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מבוא

שולבו  אשר  חיבורים  הם  מהימנא  ורעיא  זוהר  תיקוני 
מבחינה  לזוהר  הבולטת  קרבתם  בגלל  הזוהר,  בדפוסי 
לרבי  אמנם  מיוחס  הזוהר  וסגנונית.  תוכנית  היסטורית, 
שמעון בר יוחאי (רשב"י), תנא ארץ ישראלי בן המאה השנייה 
שלו  העיקרי  בית�היוצר  החוקרים  רוב  לדעת  אך  לספירה, 
היה בתנועה אשר פעלה בקסטיליה ברבע האחרון של המאה 
תיקוני  של  האנונימי  מחברם  זאת,  לעומת  השלוש�עשרה. 
זוהר ורעיא מהימנא (להלן — בעל תיקוני זוהר) הוא, למיטב 
ידיעתנו, מקובל אלמוני הנודד בראשית המאה הארבע�עשרה 
באראגון  בקסטיליה,   — האיברי  בחצי�האי  למקום  ממקום 
 — תקופה  של  בסופה  פועל  הוא  אחרות.  במלכויות  ואולי 
ספרות  את  שיצרה  המופלאה  התנועה  של  דעיכתה  בעת 
הזוהר, כנראה עד שנות ה�30 של המאה הארבע�עשרה; הוא 

המקובלים  אחד  ממש  הוא  ואולי  האחרון,  הדור  עם  נמנה 
האחרונים שבהם. למרות זאת, הוא עדיין משתעשע בחלומות 
גדּולה והנהגה עולמית, אף אם על�פי עדותו הוא דחוי אפילו 

בקרב חבריו המועטים, נלעג ושכוח בקרן זווית.
על שלושה דברים עומד עולמו המיטלטל�ללא�הרף: על 
התורה, תורת הספירות, כפי שהתגבשה על�ידו; על העבודה 
— בדרכו הקבלית המיוחדת; ועל הציפייה להפיכתו של עולמו 

המנוכר לעולם אוטופי ומושלם, כלומר, ציפייתו לגאולה.
לילותיו, כמו גם הימים, מסויטים: "כשבא הלילה", הוא 
כל  גיהנום".  שערי  "נפתחים  מכמיר,  לב  בגילוי  לנו  מספר 
האורות שבגוף מתכנסים כיונים אל ארובותיהם, והמזיקים 
מטביעים את הגוף ַהמיותם במי המבול; והוא מדייק, כדי 
להבהיר לנו שטביעתו טביעה של ממש היא — חמש�עשרה 
אמה גוברים המזיקים על הגוף (זוהר, חלק ג, דף רכב, עמוד 
א; [בקצרה, מכאן ואילך במתכונת הבאה — ח"ג, רכב ע"א]; 

ר ו נ י ת  מ ר ו ז

סבא, ינוקא ונסיכה במגדל פורח באוויר: 
אירועים מכוננים בחייו של בעל תיקוני זוהר

למשה ויהודה, מוַרי בנסתרות החכמה   

רב המנונא סבא היה כנראה ממייסדי התנועה שיצרה את ספרות הזוהר: הוא פעל אחרי שנת 1250, 
היווה גשר בין רבי יצחק הכהן ותלמידיו למקובלי הזוהר, ונפטר בשלהי המאה השלוש�עשרה; ועוד: בנו, 
הינוקא, שנולד בשנות ה�90 של המאה השלוש�עשרה, קצת לפני מותו של אביו, היה לעלם בעשור 
שכתב  ומקורי,  פורה  ליוצר  בבגרותו  התפתח  הרב  סבלו  ולמרות  הארבע�עשרה  המאה  של  הראשון 
רונית מרוז סוקרת את תורתו המשיחית הייחודית של רב המנונא  את תיקוני זוהר וחיבורים נוספים. 
מצטיירים  זוהר,  תיקוני  הבן,  של  מחיבורו  הבן.  של  הגותו  על  השפעתה  ואת  ב זוהר,  כמוצגת  סבא, 
שני פרקים בחייו: הראשון בעת שהיה באיגרא רמא כילד מחונן ובנו של אחת מאושיותיה של תנועת 
בירא עמיקתא.  אלי  אותו  דרמטי, שהוביל  ודתי  מיני  כישלון  עלומיו, בעת שחווה  בימי  הזוהר; השני 
המציג  סיפר  או  היסטורית  עדות  בגדר  הם  זוהר  ותיקוני  הזוהר  אמנם  אם  בשאלה,  להכריע  קל  לא 
תודעה עצמית בבחינת "אגודוקומנטים מקודדים". האומנם היו רב המנונא סבא והינוקא, שמוצגים 

שם בקווים אגדתיים מובהקים, דמויות היסטוריות?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ד"ר רונית מרוז מלמדת בחוג ללימודי התרבות העברית באוניבר�יטת 

תל
אביב.

rmeroz@post.tau.ac.il  :דוא"ל

הפרצופי� האלוהיי� כחלק מ"איל� ארו�" המתאר את האלוהות, דיו 
 1790 שנת  עיראק,  משה,  מרדכי  ב�  ששו�  ה�ופר  שכתב  קל�  על 

בקירוב
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של  בתרגומם  זה  במאמר  מובאים  מהזוהר  הטקסטים  כל 
רודפים  ביום  וביום?  ופישל לחובר, או שלי).  ישעיה תשבי 
אותו הבדידות, הנדודים, צרכיו המיניים הבלתי�ממומשים 
והעוני המחפיר. לבושו — בלשונו הוא — "ביש" (תיקוני זוהר 
ודיוניו  מבייש,  גם  וכנראה  ע"ב)  צג  ו,  תיקון  ת"ז],  [להלן, 
החוזרים ונשנים בסמליותם של פירורי הלחם מעידים אולי 

גם על רעב של ממש.
הוא מפגין שליטה עצומה באוצרות התרבות היהודית, 
יצירתיות רבה וקשב רב לעומקים המרובדים של כל סמל 
שמות  עשו  לדורותיהם  והמעתיקים  מזלו  איתרע  מיתי. 
ובלכידותן  יצירותיו  של  במבנים  פגעו  ובייחוד  בכתביו 
היסטוריה  עם  אפלולית  כתיבה  של  זה,  צירוף  הרעיונית. 
ביבליוגרפית מסוכסכת, ודאי שאינו מיטיב עמנו וכך נותרים 
כאשר  הנגלה,  על  הנסתר  רב  כי  בתחושה,  כלל  בדרך  אנו 
משחקי הגילוי והכיסוי ביחס למיהותו — שמו וקורות חייו 
ננסה  כאן  במיוחד.  הזה  בהקשר  בולטים   — הזה  בעולם 
להתקדם בפתרון חידת זהותו של המחבר האנונימי בעזרת 
מסע דילוגים בין בדיקות ביבליוגרפיות לקריאת אגדות, בין 
לקריאה  לזה  זה  המרמזים  סיפורים  של  ספרותית  קריאה 

תאולוגית של טקסטים עמומים.
הרעיא  הוא  רבנו,  משה  זוהר,  תיקוני  מחבר  על�פי 
מהימנא (הרועה הנאמן), אינו רק הדמות המקראית, אלא 
דמות משיחית החוזרת ומופיעה שוב ושוב בהיסטוריה, ובכל 
מופע שלה היא נותנת תורה חדשה, שעתה היא כבר תורת 
הקבלה. עם זאת, דמות זו יצוקה גם בתבניתו של "המשיח 
של  היסוד  פסוקי  נג,  מישעיהו  הפסוקים  כי  אף  הסובל". 
תבנית זו, נזכרים שוב ושוב בכתביו של בעל תיקוני זוהר, 
אין כוונתו לומר כי הסבל הנדון בהם הוא בגדר חולי פיסי, 
מכה או חבורה; גם אין מדובר במשיח הנהרג בקרב כדרכו 
רומא. סבלו של  יוסף או במי שיושב בשערי  בן  של משיח 
המשיח אליבא דבעל תיקוני זוהר הוא משולש: עוניו, נדודיו 
והנידוי החברתי. עניין זה תואר בהרחבה על�ידי החוקרים 

יצחק בער, עמוס גולדרייך ויהודה ליבס.
לעולם אין בעל תיקוני זוהר אומר בכתביו "אני", אבל 
התייחסותו החוזרת והנשנית למשה, לסבלותיו ולמשיחיותו 
שהוא  העמוקה  הרגשית  ההזדהות  בזמנו,  החיה  כדמות 
מפגין כלפי דמות זו, הרגשנות המוקצנת, המרירות והנרגנות, 
הם שהובילו את החוקרים לשער, שרק על עצמו לספר ידע: 
כלומר, שתיאר את הדיסוננס הקוגניטיבי שאותו חזר וחווה, 
הפער הטרגי בין תודעתו העצמית כגלגולו המשיחי של משה 

לבין חייו המרודים. 
— האם  פשוטה  לא  הכרעה מתודולוגית  כמובן  היא  זו 
מותר לחצות את הקווים מן הטקסט אל הביוגרפיה? אציין 
כעזר כנגדי, כי כבר גדולי המלומדים חשו שבמקרה מסוים 
של  זו  לחצייה  עקרוני  מקום  יש  זוהר  תיקוני  בעל  של  זה 
הדרך  בעניין  נחלקו  כי  אם  שונים,  עניינים  בכמה  הקווים 
בשישה  להיתלות  לעצמי  כן ארשה  ועל  זאת.  לעשות  כיצד 

אילנות גבוהים, ואזכיר שכך כבר נטו להכריע צבי גרץ, אהרן 
ילינק, יצחק בער, ישעיה תשבי, עמוס גולדרייך ויהודה ליבס. 
אחדים מחוקרים אלה העלו גם את ההשערה, כי לאור כל 
גם  הוצעו  (אך  משה  היה  זוהר  תיקוני  בעל  של  שמו  זאת 

שמות אפשריים אחרים). 
כתביו הידועים של המקובל האנונימי הם ארמיים ונהוג 
 — לו  וכחיקוי  לזוהר  מאוחר  שנכתבו  ספרים  בהם  לראות 
תיקוני זוהר ורעיא מהימנא (האחרון — על שמו של משה). 
עם זאת יש לציין, כי באחרונה התפרסם ספרם של אפרים 
תיקוני  בעל  של  העבריים  כתביו  אידל,  ומשה  גוטליב 
זוהר, ואידל טען בו במבוא, שכתבים אלו קודמים לכתבים 
הארמיים (יהודה ליבס, אגב, חולק עליו ומשער, שאולי כלל 
לא נכתבו בידי אותו אדם). אבל במאמר זה נדון בכתבים 
פירושים   70 המציג  ספר  זוהר,  תיקוני  בלבד.  הארמיים 
שונים למילה "בראשית", נכתב במאה הארבע�עשרה, ועל�
פי חישובי הקץ הכלולים בו, לפני שנת 1312 (היא שנת ה' 
ע"ב); תיקוני זוהר חדש, נכתב על�פי שיקול זה לפני 1313 
לזוהר  כפירוש  בחלקו  שבנוי  והרעיא מהימנא,  ע"ג);  (שנת 
ובחלקו כפירוש למצוות, נכתב לפי שיקול זה לפני השנים 

1325-1324 (שנים פ"ד-פ"ה).
הרף  ללא  זהויות  מחליפות  להלן  הנזכרות  הדמויות 
ומציבות את חידת זהותן שוב ושוב. כדי שלא נלך לאיבוד 
בחזקת  כנגדן,  בצורות  חומות  פעם  מדי  אציב  במבוכיהן, 
סיכומי ביניים. בסיכום מס' 1 אייחד מקום הן לרשב"י והן 
על�ידי  נחשב  שהזוהר  ולהדגיש,  לחזור  חשוב  עוד  למשה. 
החוקרים כגוף ספרותי נפרד, שונה וקדום משני החיבורים, 

תיקוני זוהר ורעיא מהימנא, אף שנדפסו יחדיו:

כינויה של 
הדמות

הגוף 
הספרותי

זהותה של הדמות על דרך 
הכלל באותו גוף ספרותי

זוהר, ת"ז, רשב"י
ר"מ

תנא ארץ ישראלי בן  א. 
המאה השנייה לספירה

מנהיג בחוג הזוהר בימי� ב. 
הביניים, דמות משיחית

משה = רעיא 
מהימנא

משה המקראיזוהר א. 
לעתים — דמות משיחית  ב. 

