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הקדמה: מצעדי התחביר הפנימי של המיתוס
במאמר זה אעקוב אחרי צעדי מיתוסים, מדרשים ופרשנויות מיסטיות של הנעל 
ביהדות, בשני מסלולים עיקריים: מסלול הפריון הנשי, המיטלטל בין חיים למוות, 
ינותח בחלקו הראשון של המאמר; המסלול המשיחי — הליכתו של הלך, של יהודי 
נודד, של משיח — יידון בסופו. במסלולים אלו אגלה הקבלות, הצטלבויות ולעתים 
כברת דרך משותפת לשניהם. אעסוק במגוון פעולות הקשורות לנעל: הליכה, 
נעילת הנעל, חליצתה ויש שאף תפירתה. כל המעשים האלה, הקשורים לנעל 
ולרגל הנועלת אותה ולמשטח האדמה המקבל את צעדיה, הופכים לייצוגים של 
תהליכים במציאות בין שמים לארץ: בין של יחסי גוף ונשמה, בין של יחסי זכר 

ונקבה, בין של יחסי רוחניות וגשמיות בכלל ובין של יחסי האדון והעבד.
)חז"ל(  יחס של חכמים  מיתיים של  יעסקו במרכיבים  הדברים שלהלן 
ומיסטיקנים )מקובלים( אל האובייקט. אך הדברים חורגים מהשאלה של הטענת 
חפץ במטען תיאוסופי או הלכתי. הם נוגעים לשאלת יחסי מיתוס וריטואל בעולם 
המקרא, בעולם החכמים ואצל המקובלים. לשם כך ראוי להקדים מעט על אופן 

הנגיעה במיתוס, השונה במקרא, אצל חז"ל ובקבלה.1 
המיתוס הוא שפה, הוא דיבור על דבר, הוא סיפור מעשה שאירע. הנכחתו את 
עצמו דרך ריטואל קשורה שוב ל"סדר2 דברים", דברים כדיבורים ודברים כעצמים 

1. גישתי לחקר יחסי מיתוס מקראי הגות חז"ל וקבלה היא רב–ערוצית. אני סבורה שבו בזמן מתקיימות בין גופי הידע והזמן האלה כל 

צורות היחס של מסורת ושבר, למן הדחקת והכחשת המיתוס ועד החייאתו. לפיכך, לטעמי, לעתים גישתו של שלום היא ההולמת 

ולעתים גישתם של ליבס אידל ופישביין היא ההולמת. הכול תלוי הדיון הנתון. לדוגמה, העמדה שחז"ל הם חונקי המיתוס והקבלה 

מחיה אותו )ראו: גרשם שלום, "מסורת וחידוש בריטואל של המקובלים", בתוך: פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, תרגום 

מגרמנית: יוסף בן שלמה, ירושלים: מוסד ביאליק תשל"ו(, ולעומתה, גישת הרצפים בתכנים )יהודה ליבס, "de Natrura Dei - על 

המיתוס היהודי וגלגולו", משואות, מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של אפרים גוטליב ז"ל, ירושלים: 

 Fishbane, Michael, Biblical Myth and Rabbinic Mythmaking, Oxford; New ;297-243 'מוסד ביאליק תשנ"ד, עמ

York: Oxford University Press, USA, 2005, pp. 67-69( וגישת הדגשת השאיפות התיאורגיות )משה אידל, קבלה: היבטים 

חדשים, ירושלים: שוקן, תשנ"ג, עמ' 52-51; 173-172( מחז"ל למקובלים. לשיטתנו, המקובלים — לא כולם, לא תמיד — עשויים 

לעמוד בזיקתם אל המקרא לא רק בזיקה של מציעי תובנה מיסטית לכתבי הקודש אלא גם בבחינת מאתרי שקיעי המיתוס ומנפיחי 

רוח חיים חדשה בהם; דהיינו, ובמילים אחרות, כמרחיבי הגדרת הקורפוס המיתי הקדוש הרלוונטי עבור רקימת המיסטיקה 

הקבלית. הערה נוספת בנוגע למיתוס אצל חכמים, חשוב להדגיש כי גם כאן ישנן שתי דרכים אצל חכמים: ישנם עניינים שניתן 

להגדירם כליבת המיתוס הרבני. הם מובילים דרך מלך של אמירה על הקב"ה, השכינה, יצרים ועוד; עם זאת אצל חכמים ישנו גם 

מצבור אמירות אגדיות שאינן קשורות למכלול אמירה ועמדה דתית כלפי ההוויה, אך ניתן בהחלט לראות בהם דוגמה להחזקת 

שקיעי מיתוס המודחקים והחייאתם בחלקים של המקרא.

2. "סדר" — המילה המקבילה לריטואל במינוח של הדת היהודית בשפה העברית, כעולה מצירופים קדומים שונים בלשון המשנה: 

סדר העבודה, סדר פסח וכד'. בהמשך חיי העברית והיהדות תהא זו המילה תיקון. לכל אחת מן המילים דגש שונה על תפקידו של 

הריטואל: כמייצב סדרים, כמתקן וכד'.

ריטואליים. השפה קשורה קשר הדוק לאפשרות הפעלתו ומימושו )אקטואליזציה( 
של המיתוס, ובאפשרות ההיפעלות על ידו, דהיינו אפשרות הנכחתו וחווייתו, היא 
מהווה הכלי והמדיום להעברת המיתוס. אשר על כן, גם אם ייתכן שדורות רבים 
ישמשו השפה או המילה האחת היחידה ככלי מאובן זמנית, הרי הם גם הכלי 
שמאפשר את גילויו מחדש של המיתוס, אשר ממשיך לפעול בכתבי הקודש כחלום 
שלא נפתר וכאיגרת שלא נקראה, עד שיבוא מי שאוזנו כרויה אל ההד. דרך הדיון 
במילה או במונח כזה משתקף אחד מן הערוצים המרובים שמתקיימת בהם זיקה 
ישירה בין הקבלה לבין המקרא. מעמד זה אפשרי לא רק למילה עתיקה וסתומה 
המשמרת את המיתוס המקורי, אלא גם לחפץ — לדוגמה, נעל — שהיה פונקציונלי 
בריטואל ששירת מיתוס נדון. כאן אתייחס לנעל כמסמן שיכול לקבל משמעויות 
רוויות ומשתנות וימחיש את עושר הפרשנויות דרך כתבי המקרא, הגמרא, חז"ל, 

המדרש והקבלה. 
גם אם לעתים תפקדו חכמים3 כמרדימים את המיתוס או מנטרלים אותו, 
הרי עצם ההלכה כמשמרת ריטואל שמרה על כוחו של המיתוס, ולּו כמודחק או 
מושהה. בקריאתם את המקרא, לעתים קרובות הציפו המקובלים4 את המיתוס אל 
פני השטח מחדש. לא תמיד כך הדבר, אך זו בהחלט אחת הזיקות של המקובלים 
למקרא, אשר מתאפיינת בכך שהקבלה מחלצת את כוחו המושהה של המיתוס 
המשוקע בתוך הריטואל ומציגה יכולת הפענוח של הריטואל, אשר משקפת את 
קיומה של מעין אינטואיציה מיתית או סימבולית הגלומה בנפשם של מיסטיקנים. 
ישנם מקרים שבהם ניתן להציג את יחסה הפרשני של הקבלה לתורה כביטוי של 
אינטואיציה מיתית המופעלת על טקסט, אשר משמר בתוכו שקעי מיתוס מובנים 
יותר או פחות; בדרך כלל פחות. האינטואיציה המיתית מחלצת אותם מהטקסט על 
ידי חשיפת משמעותם הפשוטה. דהיינו פשט הכתוב במקרה זה הוא אמירה אשר 
מלכתחילה מבטאת דרך חשיבה המתבטאת בסמלים ארכיטיפיים; האינטואיציה 
המיתית של הקורא, היונק גם הוא מאותם מאגרים סימבוליים של כתבי הקודש, 

חושפת אותם בדרך הישירה ביותר.
הדבר בולט בייחוד במערכת של מיתוס–ריטואל הקיימת בחוקי התורה. המבנה 
של מיתוס וריטואל משמעו נרטיב ופרקטיקה; סיפור וביצוע. אך לא תמיד הם באים 
יחד כצמד. לעתים מופיע מיתוס ללא ריטואל ולעתים מופיע ריטואל שעלינו לפענח 
את המיתוס השקוע בתשתיתו. לעתים חז"ל אינם מפתחים את הדיון בצד הנרטיבי 

3. יוצרי המשנה והתלמוד בארץ ישראל ובבבל.

4. המיסטיקנים שהתחלת פעולתם החברתית–היסטורית היא במאות השתים עשרה והשלוש עשרה בפרובנס ובספרד.
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של המיתוס ובמשמעויותיו האפשריות, אך תמיד, מעצם המבנה הנורמטיבי שבו 
קיום ההלכה משמעו ביצוע, פרקסיס מוגדר, נשמר הריטואל — גם אם הפרשנויות 
לכאן או לכאן גורעות, מוסיפות, משנות, מקהות או אפילו מנטרלות את עוקצו 
של המיתוס. הריטואל שנשמר הוא מעין "קופסא שחורה" של זיכרון ביצוע וזיכרון 
אובייקט שמשמרים רשת שבה עשויה לשוב ולהילכד התודעה )האפיסטמה של 
תקופה, במינוח של פוקו(. הרשת — או מוטב, החכה — היא האובייקט הריטואלי, 
העצם, החפץ, הפריט מהחיים החומריים, שיכול לשמש תמרור וחץ לשחזור רשת 

תודעתית שאבדה. במקרה הנוכחי, החפץ הזה הוא הנעל. 
תחילה נראה את ההקשרים, את מעגלותיה של הנעל: ההקשר האנושי 
הקונקרטי של רגליים, השארית הרמוזה שלהן — העקבות, ובמערך הסימבולי–
תיאוסופי של הקבלה — השכינה. הרגליים כסמל לסוף הזמן חודרות לתודעה 
היהודית דרך התמונות האפוקליפטיות של צלם, פסל או דמות אדם, המופיעות 
בספר דניאל )פרקים ב', ז', י'( וספר זכריה )י"ד, ד'(.5 בכל החזונות השונים של 
נביאים אלו מופיעות תמונות סטטיות של דמות, שניכרת הבחנה היררכית בין 
רבדים בגופה, המסמלים את העידנים ההיסטוריים, בין שזו דמות אלוהית ובין 
שזו דמותו של צלם.6 במסגרת תיאור מבני זה, הרגליים כסוף גוף האדם, בתוך 
השפה הכוללת של תמצות ההיסטוריה באמצעות פיגורה, דמות אדם, שקולות 

ומייצגות את סוף הזמן כסוף גוף ההיסטוריה.7
לעומתן, העקבות הן ההטבעה והדפוס הקמאיים ביותר של שפת הטבע. 
מתנות שהושארו עבור גששים. בספר תהלים מופיע מוטיב העקבות כמחובר 
למשיח בהתייחסות לסבלו של דוד )"משיח–ה'" במשמעות מלך משוח( הנרדף: 
"אשר חרפו עקבות משיחך" )תהלים פ"ט: 52(. בהמשך מתנתק מוטיב העקבות 
מצעדיו של דוד, הבורח ומושפל על ידי אנשי שאול, והופך לסמל כללי לדורו של 

משיח במסגרת בריתות ומדרשים אפוקליפטיים. לדוגמה, בפסיקתא רבתי: 

אמר לוי אם ראית דור אחר דור מחרף, צפה רגליו של מלך המשיח, ומה 
טעמיה אשר חרפוך אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך )תהלים פ"ט: 

 E. R. Wolfson, “Images of God’s Feet: Some Observations on the :5. על עמידת הרגליים על הר הזיתים בקבלה, ראו

 Divine Body in Judaism”, H. Eilberg-Schwartz )ed.(, People of the Body; Jews and Judaism from an Embodied

Perspective, Albany State: University of New York Press, 1992, pp. 143-181

 ,).J. Collins, “From Prophecy to Apocalypticism: The Expectation of the End”, J, Collins )ed :6. על דניאל, ראו 

The Encyclopedia of Apocalypticism, vol. I. 1999, pp. 129-161; פדיה, הרמב"ן, תל אביב: עם עובד, 2003, פרק א', עמ' 30.

