמ ,מ"ה,
52
מה ידעת ,מה אסתכלתא ,מה פשפשתא ,הא כלא סתי כדקדמיתא.






















בראשית ,ר' אלעזר פתח' :שאו מרו עיניכ וראו מי ברא אלה' )ישעיהו
מ ,כו( 'שאו מרו עיניכ' – לאיזה מקו? למקו שכל העיניי תלויות
בו .ומי הוא? – פתח עיניי .וש תדעו שזה שעתיק סתו זה שעומד
לשאלה' ,ברא אלה' .ומי הוא? מ"י ,אותו שנקרא מקצה השמי למעלה
שהכול קיי ברשותו ,ועל שעומד לשאלה ,והוא בדר נסתרת ולא נגלית,
נקרא מ"י ,שהרי למעלה ]ממנו[ אי ש שאלה .ואותו קצה השמי נקרא
מ"י .ויש אחר למטה הקרוי מ"ה .מה בי זה לזה ,אלא נסתר ראשו נקרא
מ"י קיי לשאלה ,כיוו ששואל ב האד ,ומפשפש להסתכל ולידע
מדרגה לדרגה ,עד סו כל הדרגות ,כיוו שמגיע לש ,מ"ה ,מה ידעת ,מה
הסתכלת ,מה פשפשת ,הרי הכול נסתר כבתחילה.

 52זוהר ח"א א ע"ב.
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כא 'פתח עיני' מייצג התקשרות ודבקות בעליוני ,והוא מיוחס לשתי הספירות
הנקביות' :מה' )מלכות( ו'מי' )בינה( .ייחודו של המקובל טמו ביכולתו להסתכל,
לשאת עיניי למרו ו'לחזות בנוע ה'' ,וכ לגלות את סודות ההוויה האלוהית.
מעול ההשגה של המלכות ,הקרויה 'מה' ,נתלות עיני המקובלי אל המקו
הקרוי 'מי' ,הוא עול הבינה .מקו זה מסמ את הגבול בי מה שנית להבי
באמצעות הצגת שאלה ,לבי העול הנסתר והסתו שמעליו ,שאפילו אינו 'קיי
לשאלה' 53.שש הספירות בי הבינה )מי( ובי המלכות )מה( נקראות 'אלה' ,ורק
לאחר האצלת נוצרת המלה השלמה 'אלוהי' ,בעקבות הולדת מרח הבינה.
הקריאה בש ה' מתאפשרת רק לאחר הולדת כל מערכת הספירות והקמתה
השלמה ,וכלשונה של מלילה הלנר אשד' :תפיסת האלוהות הראויה היא זו
המאחדת את הבלתי מושג והעומד לשאלה – עול ה"מי" – ע המושג והמובח
54
המיוצג בעול ה"אלה"'.
תנועת המקובלי בדרשה זו היא דו-כיוונית :מחד גיסא ה מסתכלי מלמטה,
דר ספירת המלכות שהיא ה'פתח' והפרגוד בי העולמות שאפשר לגלות לבי
העולמות הנסתרי שמעליה ,ומאיד גיסא ה שותפי לתהלי האצילות היורד
מהבינה לעבר הספירות שמתחתיה ,באמצעות חיבור המילי 'מי' ו'אלה' .בשני
הכיווני ,ראייה לא מדויקת והפרדתו של אחד מחלקי המערכת כרוכות בסכנת
55
העבודה הזרה ,שפירושה הפרדה בי מילת השאלה 'מי' ובי תכולתה 'אלה'.
הקדמת הזוהר מרמזת למעשה תמר באמצעות אזכור הפיתוי והסכנה שביחסי
ע האלוהות .פתיחת הפתח מתרחשת דר ההתכוונות לספירות הנקביות 'מי'
ו'מה' ,הנושאות שתיה משמעות כפולה 56.המילי 'מה' ו'מי' משמשות ה
כתשובה ה כשאלה ,ובפרדוקסליות של השאלה והתשובה המתקיימות זו לצד זו
מתמקדי עמודי הזוהר הראשוני .שתיה ,השאלה והתשובה ,מתכסות ומתגלות
באופ תמידי ,וכ משקפות את מהות הנשיות בתפיסה הקבלית .תנועת
הפרדוקסלית והבו-זמנית ,שיש בה מ הבינה ומ המלכות ,מעוררת את הזדהות

 53על המינוח 'קיימא לשאלה' ראו :ספר הזוהר של גרש שלו )לעיל ,הערה  ,(50א ,עמ' .13
 54הלנר אשד )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .390 ,225
 55ראו :ליבס )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .67
 56עוד על יחסי הא והבת כרמז להיפוכי המגדר של הספירות ראו :א' וולפסו' ,מי ומינות בחקר
) 6 ,תשס"א( ,עמ'  ;233ב' רואי' ,נשי ונשיות :דימויי מספרות הקבלה',
הקבלה',
 ,(2003) 2 ,עמ' .149–137
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של המקובלי ואת יכולת להיחש לאזורי הגבול שבי העולמות .המילי 'מי'
ו'מה' ה סמל אניגמטי ,המחלי גווני ומדגי את הרעיו שמתפתח בדרשת
'אחרי מות' על תמר :השכינה – היא הדמות הנשית האלוהית והארצית – מצויה
תמיד במצב של כיסוי וגילוי ,כמגלה טפח ומכסה טפח .הדינמיות בהקשר זה אינה
מצויה רק ביחסי בי הספירות ובזיקת למקובל 57,אלא באה לידי ביטוי בשינוי
פניה של אותה הספירה עצמה ,העוטה מגוו מלבושי ומתבטאת בכמה מצבי
בעת ובעונה אחת .דבר זה מתרחש עקב הפנייה אליה וכ מפאת אופייה הנשי
הדו-משמעי והנזיל במהותו .הזיקה בי הא העליונה והא התחתונה ,הבינה
והמלכות ,באה לידי ביטוי ברגעי שיש בה מגע ע 'פתח עיני' .לעי ,שהיא
איבר פעיל וסביל ג יחד ,השפעה מרכזית על רגעי ההתגלות .העי היא פתח נע
ודינמי :היא מסתתרת ומתגלה ,נסגרת ונפתחת ומתהווה מתו שינויי אלה.
בדומה לכ ,המקובל המצוי במסע פקיחת העיניי עובר ברגעי ההתעלות
המיסטית מתמונה לתמונה ,וא בתוכו מתרחשת טרנספורמציה רוחנית .כדברי
חביבה פדיה על הפואטיות ההתגלותית הזוהרית' :כא האד אינו נוקט בדר
מובנית למצב של התפעמות ,הוא מלכתחילה רואה תמונות בעוצמה ברורה
ומובהקת הקושרת אותו לתמונות נוספות ,תמונות סימבוליות השוכנות
בתודעתו .ההתרגשות העזה הפוקדת אותו ,קשורה באופי התמונה הנובע מעצ
58
הראייה של תמונה המייצגת תמונה'.
העי פועלת בדרשות הזוהר ובתהלי ההתגלות ככלי מיסטי חיוני ,והיא זוכה
בעול הקבלי לכינוי העומק 'עי הלב' ,תו שהיא נקשרת ג לגלגל החוזר בעול,
ולטיקלא הזוהרית 59.בניגוד לטענתו של אליוט וולפסו כי חוויית הראייה
המיסטית מתבטאת בחזיו 'עי הברית' ,כלומר דר היסוד ,סיפורה של תמר
וזיקתו לפתיחת הזוהר מוכיח כי יש מצבי ראייה המתרחשי רק כאשר הפתח
העליו השמימי מוצב כנגד פתח הרח הנשי 60.כאשר שני הפתחי משתקפי זה