שעתידה לשוב
משה המקראית"ז, ר"מ א. 

דמות משיחית החיה  ב. 
בזמנו של הכותב

הכותב הוא הדמות  ג. 
המשיחית עצמה

נפתח את מרדפנו אחר דמותו של בעל תיקוני זוהר דווקא 
רב   — פלאיות  דמויות  שתי  על  בזוהר  המסופר  בסקירת 
"זקן")  של  במשמעות  כאן  משמשת  ("סבא"  סבא  המנונא 
יש לתאר חלק  כי  נגלה,  (הילד), שכן בהמשך  ובנו הינוקא 

ניכר מן הביוגרפיה של האחרון גם בהקשר לראשון.
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מכלול דמותו של רב המנונא סבא בזוהר

הזוהר מספר לנו, כי חכמיו נחלקו חבורות חבורות. החבורה 
שעל שמה נקרא כל הזוהר היא זו של רשב"י, אבל היא אינה 
היחידה. כך לדוגמא, בסוף פרשת לך לך בזוהר מתואר עימות 
שהתגלע בין רשב"י לחבורה אשר ישבה בכפר טרשא, שהוא 
(בניגוד למצטייר משמו) מקום דמוי גן עדן, כולו שדות ונחלי 
מים. רבי נהוראי סבא, לעומת זאת, ישב במדבר, וחמישה 
תלמידים "שתו ממימיו" (ח"ב, קפז ע"א). מסיפור נוסף (ראו 
של  ש"סיעתו"  למדים,  אנו  שם")  הייתי  לא  "ואני  מאמרי, 
המנונא  רב  גם  "המלך".  של  חבורתו  של  מזו  שונה  רשב"י 
סבא עמד בראש חבורה כזו, ובמקרה זה היא מנתה תריסר 

חברים (ח"ג, עב ע"ב). 
רב המנונא סבא נזכר כ�100 פעמים בספרות הזוהר — 
חומר עצום ָורב, המשרטט דמות רבת�פנים (שבה דנו בעבר 
יהודה ליבס, יונתן בן�הראש ואנוכי). חלק מגווניה אגדתיים 
יותר. קשה לקבוע  בבירור; אחרים — בעלי אופי ראליסטי 
היכן עובר הגבול המדויק בין היסטוריה לאגדה. מן הבחינה 
החכמים  מן  לאחד  קשר  שום  שאין  ודאי  ההיסטורית 
הבבליים הנושאים שם זה, ועדיין אין השם מקרי כלל ועיקר, 
אלא בעל תפקיד כפול של רמיזה וסמליות כחלק מן המארג 
נבחר  השם   — לרמיזה  אשר  הדמות.  את  המציג  הספרותי 
במתכוון כדי להביע את הדמיון בהגות או במנהג בין דמות 
זו לאחד משלושה אמוראים בבליים הקרויים רב המנונא או 
רב המנונא סבא. בהמשך, כאשר אתאר את דמותו שבזוהר, 
אצביע על כמה מנקודות דמיון אלו בעזרת הפניות למקורות 
בתכונות  זאת,  לעומת  קשור,  הסמלי  ההיבט  התלמודיים. 

המשיחיות המיוחסות לדמות זו.
במובאות  הוא  הדמות  בתיאור  ביותר  הראליסטי  הקו 
הרבות מתוך ספר הקרוי על שמו — ספרא דרב המנונא סבא. 
הזוהר מרבה להביא מובאות כאלו, אבל כידוע, ההיסטוריה 
והפסבדו�אפיגרפיה,  ההתחזות  בכתם  הזוהר  את  הכתימה 
ולכן מתקשים רבים לראות בו עד מהימן. במקרה זה אפשר 
למרות זאת להביא שני עדים אחרים, הנחשבים מהימנים, 
הפסבדו� במתודה  לנקוט  ועיקר  כלל  נוהגים  אינם  שכן 

העבריים  הכתבים  ובעל  לאון  דה  משה  רבי   — אפיגרפית 
בדבר  הספר  מתוך  מובאה  מציגים  שניהם  לעיל;  הנזכר 
כוונותיה של קריאת שמע (שקל הקודש, עמ' 105; הכתבים 
העבריים, עמ' 137). משני עדים אלו אנו למדים, שספר כזה 
אכן היה קיים וכי אין צורך לדחות את דברי הזוהר בעניין. 
להסיק  אי�אפשר  הספר  של  הפיסי  שמקיומו  עקא,  דא 
שקיימת  גם  מה  לו,  מיוחס  שהספר  האיש  של  קיומו  את 
מסורת מאז תקופת הגאונים הטוענת לקיומו של ספר כזה, 
והדבר הופך באופן טבעי את שם הספר לשם טיפולוגי ראוי 
לחיקוי. על כל פנים, למובאות מתוך ספרו של רב המנונא 
הזוהר  בספרות  הנמסרות  שמועות  עשרות  מצטרפות  סבא 
בשמו, לעתים אגב מחלוקת או התדיינות (ח"א, רמו ע"א; 

שם, רנ ע"א ועוד). מידת הראליסטיות של אלו תלויה כמובן 
בעמדותינו ביחס לאמינות ההיסטורית של הזוהר, ולא כאן 

המקום להיכנס לעובי הקורה בעניין מסובך זה. 
לאור זאת, לא אנסה לעת עתה לדון בשאלת האמינות 
ההיסטורית, אלא אפתח בשרטוט ראשוני של דמות זו על�פי 
האופן שהזוהר מתאר אותה, תהא התערובת בין היסטוריה, 
סימבוליקה ואגדה אשר תהא, וזאת על סמך שלושת סוגי 

האזכורים — מובאות, שמועות ואגדות על חייה.
על�פי הזוהר, רב המנונא סבא הוא מעמודי התווך של 
את  רשב"י.  לפני  דור  כימי  ונוצרה  שהלכה  הזוהר,  תנועת 
חבורתו הקים לראשונה בבבל ורק לאחר גיבושה עלה לארץ 
ישראל (ח"ג, עב ע"ב). נראה שאת רשב"י עצמו מעולם לא 
פגש (ח"א, ז ע"ב), אף שהדבר היה אפשרי, שכן בזמנה של 
"האדרא רבא" ("הכינוס הגדול") רב המנונא סבא עדיין חי 
זוטא"  "האדרא  של  בזמנה  פנים,  כל  על  ע"ב).  קמד  (ח"ג, 
רשב"י  הלך  שבמהלכה  יותר,  המאוחרת  הקטן")  ("הכינוס 
רפח  (ח"ג,  בין המתים  המנונא סבא  רב  היה  כבר  לעולמו, 
זלגה אל חבורת  ע"א). למרות זאת, תורתו של רב המנונא 
ספרו  באמצעות  כך  רבים.  בעניינים  בה  והתקבלה  רשב"י 
וכך כנראה באמצעות שמועות רבות; לדוגמא, רבי יוסי מציג 
בפני רשב"י שמועה, שהגיעה מרב המנונא באמצעות אביו 
של רבי יוסי (ח"ב, עט ע"א ועוד). רב המנונא סבא עצמו הוא 
וראשיתה  לדור,  מדור  העוברת  ארוכה  מסורת  של  מייצגה 
באליהו הנביא (ח"ב, רטז ע"ב), ולעתים מתרחש גם דילוג 
על כל הדורות הללו ואליהו מתגלה לו עצמו (ח"ג, רלא ע"א).
המצרים  אל  המנונא  רב  מתייחס  מדרשותיו  באחת 
כאל עבדים (ח"ב, ו ע"א), ואולי יש בכך רמז לעלייתם של 
הממלוכים לשלטון בשנת 1250, ואגב כך לזמן שבו נכתבו 
דברים אלו. על�פי תוכנן, חלק מן השמועות המובאות בשמו 
שפעל  הכהן,  יצחק  רבי  בין  קשר  כחוליית  אותו  מציבות 
באמצע המאה השלוש�עשרה והיה בעל נטיות דואליסטיות, 
לבין הזוהר. כך למשל המסורת המופיעה בשמו (ח"ג, רצב 
כוחות  כמקור  האלוהיים  העולמות  לחורבן  ורומזת  ע"א) 
הרע; רמיזה זו נעשית באמצעות השם מהיטבאל בת מטרד, 
בדומה למה שמופיע ב"מאמר על האצילות השמאלית" לרבי 
יצחק הכהן. בעניין אחר דווקא נראה, שהוא הושפע מקבלת 
הרמב"ן: הוא טען, שרק נשמתם של מי שמתים בארץ ישראל 
לה  מחוצה  המתים  נשמות  ואילו  אדוניה,  אצל  מתקבלת 