7. אני דנה בכך ביתר הרחבה בפרק "היום האחרון", בספרי יהדות ותמונת עולם, תל אביב: עם עובד, 2014 )בדפוס(.

52(, ומה כתב בתריה, ברוך ה' לעולם אמן ואמן )תהלים פ"ט: 33(.8

מכאן צמח הביטוי "עקבתא דמשיחא" כביטוי מטפורי לסוף ההיסטוריה, וזאת 
במסכתות האפוקליפטיות המשוקעות בדברי חכמים:

ֹיֶקר,  ִין ּבְ ְרָיּה ְוַהּיַ ן ּפִ ּתֵ ֶפן ּתִ א, ְוֹיֶקר ַיֲאִמיר. ַהּגֶ א ִיְסּגֵ יָחא ֻחְצּפָ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ּבְ
ִליל  ית ַוַעד ִיְהֶיה ִלְזנּות, ְוַהּגָ ָהֵפְך ְלִמינּות, ְוֵאין ּתֹוֵכָחה. ּבֵ ְלכּות ּתֵ ְוַהּמַ

בּול ְיסֹוְבבּו ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיחֹוָננּו,  י ַהּגְ ֹום, ְוַאְנׁשֵ ְבָלן ִיּשׁ ֶיֱחַרב, ְוַהּגַ
ֶרת. ְנָעִרים  ֵהא ֶנְעּדָ ֵאסּו, ְוָהֱאֶמת ּתְ ְסַרח, ְוִיְרֵאי ֵחְטא ִיּמָ ְוָחְכַמת סֹוְפִרים ּתִ
ת  ל ָאב, ּבַ ן ְמַנּבֵ ים. )מיכה ז( ּבֵ ֵני ְקַטּנִ ינּו, ְזֵקִנים ַיַעְמדּו ִמּפְ ֵני ְזֵקִנים ַיְלּבִ ּפְ
ֶלב,  ְפֵני ַהּכָ ֵני ַהּדֹור ּכִ י ֵביתֹו. ּפְ ֲחֹמָתּה, ֹאיֵבי ִאיׁש ַאְנׁשֵ ה ּבַ ּלָ ּה, ּכַ ָקָמה ְבִאּמָ

ָמִים.9 ָ ּשׁ ּבַ ֵען, ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ָ ׁש ֵמָאִביו. ְוַעל ִמי ֶיׁש ָלנּו ְלִהּשׁ ּיֵ ן ֵאינֹו ִמְתּבַ ַהּבֵ

על פי תפיסת המקובלים, השכינה היא ההיבט הנקבי במערכת הסֵפרות האלוהיות.10 
היא הפכה לבית קיבול של מסורות וסמלים של דמות האהובה בשיר השירים, 
של כנסת ישראל בדרשות חז"ל, בת ציון המקראית, ובניסוח אחר אפשר לומר 
כי השכינה היא מאגר הארכיטיפים הנשיים — מכל הסוגים האפשריים — שעבר 
עליהם תהליך של האלהה. במקור המקראי, השכינה היא גילוי ריכוזי של קדושת 
האל במקום מסוים, ועם חורבן בית שני יוצאים חכמים בהצהרה על תפיסת 
הקדושה:"כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עימהם". כך, מעבר לרעיון אידיאי, מי 
שרצה לקרוא את האמירה הזאת באופן מיתי ותמונתי, יראה מעתה את השכינה 
כהולכת; השכינה תתמקם במרחב דימויי הרגל בהיותה זו ההולכת, ויהיו אלו 
רגלי האהובה שהיא אינה רוצה להוריד כדי לגעת באדמה בגשמיות )"רחצתי את 
רגלי איככה אטנפם" "מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב" — פסוקי שיר השירים( 
או רגלי האישה במצב הגלות והסטרא אחרא )"רגליה יורדות מוות" — פסוקי 

האישה הזרה בספר משלי(. 
לאחר שהזכרתי בראשית המאמר את מעגלי הקונוטציות הבסיסיים של 

8. פסקה טו.

9. משנה סוטה ט טו; ומסורות נוספות הכרוכות במשנה אפוקליפטית זו: בבלי, סוטה, מט ע"ב; מושג זה חדר לתודעה המשיחית 

המודרנית באמצעות שימושו האינטנסיבי של הרב קוק בו, ראו: הרב קוק, "זרעונים", אורות, ירושלים: תשכ"ג, עמ' קכב. ואולם 

שימוש זה עצמו מצוי בהקשר של מסורת השימוש בו מן המודרניזם המוקדם בכתבי האר"י ועד החסידות, וכמובן הרב קוק.

 10. גרשום שלום, פרקי–יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, ירושלים: תשל"ו, עמ' 272-271; אפרים א' אורבך, חז"ל, פרקי 

נות ודעות, ירושלים: תשכ"ט, עמ' 35-33. ; ליבס, ”De natura dei“ , עמ' 282-280; חביבה פדיה, "'והשתא אמא לית לן':  אמו

 Bentsi Cohen )ed.(, As a Perennial Spring:  :קווים לגניאולוגיה של השכינה והאם; נספח: בני בבל ובני ארץ ישראל", בתוך 

 a Festschrift Honoring Rabbi Dr. Norman Lamm, New York: Downhill Publishing 2013, pp. 87-151
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נעל, רגל ועקבה, לא נותר אלא לקשור אותם לדמותו של חנוך "המתהלך" ולשוב 
לזיהוי שבינו ובין המלאך מטטרון. מסורות סוד נוספות מזהות את המלאך מטטרון 
עם השכינה, ללא התחשבות בהבדל מגדרי ביניהם.11 את המתח בין המחשבה 
האפוקליפטית הדרשנית עד המאה האחת עשרה ובין הקבלה כמארג מיסטי של 
מיתוסים ותיקים, העולה במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, ניתן לתאר, בין 
היתר, כמתגלם במתח שבין המשיח כנושא התהליך המשיחי ובין השכינה כנושאת 
תהליך זה. ישנן דמויות מיסטיות קונקרטיות, כדוגמת חנוך ומטטרון, המגלמות 

את המושאים האלה. 
בחלקו השני של המאמר נעקוב אחרי חנוך ומטטרון. שניהם מתוארים כהולכים 
וכגולים; כאן אדם, זכר, הנתפס כהלך ממשי, וכאן אלוהות, שהממד הסימבולי 
שלה נקבי, הנתפסת כהלך סימבולי. שניהם, כל אחד לגופו הממשי או הווירטואלי, 
יתוארו יחפים, כפי שנראה להלן. הדיון התיאורטי בחקר הקבלה טרם הפגיש ביניהם, 
ואולם הדיון המתמקד בנעל וברגל מזמן לנו אפשרות להפגישם. מנקודת מבט זו, 
המעבר — במושגים של תמונת עולם — המתרחש בדיוק באזור המאות האחת 
עשרה והשתים עשרה, על קו התפר של המדרש האפוקליפטי המאוחר, שמייצגו 
הוא ר' משה הדרשן והיצירה הקבלית,12 הוא המעבר מאדם, משיח — כסובייקט 
שהוא נושא התהליך המשיחי וגם נושא הסבל, נושא העוון — אל השכינה כייצוג 
אלוהי נקבי, שהיא הסובייקט, הנושא שמגלם התהליך המשיחי, ובהתאמה גם 
מיוחסים לה ההליכה והסבל.13 בשני המקרים, נושא התהליך המשיחי הוא נושא 
עוון. בין שהנוצרים כמאשימים רואים אותו ככזה, באשר הוא נצר לגזע קין הרוצח, 
הנודד, אבי שושלת הסנדלרים, ובין שהיהודים כנאשמים רואים אותו ככזה באשר 
הוא דמות מעונה, נבואית וקורבנית, הנושאת את עוון הכלל, המשורטטת מהבל 
)הבולע את אפיון קין כנושא עוון(, ואשר תחליפו שת אף הוא אבי שושלת יחפנים 
וסובלים — מיחזקאל אל עבד השם של ישעיה ועד לשכינה, הגולה ונושאת את 

עוון בניה.14 

11. פרדס רימונים טז, ד.

12. דרשן זה הוא הנציג האחרון החשוב של תודעת המדרש המאוחר חי בנרבונה בפרובנס, ומהווה בית קיבול למסורות מדרש 

מאוחרות רבות וכן למגע עם פולמוס ומסורות נוצריות. ראו: חננאל מאק, מסודו של משה הדרשן, ירושלים: מוסד ביאליק 

תש"ע.

13. ראו: פדיה, "קוים לגניאולוגיה של השכינה; זוהר חדש כרך ב )מגילות(, "מגילת איכה", דף נג עמוד ב. האובדן הגמור של האם 

מתבטא בכך שהיא לא הותירה עקבות: "נשאל את העפר: רושם עקבותיה איננו שם".