 57ראו :אידל )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;260–213הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(13עמ'  ;161–91י' ליבס' ,מיתוס
 ,ד )תשנ"ו( ,עמ' .209–192
לעומת סמל בזוהר ובקבלת האר"י',
 58פדיה )לעיל ,הערה  ,(18עמ' .118
 ,ירושלי
 59ראו :ש ,עמ'  ;132–128 ,96–94י' ליבס ,הער 'טיקלא',
תשל"ז ,עמ'  ;335–327קרא-קניאל )לעיל ,הערה  ,(13עמ' .314–256
 60ראו :וולפסו ,ספקולו )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ,342–340 ,330והערה  .52להצעתי דווקא הפסוק
'צאינה וראינה בנות ציו במל שלמה בעטרה שעיטרה לו אמו' )שה"ש ג ,יא( ,מוכיח כי הראייה
מתרחשת דר העטרה ,היא ספירת המלכות ,ולא דר איבר הברית .ההקבלה בי שני הפתחי
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בזה מתאפשרת התגלות .עניי זה עולה ה מדרשת פתיחת הזוהר וה מהדרשה
על תמר בפרשת 'אחרי מות' .דרשות אלו מוכיחות שהראייה המיסטית היא רב-
גונית ומותנית בגילוי ובכיסוי ה של הזכר וה של הנקבה ,ושאי להסתפק בראייה
דר בחינה אחת בלבד של האלוהות 61.הזוהר מגלה כבר בהקדמתו כי כל מעשה
של התגלות קשור ב'פתח עיני' ,ביטוי המתקשר למעשה תמר .כפי שמאמציה
של תמר נדרשי אצל חז"ל כתפילה וזעקה לצד פעולה של פיתוי 62,כ על המקובל
להפנות את כל כוחותיו לעליוני בדר של כיסוי וגילוי ,מתו נכונות לשאת
סתירות וכפילויות.
לאחר עיוננו בכיסוי ובגילוי הטמו במעשה תמר ,אשוב לחידת העלמה היפה
'דלית לה עיני' ,ואבח את היבטי הראייה והיראה הנרמזי בחידה ,במשל
ובפשר.
חידת ה'עולימתא שפירתא' לאור מעשה תמר
בפתיחת דרשת 'סבא דמשפטי' ,אחד השיאי של הפואטיקה הזוהרית ,מציג
הסבא שלוש חידות :הראשונה והשנייה נסבות על הנשר והנחש ,ואילו השלישית
– על העלמה היפה שאי לה עיניי ,המסתתרת ומתגלית בתהלי מחזורי ותמידי:
מהו עולימתא שפירתא ולית לה עייני,






















בצפרא
איהי
63
אתקשטת בקשוטי דלא הוו?
















ביממא,

נרמזת כבר בדרשת חז"ל על תמר ,וראו :בראשית רבה פה ,ז )מהדורת תיאודור<אלבק ,עמ' ,(1041
וכ להל.
 61טענתו של וולפסו נלמדת מקריאת הזוהר בפסוק 'מבשרי אחזה אלוה' )איוב יט ,כו( המוסבת
על היסוד ,כנאמר בזוהר ח"א צד ע"א' :וכלא תליא בהאי את ,ועל דא כתיב ומבשרי אחזה אלו"ה,
דא שלימותא דכלא ,מבשרי ממש ,מהאי את ממש ,ועל דא זכאי אינו ישראל קדישי דאחיד ביה
בקב"ה ,זכאי אינו בעלמא די ובעלמא דאתי' .להבנתי ,הזוהר בפתיחתו בפרשת 'אחרי מות'
מתמקד ברגע ישיבת תמר ב'פתח עיניי' טר המתקתה ,ומכא שההתגלות המדוברת נוצרת
משיקו פתח השמי ע פתחו של הגו הנשי העצמאי והנפרד.
 62ראו :בראשית רבה פה ,ז )מהדורת תיאודור<אלבק ,עמ' ' :(1041אמר רבי :חזרנו על כל המקרא
ולא מצאנו מקו ששמו "פתח עיני" ,ומה הוא "בפתח עיני"? אלא מלמד שתלתה עיניה בפתח
שכל העיני תלויות בו ואמרה :יהי רצו מלפני ה' אלהי שלא אצא מ הבית הזה ריקנית .ד"א
"בפתח עיני" – מלמד שפתחה לו את העי ,אמרה לו :טהורה אני ופנויה אני'.
 63זוהר ח"ב צה ע"א.
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התמונה לקוחה מכתב היד הגרמני קודקס מנסה ,שמורכב ממספר שירי שנכתבו ואוירו במהל
Codex Manesse, Heidelberg,
המאה הארבע עשרה ,סביב אג קונסטנ1
 .Universitätsbibliothek, Cod. Pal. Germ 848, fol. 71vלהרחבה על הקודקס ומקורותיו
בזיקה לאהבה חצרונית ראוMichael Camille, The Medieval Art of Love, London :
 .1998על השפעת קודקס מנסה על האיורי של כתבי יד יהודיי באשכנז ראוSarit Shalev-:
Eyni, Jews among Christians: Hebrew Book Illumination from Lake Constance,
 .London 2010תודתי לשרה אופנברג על הפניות אלו.
* מעני להאיר את הזיקה בי משל העלמה לבי תרבות הטרובדורי שראשיתה בפרובנס במאות
ה 11וה ,12ואשר הגיעה לספרד ולקסטיליה .כידוע ,המל אלפונסו ראה את עצמו טרובדור וכתב
יותר מארבע מאות שירי לגבירה הבתולה ,מה שוודאי השפיע על הספרות היהודית בתקופת
 ,ירושלי
חיבור הזוהר ,וראו חיי שרמ,
תשנ"ז ,עמ'  .386< 366זיקת המשל לאווירה זו נזכרה בכמה מחקרי ,וראו לדוגמה ישראלי )לעיל,
הערה  ,(3עמ'  238הערה  .229אבקש להוסי כי הגבירה הנעלה במיתוס האהבה החצרונית נתפסה
כדמות אקטיבית המאפשרת את הפיתוי ומלבה אותו בלב מחזריה .מתו אומנות התקופה נית
למצוא הדי להעלאתו הפיזית של המשורר אל הגבירה שבמגדל או במבצר )ראו באיור
 ,שכ הוא מתרחש
המצור ( .כ נית להבי מדוע המפגש פני בפני מקביל במשל לרובד
רק בשלב האחרו < כאשר הטרובדור מגיע עדי אהובתו שבראש המגדל.
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מהי העלמה היפה שאי לה עיניי,
וגופה מסתתר ונגלה,
היא יוצאת בבוקר ומתכסה ביו,
מתקשטת בקישוטי שלא היו?
גופה של העלמה ,בדומה לגופה של תמר בדרשתנו ,הוא שמוצב בלב החידה ,והוא
אשר נסתר ומתגלה 64.שתי הדמויות ה ארכיטיפי מרכזיי במיתוס הזוהרי:
תמר היא סמלה ומימושה של השכינה ,ואילו העלמה ,על פי הפשר בהמש
הדרשה ,היא התגלמותה של התורה .שתי הדמויות מצויות בו בזמ ב'גופא'
וב'רוחא' כמיתוסי חיי וכסמלי דינמיי 65.לש הדיו בזיקת העלמה לתמר
בזוהר ,יש לשי לב להבדל בי תיאורה בחידה ובי הצגתה במשל ובנמשל בהמש
אותה הדרשה:
מתל למה הדבר דומה ,לרחימתא דאיהי שפירתא בחיזו ושפירתא בריוא,
ואיהי טמירתא בטמירו גו היכלא דילה ,ואית לה רחימא יחידאה דלא
ידעי ביה בני נשא ,אלא איהו בטמירו ,ההוא רחימא מגו רחימו דרחי
לה ,עבר לתרע ביתה תדיר ,זקי עינוי לכל סטר ,איהי ידעת דהא רחימא
אסחר תרע ביתה תדיר,






















































































































כל אינו דהוו לגבי רחימא לא חמו ולא אסתכלו ,בר רחימא
בלחודוי ,ומעוי ולביה ונפשיה אזלו אבתרה,
 .הכי
הוא מלה דאורייתא ,לא אתגליאת אלא לגבי רחימאה ,ידעת אורייתא
דההוא חכימא דלבא אסחר לתרע ביתה כל יומא ,מה עבדת,






































































































































































































































































































































































