נגזלות על�ידי הסטרא אחרא (ח"ג, עב ע"ב).
אנתרופומורפיות  בתפישות  המנונא  לרב  היה  רב  עניין 
(מאנישות) מובהקות של האל: הוא כיוון את תפילותיו אל האל 
בכינוי "בעל החוטם" בעת שרצה לתארו כארך אפיים, סבלן 
ורחמן (ח"ג, קל ע"ב), ִהרבה לדון ביכולת היצירה האלוהית 
במונחים של זיווג בין הזכר והנקבה האלוהיים (ח"ג, ז ע"ב 
(ח"ג,  האלוהית  הנקבה  תיקון  על  דיבר  גם  זו  וברוח  ועוד), 
הזה  בעולם  הברית  איבר  של  טוהרתו  ובחשיבות  ע"ב),  רצ 
כשיקוף נאות של הכוח האלוהי (למשל, ח"א, ח ע"א; ח"ב, 
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ועוד). דבר פלא הוא אפוא, שלא השתתף באותו  קכד ע"א 
אירוע מכונן של חבורת רשב"י, הוא "האדרא רבא". הדרשות 
שנשאו החברים באירוע מיסטי זה, שבו היו החברים מוקפים 
באש שמימית, מתבלטות באופיין האנתרופומורפי המובהק 
את  לגלח  אין  כי  בטענה,  המנונא  רב  של  לעולמו  וקרובות 
(ח"ג,  האלוהי  לזקן  שיקוף  מהווה  שהוא  מאחר  הזקן  שער 
קכז ע"א, וראו מאמרו של ליבס, "כיצד נתחבר ספר הזוהר"). 
נראה שאחד מעורכיו של הטקסט המתאר את "האדרא רבא" 
אכן חש אי�נחת, ועל כן הוסיף פסקה בעלת אופי אפולוגטי 
(ח"ג, קמד ע"ב), ההופכת את חסרון הדרתו ליתרון של מעלה 
מיתית: רב המנונא לא יכול היה להשתתף באירוע זה משום 
שנשבה עם חבריו בידי זדים בהיכלה של מלכות זרה (בדומה 
בכבודו  שאליהו  העובדה  אחר�כך).  שנראה  כפי  לנסיכה, 
כל  בדבר  שאין  עליו  מעידה  להצילו,  משמים  נשלח  ובעצמו 
סימן לפגם רוחני כלשהו. נראה כי לא בכדי מתגאה רשב"י 
כבר בתחילת "האדרא זוטא", כינוס שאף הוא בעל מאפיינים 
סבא  המנונא  רב  של  שנשמתו  מובהקים,  אנתרופומורפיים 
נוכחת ומשתתפת בו מן השמים (ח"ג, רפח ע"א), שהרי הדבר 
כינוס  אותו  בסוף  דרכו.  של  ההמשכיות  תחושת  את  מביע 

מעטרת  תלמידים   70 של  ועטרה  עדן  בגן  רשב"י  בו  חוזה 
את ראשו (ח"ג, רפח ע"א) — מן הסתם, כל אותם תלמידים 

שהפכוהו לרב בעודו בחייו או לאחר מותו. 
(למשל  בקוסמולוגיה  גם  קצת  עסק  סבא  המנונא  רב 
אותיות,  בקבלת  במיוחד  להתעניין  וִהרבה  ע"א)  י  ח"ג, 
סמליים�אנתרופומורפיים  קווים  להן  גם  נותן  שהוא  תוך 
מובהקים. כך למשל אחת מדרשותיו הידועות ביותר נדפסה 
בבריאת  ועוסקת  ואילך)  ע"ב  ב  (ח"א,  הזוהר  בהקדמת 
מרמז  לבעליה  בינה  (והקישור  האותיות  באמצעות  העולם 
אולי לדברי האמורא ההיסטורי, רב המנונא, על כך שהאומר 
"ויֻכלו" שותף בפועל למעשה בראשית — ברא' ב א; שבת, 
מצוות  של  הקבליים  בטעמיהן  התעניין  הוא  ע"א).  קיט 
רמו  (ח"א,  השבת  בעניין  האריך  ובייחוד  רבות,  ותפילות 
ע"א), קריאת שמע (כנזכר לעיל וכן — ח"ב, רטז ע"ב ועוד) 
ההיסטוריים  האמוראים  וגם  ע"ב);  רסד  (ח"ג,  והתפילין 
אלה  בנושאים  בצורה אחרת,  התעניינו,  זה  בשם  הקרויים 
סבא  המנונא  רב  ע"א).  מב  וסוכה,  ע"א  קה  פסחים,  (ראו 
אף נהג לחדש מנהגים: נזכיר כדוגמא את המנהג של זימון 
של  לחידושיו  והשוו  ע"ב;  קג  (ח"ג,  לסוכה  האושפיזין 
האמורא ההיסטורי בעל שם זה: ברכות יא ע"ב, יז ע"א, נז 
ע"ב-נח ע"א). בדעותיו קיים קו משיחי מובהק, לעתים גלוי 
ולעתים סמוי במקצת, והוא מתמקד במשה, כמי שבזכותו 
ובזכות תורתו תבוא בהקדם הגאולה (זוהר חדש, דף ח, טור 
ד [מדרש הנעלם]; להלן במתכונת: ז"ח, ח ט"ד [מדה"נ] ועוד; 
ושוב השוו דברים אלו לדברי האמורא רב המנונא, כמוצג 

בתלמוד הבבלי, שבת, קיט ע"ב וסוכה, מב ע"א).
חבורת  של  האנתרופומורפיות  לדעות  הקרבה  כל  עם 
רשב"י, כמה מן המאפיינים החשובים של חבורה זו לעולם 
רבא"  ב"אדרא  משתתף  שאינו  רק  לא  בו:  נכרכים  אינם 
כינוס  באף  משתתף  אינו  למעשה  אלא  זוטא",  וב"אדרא 
נוטל חלק בתיקונים קבוצתיים, ולא  בסגנון זה; הוא אינו 
באירוע  תלמידיו  את  או  אותו  המקיפה  אש  על  שמענו 
כמי  מתואר  אינו  מעולם  באדרות;  שקרה  כפי  אקסטטי, 
בו. ככלל הוא מצטייר כדמות של  לגן עדן או צפה  שנכנס 
בכל  מעשיו,  בכל  איבריו,  בכל  לקודש,  חול  ההופך  חסיד, 
רגעיו, לאו דווקא ברגעי שיא כגון אותם כינוסים דרמטיים. 
הוא מקפיד על קלה כחמורה ובעיקר מוסיף טעמים קבליים 
רשב"י,  של  הסגפנית  לחבורה  בניגוד  ולתפילות.  למצוות 
רב  לדעת  הרי  ע"א),  טו  (ח"א,  לצומות  למשל,  שנטתה, 
המנונא סבא אחד הטקסים החשובים ביותר למימושה של 
הקדושה הוא דווקא סעודת המצווה, על הלחם והיין שבה 
(וראו בייחוד ז"ח, רות, פו ט"ג ואילך [מדה"נ]; והשוו לנאמר 
משמש  אמנם  הוא  ע"א).  קה  פסחים  הבבלי,  האמורא  על 
גם  לחדש  נוטה  כנראה  אך  קודמת,  קבלה  להעברת  שופר 

הרבה בעצמו, בייחוד בתחום הכוונה, המנהג והמעשה.
באים  סבא  המנונא  רב  של  וחביבותו  הליכותיו  נועם 
ו  (ח"א,  חידות  ביכולתו להתל בחברים במגוון  ביטוי  לידי 

"שיוויתי", מיקרוגרפיה המיו�דת בעיקר על "פרק שירה", דיו וצבע על 
נייר, אירופה, המאה התשע
עשרה 
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ע"ב), וכן באמונתו, כי חוכמה זקוקה ל"מילים של שטות" 
כדי שתתקבל על הלב (ח"ג, מז ע"ב), כמתואר במאמרו של 
ליבס, "זוהר וארוס". תכונה זאת עומדת בניגוד לאפלוליות 
אישיותו של המקובל האנונימי, אותה אישיות המצטיירת 

מתוך תיקוני זוהר ורעיא מהימנא.

משיחיות בסיפור "רב המנונא סבא" שבזוהר 

דווקא לאחר מותו עולה עוד יותר קרנו של רב המנונא סבא 
בקרב תלמידיו של רשב"י, וכפי שנראה השפעתו האידאית 
המגמה  של  זה  שינוי  מציג  הזוהר  וגוברת.  הולכת  אך 
האהובים  מן  להיות  שהפך  הסיפורים,  מן  אחד  באמצעות 
על שוחרי הזוהר, ואשר כונה בפשטות על�ידי תשבי — "רב 
המנונא סבא" (ח"א, ה ע"א-ז ע"ב). על�פי סיפור זה ירד רב 
המנונא סבא מגן עדן והתגלה לחברים בדמותו של איש עני, 
ר על מנת שיוכל לשלוח את בנו הקטן  שהשכיר עצמו כַחמָּ
לבית�הספר. במהלך ההתגלות הוא מעמיד את התלמידים 
שרשב"י  בעוד  המשיחיות.  בתחום  חדשות  תובנות  על 
קיבל  כאן  הרי  לעיל),  (הנזכרת  טרשא  חבורת  עם  התכתש 
באהבה ובהערצה את המסרים החדשים; ואולי משום שרב 
המנונא, שכבר היה בין המתים, לא היה איום על מנהיגותו. 

הוא התייחס להתגלות זו כאל התגלות אלוהית, וכינה את 
רבי אלעזר בנו ואת רבי אבא, שזכו לראות את רב המנונא, 
"פניאל", כלומר מי שחזו בפניו של האל. לאחר מכן  בשם 
ראה רשב"י בחזונו את רב המנונא סבא מדליק נרות בהיכל 
רב  של  במעמדו  הכיר  כי  לומר,  נוכל  ובלשוננו  המשיח; 
המנונא כדמות משיחית (דהיינו, אחת מני רבות המסייעות 
לתהליך המשיחי המורכב). אולם למעשה רב המנונא עצמו 
רמז לעניין משיחי זה בשעה שטען (בין השאר), כי בצו האל 
אינו יכול לרכוב על החמור "עד שיבוא המחמר הלז", כלומר 
המשיח. עוד סיפר, כי הוא נוהג לשכון ב"מגדל אחד הפורח 
במגדל:  הדרים  וֵאלו  ויקר.  גדול  עדן],  בגן  [כלומר,  באוויר 
ברוח  הרמזים  כל  למשיח.  נוסף  רמז  אחד",  ועני  הקב"ה 

הפסוק מזכריה (ט ט) — "צדיק [...] עני ורוכב על חמור". 
דמות  עצמו  ברשב"י  לראות  נהגה  רשב"י  חבורת  בעוד 
על� המנונא,  רב  של  המשיחית  תורתו  עיקר  הרי  משיחית, 
בשמו  בקיצור  שנמסר  למה  (ובדומה  התגלות  אותה  פי 
כדמות  במשה  ההתמקדות  הוא  בחייו),  בעודו  קודם,  כבר 
ואף  ושוב,  שוב  בעולם  ונגלית  חוזרת  זו  דמות  משיחית. 
זאת  לכנות  אפשר  בלשוננו   — שונה  היא  שלה  מופע  שבכל 
נו"  "ְבּ של  התגלויות  בכולן  לראות  אפשר   — "גלגול"  בשם 
של המאור הקדוש, הוא משה. או כפי שהטקסט מנסח זאת 

"ירושלי� החדשה", פרט משטיח קיר המציג את האפוקליפ�ה מתו� חזו� יוחנ�, מטירת אנז'ה (Angers), צרפת, המאה הארבע
עשרה 
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לעתים — "ַהְמָשָכה" של משה כֵנר המאיר, כפי שמושכים אור 
מנר לנר או מספירה לספירה. 