וריטואל, תל אביב: רסלינג, 2011, עמ' 82. 14. על קין והבל, ראו: פדיה, הליכה שמעבר לטראומה: מיסטיקה, היסטוריה 

בין חיים למוות: מסלול הפריון הנשי א. 
מושהית תו  ס שהבנ תו מי כמשמר  אל  טו הרי  : על הנ

כעת אגש אל המקרא גופו, להקשר הבולט ביותר של תפקוד הנעל, וזאת במסגרת 
ריטואל שאינו נושא בצדו הנמקה מיתית. כוונתי לנושא החשוב של "בית חלוץ 
הנעל", הנוגע לחליצה ולייבום )דברים כ"ה ומגילת רות(; בד בבד אגע גם במוטיב 
הסרת הנעל בידי משה עם ההתגלות בסנה )"של נעליך מעל רגליך", שמות ג'(. 
שני אירועים–ריטואלים אלו מקבלים ממדים סימבוליים בספרות הזוהר. היות 
שהריטואל הוצג ללא פירוש והנמקה מיתיים, המסורת המיסטית עוסקת בהבהרת 
הנחות היסוד של המיתוס, החבויות מאחרי הריטואל. ואכן נדמה כי המיסטיקנים 
והמקובלים חילצו מן הריטואל את שפת הסמל, השקועה ומודחקת בו. הסרת 
הנעל היא הסרת הגוף. הנעל היא ממד ארצי, המסמל את דריכת הרגל על האדמה, 

את המגע שלה עם המציאות הקונקרטית.
לאחר הקדמת דברים זו אפנה אל הנעל, מושא ענייננו. מדובר בריטואל צדדי 
לכאורה, הקשור בדיני ייבום וחליצה.15 כפי שאמרתי לעיל בראש דבריי, הריטואל 
שנשמר מטמיע ביצוע, זיכרון ואובייקט, המשמרים רשת אפיסטמית. דוגמת מופת 
לכך היא מעשה הייבום והחליצה,16 ובמרכזו הנעל. הטקס הזה מעניין בעיקר מפני 
שבמוקד הריטואל לא עומד חפץ פולחני מעיקר ייצורו )כמו ספר תורה, תפילין, לולב 
וכדו'(, אלא חפץ הלקוח דווקא מן התפקוד היום–יומי של חיי עבודה וִשגרה, שבהם 
עיקר תיפקודו; חפץ מרכזי בחיים הקונקרטיים עצמם.17 כידוע, חפצים ממסגרות 
חיים שחלפו זה כבר הם סוג של עדים אילמים. הערה נוספת וחשובה בטרם אגש 
למלאכת הקריאה: הניגודים והמתחים המצויים במסורות המקרא השונות, שכן 
לפנינו מקורות מהחומשים בראשית ודברים וכן ממגילת רות, לא יוכלו להיות 

15. לא נעסוק כאן בכל הגלגולים המשפטיים–חברתיים של הייבום לאורך הדורות ובמטענים השונים שלהם. לחקר הייבום בתקופת 

התלמוד ובתקופה בתר–תלמודית, ראו: מרדכי עקיבא פרידמן, "עכשיו אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות הייבום", תעודה י"ג 35 

)התשנ"ז(; יעקב כ"ץ, "ייבום וחליצה בתקופה הבתר תלמודית" הלכה וקבלה: מחקרים בתולדות דת ישראל על מדוריה 

וזיקתה החברתית, ירושלים: מאגנס, 1984, עמ' 174-127.

16. יש שטקס זה מתקיים עד היום תוך כדי ביקורת רבה על השפלת האישה. במקורו ובתוך תמונת העולם הקדומה שהיה נעוץ 

 Weisberg, Dvora E., :בה, נועד טקס זה להיות טקס השפלה לגבר, כעולה מהמחקר המקיף על הייבום בתקופת המקרא, ראו

Levirate Marriage and the Family in Ancient Judaism. UPNE, 2009, pp. xviii, 117. התייחסות מפורסמת לטקס במדיה 

הפופולרית מצויה בסרט אני אוהב אותך רוזה, בכיכובה של מיכל בת אדם.

17. על הריאליה של מנעלים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ראו: דניאל שפרבר, תרבות חומרית בארץ–ישראל בימי 

התלמוד, תל אביב וירושלים: אוניברסיטת בר–אילן ויד יצחק בן–צבי, תשנ"ג, עמ' 16-15; דניאל שפרבר, "על סנדל המסומר" , 

י ס"א, תשכ"ז, עמ' 73-69. נ סי

נעל וגוף: פריון והאלהה, חיים ומוות, קורבניות ומשיחיות חביבה פדיה



5455 מחשבות על נעליים

במוקד ענייננו כאן במאמר קצר זה,18 כי אם אך ורק הסינתזה שמעניקה להן הקריאה 
הקבלית כאשר היא שבה ומחלצת מהם את עקבות הסוד שמותירים המנעלים. 

לפי חוקי התורה, כאשר אדם נפטר ולא השאיר אחריו בנים — חובה על אחיו 
לשאת את אלמנתו לאישה כדי להקים זרע למת. חוק זה נקרא ייבום. אם האח 
מסרב למלא את חובתו זו ולהתחתן עם אלמנת אחיו — היה נערך טקס חליצה, שבו 
היה על האלמנה להתייצב לפני בית דין, לחלוץ את נעלו של אחי בעלה, לירוק על 
ִיְׂשָרֵאל  ית ָאִחיו ְוִנְקָרא ְׁשמֹו ּבְ ָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְבֶנה ֶאת ּבֵ הארץ ולומר: "ּכָ

ַעל" )דברים כ"ה: 9(. ית ֲחלּוץ ַהּנַ ּבֵ
במגילת רות מתואר טקס חליצה שונה מהטקס המתואר בספר דברים. לפי 
המסופר במגילת רות, טקס החליצה היה קשור ככל הנראה לא רק לייבום אשת האח 
המת, אלא גם לפעולה משפטית של העברת בעלות בעסקות של קניין מקרקעין, 
ה  ֻאּלָ וחליצת הנעל הייתה ההוכחה והעדות להעברת הבעלות בעסקת הקניין: "ַעל ַהּגְ
ִיְׂשָרֵאל" )רות  עּוָדה ּבְ ָבר ָׁשַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו ְוֹזאת ַהּתְ ל ּדָ ם ּכָ מּוָרה ְלַקּיֵ ְוַעל ַהּתְ
ד': 7(. טקס החליצה במגילת רות מתאר את ההליך המשפטי של העברת הרכוש 
של אלימלך ובניו המתים לבעלותו של ּבַֹעז, ובכלל זה גם רות המואבייה, שאותה 
ת ַעל ַנֲחָלתֹו" )רות ד': 10(. כך הועברו הזכויות על  ה ְלָהִקים ֵׁשם ַהּמֵ ָ "ָקִניִתי ִלי ְלִאּשׁ
רכושו של אלימלך ובניו בדרך מכובדת, בהליך משפטי שהתבטא בטקס החליצה: 
ְׁשלֹף ַנֲעלֹו" )רות ד': 9(. היריקה, שהיא חלק מטקס  ֵאל ְלּבַֹעז ְקֵנה ָלְך ַוּיִ "ַוּיֹאֶמר ַהּגֹ

החליצה בתורה, אינה נזכרת במגילת רות. 
הייבום רמוז כבר בספר בראשית ל"ח, ללא התייחסות לטקס סבסטיטוטיבי 
מלבד המצווה עצמה של זיווג האח החי עם האלמנה. פעולה זו היא הנקראת 

ייבום — ומכאן ניתן להסיק שהיה מנהג קדום בישראל: 

18. ראו: בראשית ל"ח; דברים כ"ה; רות ד': 12. בין פרשת תמר ויהודה לפרשת רות ובועז ישנן הקבלות ואף אזכור של המעשה 

הראשון במסגרת השני. שתי הפרשיות קשורות לפרשת הייבום בספר דברים אך גם שונות ממנה, שכן ספר דברים מצמצם 

את הייבום לאח ופותח את אפשרות החליצה )וראו: ח' נוי, חוקי אשור, סעיפים A43-A33, עמ' 114-113 וי"מ גרינץ, "ייחודו 

וקדמותו של ספר בראשית", ירושלים: תשמ"ג, עמ' 57(. שוני זה הזמין אימוץ של פרשנות על פי תורת התעודות שניסח 

 )"P" לראשונה ולהאוזן באקדמות. רוב פרקי בראשית משקפים את התפיסה הכוהנית בימי בית שני; )בתורת התעודות, מחבר

ספר דברים נתפס כמשקף את הרפורמה של יאשיהו, ומגילת רות יוחסה על ידי גרץ לתקופת עזרא ונחמיה, עקב הפולמוס על 

הנשים הזרות, אך דעה זו נדחתה על ידי רבים. בפירוש הרמב"ן על התורה ל)מהדורת שעוועל( פרשת יהודה ותמר )בראשית 

ל"ח: 9-8, 26( עומד הרמב"ן על ההבדל שבין הטיפול הקדום בנשמת המת על ידי הייבום, והעיצוב ההלכתי–משפטי של הנוהג הזה 

בתורת משה. יש לציין שהיבום היה סוד חשוב ומרכזי בחוג הרמב"ן, במסגרת שקיעי חוג הרמב"ן וחותמו על הזוהר ייתכן שגם סוד 

הייבום הוא אחד מן הנושאים המקשרים בין החוגים. באשר לניסיון להעניק משמעות לחזרתו של בועז לנוהג הקדום, ראו: פירוש 

ר' אברהם בן הרמב"ם על בראשית, לונדון תשי"ח, עמ' קמ"ד. לסקירת נושא הייבום על הופעותיו השונות במקרא, ראו: י' 

מיטלמן, "היבום במקרא" ספר דים, החברה לחקר המקרא קריית ספר, עמ' 140-134.

מֹו  ִמי ּוׁשְ ט ַעד ִאיׁש ֲעֻדּלָ ֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ַוּיֵ ֵעת ַהִהוא ַוּיֵ ַוְיִהי ּבָ
בֹא ֵאֶליָה:  ֶחָה ַוּיָ ּקָ מֹו ׁשּוַע ַוּיִ ַנֲעִני ּוׁשְ ת ִאיׁש ּכְ ם ְיהּוָדה ּבַ ְרא ׁשָ ִחיָרה:ַוּיַ

מֹו  ְקָרא ֶאת ׁשְ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ ַהר עֹוד ַוּתֵ מֹו ֵער: ַוּתַ ְקָרא ֶאת ׁשְ ן ַוּיִ ֶלד ּבֵ ַהר ַוּתֵ ַוּתַ
ּה  ִלְדּתָ ָלה ְוָהָיה ִבְכִזיב ּבְ מֹו ׁשֵ ְקָרא ֶאת ׁשְ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ אֹוָנן: ַוּתֶֹסף עֹוד ַוּתֵ

כֹור ְיהּוָדה ַרע  ָמר: ַוְיִהי ֵער ּבְ ָמּה ּתָ כֹורֹו ּוׁשְ ה ְלֵער ּבְ ָ ח ְיהּוָדה ִאּשׁ ּקַ אֹתֹו: ַוּיִ
ם  ת ָאִחיָך ְוַיּבֵ ֵעיֵני ְיקָֹוק ַוְיִמֵתהּו ְיקָֹוק: ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ ּבְ

א  ַרע ְוָהָיה ִאם ּבָ י ּלֹא לֹו ִיְהֶיה ַהּזָ ַדע אֹוָנן ּכִ אָֹתּה ְוָהֵקם ֶזַרע ְלָאִחיָך: ַוּיֵ
י ְנָתן ֶזַרע ְלָאִחיו. )בראשית ל"ח: 1–9( ֵחת ַאְרָצה ְלִבְלּתִ ת ָאִחיו ְוׁשִ ֶאל ֵאׁשֶ

התיאור בספר בראשית מספר לנו על קיומו של מיתוס הייבום ואינו נותן כל מידע 
על קיומו של ריטואל חלופי, המאפשר להמיר את כוח הגאולה לזרעו של המת, שיש 
לזיווג האלמנה עם אח המת, על פי תפיסה זו. אין תמורה, מפני שספר בראשית 
אינו מתעכב על כך או מפני שייתכן שמשתקף כאן סדק היסטורי, ועל פיו הייתה 
תקופה שבה לא היה כל ריטואל שִאפשר לאח המת להיחלץ מהחובה שהטילו 
עליו השבט, חוקי הפריון ואולי גם חוקי הנחלה לאחר מות אחיו. ולפיכך, בעצם, 
ֲחתּו את זרעם זה אחר זה, שכן לא היה ריטואל חליצה  זו הסיבה שבני יהודה ִשׁ
חלופי לייבום עצמו, שישחרר אותם מחובם לתמר. כלומר, שוב, דרך אקט המתח 