 ...תא

 64ייתכ שיש לקרוא את תיאור העלמה כמי ש'לית לה עיני וגופא' ,כלומר היא נעלמת כליל
ומגיחה לרגע אחד ,רק בעלות השחר .ראו :ליבס )לעיל ,הערה  ,(59הערה  78לער 'גופא' ,והצעתו
שכוונת הצירו היא ש'אי לה גוו וחומר' ,ומכא נית לומר שהיא שייכת למצב אצילותי קדמו.
 65להבחנה זו ראו :ליבס )לעיל ,הערה  ;(57אידל )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .260–212
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חזי ,ארחא דאורייתא כ הוא .בקדמיתא כד שריא לאתגלאה לגבי בר
נש ,ארמיזת ליה ברמיזו .אי ידע טב ,ואי לא ידע שדרת לגביה וקראת ליה
פתי ,ואמרת אורייתא לההוא דשדרת לגביה :אמרו לההוא פתי דיקרב
ָסר ֵהָIה ֲח ַסר לֵב' )משלי
הכא ואשתעי בהדיה ,הדא הוא דכתיב ' ִמי ֶפ ִתי י C
ט ,ד( וגו' .קריב לגבה ,שריאת למללא עמיה מבתר פרוכתא דפרסא ליה,
מלי לפו ארחוי ,עד דיסתכל זעיר זעיר ,ודא הוא דרשה .לבתר תשתעי
בהדיה מבתר שושיפא דקיק מלי דחידה ,ודא איהו אגדה .לבתר דאיהו
רגיל לגבה אתגליאת לגביה אנפי באנפי ,ומלילת בהדיה כל רזי סתימי
דילה ,וכל ארחי סתימי דהוו בלבה טמירי מיומי קדמאי ,כדי איהו
בר נש שלי בעל תורה ודאי ,מארי דביתא,
 .אמרה ליה ,חמית מלה
דרמיזא דקא רמיזנא ל בקדמיתא ,כ וכ רזי הוו ,כ וכ הוא ,כדי
חמי )ס"א דעלאי( דעל אינו מלי לאו לאוספא ולא למגרע מנייהו,
וכדי פשטיה דקרא כמה דאיהו ,דלאו לאוספא ולא למגרע אפילו את
חד ,ועל דא בני נשא אצטריכו לאזדהרא ,ולמרד אבתרא דאורייתא,
66
למהוי רחימי דילה.












































































משל למה הדבר דומה? לאהובה ,שהיא יפת מראה ויפת תואר ,והיא
נסתרת בסתר היכלה .ולה אוהב יחיד ,שאי בני אד מכירי בו ,אלא
נסתר הוא .אוהב זה ,מתו אהבה שהוא אוהב ,Oעובר על שער ביתה
תמיד ונושא עיניו לכל עבר .היא יודעת שאוהב Oסובב שער ביתה תמיד.
מה היא עושה? פותחת היא פתח קט באותו היכל נסתר שהיא ש,
ומגלה פניה לאוהבה ומיד חוזרת ונעלמת .כל אלו שהיו ליד אוהבה לא
ראו ולא התבוננו ,אלא אוהבה בלבד ,וקרביו ולבו ונפשו יצאו אליה.
והוא ידע ,שמתו אהבה שאוהבת אותו נגלתה לו רגע אחד ,לעורר בו
אהבה .כ הוא דבר התורה :אי היא נגלית אלא לאוהבה .יודעת התורה
עוRה? מגלה פניה אליו
שאותו חכ לב סובב על שער ביתה כל היו .מה ָ
מתו ההיכל ורומזת לו רמז ,ומיד חוזרת למקומה ונסתרת .כל אלו שש
אינ יודעי ואינ מתבונני – אלא הוא לבדו ,וקרביו ולבו ונפשו
יוצאי אליה .ועל כ התורה נגלית ונכסית ונוהגת באהבה לגבי אוהבה,
לעורר בו אהבה .בוא וראה ,דר התורה כ הוא :בראשונה ,כשמתחילה

 66זוהר' ,סבא דמשפטי' ,ח"ב צט ע"א–ע"ב.
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להתגלות לאד ,רומזת היא לו ברמז .א הבי – טוב ,וא לא הבי –
שולחת אליו וקוראת לו 'פתי' .ואומרת התורה לזה ששולחת אליוִ :אמרו
לאותו פתי שיִקרב הנה ואשיח עמו .זהו שכתוב' :מי פתי יסר הנה חסר
לב' וגו' )משלי ט ,ד( .קרב אליה – מתחילה לדבר עמו מבעד לפרוכת
שפרסה לו ,דברי לפי דרכו ,עד שיתבונ מעט-מעט ,וזו היא ְדרשה.
לאחר מכ מRיחה עמו מבעד לצעי דק דברי חידה ,וזו היא אגדה .לאחר
שהוא רגיל אצלה ,נגלית אליו פני בפני ומדברת עמו כל סודותיה
הסתומי וכל הדרכי הסתומות שהיו צפוני בלבה מימי קדמוני .אז
הוא אד של ,בעל תורה ודאי ,אדו הבית .שהרי כל סודותיה גילתה לו,
ולא הרחיקה ולא כיסתה ממנו כלו .אומרת לו :ראית ְדבר הרמז
שרמזתי ל בראשונה? כ וכ סודות היו! כ וכ הוא! אז רואה הוא שעל
אות דברי אי להוסי ואי לגרוע מה .ואז פשט הפסוק כמו שהוא,
אי להוסי ואי לגרוע אפילו אות אחת .ועל כ צריכי בני אד להיזהר
ולרדו אחר התורה ,להיות אוהביה ,כמו שנאמר.
יש כמה הבדלי ברורי בי החידה לפשרה :ראשית ,בחידה הדמות הנשית מכונה
'עולימתא' ואילו בפתרו – 'רחימתא' ,כלומר אהובה .שנית ,כיסויה וגילויה
בחידה נובעי ממחזוריות היו והלילה ,שהרי היא מסתתרת ביו ומתגלה
בלילה ,כמו איילת השחר 67.לעומת זאת ,במשל ובפשרו דמותה האקטיבית של
התורה המפתה את אהוב-Oאוהב ,Oוהכיסוי והגילוי נובעי מהתנועתיות של
68
תהלי הלימוד ,על גחמנותו והפתעותיו ,ולא ממעגליות טבעית ידועה מראש.
בדמותה של תמר ,לעומת זאת ,משולבי שני ההיבטי הללו :מחד גיסא היא
מפתה את יהודה ,מסתירה את כוחותיה המכלי ואת הסכנה הטמונה בה
וחושפת את לובנה וטהרתה כדי לכבוש את הגבר בקסמיה ואז לתקו אותו;
,
 67על זיקת חידת העלמה לפולח השחר ראו :י' ליבס,
ירושלי  ;2011על האיילה ההופכת לאיל במעברי היו והלילה ראו מאמרי' :חוה ,איילה ונחש:
עלילות אחרית וראשית ,מיתוס ומגדר',
 ,כא ) ,(2010עמ' .309–255
 68להצעת צחי וייס ,הפערי שבי המשל לחידה מעידי על שני מקורות שוני בעריכת הזוהר,
המקור האשכנזי והמקור הספרדי .לדעתו החידה נערכה בתקופה מאוחרת יותר ,והיא מושפעת
מהמאבק שבי דמות ה'אקלסיה' לבי ה'סינגוגה' שהיא מכוסת עיניי א לבושה בקישוטיה
ובבגדיה של הכנסייה )'קישוטי דלא הוו'(Tzahi Weiss, 'Who is a Beautiful Maiden .
without Eyes? The Metamorphosis of a Zohar Midrashic Image from a Christian
Allegory to a Kabbalistic Metaphor', The Journal of Religion 93, 1 (2013), pp.
 ,60-76וראו :דיונו של ישראלי )לעיל ,הערה  ,(6המבחי בי רובדי החידה ,המשל והנמשל.
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מאיד גיסא ,כיסויה וגילויה ה חלק מסודות הטבע והאלוהות ,כש שש ה'
הוא בו בזמ גלוי ומכוסה ,כנאמר בפתיחת דרשת הזוהר על תמר' ,שמא קדישא
סתי וגליא'.
הא העלמה ב'סבא דמשפטי' דומה לתמר אשת יהודה ,וא היא מתגלה בפניה
המיטיבות ,המסתירות מאחורי הכיסוי והצעי פ רוש ומאיי? לא נוכל להשיב
' ,בלי שנפענח את
על שאלה זו ולהבי '
זיקותיה לשתי החידות הקודמות לה בדרשה.












