כדמות  משה  של  גלגולים  וכמה  כמה  מונה  הסיפור 
משיחית, בראש ובראשונה רב המנונא עצמו. בנוסף לסיפור 
על רב המנונא סבא נוכל למצוא טקסט אחר (ח"א, רנז ע"ב) 
ובו השוואה בין משה לרב המנונא: כפי שמשה הוטל למים 
ה"נונא" שבשמו  כך  מן הדגים, אלא שלט בהם,  נפגע  ולא 
ימים"  ועתיק  ונכבד  "גדול  של הסבא מסמל את היותו דג 
(בדומה גם לאחד מכינוייו של ישו) השולט בים (= התורה) 
הגדול, ולא רק שאינו נטרף על�ידי דגים אחרים, אלא נהפוך 
הוא, הוא בולע אותם ופולט אותם ובכך מעניק להם חיים. 
על�פי אותה מקבילה, בהיותו דג גדול, השט מקצה העולם 
לקצהו, הרי הוא מעין לוויתן קדוש, הלוחם בלוויתן הגדול 
והרע, סטרא אחרא. כאן עולה אפוא המניע הסמלי לבחירה 
בשמו של רב המנונא, כשם שחלק ממנו משמש סמל מרכזי 

למשיחיותו.
גלגול אחר של דמות זו הוא בניהו בן יהוידע, שעליו נאמר 
במקרא — "ובניהו בן יהוידע בן איש חי, רב פעלים מקבצאל. 
הוא הכה את שני אריאל מואב" (שמ"ב כג כ). כאן מפליג רב 
המנונא בדרשה המפרטת כיצד הפסוק מתאר את הימשכותו 
מן הספירות:  זה  נשמתו של משה במקרה מסוים  אור  של 
(כלומר,  האלוהית  יסוד  ספירת  בחזקת  היא  הזו  הנשמה 
איבר הברית האלוהי, הספירה התשיעית מתוך העשר), או 
בכינויה הסמלי: בן איש חי. היא נמשכת מדרגה אחר מדרגה 
מספירת הבינה (השלישית, ספירה בעלת מאפיינים נקביים), 
אשר היא מצדה מקבצת בתוכה את כל האורות האלוהיים 
העליונים לה (בבחינת רחם). תיאורה של דמות משיחית זו 
מיתיות המוקצנת שלו, ומציג אותה  עצמה מפליא עד מאוד ּבַ
כלא פחות מאשר מקור של כל העולמות כולם: בן איש חי, 

הוא הצדיק, הוא משה, הוא 
אילן גדול ונכבד [...] שהוא גדול על כל [...] והוא ההיכל 
מכונסות  [האלוהיות]  המדרגות  שכל  הסתום,  הקדוש, 
וסתומות בו. ובגופו של אילן זה קיימים כל העולמות, 

וכל צבאות�הקודש ניזונים ממנו ועל עמדם יעמודו. 
תיאורה של דמות משיחית זו הוא עיבוד של תיאורי האילן 
וראו מאמרי   ;64  ,4§§) המרהיבים המצויים בספר הבהיר 
"האילן שהוא מלאך"), ובהם הוא עומד במרכז המרחב של 
העולם, כלומר במקום שבו אמור להיות היכל הקודש, והוא 
סבא,  המנונא  דרב  אליבא  ו"סובלו".  העולם  את  שמקיים 
הספירות  של  האורות  מתכנסים  שבהם  וההיכל,  האילן 
ספק  אנושית  ספק  שהיא  דמות  עם  מזוהים  האלוהיות, 
עזר  בבחינת  ביותר  חשוב  תפקיד  ניתן  זו  לדמות  אלוהית. 
כנגדו של האל, בהיותה בעלת התפקיד הכפול, הן של מקור 
הוויה והן של הזנה לעולמות (כלומר, הדאגה להמשך קיומם, 
העמדתם). בחלק אחר של הדרשה רומז רב המנונא לזיהוי 
נוסף, דהיינו בין האילן לשבת, נקודת מרכז בתנועת הזמן, 
נקודה המזינה את כל הזמנים. תחת מעטה הציוריות של לשון 

הזוהר אנו מוצאים אפוא מעין דואליזם פוזיטיבי (המכונה 
לעתים במחקר בשם "ביניטריות" [binitarianism]), שעוסק 
(ולא מתוך  פעולה  עליונות הפועלות בשיתוף  ישויות  בשתי 
מאבק כמו במקרה של דואליזם ממש); לצדו של האל קיימת 
בעולם העליון דמות משיחית, הנתפשת כנקודת המרכז בזמן 
לגאול  שתצליח  עד  הזה  לעולם  פעם  מדי  ויורדת  ובמרחב, 
אותו. תפישה זו של המשיחיות היא קיצונית אף מזו המוצגת 
בשם רשב"י. חבורתו של רשב"י ציירה אותו כאדם המתעלה 
בחייו)  בעודו  (אפותאוזה  וקוסמית  על�טבעית  למעלה 
וממעלה זו שולט בעולם — כך בייחוד בסיפור "חניכתו של ר' 
חייא" (ח"ב, יד ע"א–טו ע"א). רב המנונא סבא, לעומת זאת, 
מתאר דמות אלוהית, שעיקר חיותה הוא כחלק מן העולם 
האלוהי וההיבט האנושי שבה ערטילאי לחלוטין, ובדרך כלל 
אינו נגלה כלל. הדמיון לנצרות הקדומה בשלביה הביניטריים 

(ראו ספרו של הורטדו [Hurtado]) מובהק כאן ביותר.
נשוב לבן איש חי. הוא מעמיד אמנם את כל העולמות 
ומזין אותם, אבל מסתבר שלא כך הדבר באופן קבוע ורציף. 
מצד אחד, הוא הזין את העולם היטב עד ש"שני מקדשים היו 
קיימים בגינו", כלומר שני "אריאל [אחד מכינויי המקדש] 
מואב [...] שהיו מהאב [מן השפע האלוהי] שבשמים". אבל 
ו"השפע  לכך, שאורו הסתלק כלפי מעלה,  גרמו"  "העוונות 
הוא  "כביכול  זו  ראות  מנקודת  נפסק".  מלמעלה  שנמשך 
[עצמו] הכה אותם והחריב אותם והשמיד אותם". "הכאה" 
קרתה  החטאים,  מחמת  השפע  הפסקת  אלא  שאינה  כזו, 
ממש.  כמשה  העיקרי  בגלגולו  גם  ולמעשה  פעמים,  כמה 
משה נולד במצרים ומשום כך גם נקרא "איש מצרי", "ושם 
גדל ושם עלה לאור העליון", אבל משה הוא שפגע בעצמו, 
על  לנו  מרמז  הכתוב  ייעודו.  את  לממש  הוא  ביכולתו  פגע 
אירוע זה בפסוק הקובע, כי הוא ש"הכה את איש מצרי", 
כלומר את עצמו (על�פי המשך הפסוק בשמ"ב כג כא). כמו 
במקרים המאוחרים יותר בהיסטוריה, גם אז גרמו עוונותיו 
של העם להסתלקות האור כלפי מעלה וגניזת "כל האורות 
שהיו מאירים להם", אבל הפעם הצטרף לכך גם חטאו של 
המשיחית  לדמות  סמל  הוא  הסלע  הסלע:  בהכאת  משה 
ובהכאתו גדע משה במו ידיו את שליחותו המשיחית. הדמות 
העוונות,  שריבוי  עד  העולמות  את  אפוא  מזינה  המשיחית 
בין אלה שלה ובין של העם, מפסיקים את שפעה, מחשיכים 
את העולם, ומסיגים את כל האורות אל מקורם. כל זאת עד 
למופע הבא של הדמות המשיחית, כגון דוד (ומשתמע שגם 
דמויות נוספות הופיעו או יופיעו). אם כן, דבריו אלה של רב 
המנונא מציינים תמורה נוספת במיתוס של הבהיר על האילן 
הקוסמי. אפשר לנסח תמורה זו בכמה דרכים: האפשרות של 
המרכזי,  הקוסמי  הכוח  אותו  של  בכוחותיו  וקיצוץ  מיעוט 
נפילתם,  למיעוטם,  האפשרות  בנטיעותיו;  וקיצוץ  האילן, 
שבירתם של כוחות קוסמיים נוספים; האפשרות לבגידתה 
המשיחיים.  ובתפקידיה  עצמה  בה  המשיחית  הדמות  של 
ממנו  מתרחק  או  המשיחי  לעידן  אפוא  מתקרב  העולם 
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במחזוריות קוסמית מסוימת, שאפשר לעקוב אחריה על�פי 
ההיסטוריה של דמויות המפתח, שעליהן מצביע רב המנונא 
סבא — משה, דוד ואחרים. לרעיונות אלו יש גלגולים רבים 
או  למשל,  האר"י,  בקבלת   — יותר  המאוחרת  בהיסטוריה 
בשבתאות, או בהגות חב"ד, ולא כאן המקום להרחיב בכך.