וההתנגדות למצוות הזיווג–ייבום, נגלית אולי תודעה של תקופה קדומה יותר. 
לפי המסופר בספר דברים, כבר ישנו ריטואל המחליף את הצורך לזיווג הכפוי, 

אשר נערך באמצעות נעל וחליצתה של נעל זו:

ת  ת ַהּמֵ ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ ּכִ
כֹור  ָמּה: ְוָהָיה ַהּבְ ה ְוִיּבְ ָ ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיֹבא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאּשׁ

ָרֵאל: ְוִאם  ׂשְ מֹו ִמּיִ ֶחה ׁשְ ת ְולֹא ִיּמָ ם ָאִחיו ַהּמֵ ֵלד ָיקּום ַעל ׁשֵ ר ּתֵ ֲאׁשֶ
ֵקִנים  ְעָרה ֶאל ַהּזְ ַ לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהּשׁ
ִמי: ְוָקְראּו  ָרֵאל לֹא ָאָבה ַיּבְ ִיׂשְ ם ּבְ ְוָאְמָרה ֵמֵאן ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ׁשֵ

ה ְיִבְמּתֹו  ׁשָ ּה: ְוִנּגְ י ְלַקְחּתָ רּו ֵאָליו ְוָעַמד ְוָאַמר לֹא ָחַפְצּתִ לֹו ִזְקֵני ִעירֹו ְוִדּבְ
ָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה  ֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה ּבְ ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהּזְ

ָרֵאל  ִיׂשְ מֹו ּבְ ית ָאִחיו: ְוִנְקָרא ׁשְ ר לֹא ִיְבֶנה ֶאת ּבֵ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ּכָ
ַעל. )דברים כ"ה: 5–10( ית ֲחלּוץ ַהּנָ ּבֵ

כאמור, רובד נוסף של מצוות ייבום נגלה בסיפור מגילת רות, המהווה דוגמה 
למימוש הריטואל הזה:

ַלף ִאיׁש  ָבר ׁשָ ל ּדָ ם ּכָ מּוָרה ְלַקּיֵ ה ְוַעל ַהּתְ אּוּלָ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ
ָרֵאל: ַוּיֹאֶמר ַהּגֵֹאל ְלֹבַעז ְקֵנה ָלְך  ִיׂשְ עּוָדה ּבְ ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו ְוֹזאת ַהּתְ
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י ָקִניִתי  ם ַהּיֹום ּכִ ֵקִנים ְוָכל ָהָעם ֵעִדים ַאּתֶ לֹף ַנֲעלֹו: ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ַלּזְ ׁשְ ַוּיִ
ד ָנֳעִמי: ְוַגם ֶאת  ר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון ִמּיַ ל ֲאׁשֶ ר ֶלֱאִליֶמֶלְך ְוֵאת ּכָ ל ֲאׁשֶ ֶאת ּכָ
ת ַעל ַנֲחָלתֹו  ם ַהּמֵ ה ְלָהִקים ׁשֵ ָ ת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאּשׁ ה ֵאׁשֶ רּות ַהּמֲֹאִבּיָ
ם ַהּיֹום. )רות  ַער ְמקֹומֹו ֵעִדים ַאּתֶ ַ ת ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמּשׁ ם ַהּמֵ ֵרת ׁשֵ ְולֹא ִיּכָ

ד': 7–10(

בעדות זו כבר יש קטגוריה של הפשטה, התבוננות רפלקסיבית העומדת על טיבו 
של ריטואל הייבום, ומופיעה הקטגוריה המופשטת החשובה הבאה: "ְוֹזאת ְלָפִנים 
מּוָרה", הווה אומר, מי שמספר את הסיפור מכיר את  ה ְוַעל ַהּתְ אּוּלָ ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהּגְ ּבְ
הריטואל עצמו: הייבום, הזיווג — המוגדר כ"גאולה", וישנו התחליף הפוטר מהדבר 
האמיתי, הוא ה"תמורה"; טקס חלופי שבו כנגד כל מסומן מוצב מסמן אחר.19 בטקס 
התמורה מככבת הנעל. אמנם ניכרים שינויים ברורים בין גרסת רות לגרסת דברים, 
שכן במגילת רות משתמע שהנעל מתפקדת בכל טקס חלופי המתבצע במסגרת 
של מעין חתימת חוזה בין שני גברים. באותה מידה ניתן להציע כי העברת הנעל 

מגבר לגבר היא העברת האישה מחזקתו של גבר אחד לאחר.
אם כן, הנעל נמצאת כאן בצומת של ארבע נקודות מבט לפחות: )1( היסטוריה 
של חיים חומריים; )2( היסטוריה של דת ותרבות; )3( היסטוריה של רעיונות; )4( 

היסטוריה של מעמד האשה ותפיסות גוף–נפש ופריון.
בהקשר המקראי, נראה כי הטקס משקף עמדה קמאית מאוד, ועל פיה 
תפיסת גוף–נפש שקשה להתחקות עליה במדויק, אשר היא בעלת השלכות על 
נוכחות הגוף–נפש לאחר המוות וגם על הפריון. מן הריטואל משתמע טקס חלופי, 
שבו שפה קונקרטית אחת משמשת תחליף סימנים לשפה האחרת: האישה 
האלמנה, מכוח היותה בעבר בית קיבול לאח המת, ככל הנראה, עדיין נחשבת 
כמייצגת משהו מעצמותו של המת, אשר יבוא לידי אקטואליזציה אם תתעבר 
מאחיו, שאפילו עשוי להיות מדיום עבור האח המת. ככל הנראה, ייצוג זה של 
המת באישה האלמנה מחד גיסא ובאח החי מאידך גיסא הוא שמסביר את הכוח 
האקטיבי ואת הזכות שניתנת לאישה לערוך מעין "טקס השפלה" של הגבר, וזאת 
מכיוון שהגבר, כלומר האח החי, אינו דוחה רק אותה אלא דוחה את אחיו המת. 

19. זה טקס המקודד גם במרכיב ההלכתי של דיני קדשים, שם נידונות אפשרויות הגאולה והתמורה של קדשים וחולין. יש אף הקבלה 

וקשר בין הגאולה והתמורה בייבום ובין אלו של קדשים )דוגמת בכור(. ראו: בבלי מסכת בכורות דף יג עמוד א. באופן כללי ניתן 

לומר כי אחד ממרכיבי היסוד בעמדה הפרשנית של חכמים לטקסים קמאיים קדומים הוא מרכיב התמורה, ובמודרניות אף הגיע 

לעוד ועוד פתרונות מפולפלים כמו מכירת חמץ ודיני שמיטת הארץ. ואולם כאן, בהקשר קדום כל כך, אנו רואים שטקס מחליף 

טקס באופן שמול כל מסומן צריכה להימצא מטונימיה הולמת למסמן אשר מוסר הִצדה כדי להשתחרר.

מאחר שבמקרה זה האישה היא כלי פעיל בתוך השיח הגברי — דרישה חיה של 
נוכחות האח המת מן האח החי, וסירובו של האח החי להפרות את האישה למען 
אחיו המת –האישה חולצת את נעלו של האח החי, להורות שאין כוח הקיום או 
הפריון שלו מופנה כלפיה, ומשליכה את הנעל על האדמה — אות לכך שלא נוצר 
פוטנציאל לקיום אנושי חדש, אלא הרי הנעל כעפר ששב לעפר. מפעולה טקסית 
זו משתמע שנעילת הנעל מסמלת זיווג וחליצת הנעל מסמלת את חוסר הזיווג, 
הזיווג שלא התקיים ולא יתקיים. נוסף על כך, היריקה בפרצופו לא באה רק כאקט 
של ביזוי, אלא הרוק מסמל20 את הזרע שלא נכנס בה. הטקס הרוורסיבילי, המתעד 
באופן סימבולי את מה שלא מתרחש באמצעות יריקת רוק ובאמצעות חליצת נעל, 

מלמד על דרך השלילה שנעילת נעל מסווה באופן סימבולי זיווג. 
באשר להעברת נחלות באמצעות שימוש בנעל כאובייקט — מובן שההיגיון 
הוא מדרך הנעל על פני האדמה. באשר לשאלת תפקוד הנעל כאובייקט בכל שטר 
מכר וקניין — הדבר עשוי ללמד על הנעל כמייצגת את המגע של האדם, המחויב 
אל הארצי. הנעל היא המגע עם האדמה, ולפיכך היא המגע עם הארצי, עם הממשי 

והיכולת לעמוד בהתחייבויותיו.21 

ית חנ רו ו ת  גשמי ת  או מצי ן  ג ו כע ו ף  ו ג כ על  הנ
במסגרת מסע הדילוגים שלנו, המשתמש בנעליו הקלות של מרקורי, נעבור מן 
המקרא ומן הרמיזות על חז"ל אל מפנה המאות השלוש עשרה והארבע עשרה 
בקסטיליה של ספרד, לחוגי ספרות הזוהר. סיפור אגדי המופיע בספר תיקוני 
זוהר22 מתמקד בדמות פלאית של בעל קב,23 שהוא למעשה קדוש במסווה של 
הלך צולע. ביכולתו לרוץ ולגמוא מרחקים יותר מבעלי סוסים או נעליים, וכל זה 

20. ראו: פירוש בעל הטורים על דברים כ"ה: 9 : " וירקה — שהרוק דומה לשכבת זרע, כלומר שאינו רוצה להקים זרע".

21. העובדה שלוגיקה סימבולית כל כך קדומה מעניקה לפעולת נעילת המנעל קונוטציות של זיווג בריטואל שמהווה תמורה, יכולה 

להאיר מבני התנהגות שיש בהם פטישיזם ארוטי, שגם בהם נעל עשויה לתפקד באופן מרכזי. מלכתחילה הפטיש הוא עצם 

המוטען אנרגטית במטען קדושה, ובמקרה של הנעל, ייתכן שאנו רואים כאן את הזיקה בין הדברים.

22. ככלל, ישנם מאפייני יסוד שונים לזוהר ולתיקוני זוהר, אך אין להרחיב בכך כאן. על הביקורת החברתית–דתית בספר תיקוני זוהר, 

ן, ח )ת"ש(,  ו  ראו מאמרו המונומנטלי של יצחק בער, רעיא מהימנא: י' בער, "הרקע ההיסטורי של הרעיא מהימנא", צי

עמ' 44-1. על אופן כתיבתו של ספר תיקוני זוהר, ראו: עמוס גולדרייך, "בירורים בראייתו העצמית של בעל תיקוני זוהר", מ' אורון 

וע' גולדרייך )עורכים(, משואה: מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים 

גוטליב ז"ל, ירושלים: תשנ"ד, עמ' 496-459. וראו: עמוס גולדרייך, שם הכותב וכתיבה אוטומטית בספרות הזוהר 

ובמודרניזם, לוס אנג'לס: כרוב, 2010. 