שלוש החידות של הסבא – הפן החייתי של העלמה בהיכל
וכ נפתח סיפורו של 'סבא דמשפטי':
רבי חייא ורבי יוסי אערעו חד ליליא במגדל דצור ,אתארחו תמ ,וחדו דא
בדא ,אמר רבי יוסי ,כמה חדינא דחמינא אנפי שכינתא ,דהשתא בכל ארחא
דא אצטערנא בחדא סבא טייעא ,דהוה שאיל לי:
דפרח באוירא ,ואזיל בפירודא ,ובי כ ובי כ אית נייחא
 .1מא הוא
לחד נמלה דשכיב בי שנוי ,שרי בחבורא וסיי בפירודא.
דקא מקננא באיל דלא הוה ,בנוי דאתגזלו ולאו מ בריי,
 .2ומאי איהו
דאתבריאו באתר דלא אתבריאו .כד סלקי נחתי ,כד נחתי סלקי .תרי
דאינו חד ,וחד דאינו תלתא.
 .3מהו
שפירתא ולית לה עייני ,וגופא טמירתא ואתגליא ,איהי נפקת
בצפרא ואתכסיאת ביממא ,אתקשטת בקשוטי דלא הוו.
כל דא שאיל בארחא ואצטערנא ,והשתא אית לי נייחא דאילו הוינא כחדא
69
אתעסקנא במלי דאורייתא ,מה דהוינ במלי אחרני דתהו.






























רבי חייא ורבי יוסי נזדמנו לילה אחד במגדל צור .נתארחו ש ,ושמחו זה
בזה .אמר רבי יוסי :כמה שמח אני שראיתי את פני השכינה! כי עתה בכל
הדר הזו הייתי מצטער על ידי סבא אחדַ ,ח ָPר ,שהיה שואלני כל הדר(1) :
מיהו נחש הפורח באויר והול יחידי ,ובי כ ובי כ יש מנוח לנמלה אחת
השוכבת בי שיניו ,מתחיל בחיבור ומסיי בפירוד? ) (2ומיהו נשר המקנ
מ9ריות ,שנבראו במקו שלא נבראו,
באיל שלא היה ,בניו שנגזלו ולא ְ

 69זוהר ח"ב צד ע"ב – צה ע"א.
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כשעולי יורדי ,וכשיורדי עולי ,שניי שה אחד ,ואחד שה שלושה?
) (3מהי עלמה יפה ואי לה עיניי ,גופה נסתר ִונגלה ,היא יוצאת בבוקר
ונעלמת ביו ,מתקשטת בקישוטי שלא היו? כל זה שאל בדר ונצטערתי,
במקו
ועתה יש לי מנוח .שאילו היינו יחד ,היינו עוסקי בדברי תורה ְ
בדברי אחרי של תוהו.
שלוש חידות מציג הסבא ,ואת שלושת ר' יוסי רואה כדברי 'תוהו' .מדברי ר' יוסי
ומשמחתו במפגש ע ר' חייא עולה יחסו הדיאלקטי כלפי הזק המחמר ,שהרי
לצד הזלזול הוא טורח לספר את פרטי שלוש החידות לחברו .ואכ ,כפי שהראה
יהודה ליבס' ,מלי דתוהו' ה ענייני עמוקי מאוד ,הנוגעי למפגש החברי,
ולשינוי תוכנ של דברי הסבא וחידותיו תו כדי אמירת ,כנאמר בהמש:
'השתא תרי אינו תלת ,ותלת אינו כחד' )עכשיו שניי ה שלושה ,ושלושה ה
כאחד( 70.אלא שלצד העומק הטמו בסיפור המסגרת ,שעליו עמדו בהרחבה
חוקרי מספר 71,אני מבקשת להתעכב רגע נוס על התוכ המיתי והחייתי של
החידות ,ולהתייחס לזיקה בי הנחש ,הנשר ,העלמה והסבא.
לטענתי הדמות הקושרת בי העלמה היפה שאי לה עיניי ,הנשר המקנ באיל
שלא היה ,הנחש הפורח באוויר ,ו'חדא סבא טייעא' )זק אחד מחמר( ,היא ,באופ
של ספר משלי .להבנתי שלושה פסוקי במשלי ל ה
מפתיע ,דווקא
ל:ה ֵה ָPה ִנ ְפ ְלא@
המפתח לפתרו חידותיו של הסבא וחוט מקשר לכל דרשתוָ :ְ ' :
ָחֲ :עלֵי צ@ר ֶֶ Bר ְ ֳא ִנָDה ְבלֶב יָ
ֶ:ר ַַ Gָ 9מיִ ֶֶ Bר ְ נ ָ
ֶ ַהֶ I
Nר ָָ 9עה לֹא ְי ַד ְע ִ;יBֶ :ר ְ
ִמ ֶ ִIPי וְ ְ
ְFמ ָרה לֹא ָפ ַע ְל ִ;י Fוֶ'
יה ו ְ
@מ ֲח ָתה ִפ ָ
Fכלָה ָ
ָFפת ְ
ֶבר ְַ 9ע ְל ָמהֶ Bֶ Eֵ :ר ְ ִא ָGה ְמנ ֶ
וְ ֶד ֶר ְ ֶ K
)משלי ל ,יח–כ(.














ברובד הראשוני ביותר ,כל הדמויות האלה נקשרות לתמונות של כיסוי וגילוי ושל
זיווג שאינו מותיר עקבות .כש שהנשר אינו מותיר סימ בחצותו את השמי,
האונייה אינה מותירה סימ במי הי והנחש אינו משאיר סימ על האב – כ
מעשה הביאה אינו מותיר עקבות ,וכ ג נוהגת האישה המנאפת של ספר משלי,
המוחה את עקבותיה ואומרת 'לא פעלתי או'.

 70ראו :ליבס )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  .98–87השכינה מכונה בזוהר 'סוד ההבל' ,וניכר כי המשחק
והכפילות בתיאורי חידות הסבא כוללי ג היבטי אלו של תוהו ,הבל ודברי ריקניי כביכול.
 71ראו :לעיל ,הערה .4
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מה לתיאורי אלו ולחידות הסבא? להבנתי ,הרמז הראשו לזיקת פסוקי אלו
לדרשת 'סבא דמשפטי' הוא מקו המפגש של שני החכמי ,המתרועעי
בחידה הראשונה נקשרת א כ למקו מפגש ,ואילו
בחידה השנייה מופיעה
בשמי האיל שלא היה .ועתה ,לעניי העלמה
והאונייה בלב הי .בכל דרשות הסבא חוזר הזק המסתורי ומדבר לעצמו כמי
שנכנס 'לימא רבא' ולא ידע כיצד להיחל 1ממנו .למשל ,רגע לפני דרשת העלמה
בהיכל הוא אומר לעצמו ולשני החכמי הנדהמי' :אי סבא אי סבא ,במה עיילת
אית ל לשטטא ולנפקא מתמ' ]אוי סבא סבא ,במה
גרמ,
72
הכנסת עצמ ,הכנסת עצמ לי הגדול ויש ל לשוט ולהוציא עצמ מש[ .א
בלב הי הגדול והמסוכ של התורה) ,שלא
הסבא הוא בבחינת
ניכרת כניסתו ויציאתו ממנו( ,אזיי
 ,לצד העלמה היפה ,היא
דרכה של הדרשה כולה בצירו דמויותיה יחד.


























































