הינוקא בזוהר

של  לזמנו  מאוד  סמוך  סבא",  המנונא  "רב  הסיפור  על�פי 
הסבא מתגלית "המשכה" נוספת של "'הנר הדולק", והכוונה 
הקדוש",  המאור  של  "בנו  האיתן",  "הסלע  של  לבנו  היא 
(להבדיל  עצמו  סבא  המנונא  רב  של  הביולוגי  בנו  כלומר 
מגלגולו הרוחני). כמה וכמה סיפורים בזוהר עוסקים בדמות 
זו והמפותח שבהם מכונה (על שם הפרשה שבה הוא משובץ) 

בשם "ינוקא דבלק" (ח"ג, קפו ע"א–קצב ע"א). 
ממסעותיהם  באחד  במקרה  הזדמנו  זה  סיפור  על�פי 
שניהלה  לאכסניה  רשב"י  של  מחבורתו  אחדים  חברים 
אלמנתו של רב המנונא סבא. עם האלמנה התגורר גם הינוקא 
— בנם היחיד, ילד כבן חמש (ואולי יש כאן גם רמז לנישואיה 
המאוחרים של הדמות הזוהרית, בדומה למסופר על האמורא 
הבבלי שנשא שם זה — קידושין כט ע"ב). אף שהאב הקריב 
באותו  דווקא  הנה  כחמר,  הקשה  בעבודה  בנו  למען  עצמו 
היום ויתר הילד על לימודיו בבית�הספר ונותר בבית. הילד 
הותיר על החברים רושם עצום כילד�פלא וכדמות משיחית. 
הוא זימן את אורחיו לארוחה והפליא לדרוש בתורה. הילד 
היה כה מחונן, עד כי בחתימתו הפורמלית של הסיפור נאמר 
אולם  ימים.  יאריך  שלא  מעיד  שהדבר  רשב"י,  של  בשמו 
לסיפור זה צורפה חתימה קצרה נוספת ובה מתרחש מהפך 
רצון  "יהי  זאת:  כל  למרות  רשב"י מברך  בלתי�צפוי, כאשר 
שאמו לא תראה בו צער. וכן היה". על�פי פירושו של ישעיה 
— הוא בירך  תשבי, שצורף לתרגום הסיפור במשנת הזוהר 
את האם שלא ימות בעודה בחיים. מחתימה שנייה זו נראה 
והאריך  בפשטות, שהילד לא מת, אלא התבגר ככל האדם 
הטקסט  ביקורת  של  ראות  מנקודת  שהאריך.  כמה  חיים 
אפשר לטעון, כי קיומן של שתי חתימות מעיד על התערבותו 
של עורך מאוחר, שמצא לנכון להפך את מסריו המקוריים של 
הסיפור. תופעה ספרותית כזו אינה יוצאת דופן בזוהר. קיימים 
הוספת  על�ידי  בזוהר  סיפור  נערך  שבהם  דומים,  מקרים 
חתימות חדשות: למשל, בחתימות השונות של האדרא רבא 

או של הסיפור הנזכר לעיל על אודות כפר טרשא.
בסיפורי  הינוקא  של  בשמו  המובאות  הדרשות  על�פי 
הזוהר השונים, הרי שביסודות רבים הוא ממשיך את דרכו 
הן  במיוחד  רבה  חשיבות  מייחס  הוא  אביו  כמו  אביו.  של 
שמע.  לקריאת  והן  לה,  הנלווים  כל הטקסים  על  לסעודה, 
כמו אביו הוא נוטל, למשל, כוס של ברכה בשתי ידיו ורק 
אחר כך מעבירה לימינו, בעוד שאחרים בחבורה נהגו ליטול 
לתורה  רומז  הוא  גם  ע"א).  רנ  (ח"א,  בלבד  בימינם  אותה 

משיחית המתמקדת בדמותו הקוסמית של משה — "הבריח 
התיכון [...] סוד משה [...הוא] גדול ונעלה מכולם. בו קיימים 
ה"ינוקא  על  מבוססים  הדברים  ולהלן  (כאן  האחרים" 
דבלק", אלא אם צוין אחרת). בדומה לאביו, תפישת העולם 
הולך  אחרא  וסטרא  דואליסטיים,  גוונים  בעלת  היא  שלו 
אחר הקדושה "כקוף אחר בני אדם". אולם הינוקא מרחיב 
בעניין זה יותר מאביו ובייחוד מאמץ את דימויי המלחמה 
קכז  (ח"ג,  נאמר  שם  רבא",  "האדרא  בפתיחת  המצויים 
ע"ב): "התכנסו חברים לבית האדרא לבושי שריונות, חרבות 
 [...] בחכמה  בעצה,  בהכנותיכם,  הזדרזו  בידיכם.  ורמחים 
לחברים  הינוקא  בין  במפגש  המלך".  את  עליכם  המליכו 
מלחמה  גם  אלא  התורה,  של  מלחמתה  ורק  אך  זו  אין 
השונות  בהתגלמויותיהם  ובייחוד  בכלל,  הרע  בכוחות  עזה 
כעמים העוינים לישראל (עמון ומואב מובאים שם כדוגמא). 
בדו�שיח המתפתח ביניהם — חצוף, מתגרה ומתובל בהומור 
חץ  וחרב,  רומח  שונים:  כלי מלחמה  להזכיר  הוא מרבה   —
וקשת, מגן וצינה וכן אבני קלע. הקו המשיחי של רב המנונא 
נוקמת  משיחיות  של  לקו  בנו  של  בפיו  אפוא  הופך  סבא 

ולוחמנית, גם אם הוא עטוף במעטה ספרותי נאה וסמלי.
נוספת:  בצורה  חומה  שוב  אציב  הלאה  שאמשיך  לפני 
בסבך  אחיזתנו  התמוססות  כנגד   2 מס'  ביניים  סיכום 

המפותל של התגלמויות דמותו של משה:

כינויה 
של 

הדמות

הגוף 
הספרותי

זהותה של הדמות 

משה = 
רעיא 

מהימנא

הסיפור 
הזוהרי 

המכונה 
'רב המנונא 

סבא'

משה הוא אור אלוהי הנמשך 
לעולם הזה ומתגלם בדמויות 

משיחיות שונות; כל אחת נמשכת 
מן האור הראשון והיא בחזקת 

'בנו':
משה המקראי א. 

בניהו בן יהוידע בן איש חי ב. 
דוד המלך ג. 

רב המנונא סבא, ממייסדי חוג  ד. 
הזוהר

הינוקא, בנו של רב המנונא  ה. 
סבא

דמויות משיחיות נוספות  ו. 
בעתיד

תיקוני זוהר: "הינוקא הזה הוא אני"

ונעיין  נשוב עתה אל המקובל האנונימי, בעל תיקוני זוהר, 
בסיפור שנדפס בעקבות מהדורת מנטובה בפרשת עקב (ח"ג, 
רעא ע"א–רעד ע"א), תחת הכותר — "רעיא מהימנא", כלומר 
כחלק מחיבורו של בעל תיקוני זוהר הקרוי בשם זה. חשוב 
מצאתי  לא  בדפוס,  זה  כותר  של  קיומו  למרות  כי  לציין, 
את הסיפור באף אחד מכתבי היד המחזיקים את ה"רעיא 
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מהימנא" כטקסט עצמאי בנפרד מן הזוהר (אם כי מצאתי 
אותו בכמה עדי�נוסח בסמוך לכמה קטעים אחרים מתיקוני 
אך  מנטובה,  דפוס  של  זמנו  בן  קרמונה,  בדפוס  כך  זוהר; 
בדרך�כלל לא תלוי בו, וכן בכתב יד ניו�יורק, בית�המדרש 
לאור   .(24 נאופיטי  ותיקן  יד  ובכתב   ,Ms. 2076 לרבנים 
פרטים אלה נראה, שאכן יש לראות בו חלק מספר תיקוני 
תיארוך, שכן תיקוני  זוהר. חשיבותה של קביעה זו כרוכה בַּ
זוהר כבר מכיר את ספר הזוהר, אבל יש בו גם חישובי קץ 
לשנת 1312, ומכאן שנכתב בערך בעשור הראשון של המאה 
הארבע�עשרה. לעומת זאת, ברעיא מהימנא יש חישובי קץ 
המאה  של  השני  בעשור  שנכתב  נראה   ,1325-1324 לשנים 

הארבע�עשרה או באמצע העשור השלישי.
סיפור זה של פרשת עקב, שעתה אני טוענת שהוא שייך 
הארבע� המאה  של  הראשון  בעשור  ונכתב  זוהר  לתיקוני 
ועיבודים,  מובאות  באמצעות  בבירור,  מתייחס  עשרה, 
לסיפורי הזוהר הנזכרים, אשר נכתבו בסוף המאה השלוש�

עשרה וסיפרו על רב המנונא סבא ועל בנו הינוקא.
רשב"י  בין  מפגש  מתאר  עקב  בפרשת  הנדפס  הסיפור 
לרעיא מהימנא, ועתה שתיהן דמויות החיות בו בזמן בעולם 
הזה. הקריאה המקובלת בקרב החוקרים רואה ברשב"י של 
סיפור זה את כינויו של מנהיג חבורה (ואיננו יודעים באיזו 
בשלהי  בקסטיליה  הפועל  היסטורית)  בדמות  מדובר  מידה 
המאה השלוש�עשרה, ואילו ברעיא מהימנא (כמוסבר במבוא 

גלגוליה מאז משה  לעיל) כשמה של הדמות המשיחית בכל 
רבנו, אבל בייחוד כשמו של המקובל האנונימי, בעל תיקוני 
זוהר. על�פי סיפור זה, רשב"י מעלה זיכרונות מאותו ביקור 
באכסניה של אלמנת רב המנונא. הוא מספר לרעיא מהימנא, 
כלומר למחברנו, כיצד התפעלו החברים מדרשותיו של הינוקא 
ואף השתטחו בפניו. לפתע פתאום אוחזת את רשב"י תובנה 
פונה  חדשה ומפתיעה. בדברו על דרשותיו של הינוקא הוא 
לרעיא מהימנא, כולו נרעש, ואומר לו: "ודאי אין אדם שיאמר 
הינוקא  כלומר,  אתה".  אלא  הינוקא]  [דרשות  אלו  דברים 
והרעיא מהימנא חד הם! לכאורה אין בטענה זו משום חידוש, 
שהרי בסיפור "הינוקא דבלק" (סיפור מן הזוהר) כבר נאמר 
זאת  בכל  החברים",  בין  רֹווח  אינו  זה  ש"סוד  אף  כי  עליו, 
אחדים מהם יודעים, ש"אור ההמשכה של אביו [של הינוקא] 
מאיר עליו"; כלומר, כפי שאביו אינו אלא אחד ממופעיה של 
אלא  הינוקא.  אף  כך  מהימנא,  הרעיא  המשיחית,  הדמות 
שהפעם מדובר בכתביו של מחבר תיקוני זוהר, אשר אף הוא 
עתה,  ולטענתו  הזה,  הזמן  של  מהימנא  כרעיא  עצמו  רואה 
כאשר הוא מביא את רשב"י כתנא דמסייע, הוא הוא הינוקא, 
בנו של רב המנונא סבא. רשב"י ממשיך בדבריו, אשר ללא 

ספק משמשים כאן כשופרו של בעל תיקוני זוהר: 
כגלגל  בגלגול,  מהימנא]  רעיא  [היית,  ודור  דור  בכל 
המתהפך לכמה גוונין, ולא נגלית אלא בדור שניתנת בו 
דור  בכל  המאירה  כשמש  הוא  [...] אתה  ידך  על  תורה 
ודור [...] אתה הוא שמאיר בשישים רבוא בכל דור ודור 
[ראשי תיבות —  "מה שהיה הוא שיהיה"  [...] לקיים 