23. ביטי רואי, "'רגלי השכינה' — כדימוי מכונן אתוס — עיון בסיפור בעל הקבין שבתיקוני הזוהר", קבלה )חלק א'( כרך 22, תשע"א, 

עמ' 218-181.
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קורה בזיקה למקום לימינלי ובעל איכויות של התגלות בטבע.24 מקום חלופי 
לעלייה לרגל למקדש שאין להיכנס אליו במנעלים. אם כן, לפנינו התכתבות 
חתרנית בין שני זרמים מיסטיים בספרד באמצעות התייחסות למבנה קדום יותר 
של עלייה לרגל אל המקדש )שאינו רלוונטי פיזית בימיהם, כמובן(.25 בעל הקב 
מציע לרוכבי הסוסים שהוא יקדם ויבוא לפניהם אל מחוז יעדם, ויתקין עבורם 

את השבת בטרם יגיעו: 

אמרו לו והרי אנו בסוסנו ואתה בלא רגליים והיאך יהיה כדבר הזה? 
אמר להם אף על פי שאתם רוכבים על בהמות האצות רצות ואני חיגר 
בלא רגליים אם רצונכם אקדים אתכם ואתקין לכם את השבת. תהו. 

עד כה וכה החזירו את ראשם אליו וראו והנה הוא שועט ככוכב שביט. 
עשה להם קפיצת הדרך ומצאו עצמם בפתח מערה כהרף עין. אמר 
להם רבנן בואו. נכנסו אחריו במערה תוך מערה עד שהגיעו לפרדס 

אחד. והיה שם אותו בעל קב פושט אותו גוף שלו ולובש גוף אחר. פניו 
היו מאירות כשמש והיה יושב על כס מלכות ושלוש מאות תלמידים 

תחת כסאו למרגלותיו והיו קוראים: "הבל הבלים אמר קהלת".26

בעל הקב העלה את רוכבי הסוסים בעל כורחם למקום קדוש אך לא ממסדי, 
ית ָהֱאלִֹהים".27  ֵלְך ֶאל ּבֵ ֲאֶׁשר ּתֵ למערה ובה פרדס. בזיכרוננו, הפסוקים "ְׁשֹמר ַרְגְלָך ּכַ
הנעליים מתוארות תדיר כרומסות את חצרות האל.28 יש להיכנס להר הבית יחף, 
שכן הנעל היא סוג של דריכה אלימה על המקום הקדוש, אבל לפי הסיפור,29 ועל 
פי מבטו המוזר הפרוע, בעל הקב חסר הנעליים הוא ההתגלמות ההופכית של 

24. דמות תואמת לזו של בעל הקב בתיקוני הזוהר מופיעה אצל ר' נחמן בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות — במעשה שבעה קבצנים. 

הקבצן השביעי ללא רגליים, המסמל בו בזמן את המשיח ואת סֵפרת המלכות. את סיפורו של הקבצן הזה יוכל לספר רק המשיח, 

ואם נמשיך על דרך הקבצנים הקודמים, חוסר הרגליים הוא קונטרה–אינטואטיבי: חוסר רגליו הוא מה שמאפשר לו להגיע אל 

מקום וזמן שאנשים רגילים אינם יכולים. 

25. גם להיפוך זה ישנו הד ביום–יום הריאלי של חז"ל — האגדי וההלכתי. בפסחים דף קי"ג )במובאה ארץ–ישראלית במובהק( מצוינים 

המנודים לשמים, הכוללים את שאין לו אשה, תפילין בראשו ובזרועו, ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, והמונע מנעלים מרגליו 

)ובדקדוקי סופרים, שם, עמ' 354: "ומי שאין לו מנעלים ברגליו"(. ההקפדה על הליכה במנעלים גם בתוך הבית מבחינה בין 

היהודי ובין הרומאי, ראו: שפרבר, תרבות חומרית, עמ' 15. ההקבלה בין הבית לבית המקדש מביאה להיפוך המובנה בין המקום 

שבו חובה להיות יחף ובין המקום שבו כיסוי הרגליים נדרש לשימור הזהות.

26. תיקוני זוהר, תקונא שתין ותשע, דף קג עמוד א–ב )תרגום שלי, ח"פ(.

27. קהלת ד': 17.

28. ראו: ויקרא י"ט: 30: "ֶאת ַׁשּבְֹתַתי ּתְִׁשֹמרּו ּוִמְקּדִָׁשי ּתִירָאּו ֲאנִי ה'"; משנה ברכות פרק ט משנה ה ; ספרא קדושים פרשה ג, פרק ז 

סימן ט.

29. תיקון ס.

מי שלעולם אינו רומס את חצרות השם; מי שאין לו רגליים ונעליים אינו עסוק 
בשאלה מתי ראוי לחלוץ אותן. נוסף על כך, המעונגים, אלו שרוכבים על סוסים 
עדינים ומפונקים מכדי ללכת, פטורים, כי התורה לא חייבה עלייה לרגל באמצעות 
רכיבה על סוסים. אבל לפי סיפורינו, שני הרבנים, הרוכבים על סוסים, מעונגים 
ומפונקים, מנותקים מן המציאות הקונקרטית והרוחנית גם יחד; הם אינם עולים 

לרגל דווקא משום פינוקם.30
בעיני האדם המודרני, המורגל כל כך בנעל כמוצר זול וזמין וכאובייקט אופנתי, 
דיון זה עשוי להיראות ארכאי ומוזר, ואולם למעשה, הדיון במשנה ובגמרא משקף 
מצד אחד, מציאות חומרית שבה הנעל אינה מוצר זמין, קבוע ועקיב בלבושו של 
אדם, ומצד אחר, תפיסה הדתית שלפיה אדמת הקודש כמוה כאדמת התגלות 
או פולחן, אדמה מוטענת אלוהית שאין לגעת בה בתיווך אובייקט, אדמה שהרגל 
הנעולה במנעל מחללת אותה. מול ההיירופניה — החשיפה העירומה של הקדושה 

האלוהית — צריכה לפעול רגל עירומה אף היא.
בספרות הזוהר יש להבחין בין הגוונים של תיקוני זוהר והזוהר. תיקוני זוהר 
מחריף כאן את עמדת הזוהר כלפי הנעל כגוף, כאחיזה במציאות הגשמית. מי שאין 
לו רגליים פטור מכך. לעומת זאת, הזוהר מרחיב את הדיון בעניין הפריון. אחד 
הקטעים הבולטים הנדרשים לסוגיית חליצת הנעל בטקס הסתלקות האח המת 
מן הייבום הוא הזוהר בפרשת חוקת.31 הזוהר שואל שאלה פשוטה: מה מייצגת 
הנעל? ותשובתו בצדה: הוא מציע שהנעל מייצגת את כוח הרגל — הוא המגע עם 
המציאות, המגע עם הגשמיות, המגע עם אפשרות הפריון; העמידה בתוך העולם 
הזה. בהקשרים אחרים ומרובדים יותר שלא זה המקום להרחיב עליהם, הזוהר 
מציע שהנעל היא–היא האישה, ובהתאמה, הרגל היא הגבר. אין ספק שמנקודת 
מבט זו אנו רואים את הישירּות של הקריאה המיסטית, את החומרים המיתיים 

של המקרא, והקריאה קולעת ומדויקת.
חשוב לזכור שלפי מסורת ההלכה התנאית, נעל החליצה היא בעיקרה ובדרך 
כלל סנדל עור בעל קישורים, וחליצת הסנדל מלווה בהתרת הקשרים, שעשויה 

30. כאן ממוקמים סוסים כנגד הולכי רגל. ואולם היחס השלילי לסוסים כמסמלי כוח וצבא ומלכות מלווה את המקרא למן ספר דברים 

)דברים י"ז: 17( ואילך, ובפרט בנביאים )לדוגמה, ישעיה ב': 7; ירמיה ה': 8(, ומגיע לשיאו בהעמדת המשיח כרוכב על חמור )זכריה 

ט': 9(. כמו כן ראו מאמרי: "מן השוליים למרכז: תמורות בקודש הקודשים", מדעי היהדות 37, תשנ"ז עמ' 110-53 . בזוהר, כידוע, 

לא פעם בעל חמור מלמד לקח את החשובים בעיניהם )הקדמת הזהר, ו ע"א(, ומבחינת מעמדו החברתי, בעל הקב כאן כרוך 

בבעל החמור.

31. זוהר חלק ג, דף קפ עמ' א.
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לבטא את התרת הזיקות או הקשרים בין הגבר לאישה.32 ברגע שנוצר המפתח 
לזיהוי הנעל כגורם המסמל את הגוף )ולאו דווקא את האישה(, ממשיכה התודעה 
המיסטית של הזוהר לראות בנעל כמסמלת גוף או כמסמלת אישה, וכך עוד תמונות 
רבות הקשורות בנעל מקבלות מבט ותובנה חדשים. זה אופייה של החשיבה 
המיסטית והמיתית, המסמיכה תמונה לתמונה. כך נערך הקישור הנוסף לתמונה 
אחרת לחלוטין, שבה נוכחת חליצת נעל. זו תמונת משה העומד מול הסנה הבוער 
ה עֹוֵמד  קֹום ֲאֶׁשר ַאּתָ י ַהּמָ ושומע את הקול האומר אליו: "ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ּכִ
ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא" )שמות ג': 5(. ברגע שנוצר הזיהוי בין גוף ובין נעל, נוצר 
הזיהוי בין החוויה המיסטית כהתפשטות הגשמיות, הסרת הגוף כמו שמסירים 
בגד או כותונת או... כמו שחולצים נעל. מכאן שהנפש היא הרגל והגוף הוא הנעל.

ואולם תודעה מיסטית כמו תודעת הזוהר לא תוותר על שימוש אינטנסיבי 
בסמלי זיווג. בספרות הזוהר, הזיווג הוא אחד הסמלים הדומיננטיים לתיאור 
ההרמוניה בין סֵפרות האלוהות, המרכיבות יחד בריבוין את המערך האלוהי, 

האחדותי והאין–סופי.
בטקס החליצה המקורי והקדמון שימשה חליצת הנעל כמעשה של הבעת 
סירוב לזיווג של האח החי למגע עם האישה אלמנת האח המת. הזוהר מפליג מכאן 
אל מקום חדש, שבו חליצת נעל מסמנת בכלל סירוב לזיווג. אבל אין מדובר כאן על 
אישה בין שני גברים )החי והמת(, אלא על גבר בין שתי נשים )ריאלית וסימבולית(.

הזוהר רואה כך את השלת הנעל של משה: 

בוא וראה: ויאמר אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך וגו', וכי מה 
לנעל ולכאן? אלא נאמר שציוה לו על אשתו לפרוש ממנה ולהזדווג 

במקום אחר של אור קדוש ועליון והוא השכינה, ואותה נעל שם אותה 
במקום אחר, העבירה מהעולם הזה ושם אותה בעולם אחר.33

כלומר, כאן השלת הנעל הגשמית היא אות לפרישתו מאשתו בשר ודם, והרגל 
היחפה מייצגת את הדבקות באדמה החפה מכל תיווך, שהיא מדיום להתגלות, 
להיירופניה, לגילוי שכינה שהוא אתתא אחרא. המעבר מן האישה בממשי לאישה 
בסימבולי נערך באמצעות הסרת הנעל. הנעל — האחיזה בגשמי — מּושלת וננעצת 

במקום אחר, רוחני.