כעת אפשר להבי את עומק אמירתו הכפולה והסותרת לכאורה של הסבא,
' ולבסו 'השתא תרי אינו תלת,
שלפיה 'תרי דאינו חד,
' .בפסוק המוצא ממשלי הנשר והנחש מתוארי בנפרד ,כשתי
חיות שונות ,אלא שדרכ בעצ אחת ,ואילו 'האחד הוא שלושה' ,שהרי דר
,
האונייה ,דר הנחש ודר הנשר משמשות יחדיו
והיא לבאר את סוד דרכו של הגבר בעלמה.


























































האחד הוא שלושה והשלושה ה אחד – זוהי הקביעה היחידה שאינה משתנה
ל:ה ֵה ָPה ִנ ְפ ְלא@
בדברי הסבא ,והיא תואמת את דברי שלמה בספר משליָ :ְ ' :
וְNר ָָ 9עה לֹא י ְַד ְע ִ;י' .היכולת לדעת את העלמה )וא את חידת העלמה(,
ִמ ֶ ִIPי ְ
דורשת להעמיק מעבר לדרכי הנשר ,הנחש והאונייה .תמונה זו מעלה אל התודעה
את פני האד הנכללות במרכבה הקדושה ,יחד ע פני הנשר ,האריה והשור .אלא
שבמקרה זה אנו עוסקי בפניה של אישה ,ואכ נראה כי הקוד הבסיסי של חידת
העלמה ,לצד זיקותיה לסודות העמוקי של הגלגול והייבו העולי מהמש
הדרשה ,משיב אותנו לספר משלי ולחיות המקיפות אותה ש 73.החידות של

 72זוהר ח"ב צח ע"ב; ח"ב קיד ע"א .לאחר השלמת מאמר זה נתקלתי בטענה דומה בעבודת
הדוקטור של יונת ב הראש .לדיונו בקשר שבי החידות לפסוק ממשלי ל ולעניי ראייתו העצמית
של הסבא כאונייה בלב י ,ראו :ב הראש )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .61<64
 73על המשמעויות המיסטיות של החיות שבשתי החידות הראשונות ראו דברי הרמ"ק ,הרואה
בנחש את הגבר ההול יחידי והמחמי 1זיווגו לטובת אחר שהקדימו ברחמי ,בנושאו את האישה,
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הסבא ה א כ פיתוח של סוד הכיסוי והגילוי של כוחות הטבע ופלאי התבל
הבסיסיי והמאיימי ביותר .הנחש ,הנשר ,העלמה והנמלה נושאי מצד
אחד משמעות קולקטיבית-לאומית ומייצגי את יחסי היהודי והנוצרי ,כפי
שהראו לאחרונה כמה חוקרי ,ומצד אחר ה מייצגי סמלי
74
פסיכואנליטיי ורבדי שוני בנפש הפרט.
זאת ועוד ,השכינה וספירת המלכות מכונות 'נשר' ו'צור' בכתבי מקובלי ספרד של
 ,ועניי זה מחזק
לג'קטיליה ,וב
המאה שלוש-עשרה ,למשל ב
את השערתי כי בשלוש החידות מדובר בפני שונות וחייתיות של אותה עלמה
יפה .הנשר מציי מצב חיובי מחד גיסא ומצב של שבר וקלקול מאיד גיסא,
'כשישראל טובי המידה הזאת תרח עליה כנשר יעיר קינו' ,וע זאת ,בשעת
נפילה העלמה היא 'כאיל שנושר פירותיו'; ואילו הצור מסמ 'לשו יצירה חוזק
ומוצא וצורה' ,כוחות היכולי להתהפ ולפעול כנגד מידת המלכות ולהיות
בעוכריה 75.נוס על כ ,השכינה ,כמו האיילה המיתולוגית ,נושאת בתוכה את
הנחש הקדמו ,הוא המשיח המביא עמה את הגאולה ,או את זרעו של הנחש
הטמו ברחמה משעה שהוא בא על חווה 76.נדמה כי חיות אלו מייצגות את הרגל




















שאותה מסמלת הנמלה שבי שיניו; ואילו הנשר הנו היבמה ,והעולי והיורדי ה היפוכי
הגורלות של מי שלא הוליד בני ושב תחת כנפי הבינה ,והופ לבנה של זו שהייתה אשתו ,ואילו
היא עולה והופכת להיות אמו; ראו :רמ"ק,
 ,כר כא ,שיעור קומה ח"א ,עמ' א–ג.
 74וייס )לעיל ,הערה  .(68ג לדעת חביבה פדיה נכתב משל העלמה כתגובה יהודית לייצוג
הסינגוגה והאקלסיה בחזיתות של הכנסיות בספרד הנוצרית .לשיטתה תיאור העלמה כ'עלמה יפה
שאי לה עיניי' ,מעיד על הפנמת ההגדרה המבזה והפיכתה להגדרה מאדירה ; היהודי מקבלי
את עיוורונ מרצו ,ומצרפי אותו למסורת פנימית שלפיה אי-אפשר לראות את האל .העלמה
מזוהה בחידות ג ע הנמלה ,השרויה בפי הנחש – שמייצג את הכנסייה .א כ ביזוי היהודי
מאפשר לה 'נחת' ואחיזה נסתרת בדרכ .וראו :ח' פדיה,
 ,תל-אביב  ,2011עמ'  .239<237מבחינה פסיכואנליטית נית לומר שהנחש
מייצג את ה'איד' ומקביל לרובד ה'תת מודע'; לעומתו מייצג הנשר את ה'על מודע'' ,סופר
האגו' ,את הנשמה והשכינה ,ואילו הנמלה מייצגת את ה'אגו' ואת עקרו המציאות.
 ,ההדיר וציר מבוא והערות יוס
 75על הנשר כש השכינה ראו :ר' יוס ג'קטיליה,
ב-שלמה ,ירושלי תשל"א ,שער ראשו ,הספירה העשירית ,ח"א ,עמ'  ;75וראו :מ' אורו
)מהדירה(,
 ,לוס אנג'לס תש"ע ,עמ'  ;164על כינוי השכינה
'צור' ראו :ש ,עמ'  172והערה .770
 76ראו :י' ליבס' ,תרי אורזילי דאיילתא :דרשתו הסודית של האר"י לפני מיתתו',
)תשנ"ב(,
עמ'  ;169–113וכ מאמרי )לעיל ,הערה .(67
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הרביעית של המרכבה ,וה מסתתרות תחת פני הנשר ,שעמ מזוהה ,לפי שיטות
שונות ,ספירת המלכות.
קריאה זו ,המאחדת והמעבה ,הרואה בכל הדמויות פני שונות של הוויה נשית
אחת ,עוקבת אחר דברי הרמ"ק .בראשית פירושו הוא רואה בחידות 'חלו בלי
פתרו' ,ולמרות זאת מפענח זו על גבי זו .שתי החידות הראשונות עוסקות לדידו
באנדרוגינוס הקדמו :הנחש הוא האיש והנשר היא האישה ,ואילו החידה
השלישית מאחדת את השניי ,ודנה במצב הנשמה המשותפת לשניה' :אומנ
עיקר הפירוש אצלנו הוא הנשמה' 77.ייתכ שדיונו של הרמ"ק ב'אנימה' המבצבצת
מבי שלוש החידות מרמז לכוח הנשי הפתייני המסוכ המסתתר מאחורי ארבע
החידות הראשונות של ספר משלי – הנשר ,הנחש ,האונייה והעלמה .להבנתי ,כלל
הדמויות מוזכרות כדי לעסוק בתשוקתו האמיתית של שלמה המל ,והיא
 ,שעליה הוא אומר מיד לאחר מכ' ,כ דר אשה מנאפת
אכלה ומחתה פיה' .על כ בשלב זה אעיי בתיאורי העלמה בהיכל במשל ובנמשל
שבהמש הדרשה לאור דרשת הזוהר על תמר.






