מש"ה, קה' א ט].
גם  אבל  התורה,  את  משה  נתן  המשיחי  מתפקידו  כחלק 
בהקשר  חדשה.  תורה  ונותן  שב  הוא  הבאים  במופעיו 
וכך  נתן תורה חדשה,  הטקסטואלי הנוכחי הינוקא הצעיר 
נעשה  הדמויות  בין  הזיהוי  זוהר.  תיקוני  בעל  מיודענו,  אף 
מטמורפוזה  היא  כאן  שמשמעותו  "גלגול",  המונח  בעזרת 
לכמה  המתהפך  "כגלגל  מסוימת,  דמות  של  ונשנית  חוזרת 
גוונין". ועוד מדגים שם הטקסט מטמורפוזה זו באופן הבא, 
בדומה למסופר ב"פרק גן עדן" על נשמות המתים: "שאתה 
נכנס  שאדם  עדן  גן  של  מחיצות  ארבע  כעין  הוא  [משה] 
בהם. שכאשר אתה במחיצת תינוקות [אתה] נעשה תינוק, 
ובמחיצת נערים — ונעשה נער, ובמחיצת בחורים — ונעשה 
המשיחית  הדמות  זקן".  ונעשה   — זקנים  ובמחיצת  בחור, 
לובשת אפוא צורה ופושטת צורה; היא מדלגת על קווי הזמן 
לתוכו.  ומתכנסת  וחוזרת  העבר  מן  מגיחה  ההיסטוריים, 
לעתים היא מופיעה כזקן, כמו משה רבנו, או כרב המנונא 
המנונא  רב  של  בנו  הינוקא  כמו  כתינוק,  לעתים  סבא. 
סבא. ולעתים, כפי שנראה להלן, כנער או כבחור. אבל בכל 
המופעים השונים הללו — עדיין הדמות היא אותה הדמות, 
ופעולתה, תהא צורתה החיצונית אשר תהא, תמיד משיחית. 
וכדי שנוכל להמשיך ולעקוב אחר הגבולות המטושטשים בין 

הדמויות, שוב אציב חומה בסיכום מס' 3:

קטע מתו� "איל� ארו�", דיו וצבע על קל�, איטליה, 1600 בקירוב 
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הגוף 
הספרותי

כינוין של 
הדמויות

הנפגשות 
בסיפור

זהותה של הדמות על�פי 
עדותו של בעל ת"ז

הסיפור 
בפרשת 

עקב, הנמנה 
עם ת"ז 

מנהיג בחוג הזוהר בימי�רשב"י
הביניים (כבסיכום 1)

משה =
רעיא 

מהימנא

במהלך הסיפור עומד רשב"י על 
הזהות בין 3 הדמויות הבאות:
משה המקראי (כבסיכום 1) א. 

דמות משיחית בת  ב. 
זמנו, דהיינו מחבר ת"ז 

(כבסיכום 1)
הינוקא, בנו של רב המנונא  ג. 

סבא (כבסיכום 2)

כלומר רשב"י (ואנחנו 
בעקבותיו) מבין ש — 

משה = דמות משיחית בעבר, 
בהווה ובעתיד = בעל ת"ז = 

הינוקא

כך,  ומשום  רבים,  כתבים  אחריו  הותיר  זוהר  תיקוני  בעל 
מתוקף היותו מחבר, אין ספק בהיסטוריות של דמותו. מה 
בפרשת  המופיע  הסיפור  במסגרת  דבריו  אותנו  מלמדים 

"עקב"? 
אנו יכולים לבחור בפירוש ספרותי: ההתעמקות בסיפור 
הנפרש לפנינו מובילה למסקנה, כי בעל תיקוני זוהר מגלה 
דמותו  עם  רק  לא  הזדהותו  בדבר  העצמית  תודעתו  את 
עם  גם  אלא  מהימנא,  הרעיא  של  והערטילאית  המשיחית 
דמות אגדית מופלאה בת זמנו — הינוקא. הוא מספר סיפור 
הרוחני,  מעמדו  ואת  שמו  את  כול  בעיני  להאדיר  המיועד 
ואגב כך מנכס לעצמו את האגדות המרהיבות המתהלכות 
העל� הדמויות  על  פועל,  הוא  שבמסגרתה  הזוהר,  בתנועת 

טבעיות, רב המנונא סבא והינוקא. 
ואפשר לבחור בפירוש היסטורי: על אף לבושה האגדי, 
עדותו של בעל תיקוני זוהר עדות היא, והוא הוא הינוקא, 
אשר גדל, התבגר והפך לכותב יוצר ופורה שכתב את תיקוני 
רעיא מהימנא וחיבורים נוספים. הינוקא ואביו הם  זוהר, 
דמויות היסטוריות, אף שתיאוריהם בזוהר הצטעפו בצעיף 
ר  על�טבעי, ואף שאיננו יודעים את שמן האמיתי. על�פי הסיפֵּ
האוטוביוגרפי שהוא חלק עמנו לאחר התבגרותו מתברר, כי 
ילדותו הייתה פרק מכונן בחייו. הינוקא התייתם בינקותו 
רב  ועל�ידי  אמו  על�ידי  וטּופח  המנונא,  רב  הזקן,  מאביו 
עלום בשם ר' שמעיה החסיד. כאדם מוכשר באופן יוצא מן 
הכלל וכבנו של אחד ממייסדי התנועה ובכיריה, הפך לאחד 
מ"נסיכי הזוהר" ואף זכה להערצת החברים, שבעיניהם הוא 
ואביו נחשבו לדמויות משיחיות (ואין ֵתמה אם גם בבגרותו 

בפרשת  הסיפור  באמצעות  ובכן,  בכך).  להאמין  המשיך 
הינוקא   — בפנינו  שמכריז  הוא  זוהר  תיקוני  בעל  "עקב", 
את  כתבתם  עלי  אני;  הוא  סבא,  המנונא  רב  של  בנו  הזה, 
את  שטיפחתם  ואתם  כל�כך  הערצתם  אותי  סיפוריכם; 
אלא  רשב"י,  שניבא  כפי  מתתי  לא  המשיחיות;  תקוותיי 

התבגרתי ועתה אני הוא שכותב את תיקוני זוהר. 
נוכח הזיהוי (ההיסטורי או הספרותי) בין הינוקא, בנו 
של רב המנונא סבא, לבעל תיקוני זוהר, מן הראוי לשים לב 
בולט  באופן  ניכרות  והינוקא  הסבא  של  שתורותיהם  לכך, 
ביותר בכתביו של המקובל האנונימי. כמותם אף הוא לא 
עסק בטקסים אקסטטיים בנוסח האדרות, אלא בכוונותיהן 
הקבליות של המצוות והתפילות. בתוך המכלול הגדול של 
כמו  אותם,  שעניינו  לנושאים  תשומת�לב  ניכרת  כתביו 
חשיבותן של סעודות המצווה (למשל, בפרשת עקב, הנזכרת 
לעיל) קריאת שמע (ח"ג, רנח ע"א [ר"מ] ועוד), ותפילין (שם 
ועוד). הקו המשיחי של הסבא הולך ומתעצם בכתביו של בעל 
תיקוני זוהר ומתמקד — כאמור לעיל — באופן בולט ביותר 
ומרחיב  הולך  גם  הוא  זאת,  עם  הנוכחי.  ובגלגולו  במשה 
מאוד את הקו הלוחמני (שניווכח בו להלן בסיפור "הנסיכה 
במגדל" ובעשרות מקומות נוספים) שניכר בראשונה בדברי 
הינוקא, אגב השימוש בדימויים של כלי מלחמה. דומני כי לא 
במקרה חביבות עליו דווקא אבני הקלע והן נזכרות אין ספור 
פעמים בכתביו: ככלי וכדימוי הן מאפיינות את פעולתו של 
היחיד, יותר מאשר קבוצת לוחמים מאורגנת, והולמות בכך 
את העצמאות והאינדיבידואליסטיות שבדרכו, בצד ההיבט 
מתוארת  המוסיקה  אפילו  בדבריו.  הכבושה  האלימות  של 
מן  שניתרות  האבנים  זה:  סמל  באמצעות  קרובות  לעתים 
הקלע עד לאין סוף מייצגות את ההתעלות הרוחנית, שאותה 
זוהר לעתים קרובות באמצעות התפילה  חווה בעל תיקוני 
והמוסיקה, אך נושאות בחובן גם מסר של אלימות ויריבות. 
ככלל, קבלתו של בעל תיקוני זוהר עשירה לאין ערוך מזו של 
הסבא (לפחות על�פי מה ששרד בידינו) ועל כל צעד ושעל 

ניכרת בה השפעתה של קבלת הזוהר הבשלה.

העלם והנסיכה 

צירוף המאפיינים — הזדהותו של בעל תיקוני זוהר, הן עם 
הרעיא מהימנא (הוא משה) והן עם בנו של רב המנונא, בצד 
תחושת התמורה המתמדת של אישיותו — עשוי לשפוך אור 
חדש על אחד מן הסיפורים הנדפסים כחלק מתיקוני זוהר. 
עמוס  על�ידי  בעבר  ונדון  גרסאות  בכמה  קיים  זה  סיפור 
גולדרייך ויהודה ליבס. פעם אחת הוא נדפס כחלק מתיקון 
(מב  (כט ע"ב-ל ע"א); פעם אחרת — כחלק מתיקון כא  יג 
תיקוני  בכרך  הנדפס  בחלק   — נוספת  ופעם  ע"ב),  ע"ב-מג 

זוהר חדש, דף צז, ט"ב עד לקטיעתו בדף קב ט"ב.
ותיקון  יג  תיקון  ביבליוגרפית:  בהערה  שוב  נפתח  אבל 
כא נדפסים כמובן במרחק טקסטואלי רב זה מזה, אולם כל 
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תיקוני זוהר, עלינו  עוד לא קיימת מהדורה ביקורתית של 
כפי שלמדנו כבר מהחוקר  על�פי האפשר.  יד  לעיין בכתבי 
בעריכות  היד  בכתבי  מופיעים  זוהר  תיקוני  גילר,  פנחס 
הטקסט  של  הפנימי  סדרו  את  המארגנות  ומגוונות,  שונות 
העריכות  מן  וכמה  כמה  דווקא  לחלוטין.  שונות  בצורות 
 ,206 ותיקן  יד  בכתב  למשל  (כמו  יחסית  באופן  הקדומות 
שני  את  מציבות  החמש�עשרה)  המאה  מן  ביזנטי  יד  כתב 
הטקסטים — זה של תיקון יג וזה של תיקון כא — ברצף אחד, 
על�פי  עליהן.  אסתמך  ולכן  ומשמעותי,  רציף  אחד  כסיפור 
עריכות אלו יש אפוא לדון בשתי גרסאות, ולא בשלוש, של 
אותו הסיפור: האחת היא זו העולה מן הצירוף בין תיקון יג 