32. ראו: תלמוד בבלי, יבמות, קב ע"א. על ההבדל בין חליצה בסנדל לחליצה במנעל ראו: ילקוט הראובני, שם. ועל ההקבלה בין השם 

ממטרו"ן למנעל לעומת סנדלפו"ן לסנדל, ראו: תיקוני זהר תיקון ס"ט. והדברים מתקשרים גם למישור הסימבולי של עבד ואדון. 

33. זהר חלק ג דף קפ עמ' א )תרגום שלי, ח"פ(.

הזוהר אינו מוותר על האפשרות להבליע בתוך הילוך הדרשה המיסטית 
הזאת משהו מפירוש החלומות על בסיס תורת הסימנים: סימן רע למי שבחלום 
לוקחים מביתו את סנדליו, מכיוון שהדבר עלול לבשר את העברת רגליו, את העברת 

אחיזתו בקיום בעולם הזה. באזור המוות אין נעליים כי אין שם ממד של תיקון. 

אשר על כן כל מה שנותן המת לאדם בחלום – טוב. ואם לוקח הוא 
כלי מביתו – רע. כגון סנדליו. מה הטעם כיוון שהוא מעביר את רגליו 

שהם קיומו בעולם הזה ומכניס אותן לעולם אחר, עולם בו שורה 
המוות.34

נושא זה מורחב גם בתיאור הזוהר את המפגש בין מלכת שבא לבין המלך שלמה, 
כאשר המתח הארוטי ביניהם מיוצג גם הוא באמצעות חידות על נעל.35 משה, 
בחזון ההתקדשות שלו, מקבל את ההסתלקות מן המגע הארצי ואת נטיעתו 
מחדש בעולם אחר באדמה אחרת, ולפי גרסה אחרת, את נטיעתו בשכינה, בבחינת 
אדמת קודש העליונה. בסמיכות מביא הזוהר באותו המקום הסבר אחר,36 שאף 
הוא — כאשר מתעלמים מהקישור הספציפי למערכת ספרתית — ייתכן שיש בו 
כניסה לרוחו המקורית של המיתוס. המת שמסתלק מן העולם בלא בנים — נשמתו 
אינה מוצאת מנוחה, הוא לא נטע משהו בתוך העולם הארצי ועכשיו אינו נאסף 
למקורו. הוא נמצא במעין מצב לימינלי בין החיים ובין המתים. לפיכך, האח בא 
לגאול אותו מייסורי הנדידה בתחום הדמדומים שהוא מצוי בו. אם האח מזדווג עם 
אלמנת המת, הריהו בונה אותו שוב בתוך העפר הארצי, ואם לא — עליו לערוך טקס 
חליצה. על פי הסבר זה, הנעל היא נעל המת. החי נועל את נעל המת, וחליצתה 
מן הרגל באה לסמל את סילוק זיקתו של המת לחיים, לשחרר את המת מנדודיו 
ולשחרר את החיים מאחיזתו של המת בהם. הנעל מוטחת באדמה, לַסמל שכעת 

תהיה למת מנוחה: כפי שגופו ייקלט בעפר, כך תיאסף נשמתו על ידי השכינה.
אם כן, הזוהר מפרש כאן שני עניינים שונים, וכל אחד מהם מתרחב ומשתנה 

34. זוהר ח"ג, קפ ע"א. עוד מנהג פולקלוריסטי ששמעתי עליו מתלמידיי באחד משיעוריי הוא שלא נהוג לתת מתנה נעליים כי הדברה 

עלול לגרום ללכתו של האהוב מהאהובה.

35. זוהר ח"ג, שח ע"ב: "ומקום שיש בו מוות אין בו סנדל כלל בגלל שהוא צד שאין בו תיקון רגליים של אדם ולכן אין בו סנדל. וכל 

אותם צדדים המתפשטים ממנו [מן המוות] כולם בעלי רגליים משונות עד שהיו ביניהן משונות כרגלי תרנגול. ומלכת שבא שבאה 

לנסות את שלמה בחידות חד לה חידה ששם לרגליו את הסנדלים של אותו צד אחר, ויגד לה המלך את כל לבבה ולא כתוב ויעש 

לה [...] גילה לה הסוד ולא הצטרך להתקין לה סנדל. שאין "אורח" לאותו צד. ולכן מי שחולם שנותנים לו סנדלים ודאי חיים 

נמסרו לו ומי שנלקחים ממנו יימסר בדין הצד האחר [אותו סטרא אחרא] אם לא ישוב [בתשובה] ועל כן יש לשלוף את הנעל 

ולתת אותה בעפר".

36. "ויש לבטוש אותה נעל [נעל החליצה] בעפר הארץ לראות שנח אותו גוף המת".
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באמצעות קישורו למשנהו: טקס החליצה ומשה המשיל נעלו. אתייחס בקצרה 
לשניהם, כל אחד לחוד.

משה 
המקרה של הפרשנות להשלת הנעל של משה אל מול הסנה ולמגעו עם האדמה 
הוא מקרה מורכב. מצד אחד, הנעל היא דבר גס, מתווך, ולפיכך היא מיותרת בזמן 
העמידה על אדמת קודש, שם נדרשת הישירות. על רקע הדגם של טקס חליצה, 
השלת הנעל של משה נחשבת כפרישה מן האישה הגשמית לאור הדבקות עם 
האלוהות. המורכבות נובעת מכך שאין מדובר באלוהות בכלל, דהיינו במערכת 
הספרתית כולה, אלא בדבקות בשכינה בפרט כממד אלוהי נקבי, המיוצג באדמת 

קודש, להבדיל מאדמה רגילה.
משה ממשיך את תהליך המגע החשוף לגמרי עם האלוהי, וכך חי במצב שבו 
הוא בסירוב תמידי לזיווג עם אשתו, מצב שלדעת כמה מן המפרשים מוביל למתחים 
ולפרשיית ה"אישה הכושית", שהתבארה במסורת חז"ל כמעידה על פרישתו של 
משה מחיי אישות עם אשתו, ועל כך קטרגה אחותו, על פי מדרשים אלו. גם היסוד 
המיתי–ויסרלי בין האחים, המצוי בבסיסו של הייבום, מופיע בהקשר של משה עם 
ת ֲאֶׁשר  ּמֵ בקשת מרים, שמצטערת לאחר דברה על אשתו הנאווה: "ַאל ָנא ְתִהי ּכַ
ָאֵכל ֲחִצי ְבָׂשרו".37 )הרי מרים והאישה החיה של משה גם יחד  ֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַוּיֵ ּבְ

הן עוד סוג של שתי נשים המקיפות אותו(.38 

דל הסנ ו פל  הנ  , על הנ ץ  ו חל
לפי הסבר הזוהר לריטואל המקראי,39 אדם שנפטר ללא צאצא נמצא במצב לימינלי, 

והוא נגאל ממנו באמצעות הייבום.
בתיקוני זוהר וברעיא מהימנא הנעל מתוארת לרוב כסנדל. ניתן לקשור זאת 
לרקע ההלכתי של ביצוע הריטואל, ואולם באוזני האדם בעל השמיעה המיתית, 
כל מילה וכל ביטוי גוררים אחריהם מצבור קונוטציות ארכיטיפיות, משום שסנדל 

37. ראו: במדבר י"ב: 12, ובפירוש רשב"ם על הפסוק; מדרש תנחומא פרשת צו ו, יג.

38. ניסיונותיו של משה שבים ומהדהדים עבורו יותר מפעם אחת במפגש עם הנחש, הצרעת והמוות — נושאים החגים ונעים דרך 

מצבי עיבור ומצבי פשיטה והשלת גוף, ודומה כי הדמיון המיסטי זיהה את הפוטנציאל המיתי הרב הגלום בחיי משה. מנקודת 

מבט זו, ראוי פעם להפליג ממדרש מוזר עד מאוד בשם חיי משה )בתוך: אוצר מדרשים בעריכת איזנשטין( היישר אל משה של 

פרויד — שניהם משלימים פערים ביוגרפיים בחיי משה באופן הראוי להשוואה ספרותית, מעבר לכל דיון אחר במסה מפורסמת זו 

של פרויד. 

39. איני דנה כאן בכל הציטוטים הנוגעים לסוגיה זו בזוהר. ראו גם: זוהר )תוספת( ח"ג, שח ע"ב. 

ונעל אינם רק מוצרים שונים מתחום ההנעלה, אלא הם גם נוכחים בשפה כשם 
קוד. כמטונימיה, במקורות, סנדל הוא ביטוי לאחד מן הסוגים של נפל.40 הסנדל 
הוא עובר שלא השלים את תהליכו. לפיכך נעילת האח את הסנדל היא ייצוג הנפל. 
הייתה אפשרות לתינוק, לבן, אך היא לא מומשה — חליצת הסנדל היא הכרזה שאין 
זה אלא נפל. בהרחבה נוספת לסוגיה ברעיא מהימנא, כל דרגה בהוויה היא כסנדל 
לעומת הדרגה שמעליה. אפשר לקשר זאת סתם למצב הנעל, שהיא נמוכה מהגוף, 

ואפשר לטעון שכל מדרגה היא עוברית ביחס לקודמתה.41
לפי מערכת הקשרים אלו, בכל מקום שהופיעה הנעל בנרטיב המיתי בתורה, 
היא התבארה כמרמזת לסוגיית המוות. גם התהליך ההפוך מתרחש, כאשר בנרטיב 
המיתי של התורה מופיעה תפילתו של משה שלא ימות — תפילה שנדרשה במדרש 
קיצוני, דברים רבה, כמלמדת על ניסיון נואש לאחוז בחיים.42 הרי שדרך נושא 
המוות חוזר שוב המוטיב של הסנדל, האחוז בתאומו החי: כאן ישנם אפילו שני 
מיני מנעלים, כמו שיש גוף גשמי וגוף רוחני. משה ביקש על חיי הנשמה; לא על 

חיי הגוף, שמהותם כנפל לעומת חיי הנשמה. 

וכיון שלמטה מארץ החיים שם מקומם של גופים לנשמות קדושות 
שנבראו בשם ה', וגוף משה שנאמר בו לא כהתה עינו ולא נס ליחו – 
משם היה לקוח. ובגינו )של גוף קדוש ורוחני זה( היה מבקש רחמים 

שלא ימות ויצא משם, ולא על הגוף של עולם הזה שנקרא סנדל לגביו, 
שעל גוף זה נאמר לו של נעלך מעל רגליך ]...[ ]רוצה היה[ לזכך אותם 

רמ"ח אברים של אותו גוף )עליון( וגוף זה של העולם השפל הוא סנדל 
לנשמה.43

הקישור של הנעל לגוף הופך את הנעל למרכיב ראשי בהיסטוריה של היהודים, 
המסומן בגוף מוחלש, בשאיפה להתפשטות הגשמיות ולרוחניות כמו אצל משה, 
או מנגד, במוות אכזרי המאלץ את האדם להיות מרטיר, מקדש השם. נשלים 
חלק זה של הדיון במדרשים קדומים על עשרת הרוגי מלכות. כאן אנו רואים את 

40. בבלי נידה, כה ע"ב, "המפלת סנדל וכו'. ת"ר, סנדל דומה לדג של ים, מתחלתו ולד הוא אלא שנרצף". ככל הנראה, מדובר 

ב-fetus compressus. ראו: שמואל קוטק, "תאומים במקורות היהדות ובהיסטוריה", ספר אסיא ב', מכון שלזינגר, תשמ"א 1981, 

עמ' 245-240; יצחק )יוליוס( פרויס, הרפואה במקרא ובתלמוד, ירושלים: מאגנס, 2012, עמ' 628-627.