זיקה מרתקת מתגלה בי הדמות הנשית בחידת העולימתא ובי דמותה של תמר,
לאור תיאור האישה הזרה בפסוק המוצא בספר משלי .השכינה ,היא תמר,
מאיימת בתחילה לכלות העול כמו האישה הזרה והמכלה שעליה נאמר 'אכלה
ומחתה פיה' .רק לאחר כיסוי פניה מתגלה הפ החיובי של תמר והפוטנציאל
המשיחי והגואל שלה .ואילו העלמה בהיכל ,המפתה את אוהבה מבעד למסכיה
וצעיפיה ,מצטטת אמירה אחרת של האישה הזרה ממשלי:
ואמרת אורייתא לההוא דשדרת לגביה ,אמרו לההוא פתי דיקרב הכא,
ָסר ֵהָIה ֲח ַסר לֵב
ואשתעי בהדיה ,הדא הוא דכתיב )משלי ט ,ד( ' ִמי ֶפ ִתי י C
וגו'' ,קריב לגבה ,שריאת למללא עמיה מבתר פרוכתא דפרסא ליה ,מלי
לפו ארחוי ,עד דיסתכל זעיר זעיר ,ודא הוא דרשה.








ואומרת התורה לאותו ששלחה אצלוִ ,אמרו לאותו פתי שיקרב לכא
ואדבר אתו ,זה הוא שכתוב "מי פתי יסור הנה חסר לב"] .וכאשר הוא[
 77תפיסת הרמ"ק את העלמה כנשמה תואמת את מבנה הדרשה ,שכ ,כפי שהאירני צחי וייס ,מיד
לאחר מכ ,כפתרו לחידת העולימתא ,מתחיל הסבא לדרוש על אודות הנשמה' :בת כה כי תהיה
לאיש זר ] [...ובת כה דא נשמתא עלאה' )ח"ב צה ע"א(.
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מתקרב אצלה ,מתחילה לדבר עמו מאחורי פרוכת שפרסה לו ,דברי לפי
דרכיו ,עד שמסתכל מעט מעט < וזה הוא דרשה
האישה המפתה ,ש'אכלה ומחתה פיה' היא הדמות החסרה בשלוש החידות
הפותחות את 'סבא דמשפטי' ,ונראה שהיא מופיעה לבסו במשל האהובה,
שנועד לחבר בי הפני המסוכנות והמאיימות של השכינה ובי פניה המיטיבות.
הזוהר כמו רומז כי במשלי ל ,פסוקי יט–כ מדובר באותה העלמה עצמה )כנאמר:
יה'( – היא תמר ,היא
@מ ֲח ָתה ִפ ָ
Fכ ָלה ָ
ָFפת ְ
ִא ָGה ְמנ ֶ
ֶ ֶKבֶר ְַ 9ע ְל ָמה:
'ֶ ...דר ְ
השכינה ,היא האישה הזרה והיא העלמה והאהובה בהיכלה.










זיקה זו עומדת בתשתית החידות של הסבא ,והיא יכולה לבאר פ נוס של
הסתתרות העלמה בהיכל ,שלא נידו בדרשה באופ גלוי .נראה כי הדמות הנשית
מזהה )בתוכה ומחוצה לה( סכנה ,המחייבת אותה לעטות כיסויי ,מעשה
שמטרתו הגנה ולא רק בחינת אוהב התורה או פיתויו .האהובה בהיכל פותחת,
כמו תמר' ,פתח זעיר באותו ההיכל הנסתר שהיא ש ,ומגלה פניה ומיד חוזרת
ומתכסה' ,ואזי אהובה יודע כי 'דמגו רחימו דרחימת ליה אתגליאת לגביה רגעא
חדא ,לאתערא לגביה רחימו ] [...דהא כל רזי דילה גליאת ליה ,ולא רחיקת ולא
 :מתו אהבתה שאוהבת אותה מתגלה לפניו לרגע
כסיאת מיניה כלו' ]
אחד ,מתעוררת אל אהבתו ] [...ואת כל הסודות שלה מגלה לו ,ולא מרחיקה ולא
מכסה ממנו דבר[ 78.בהתגלות זו ,לבסו  ,היא נכונה לגלות לו את כל הסודות.






יסר הנה' ,על שני מובניה ,מרמזת לאיו הכרו
השאלה של העלמה 'מי פתי C
79
בתהלי לימוד התורה ובפיתוי האפל הנלווה למפגש עמה .ה משל העלמה וה
מעשה תמר מדגישי את הזהירות הנדרשת מהשותפי במפגש .ההשתדלות
שהתורה דורשת מכל הבא בהיכלה היא שיקו של הזהירות וההתעקשות שאוהב
התורה מוכ לגלות כלפיה והזהירות שבה היא פועלת למע שמירת עצמה ,כנאמר
בסיו הדרשה' :ועל דא בני נשא אצטריכו לאזדהרא' .זהירות זו קשורה לעצמת

 78זוהר ח"ב צט ע"ב.
 79כאמור ,במשלי אמירה זו מופיעה פעמיי ,פע אחת בש החכמה ופע האחת בש האישה
הזרה ,וראו :משלי ט ,ד ו<טז ,וכ לעיל ,הערה  ;14לעומת זאת ,בפתיחת פרשתנו ,פרשת 'אחרי
מות' ,מופיעה שאלה זו בפי התורה' :כרוזא כל יומא קארי עלייהו ,ונשמתהו אסהידת בהו בכל
יומא וליליא ,אורייתא ראמת קלי לכל עבר ,מכרזת ואומרת ,עד מתי פתאי תאהבו פתי )משלי
יסר הנה )ש ט ,ד('.
א ,כב( ,מי פתי C
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הזיקה והסוד ביחסי שבי העלמה לאוהבה ובי תמר ליהודה 80.נדמה כי
הסתתרות של העלמה ,התורה והשכינה ,נובעת מהתמסרות האי-סופית
לאוהביה ומרצונ להג על עצמ ועל זולת .בשל כוחות הגילוי העצומי
הטמוני במצב זה ,ובשל פוטנציאל האש ,שתמיד מצוי מעבר לפרגוד ,העלמה
נאלצת להישמר ולברור את מחזריה ,לבחו אות ,להקשות עליה ,לחמוק
ולהסתתר .אי בכיסוי של תמר ,השכינה והעלמה סתירה לגילוי ,אלא הדגשת
העצמה הרגשית והנפשית המתאפשרת במסע לעבר הגילוי .כפי שכבר הציע
יהודה ליבס ,אופייה הכפול ,הטהור והפרו 1של העלמה מתברר לאור השוואתה
לדמותה של הלנה היפה בתיאוריו של שמעו מאגוס ,אשר ביקש להצילה
81
ולגאלה.
סברה זו על מצבה הסותר והכפול של העלמה אפשר לחזק באמצעות תרגו
אונקלוס לבראשית כד ,טז ,שש נאמר על
' :ועולימתא שפירא למחזי לחדא
בתולתא וגבר לא ידעה ונחתת לעינא ומילית כולתא וסליקת' .רבקה יורדת לעי
המי ,שהוא מקור הפיתוי ,ואילו לעלמה בחידה 'לית עיני' .כמו על רבקה,
שנאמר עליה פעמי מספר כי היא טובת מראה ,העלמה היא 'עולימתא שפירתא'.
כש שרבקה מתכסה בצעי  ,כ האהובה בהיכל )במשל ובנמשל( ,מתגלה כאשה
פתיינית ,השולטת במחזריה באמצעות פרגודי וצעיפי ,תחילה ה'פרוכתא'
ולבסו אותו 'שושיפא דקיק' .מ ההשוואה לדמותה של רבקה אפשר לומר כי
בתחילה – ברובד החידה – העלמה נראית כבתולה אשר אינה מודעת לכוחות
הפיתוי הטמוני בה ,ואילו לאחר מכ ,במשל ,היא מתגלה כפתיינית המודעת
יסר הנה' .כ נוהג ג הסבא עצמו ,ובדומה ל'עולימתא
לעצמה ,המכריזה 'מי פתי C
שפירא' הקדומה )היא רבקה ,הדואגת תחילה לגמליה( ,ג הסבא דואג בראש
ובראשונה לחמורו ,א שאיננו טייעא מקצועי .ג הסבא נראה בשלב החידה
כדמות בתולית תמימה ומתגלה במהל הדרשה כפתיי מנוסה ,הכובש את שני
82
החכמי.