ל�כא והאחרת היא זו הנדפסת בתיקוני זוהר חדש.
מספר  ל�כא  יג  תיקון  בין  הצירוף  מן  הנוצר  הסיפור 
על  לסיפור  בדומה  באוויר,  הפורח  במגדל  הגרה  נסיכה  על 
"העלמה שאין לה עינים" (ח"ב, צט ע"ב). העלמה מסתתרת 
לכובשה  ומנסה  ההיכל  את  וסובב  הולך  ואהובה  בהיכלה 
הדרך  בתיקונים,  כאן,  אבל  והאהבה.  התשוקה  באמצעות 
אלא  האהבה  בדרך  נכבשת  אינה  הנסיכה  מנוכרת;  יותר 
בדרך הקרב. בכל יום יוצא כרוז ומכריז, כי מי שיהרוג את 
הנחש יזכה בנסיכה לאישה, כלומר יגאל אותה משבייה. רבים 
יוצאים לקרב למענה — מושכים ידם בקשת, מכוונים חציהם 
ג'ורג' הקדוש  על  (בדומה לסיפור  ומנסים להורגו  אל הנחש 
שנלחם בדרקון). אך לנחש, הוא הסטרא אחרא, כפי שמזכיר 
של  מאוד  ארוכה  היסטוריה  כידוע  יש  עצמו,  זה  סיפור  לנו 
מלחמות, וראשיתן בזמנו של אדם הראשון, וטרם נמצא מי 
שהצליח להכריעו. הנסיכה, ואף זאת נאמר במפורש בסיפור, 

היא השכינה, ולו הייתה נגאלת היה העולם כולו נגאל. 
במהלך הדורות יצאו רבים למלחמה בנחש למען הנסיכה; 
שנוהגים  כמי  ומתוארים  המִגנים"  "בעלי  מכונים  הם 
כהולכים  כלומר  ובבתי�המדרש,  בבתי�הכנסת  להתכנס 
בדרך הנורמטיבית הידועה של התורה. למרות זאת, דרכם 
לא צלחה עד היום כלל ועיקר, ואף אחד מהם לא פגע בנחש, 
רב  של  בנו  גם  לעולם.  גאולה  הביא  ולא  בנסיכה  זכה  לא 
עם  יחד  המגדל  על  יושב  בעודו  כוחו:  מנסה  סבא  המנונא 
אותו  עתה  אבל  תפילותיו.  י  ִחֵצּ את  משלח  הוא  השכינה, 
"ינוקא", אלא עלם המכונה "העלם הצדיק".  אינו  בן כבר 
להפתעתנו מסתבר, שהנחש אינו מחשיב כלל את חַציו של 
כך  לבוא,  בעתיד  לו,  בניגוד  אולם  חולשתו.  מפאת  העלם 
 — זו  במשימה  מהימנא  הרעיא  יצליח  הסיפור,  לנו  מבטיח 
ִחצי תפילותיו יפלחו את כבדו של הנחש, והרעיא מהימנא 

יהפוך לארוסה של השכינה ויביא גאולה לעולם.
אולם, האם לא קבענו זה עתה את זהותו של בעל תיקוני 
זוהר, הן עם בנו של רב המנונא והן עם הרעיא מהימנא? אכן 
כן, אך יש לזכור גם את המאפיין הנוסף בתודעתו, דהיינו 

המטמורפוזיות המתמדת שבה. 
חולשה  על  אחד  מצד  לנו  לספר  אפוא  נועד  הסיפור 
התפקיד  את  לממש  היכולת  חוסר  על  בהווה,  וכישלון 

לבוא,  בעתיד  המובטח  השינוי  על  האחר  ומהצד  המשיחי, 
שיגשים  כרעיא מהימנא,  הצפויה של העלם  על התגלמותו 
את ייעודו ויהפוך לבן זוגה של השכינה. ומה מקור חולשתו 
הנוכחית של בנו של רב המנונא סבא, העלם הצדיק? נימוק 
שהבן  הטענה,  על  מושתת  זוהר  תיקוני  בעל  שמעלה  אחד 
ובסופו  ממנה  מה  במרחק  משתרך  החבורה,  אחר  "מזנב" 
והופך  נחלש  התפילות  מכלול  עמה;  מתפלל  אינו  דבר  של 
של  לזו  מצטרפת  אינה  שתפילתו  משום  פחות  אפקטיבי 
היא  מתוארת,  היא  כך  העני",  "תפילת  המתפללים.  שאר 
זו שאמורה לעטוף את שאר התפילות ולאפשר להן לעלות 
מעלה. דומני, שתיאור מעומעם זה בא להצביע, בין השאר, 
האם  לחבריו.  העלם  בין  ביחסים  מסוים  חברתי  קושי  על 
ואולי  ביניהם?  המפגש  על  שמקשה  פיסי,  בריחוק  מקורו 
מרומזת כאן ראשית ההתנערות של החבורה ממנו? החוקרים 
יצחק בער, ישעיה תשבי, עמוס גולדרייך ויהודה ליבס תיארו 
לבין  בינו  בבגרותו  ששרר  החברתי  הניכור  את  בהרחבה 

החברים. האם כאן מופיעים אפוא ניצניו של הניכור?
אבל בעל תיקוני זוהר טוען, כי הנימוק העיקרי לחולשה 
והמפורשת  הנרמזת  טענתו  לגמרי.  אחר  תחום  מתוך  צמח 
 — המקראי  הפסוק  באמצעות  מוצגת  אחת  ובעונה  בעת 
יב),  לט  (בראשית  החוצה"  ויצא  וינוס  בידה  בגדו  "ויעזוב 
של  ממחקרו  למדנו  כבר  פוטיפר.  ואשת  יוסף  על  כמסופר 
זרע  שפיכת  על  התוודה  זוהר  תיקוני  בעל  כי  גולדרייך, 
זה  לשווא, אבל עתה התמונה הברורה המצטיירת מנימוק 
היא, שאותו עלם נכשל בקרבה בלתי�רצויה עם אישה לא 
יהודייה, המוגדרת בטקסט כעובדת עבודה זרה (האם הרמז 
הוא לנוצרייה?), ויצא בעקבות זאת לגלות ממקומו וכמובן 

גם מחבורתו. 
ממחקרו של יצחק בער למדנו, כי בשלהי המאה השלוש�
עשרה התעוררה בספרד תנועת תשובה גדולה, שהמקובלים 
היו מתומכיה הנלהבים, ואחד מיעדיה היה ניתוק הקשרים 
של  מאושיותיה  הצדיק,  העלם  כי  נראה  זרות.  נשים  עם 
זה  רגיש  בעניין  דווקא  נכשל  המצטמקת,  הזוהר  חבורת 
ונאלץ לשלם מחיר אישי כבד — לכפר על עוונו בכך שייצא 
ולנדודים. אגב כך התנתק מן החבורה, שלתמיכתה  לגלות 
זו לא נעשתה בשיא  נזקק. פרידה  הרוחנית והחברתית כה 
ההרמוניה האישית בינו לבין החברים, אלא בשעה שכעסים 
המשותפת)  התפילה  של  בהקשר  לפחות  (שהתגלו  כלשהם 
התחילו כבר להעיב על האווירה ולכרסם בה. קרוב לוודאי, 
ועוד  עוד  ליבו את אש הכעסים  לגלות  שהקשיים שהתלוו 

בשנים שלאחר מכן.
זו  במגדל",  "הנסיכה  סיפור  של  אחת  גרסה  כאן  עד 
 .1312 שנת  לפני  שנכתב  זוהר,  תיקוני  בספר  המופיעה 
שנכתב  חדש,  זוהר  תיקוני  בספר  מופיעה  האחרת  הגרסה 
זה  בסיפור  ניכר   .1313 שנת  לפני  עדיין  אך  יותר,  מאוחר 
אחדים  הקודם:  הסיפור  של  טקסטואלי  עיבוד  שהוא 
ממשפטי המפתח חוזרים ומופיעים בשני הסיפורים, כאשר 
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לעתים זה עשיר בעניין מסוים וזה עני, ולעתים להפך. אבל 
בשני עניינים בולט ההבדל בין הסיפורים: ראשית, הסיפור 
המאוחר אינו מציג אחדים מפרטי היסוד של הסיפור (ואגב, 
דווקא את הציוריים שבהם). כך למשל, הכרוז אמנם מכריז 
המידע  על  מדלג  אבל  הנסיכה,  למען  בנחש  המלחמה  על 
הבסיסי, שהיא נמצאת במגדל — האם מפני שפרט זה כבר 
"ידוע"? שנית, בסיפור המאוחר נעדרת רמיזה כלשהי לבנו 
של רב המנונא סבא, שלא לומר לחולשתו בהבאת הגאולה. 
כניגוד לרעיא מהימנא, הצפוי להביא את הגאולה, מוצבים 
ובבתי� "בעלי המגינים", המתכנסים בבתי�כנסת  עתה רק 

"פסקות  של  הרגילה  בדרך  השכינה  למען  ונלחמים  מדרש 
כי  נראה,  פניו  על  ט"ד).  (צט  ובחמורות"  בקלות  (פסקים), 
בעל תיקוני זוהר מטיל את כל האחריות על אחרים, מתנער 
מן התחושה האישית של אשמה, ועל כן יכול גם להתעלם 
מתיאור כישלונותיו (המיניים או האחרים). התמונה הופכת 

פשטנית ובינארית — כישלונם החוזר ונשנה של כולי עלמא 
מול התקווה שמציב (גילומו האישי כ)רעיא מהימנא. כחלק 
כלפי  והאנטגוניסטי  האגרסיבי  הטון  גובר  זו  מבינאריות 
קהילתו ובא לידי ביטוי, למשל, בדומיננטיות הקיצונית של 
לכל  כמעט בהקשר  זה  אבני הקלע, שמופיע בטקסט  משל 

עניין ועניין.

מתאולוגיה וספרות אל ההיסטוריה?