41. לדוגמה, ראו: זוהר ח"ג, רפא ע"א. '"שלף איש נעלו זה )המלאך( סנדלפון : סנדל הוא ביחס לקב"ה ונעל לביחס לשכינה".

42. מדרש רבה )דברים י:א: 6(: "אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל הניח אותי 

כחיות השדה שהן אוכלין עשבים ושותין מים וחיין ורואין את העולם. כך תהא נפשי כאחת מהן".

ני זהר, תקון לא, עו ע"א.  43. תקו
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הזיהוי גוף–נעל כמופיע בהקשר קדום ואחר מן הזוהר, דבר שמלמד על עומק 
נוכחותו של דימוי זה.

על פי מדרש עשרת הרוגי מלכות, האירוע הטראומטי של הוצאת גדולי ישראל 
למוות בעינויים קשים התפתח מכך שהקיסר הרומי למד תורה והצליב בין איסור 
מכירת עבד ובין סיפור מכירת יוסף לעבד על ידי אחיו. הוא קורא לחכמי הדור, 
והם הופכים ל"תמורה" מכפרת על העונש שהיה אמור ליפול על עשרת האחים 
שמכרו את יוסף. היות שמקושר לכך הפסוק "על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור 

נעליים" )עמוס ב': 6( שוב ממלאת הנעל את התפקיד המטונימי: 

פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה ומצא כתוב וגונב איש ומכרו 
וגו' )שמות כ"א ט"ז( והלך וטח הבית כלו בנעלים ודבקם בכתלים, 
ושלח אחר רבן שמעון בן גמליאל וחביריו ואמר להם מי שגנב איש 
מבני ישראל והלך ומכרו מה דינו? אמרו לו חייב מיתה, אמר להם 

אם כן אתם חייבים מיתה, קבלו על עצמכם דין שמים. אמרו לו 
למה, אמר להם בשביל אחי יוסף שמכרו את יוסף דכתיב וימכרו את 
יוסף )בראשית ל"ז כ"ח(, וכתיב על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור 

נעלים )עמוס ב' ו'(, ולכן טח אותו רשע את הבית במנעלים כדי 
שיכירו באיזה דבר מכרו את יוסף שנאמר בעבור נעלים, בדמי נעלים. 
]...[ ואותו קיסר הרשע היה יודע שמכרוהו בנעלים ואמר להם קבלו 

עליכם דין שמים. אמרו לו: אם אחי יוסף מכרו אחיהם אנו מה פשענו 
ולמה תהרוג אותנו. אמר להם: אם היו אחי יוסף היום בחיים הייתי 
תופשם ועושה בהם דין, עכשיו שאינם בחיים אעשה בכם דין שאתם 

שקולים כאחי יוסף במכירתו.44

קיסר רומי משתמש בנעל כאובייקט השקול לאות בשפה. הוא מזמין אותם 
ללא סיבה לבית שמטויח כולו בנעליים המודבקות לקירות, וזה בית המוות שלהם, 
שבו הם נלכדים. המדרש הדמיוני על בית מלא נעליים, המבשר את המרטיריות 
שנידונו אליה, כמו מטרים את המציאות העתידית של אושוויץ, שהשאריות שלה 
תהיינה, בין היתר, הר של נעליים וקביים. שוב הנעל משחקת תפקיד כפול: האחים 
הפשיטו את כתונת יוסף מעליו )בעבור נעליים; וכזכור, נעליים עשויות לרוב מעור 

חיה(, וכעונש יופשט עורם, עור האדם, של הרוגי המלכות. 

44. איזנשטין, אוצר מדרשים, ח"ב, עמ' 444-443.

והיהודי הנודד: מנעליים מיתיות   ב. המסלול המשיחי 
גוררות רגליים  אל נעליים 

ריה ההיסטו י  ל לרג ם  עלי מנ פר  תו ך  ו חנ ם:  י תי מי ת  עקבו
על חנוך המקראי לא נאמר שמת אלא: "ואיננו כי לקח אותו האלהים" )בראשית 
22(. חנוך מזוהה במסורות מדרש עלומות וזנוחות כתופר מנעלים.45 חיבור  ה': 
בין המסורת שחנוך חי לנצח )ה"לקיחה" נתפסה כשליפתו מתהפוכות הזמן 
וכשחרור מן המוות( — שנאמר עליו שהוא מתהלך, ובין הרעיון שחנוך היה תופר 
מנעלים — רעיון שככל הנראה צף בטקסטים שונים באמצע ימי הביניים, מביא 

אל הצירוף של חיי נצח, הליכה וסנדלרות.
למעשה, במקרא מתוארים שני אנשים שונים המכונים חנוך: חנוך האחד 
הוא בנו של קין, ועל שמו נקראה העיר חנוך — העיר הראשונה שבנה קין, הרוצח 
שקללתו היא נדודים. בל נשכח שבעברית שם זה קרוב לשם הפעולה "חינוך", שהוא 
מקבילת המילה ציביליזציה, ִתרבות. חנוך האחר הוא מצאצאי שת )האח שנולד 
לאחר רצח הבל(, ועליו נאמרו הפסוקים: "ויתהלך חנוך את האלהים" )בראשית 
ה': 22(, "ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו האלוהים" )בראשית ה': 
24(; כאן ההליכה בצל האל "חונכת" לחיי העולם הבא. בשני המקרים מתגלם רעיון 

השליחות בשם המקראי.46
 מבחינת הפולקלור, נוכל להבין על נקלה מדוע מי שנודד או מי שהולך לנצח 
חייב להיות סנדלר. ההלך הנווד מבלה את נעליו ומצוי לעתים קרובות בתחומי 
הלימינלי שבין מושבי הציביליזציה; הוא אינו יכול להרשות לעצמו להיות תלוי 
בזולת להתקנת נעליו, כלומר, הוא חייב להיות בעל הכושר להתקין את מנעליו 
הוא. אך ראו זה פלא: היות שאגדות עם אינן נוצרות יש מאין אלא רק נולדות 
מחדש בכל פעם, הרי שבחסידות,47 תפירת המנעלים זוכה להילה הרואית חדשה 
ומתמצתת את האתוס המיסטי של רוחניות אשר עומדת בתוך העולם, של עבודה 
בגשמיות, כאשר כל פעולה ופעולה של תפירת העור למנעל היא שהופכת להיות 

האקט המשיחי או האקט המתקן את עצמו.
בדילוג עז וחריף של מרקורי קדימה, מעבר לימי הביניים ואל המודרנה, אנו 
מוצאים כי סיפורי חנוך ביהדות הם עתיקים, וצפים שוב במודרניזם. בתווך: מסורות 
ימי הביניים הנוצריות מציפות אל פני השטח אגדה בדבר היהודי הנודד. הוא קּולל 

45. ילקוט הראובני על בראשית )אות תשס"ד(, מדרש תלפיות, עשרה מאמרות )מאמר אם כל חי חלק ג סימן כב(.

, תל אביב: הוצאת אוצר המורה, תשכ"ט.  46. ראו: י' דביר, ייעודה של השליחות בשם המקראי

47. כלומר, התנועה המיסטית היהודית המודרנית העולה במאה ה–18 במזרח אירופה בגליציה.
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ללכת לנצח, שכן סירב לסייע לישו בדרכו אל הצלב. והוא ילך לאורך כל ההיסטוריה, 
כעד להיסטוריה הריבונית של הנוצרי עד לתחייה השנייה ולקץ — מקולל שנידון 

לשיטוט אין–סופי ברחבי המקום עד קץ הזמן.
כאמור, במסורת המיסטית היהודית גופא, ובלי כל קשר למסורת הנוצרית 
על היהודי הנודד, יש בידינו סיפור אחד בלבד על אדם שהיה סנדלר, ובו בזמן טענו 
על אודותיו שהוא חי לנצח. דווקא טיעון זה, וגם המשמעות הראשונית של היותו 
הולך, לא נוצלו עד כה בהארת דמותו של היהודי הנודד כסנדלר. אדם זה הוא חנוך:

ושאלתי את פי מורי, הר' יהודה הדרשן אשכנזי ז"ל: מה היה ענין 
חנוך שעל ידו זכה לכל זה כי ענין אליהו ז"ל ידוע אבל חנוך למה. 
אמר כי קבל שחנוך היה אושכף כלומר תופר מנעלים ובכל נקיבה 

ונקיבה שהיה נוקב במרצע בעור היה מברך בלב שלם ובכוונה שלמה 
לשם ית.48 

כפי שהראה שלום,49 מסורת זו עולה לראשונה בספר מאירת עיניים לר' יצחק דמן 
עכו, מקובל מן המאה הארבע עשרה מעכו, שעשה את דרכו לספרד וחצה את 
הקווים בין אסכולות מיסטיות שונות, רמב"ן, זוהר וקבלה נבואית. משם נקלטה 
אצל ר' משה קורדוברו, מקובל מצאצאי המגורשים שישב בצפת במאה השש 
עשרה, ודרכו עברה לחסידות במזרח אירופה.50 בלי ספק, גם הביאור למוטיב על 
רקע "עבודה בגשמיות" רלוונטי להבנת התאוצה שתפס סיפור זה בחסידות. עם 
זאת, כדאי לעיין בו עוד. דומה כי זה ביאור מאוחר לנרטיב סתום. הפליאה על 
אופייה ומיקומה של מסורת זו כסוג של עדות מוקדמת על "עבודה בגשמיות" 
או על אודות אדם שהיה "יושב קרנות" עשויה אולי להעיד, כי מקורו המוקדם של 
הסיפור הוא שונה )כלומר כלל אינו קשור לעבודה בגשמיות או לאחד מפשוטי 
העם(, אלא ששורשו המקורי הוא במיתוס אבוד שכבר נבלע לתוך הלא–מודע 

הקולקטיבי, ששב והמציא לו הסברים. 

48. ר' יצחק דמן עכו, ספר מאירת עינים, חלק ב )מהד' גולדרייך, עמ' מז(, וראו בהערותיו של גולדרייך, חלק א', עמ' שצז–ת, 

הערות לשורות 29-28.

 Gershom, Scholem, Major Trends ;125-126 '49. גרשם שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, ירושלים:] תשל"ו, עמ

in Jewish Mysticism, New York: Schocken, 1961, pp. 364-365

50. משה אידל הציע דיון עשיר מקורות בגלגולי מוטיב זה מן הקבלה לחסידות. ראו: משה אידל, "חנוך — תופר מנעלים היה", קבלה 

5, תש"ס, עמ' 286-265(. ראו גם: משה אידל, "חנוך הוא מטטרון", י' דן )עורך(, הכנס הבינלאומי לתולדות המיסטיקה 

1: המיסטיקה היהודית הקדומה, ירושלים: תשמ"ז, עמ' 170-151; ראו גם: מ' שניידר, "חנוך תופר המנעלים  היהודית 

והמסורת המוסלמית", קבלה 6, תשס"א, עמ' 319-217.