אל מול תפיסת ההסתתרות והפיתוי ככוח מג – במשל העלמה ,בדרכי הסבא,
ובמעשה תמר – לילית מצטיירת בזוהר כדמות המתאפיינת בחשיפה לא מוגבלת,
 80ראו :הלנר אשד )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .197–189
 81ראו :ליבס )לעיל ,הערה .(8
 82על העלמה כסבא והסבא כעלמה ראו :ישראלי )לעיל ,הערה  ;(3למקור חידת העלמה בתרגו
אונקלוס ראו :הערתו של ד' מאט ,הזוהר ,מהדורת פריצקר )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ,5הערה .5
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המביאה לכיליונה .לעומת הזהירות שבבסיס יחסי העלמה וסובב היכלה ,אשר
מייצרת ֶאר-ס ומתח פורה ,תיאוריה של לילית בזוהר ה דוגמה לגילוי תמידי
שאי בו כל הסתרה .לילית בדמות הזונה היא העלמה שאינה נשמרת בהיכל ,אשר
יוצאת לדרכי ומפתה את בני האד וכ מאבדת את קס החידה והסוד ,שעליו
83
מושתתות דמויותיה האניגמטיות של תמר ,השכינה והעלמה.
ראייה ויראה בפרדס התורה
לסיכו דברינו נשוב אל חידת העלמה בהיכל ונבח אותה על דר הנמשל –
במפגש פני בפני ע התורה .תהלי הראייה נקשר בספרות הקבלית ללימודה
הארוטי ולפרשנותה של התורה ,שהצפייה המעורבת בה וההזדהות עמה מגלי
את סודותיה הכמוסי ,הנחשפי א ורק לאוהביה האמיתיי .משל האהובה
בזוהר נדרש במפורש על התורה ,דמות נשית השבויה ומוסתרת בהיכלה ,ואילו
אוהב התורה האמיתי נבח ביכולתו להיכנס ולצאת בשלו מהמפגש עמה.
כאמור ,דרשת העלמה בהיכל חושפת לא רק את הממד הארוטי והמפתה
שבלימוד התורה אלא ג את הפ המסוכ של המגע עמה .כמו המיסטיקו היורד
במרכבה ,ג הניגש לתורה נדו לצלוח מבחני ושלבי מעבר סבוכי ,הכרוכי
בסכנת חיי ,כדי לפגוש את רבדיה העמוקי ולהבי את מהותה .וכמו במרכבת
יחזקאל ,א כא מתגלות הפני החייתיות של אותה עלמה – היא התורה –
הנרמזות בפני הנשר והנחש בחידות הראשונות של הסבא.
העלמה מציבה לאהוב ארבעה שלבי מעבר ומבחני ס אשר התפרשו על פי שיטת
הפרדס 84.בכל אחד מהשלבי הללו אורבת סכנה מובחנת הקשורה במהותה
ובאיכותה לדרגה שבה נמצא הלומד .ואכ ,מארבעה שנכנסו לפרדס במיתוס
85
החז"לי ,רק רבי עקיבא לבדו הצליח להיכנס ולצאת בשלו.
המקובל ר' משה דה ליאו דורש באופ מפורש את מעשה הכניסה לפרדס על
שכבותיה של התורה ורבדיה הנסתרי .עניי זה פיתח בחיבור אבוד ,שנשא ככל
הנראה את הכינוי 'פרדס':

 83לדיו מורחב בדמותה של לילית בהשוואה לתמר ראו :מאמרי )לעיל ,הערה .(9
 84על משל העלמה ,החל בקריאתו כפרדס אצל שלו ,דר פיתוחיו אצל תשבי וכלה בקריאותיה
המגוונות של אידל ,ליבס ,וולפסו ,הלנר אשד ,ישראלי ,אברמס ואחרי ראו :לעיל ,הערה .4
 85על סיפור זה ראו :י' ליבס )לעיל ,הערה  ;(26מ' אידל' ,פירוש על הכניסה לפרדס בראשית
הקבלה',
) 6 ,תשנ"ד( ,עמ' .39–32
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וכאשר יסיר האד מסוה העורו מעל פניו אזי ימצא באותו הספור
והמעשה הר הבש והלבונה ,ותפקחנה עיניו העורות וישמחו רעיוניו
ויאמ' מי אתה הר הגדול המתנשא אשר נסתרת ש ביו במעשה ,כפי
 ,וקראתי שמו
אשר פירשתי בספר אשר
פרדס ,על עני ידוע שחברתי אותו בסוד ארבעה שנכנסו לפרדס ,ר"ת
פר"דס פ'שט ר'מז ד'רשה ס'וד ,וש פרשתי על העניני האלה בסוד
הסיפורי והמעשה הכתובי' בתורה להורות כי הכל חיי עול ותורת
אמת .ואי דבר בכל התורה שאינו נכלל בסוד העול הזה הוא עומד
בדוגמא של מעלה ,וכל ההוויות וכל המעשי' כול נתהוי בעול הזה
86
להיות דוגמא עליונה למעלה.


























קריאת מעשה העלמה כסיפור על דמות נשית עצמאית ,כמו סיפור תמר בפרשת
'אחרי מות' בזוהר ,מחוללת מפנה בהבנת ארבעת רובדי משל העלמה כעוסקי
בפרדס התורה ,שהיא כאהובה המסתתרת בתו רבדיה והיכלה :בשני המקרי יש
צור להסיר את מסווה העיוורו ולהעז להביט בעיניה ובפניה של השכינה ,היא
התורה המרובדת והעשירה.
סוגיית הפתח והעיניי ,עיני האובייקט והסובייקט במשל העלמה ,זכתה
להתייחסויות מגדריות ולהצעות שונות אשר להבניית היחסי בי הזכר והנקבה
האלוהיי והארציי בדינמיות הראייה בי השניי 87.אליוט וולפסו נקט עמדה
כוללת ,ולפיה בתהליכי הראייה המיסטית הנקבה בהכרח כלולה בזכר הנימול,
והיא מסמלת את עטרת בריתוFrom the standpoint of the mystical :
88
 ,vision, the feminine is localized as part of the masculineכתב.
בהקשר של משל העלמה 'דלית לה עיני' הדגיש וולפסו את הפסיביות של התורה

 86י' תשבי' ,שו"ת לר' משה די ליאו בעניני קבלה',
 ,ירושלי תשמ"ב–תשנ"ג ,א ,עמ' ] 56לא[ ,שורות  .105–96ההדגשות
והקיצורי מצויי במקור .על הפרדס כשיטת פרשנות בספרות הקבלית ראוM. Idel , :
Absorbing Perfections, Kabbalah and Interpretation, New Haven 2002,
Appendix 1, Pardes: The Fourfold Method of Interpretation, pp. 429–437
 87ראו :וולפסו ,פשט וסוד )לעיל ,הערה  ;(4הנ"ל ,ספקולו) ,לעיל ,הערה  ,(4עמ' ,330–328
 ,(1992) 42 ,עמ' .39–31
במיוחד עמ'  ;307 ,283אידל' ,דימויי ומעשי מיניי בקבלה',
 88וולפסו ,ספקולו ,ש ,עמ' .339
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ושל הנקבה ביחס לכוחו הפעיל של הפרש ,שעושה בה כרצונו 89.דניאל אברמס
הציע ,במהל שהוא שונה מזה של וולפסו א מביא למסקנה דומה ,כי משל
העלמה מלמד על הכללת הפ הנקבי בנפשו הזכרית של המיסטיקו ,ומכא על
פקיחת עינו של הזכר ,שנעשה של ומקבל את אחרותו הנקבית ,וכלשונוshe is :
 90.the open eyeאלא שבסופו של דבר מדובר בפתיחת עיניו בלבד ולא בפקיחת
עיניה .קריאה זו מחזקת מחד גיסא את תהליכי ההתאחדות של הזכרי והנקבי
בנפש אחת ,ומאיד גיסא היא מותירה את העלמה בחינת סמל ,ללא ישות
נפרדת.
לעומת זאת ,קריאות אחרות הדגישו רמות שונות של עצמיותה ונפרדותה של
העלמה ,היא התורה המפתה את המיסטיקו ,היכול לפענח את סודותיה 91.יהודה
ליבס מדגיש את האקטיביות של התורה בתהלי הפיתוי של אוהבה:
יש לשי לב לכ שבמשל העלמה היפה ,התורה פעילה יותר מ האהוב:
היא היוזמת והקוראת ,המפתה והמתגלית ] [...בסופו של התהלי,
התורה ,הפועלת ביוזמתה היא ,מגלית לאהובה 'ארחי סתימי דהוו
בלבה טמירי מיומי קדמאי' ,ואנו נזכרי כא בדבריו הקודמי של
הסבא על דרכיה של התורה ,שאי לסור מה כמלוא נימה ,וכ ב'ל"ב
נתיבות פליאות חכמה' שבה ברא הקב"ה את עולמו לפי פתיחת ספר
יצירה ,ובדרכו הול ויוצר ג המיסטיקאי .ל"ב אלה נתפרשו כא כנראה
כ"לב" ,הוא לבה של התורה ] [...יחסי הדרש והתורה ה באמת יחסי
ֵארוטיי ,והדרש הוא מעשה אהבה .ג אחרי שהניח הסבא את העלמה
הארוס .ג כשהעלמה הפכה לתורה
והחל לדבר על התורה ,לא הניח את ֶ
92
היא ממשיכה לדבר בלשו פיתוי סקסואלי' :מי פתי יסור הנה'.
ואכ ,באמצעות מעשה תמר ,שמהדהד בו משל העלמה בהיכל ,מודגשת אישיותה
העצמאית והרצונית של הדמות הנקבית בזוהר .אפשר לומר שבתחילת הדרשה