היהודית  במיסטיקה  העיקריים  הזרמים  על  ספרו  בפתח 
שלום,  גרשם  טען   (Major Trends in Jewish Mysticism)
בתאולוגיה,  עוסקים  הזוהר)  (ובהם  הקבליים  שהטקסטים 
ולצערו, בניגוד לנצרות, הם חפים מכל היבטים אישיים או 
טענות  מתלמידיו  רבים  גם  טענו  בעקבותיו  אוטוביוגרפיים; 
דומות. עם זאת, בשנים האחרונות (דווקא בעקבות התפתחות 

מצור על "טירת האהבה": אבירי� תוקפי� טירה, שעליה מִגנות גבירות באמצעות ורדי�; דימוי רווח בימי
הביניי� לנישואי� ולאהבה חצרונית, איור 
לכתב יד, לפני שנת 1340
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הטקסטים  של  הספרותיים  ההיבטים  להדגשת  הנטייה 
הקבליים בכלל, ושל הזוהר בפרט) השתנתה המגמה ונחשפו 
עוד ועוד היבטים אישיים המוצפנים בטקסטים. בין מבשריו 
ייחד  כאמור,  אשר,  בער  יצחק  היה  זה  קו  של  המוקדמים 
בכתביו  הצפין  זוהר  תיקוני  בעל  כי  לטענה,  נרחב  מקום 
תודעה משיחית�אישית אקוטית, המזהה בינו לבין משה, הוא 
הרועה הנאמן (רעיא מהימנא). לעיל הצעתי, כי המחבר הוסיף 
רב  של  בנו  לבין  בינו  לזהות  גם  וטען  זו  משוואה  והרחיב 
עלם. כמו כן הצבעתי על שתי  המנונא סבא, בין כינוקא ובין כְּ
ילדותו המוגנת והמטופחת  פרשיות מרכזיות בחייו: תחילה, 
של בעל תיקוני זוהר על אף יתמותו. אישיותו עוצבה במסגרת 
ויצירתית, שהצליחה לראות באירועי חייה  חברתית תומכת 
שיקוף של אירועים קוסמיים, אלוהיים בטבעם. על�פי הסיפר, 
הוא טיפח רגישות גדּולה, כילד פלאי בנו של זקן פלאי, שכל 
חבריהם קשרו להם את כתריה של גאולת ישראל. אבל הכול 
ירד לטמיון בפרשה המאוחרת יותר, כאשר התבגר ונסחף אחר 
יצריו. הוא אמר שלא היה שם כלום — היא, האישה הזרה, 
התחילה והוא ברח, ובכל זאת יצא לנדודיו לכפר על עוונו, 
מודאג שמא יצר בכל זאת "ערב רב" (ילדי תערובת). וכך מצא 
וכה  בדרכה  אותו  שחינכה  החבורה,  מן  ומוקע  נטוש  עצמו 

טיפחה אותו, מיטלטל בדרכים בעליבות הנפש והגוף. 
ישנן שתי אפשרויות לפירושם של תיאורים אלה. אפשר 
להישאר בתחום הספרותי: מכלול ספרות הזוהר הוא סדרה 
בעל  וגם  אמן,  ביד  זה  אל  זה  המתייחסים  סיפורים  של 
כי תחת מעטה  זו. אבל דומה  זוהר תרם למתכונת  תיקוני 
ספרותי זה הוא גם הצליח לגלות לנו טפח מחייו, אף אם 
כיסה טפחיים בעודו חומק ועובר בין הזהויות השונות של 
בראשית  דהיינו  פעל,  זוהר  תיקוני  שבעל  בעת  אישיותו. 
המאה הארבע�עשרה, אין בעולם היהודי טקסטים הראויים 
להיקרא אוטוביוגרפיות; לכל היותר נמצא "אגודוקומנטים" 
egodocuments), מונח שטבע ההיסטוריון היהודי ההולנדי 

מדי  מבצבץ  שמהן  תעודות,  כלומר   ,([Presser] פרסר  ז'ק 
מנהל  חרגו  לעתים  מרצון.  שלא  או  מרצון  ה"אני"  פעם 
החשבונות או מעתיק כתבי יד מן השורה וסיפרו על עצמם 
הזדמנות  אדם  של  צוואתו  הייתה  לעתים  משפחתם,  ועל 
והערכים  תולדות החיים  או את  על העץ המשפחתי  לספר 
האישיות  חוויותיו  על  גם  המקובל  רמז  לעתים  החשובים, 
ולא הסתפק בתאולוגיה מופשטת. בעל תיקוני זוהר לא כתב 
"אגודוקומנט" ישיר וגלוי; הוא כתב טקסט הנראה כטקסט 
תאולוגי�משיחי, פיתוח של התאולוגיה המוצגת בזוהר. אך 
דופן  ויוצא  ייחודי  טקסט  יצר  שהוא  בכך,  להבחין  אפשר 
לתקופתו — הוא הצליח לקודד אותו כך, שאישיותו תוכל 
להסתתר תחת כנפיה של סימבוליקה קוסמית, א�פרסונלית, 
מחייו  פרטים  וכמה  הסוערים  לרגשותיו  ִאפשר  בעת  ובה 

להגיח מבין החרכים.
למרבה הפלא, כתיבה מקודדת זו דומה באופייה במידה 
ייסורים אחר, אשר חי כ�400 שנה  רבה לכתיבתו של בעל 

נחמן  רבי  גם  לכאורה  מברסלב.  נחמן  רבי  יותר,  מאוחר 
ללא  כמעט  ומוסריים  תאולוגיים  ומדרשים  סיפורים  כתב 
בכתביו  לראות  שיש  ברור,  כיום  אבל  "אני",  לשון  נקיטת 
מסמך אישי מקודד, שמבין השיטין מבצבצת בו בעוז דמותו 
הוא בלבושה המשיחי. הדמיון בין שתי הדמויות מופלא: כך 
"רך  בשם  כונה  נחמן  (רבי  "ינוקות"  נחשבו  שתיהן  למשל, 
עד  להתעלות  כאמצעי  במוסיקה  האמינו  שתיהן  בשנים"), 
ושתיהן  משה  של  כגלגולו  עצמן  את  ראו  שתיהן  לאלוהי, 
רבי  מיניות.  וטומאה  טוהרה  של  בשאלות  עצמן  העסיקו 
בייחוד  נחמן מרבה להשתמש במכלול ספרות הזוהר, אבל 
בעל  של  דבריו  זוהר.  תיקוני  בעל  של  חותמו  אצלו  ניכר 
תיקוני זוהר על העלם המנסה להציל את הנסיכה באמצעות 
חצי תפילתו ניכרים בקביעתו של רבי נחמן, כי "עיקר כלי 
זינו של משיח הוא התפלה", ודמותו של רב המנונא ניכרת 
בקביעה, כי "צדיק הדור, הנקרא דג, זה בחינת משה משיח" 

(ליקוטי מוהר"ן, תורה ב). 
כלומר  היסטורית,  היא  לפירוש  השנייה  האפשרות 
של  הספרותי  הגיבור  סבא,  המנונא  רב  של  בנו  שהינוקא, 
כמה מסיפורי הזוהר, פסע החוצה מן הבדיון אל ההיסטוריה 
רעיא  זוהר,  תיקוני  בעצמו:  וספרים  סיפורים  כמה  וחיבר 
מהימנא ועוד. האומנם? הפרטים הנטווים בסיפורי הזוהר 
הצד  מן  זוהר  תיקוני  בעל  של  ובסיפוריו  האחד  הצד  מן 
עם  מתיישבים  ואף  אלה  עם  אלה  מתיישבים  אכן  האחר 
אותם פרטים היסטוריים שנצברו על מכלול ספרות הזוהר. 
כך למשל, קשה שלא להתרשם מן העובדה, שתיקוני זוהר, 
שנכתב כעשור לאחר סיפורי הינוקא שבזוהר "מעדכן" את 
הפרטים ואין הוא מתארו עוד כ"ינוקא", אלא כ"עלם". כמה 
רמזים מצביעים על כך, כי ייתכן שגם רב המנונא סבא היה 
דמות בשר ודם, מחֵבריה הבכירים (בגיל ובמעמד) של חבורת 
רב  של  ספרו  שמו,  על  הקרוי  הספר  של  ומחברו  רשב"י, 
המנונא סבא. קיומן של מובאות בכמה חיבורים בני הזמן, 
על  מעיד  לפסבדו�אפיגרפיה,  נטייה  בהם  שאין  כאלה  גם 
קיומו הממשי של ספר כזה ועשוי לרמוז גם על ההיסטוריות 
למשל,  נוספים:  פרטים  זו  מגמה  מחזקים  עוד  דמותו.  של 
ההתאמה בין הצגתו של רב המנונא סבא כאחד ממכונניה 
הממלוכים,  אל  (המשוערת)  ההתייחסות  לבין  התנועה  של 
או למורשתו התאולוגית של הרב יצחק הכהן, וכן ההתאמה 
בין כל אלה לידיעות על "תור הזהב" של חוג הזוהר משנות 
משה  רבי  של  פועלו  בימי  השלוש�עשרה,  המאה  של  ה�80 
מרשת  להתעלם  אי�אפשר  מאה.  אותה  סוף  ועד  לאון,  דה 
בין  הספרותיים  הקשרים  מן  שנטווית  הצפופה,  הפרטים 
כל הסיפורים — קשרים המעידים על ציר הזמן ההיסטורי 
באמצעותם  לעקוב  האפשרות  מן  או   — נכתבו  שבהם 
זוהר.  תיקוני  ובעל  הינוקא  הסבא,  של  התאולוגיות  אחרי 
עצם הפירוט והעקביות של התמונה המתגלית בדבריו של 
בעל תיקוני זוהר על חייו, על נדודיו, על המתחים שלו עם 
קהילתו ועל תקוותיו, מחזקים את העיגון ההיסטורי. כמו 
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כן, כיום ידוע לחוקרים, כי יש דמיון רב בין התאולוגיה של 
בעל תיקוני זוהר לזו של מקובל אחר שפעל בראשית המאה 
הארבע�עשרה — רבי יוסף אנג'לט. דמיון רב זה מעלה את 
האפשרות, שהיו ביניהם קשרים ישירים. אבל רבי יוסף זה 
כרוב חברי  ולא בממלכת קסטיליה,  פעל בממלכת אראגון 
בעל  של  דבריו  את  מחזק  הדבר  אין  האם  הזוהר.  תנועת 

תיקוני זוהר כי נדד מממלכה לממלכה?
הללו  הדמויות  לתיאורי  היסטורי  בסיס  יש  אכן  אם 
לראות  שנוכל  הרי  בזוהר)  המוצגות  אחרות  דמויות  (וכן 
באור חדש את מפעלה של תנועת הזוהר: אין זו רק היכולת 
תאולוגיה  (בצד  מרתקים  וסיפורים  יפים  ציורים  להמציא 
חדשנית), אלא היכולת להפוך דמויות היסטוריות לדמויות 
מיתיות ואגדתיות. אם אכן כך, הרי דווקא כאן טמון אחד 
מן ההיבטים היצירתיים המובהקים שלה — היכולת לראות 
את המיתי ואת האלוהי בתוך הסביבה המידית, האנושית, 
בחיים  לראות  היכולת  והקטנונית;  הקטנה  מטבעה,  הצרה 
ולבסוף  המופלא;  ואת  החזון  את  הגדּולה,  את  האפרוריים 
את  לשבות  המסוגל  בסיפור  זאת  כל  להציג  היכולת   —

לבבותיהם של בני דורות רבים. 
והתאולוגיה,  הבדיון  ממרומי  לרדת  אפוא  אפשר  האם 
שהם א�היסטוריים במהותם, אל ההיסטוריה? דומני, כי על 
הפרשנות  לטובת  הכף  הוכרעה  טרם  שהצטבר,  המידע  אף 
ההיסטורית. לפיכך נסתפק לעת עתה בקריאה המצומצמת 
מקודדים"  "אגודוקומנטים  אלה  בכתבים  הרואה  יותר, 
אפוא  נתבסם  כפתוחה.  ההיסטורית  האפשרות  את  ונותיר 
לעת עתה בפלאיה של הכתיבה הציורית והמוצפנת ובעולם 

הרגשי העז והסוער העולה ממנה.
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