 89וולפסו ,פשט וסוד) ,לעיל ,הערה  ,(4עמ' .186
 90לשיטתו היא מייצגת את 'נשיותו של הזכר' :ש ,עמ' .lxx
 91ראו :אידל )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;242–239הלנר אשד )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;195–190על זיהוי
היבטי מגדריי בקריאות המשל השונות ראו :אברמס ,משל העלמה )לעיל ,הערה  ,(4עמ' –lx
.lxv
 92ליבס )לעיל ,הערה  ,(2הערה .186
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הזוהר מרמז שתמר כוללת בתוכה את הזכר .זוהי אפשרות קיצונית ,שהרי הרעיו
המיסטי הנובע ממנה מדגיש את האפשרות של התפארת והיסוד להמתיק את
המלכות בתו ישותה של הנקבה .מכא מתחזקת אי-תלותה בגור חיצוני
שיתקנ ,Oומובלטת היכולת של ספירת מלכות
,
להימתק ולהאיר פני ,לאחר רגעי הכיסוי הנדרשי למע הצלת
ֵ
ובאמצעות
העול משלהבותיה .א כ ,השלב החשוב ביותר מתרחש בהתחלה :בתהלי
הפנימי שבו תמר מכסה פניה ושולטת בכוחותיה המנוגדי כדי להרגיע את האש
המסוכנת של בערתה .לאחר מכ ,בשלב הבא ,מתגלה דמותו הנפרדת של יהודה,
93
המתחברת עמה ומשלימה את מהל התיקו.


































בדומה לכ ,לפי דרשת 'סבא דמשפטי' ,שיאו של המפגש בי האהוב לתורה
מתרחש דווקא בשלב שבו העלמה בוחרת לצאת לבסו מהיכלה ,כלומר להסיר
את אחרו צעיפיה ולהתגלות לפני אהובה האמיתי .המעבר בי הפשט ,הרמז,
הדרש והסוד של פרדס התורה ,מתרחש על פי שלבי נכונותה של העלמה להיחש ,
ולאור יכולתו של המקובל לפגוש את פניה המורכבות – המפתות והמסוכנות.
כיסוי הפני ,כמו גילוי ,הוא תהלי הדרגתי של חשיפת עצמיותה של השכינה
ושל התורה ,והוא אינו פוסח על ההיבטי הרושפי והאפלי שבה.
להיות אוהב תורה אמיתי פירושו ,א כ ,לפי דרשות הזוהר ,להסכי להכיל את
ריבוי פניה של הדמות הנקבית – את הדואליות של הסתר והגילוי ,הרש
וההמתקה ,החייתיות ,החשיפה וכיסוי הפני .המפגש ע התורה וראייתה פני
בפני כרוכי ביראה ,שמעורבת בה אהבה.
הגילוי החשוב ביותר מתרחש ברגע הזיווג ,שבו נפגשי כל הכוחות ומתאחדי
יחדיו .זהו הרגע שבו תמר מסירה את צעיפה וחושפת את פניה ,וזהו הרגע שבו
מגלה התורה את הגרעי הפנימי והעמוק ביותר של מהותה 94.באופ מפתיע ,לא
 ,ירושלי
 93לדיו ב'דיאלקטיקה של נקביות' ראו :ג' שלו,
תשל"ו ,עמ'  ;299על זכריות הכלולה בנקבה ,ראו :הלנר אשד )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;420לביקורת
על אפשרות זו ולדיונו של וולפסו ב'דיאלקטיקה של זכריות' ,ראו :וולפסו )לעיל ,הערה  ,(56עמ'
 ;238על זכריותה של תמר ראו גC. Mopsik, Sex of the Soul: The Vicissitudes of :
Sexual Difference in the Kabbalah, Los Angeles 2005, pp 42– 44
 94ראו :ליבס )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ;95<94על יחסו הדיאלקטי של הזוהר לפשט ,ובפרט בדרשה
זו ,ראו :ישראלי )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  .226–219בהקשר זה מעניי להאיר את הזיקה בי משל
העלמה לבי תרבות הטרובדורי שראשיתה בפרובנס במאות האחת-עשרה והשתי-עשרה,
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מדובר כא בחשיפת סודות ,דרשות או רמזי נשגבי ,אלא דווקא במפגש ממשי
ופשוט של פני בפני ע הרובד הראשוני ביותר ,הוא הפשט .בשיבה לפשט
מתגלה התהו הכאוטית ,ה'-Eרה' 95,הכפילות והסכנה הסמיוטית ,הרובצות תחת
כל אחד מפסוקיה של התורה.

ואשר הגיעה לספרד ולקסטיליה .כידוע ,המל אלפונסו ) (1284<1252הקי עצמו במלומדי
משוררי וטרובדורי ,וא כתב בעצמו יותר מארבע מאות שירי ,רוב שירי
תהילה למריה הקדושה ,דבר שוודאי השפיע על התרבות והספרות היהודית בתקופת חיבור הזוהר,
ירושלי
וראו :חיי שרמ,
תשנ"ז ,עמ'  .386<366חידות הסבא מתאימות לסגנו הטרובדורי המוצפ והסמלי ובמיוחד לזר
המכונה  ,trobar clusשנועד לעורר את סקרנות הקוראי ,וראו :ש עמ'  .302<301זיקתו
הכללית של משל העלמה לאווירה זו נזכרה בכמה מחקרי ,וראו לדוגמה :ישראלי )לעיל ,הערה ,(3
עמ'  ,238הערה  ;229פ' לחובר,
 ,תל-אביב  ,1951עמ'  .51<40אבקש להוסי
כי הגבירה הנעלה במיתוס האהבה החצרונית נתפסה כדמות אקטיבית המאפשרת את הפיתוי
ומלבה אותו בלב מחזריה .מתו אמנות התקופה נית למצוא הדי להעלאתו הפיזית של המשורר
אל הגבירה שבמגדל או במבצר )וראו האיור המצור בסיו המאמר( .כ נית להבי מדוע המפגש
פני בפני מקביל בנמשל לרובד הפשט ,שכ הוא מתרחש רק בשלב האחרו < כאשר הטרובדור
מגיע עדי אהובתו שבראש המגדל.
,
 95על ה'כורה' הקדמונית והכוח הסמיוטי הנשי ראו :ג' קריסטבה,
תל-אביב .2005
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