אם הקשרו המקורי של משלח היד של הסנדלר הוא משיחי, הריהו קשור 
לרעיונות קדומים באפותיאוזיס של ההלך היחף )חסר המגע עם האדמה( אל 
האלוהות השמימית; לפיכך, דווקא העדר הנעל, הרוחני עד למאוד ונטול גשמיות, 

הוא–הוא שמייצר נעליים.51
נקודה מעניינת למחשבה היא: מי נועל את הנעליים בסיפורי עם ובמעשיות? 
תהא זו סינדרלה בסיפור שבו נקבע זיווג אצילי פוטנציאלי באמצעות ההתאמה 
המושלמת של הרגל לנעל הקטנה;52 או הנערה הפתיינית הלכודה בגיל הנעורים 
בסיפור נעליים אדומות של אנדרסן, שבו, לבסוף, דם הלבלוב של הווסת כמבשר 
נעורים הופך לדם האסון; או הנערה שדרכה על כיכר לחם בסיפור אחר של אנדרסן, 
שבו תתגלה היוהרה ההיברידית של הנעל.53 סיפורי עם אירופיים מצמדים נערות 
ונעליים, ואילו המסורת המיסטית היהודית עוסקת באובססיביות בסיפורי גברים 
ונעליים. דמות נשית אחת עיקרית היא ההולכת במסורת היהודית — היא השכינה, 
דמות נקבית סימבולית, ובעיצובה בספר תיקוני זוהר היא מעין ֵאם שהבנים הנודדים 
הם רגליה ונעליה.54 ייתכן שהיבט זה גם מאיר מנקודת מבט אחרת לגמרי תיאורים 

אנטישמיים של היהודי כאישה.55
ואולי לא רק נערות הן הנועלות הנליים, אלא דמויות שוליים שמעזות לפסוע 
אל המרכז בנעליים מיוחדות. דמות ביניים נוספת שיש להזכירה בטרם נפליג אל 
המודרניזם העילי היא החתול במגפיים. המגפיים — סמל הצבאיות, הכוחניות, 

51. יש עוד הרבה להרחיב בעניין הסנדלרות אך אין מקומו כאן. לדוגמה, כך מספר אּבּונָה ָקרָנֹוס ממנזר בָרָמּוס בוואדי נתרון, מן 

המנזרים הקופטיים במצרים, את הסיפור הבא בעל פה )בתוך: ד' הירשמן, "אדוני הארץ בודדים במדבר", מסע אחר 61, 1996, 

עמ' 36(: "מירושלים הגיע למצרים, במחצית השנייה של המאה הראשונה, מרקוס הקדוש, שעשה את דרכו ברגל לאלכסנדריה 

להביא את בשורתו של ישו לעובדי הכוכבים והמזלות. האיש הראשון שפגש מרקוס היה סנדלר שתיקן את נעליו, שנקרעו בגלל 

קשיי הדרך. כשהשחיל הסנדלר את החוט במחט, דקר את אצבעו וזעק בכאב לאלוהיו. מרקוס שאל את הסנדלר האם הוא 

מכיר את האל, והאיש ענה שהוא יודע שהאל קיים, אך אינו יכול לדבר איתו ישירות. שעות רבות דיברו השניים על האל היחיד. 

בסוף היום ביקש הסנדלר ממרקוס שיטביל אותו ואת בני משפחתו, והם היו הנוצרים הראשונים במצרים". לתהפוכות ביחס בין 

משיחיות ובין התגלות מנקודת המבט של נרטיב הסנדלרות אין קץ, והחיים עצמם מפתיעים: לפני שישים שנה, מוחמד א–דיב, 

בדואי משבט תעאמרה, מצא מגילות עור ליד ים המלח. הוא לקח אותן לסנדלר וביקש ממנו לתקן בעזרתן את הסנדלים שלו. 

הסנדלר השיב בשלילה, והציע לו לנסות למכור אותן לסוחר עתיקות. כך התגלו המגילות הגנוזות ושבו לתודעה.

52. השוו: ברונו בטלהיים, קסמן של אגדות ותרומתן להתפתחות הנפשית של הילד, תל אביב: רשפים, 1980. 

22 אגדות, אור יהודה: מחברות לספרות, 2001.  ועוד  נית   53. בתוך: הנס כריסטיאן אנדרסן, אגדות אנדרסן: אצבעו

אגדות אלו שייכות לענף בסיפורי אנדרסן שניכרת בו השפעה נוצרית מוסרית חזקה )ייתכן שהן מתבססות על מעשיות ששמע 

בעל פה מסבתו(.

54. ראו: ביטי רואי, "רגלי השכינה", שם.

55. ראו לדוגמה, אצל אורנה אוריין, תיאור היהודי כבעל וסת: אוריין אורנה, דם גופך: דם באמנות הבזות של נשים בשנות 

80, תל אביב: רסלינג, 2013. והרי סיפורי הנעליים האדומות מסוות תופעה זו אצל הנערה. וה–  70 ה–

נעל וגוף: פריון והאלהה, חיים ומוות, קורבניות ומשיחיות חביבה פדיה
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הבטישה והדריסה — מונעלות )בהיפוך לאלו המושלות( על רגלי החיה ונותנות 
לעבד את כוח האדון — הוא לובש "גוף" חברתי חדש שמאפשר לו להיות המהפכן.56 

ן  ו לאבד לך  הו ח  מבשר המשי  – י  בנ הראו על":  הנ של  די  הו "הי
במאה השש עשרה, בפתח העת החדשה, זכה מיתוס דמות היהודי הנודד, המוגדר 
אף הוא על ידי הליכה ונעל או חוסר נעל, לחיים גואים והולכים. זו אותה המאה 
שבהנפוצה אגדת היהודי הנודד באמצעות הדפוס בתפוצה רחבה מאוד, ושבה 
נפוצו היהודים מספרד ברחבי מדינות ופזורות. הווה אומר, ישנה הלימה מוחלטת 
בין תפוצת מיתוס ההלך הסימבולי באמצעות הדפוס ובין תפוצת היהודי הריאלי 
בעקבות הגירוש במאה השש עשרה, היא "המאה הגדולה של ההליכה".57 ברבות 
מאגדות היהודי הנודד הוא מתואר כסנדלר.58 תיאור זה חסר הסבר מבחינות אחדות, 
ומבחינות אחרות רומז, כמובן, לקשר המתקיים בפולקלור ובפתגם העממי בין 
נעליים והליכה למשלח ידו של סנדלר, או אף מרמז באירוניה לסנדלר ההולך יחף.59 
בפרטי התיאור של האינקוויזיציה הספרדית את דוד הראובני, שהגיע מעבר 
לסמבטיון לספרד עם בשורת היהודים העשויים לסייע למלכות ספרד, ואשר לבסוף 
הועלה על המוקד, מופיע פרט תמוה לכאורה וחסר הסבר. עדויות מוסמכות 
שחשף אליהו ליפינר, אימתו את עלייתו על המוקד בליירנה, אחד המושבים 
המפורסמים ביותר של האינקוויזיציה בספרד, ביום ראשון, 8 בספטמבר 1538. 
המסמכים שאימתו זאת הזכירו את דוד הראובני אגב דיון בנוצרי החדש אפונסו 
פרננדס דה מדלין, חייט שהאמין בדברי הראובני. כך נכתב בכתב הבקשה להעברת 
מידע על אודותיו, שנשלח מבית הדין של האינקוויזיציה בפורטוגל לאינקוויזיציה 
בליירנה בספרד: "]...[ באֹו טֹו –ַד ה–ֶפ ה שהתקיים בעירכם ליירנה, באותו יום שבו 
נשרף היהודי דוד מחוץ לארץ ]כלומר: מחוץ לספרד[ המכונה 'היהודי של הנעל' 

60."]O judeu do çapato[

56. אגדת עם אירופית שעלתה על הכתב בידי Charles Perrault ב–1697, ועל ידי האחים גרים ב–1812. גרסאות שונות של הסיפור 

מדגישות פנים שונות של יחסי העבד והאדון, דוגמת גרסת 1789 בצרפת, המגוללת עלילה המתאימה בסופו של דבר לרוח 

המהפכה הממשמשת ובאה )בימיה האידיאולוגיים, לפני הטרור(. אגב, עלילות צאצאיו של החתול בעולם חייתי–אנתרופומורפי, 

 .Mary, Hanson-Roberts, Here Comes a Candle, Shando Fantasy Arts, n.d-הכוללים את המהפכה הצרפתית, מגוללים ב

נפוליאון עצמו כקצין צעיר הושווה פעם אחת לחתול במגפיים באופן לבושו המנופח )ויחסי המגף–רגל שלו(.

57. ראו: פדיה, הליכה שמעבר לטראומה, תל אביב: תשע"א.

58. ראו להלן: הערה 79, מאמריה של גלית חזן–רוקם.

59. בין שלל המנהגים העממיים הקשורים לנעליים, יש עוד להזכיר את המנהג שלא לתת לאהוב/ה במתנה נעליים, פן ילכו מן הנותן.

60. כתב בקשה זה נשלח בידי שליח פורטוגלי ב–18 ביוני 1552 ונתקבל בליירנה ב–7 ביולי באותה שנה; ראו העדות והדיון בה, במאמרו 

של: א' ליפינר, 'עיונים בפרשת דוד הראובני ושלמה מולכו', א"ז אשכולי )עורך(, סיפור דוד הראובני על פי כתב–יד 

בהעתק פסק הדין של יהודי זה נכתב, בין היתר:

 del( 'במיוחד באותו זמן כאשר היהודי דוד, שכינוהו 'של הנעל
çapato(, שהה במלכות פורטוגל ואמר ודרש ברבים שהמשיח שהובטח 

בתורה עדיין לא בא וכי הוא ]היהודי דוד[ בא כמבשר, להביא את 
הנוצרים החדשים לארץ המובטחת, ]...[ ואונסו פרננדס הנ"ל אמר 

שאותו יהודי היה איש קדוש שצם הרבה וישב על הרצפה בבית אחד 
כשהוא מטלטל ומנענע את ראשו, את רגליו ואת ידיו, ובאותו מקום 

עצמו סיפקו לו את מזונו.61

רשימה נוספת הנמצאת בארכיון הלאומי של ליסבון, אשר עליה התבסס החוקר 
שמואל שוורץ, מתארת את האֹו טו–ַד ה–ֶפ ה בלא לנקוב בתאריך, ובו, עם העולים 

על המוקד נמנה דוד הראובני, המצויר כך:

היהודי של הנעל, שאומרים כי היה סנדלר, ושבא לפורטוגל מאינדיה 
המזרחית, והכניס בתוך ראשם, ופיתה את התושבים של אותה 

מלכות ]פורטוגל[ כי הוא המשיח שמחכים לו, וכי הוא בא מנהר פרת 
להתגלות ואותם התושבים האמינו בו; אולם כשנאסר ועונה, הודה 

בשקריו וטען שעשה את הדבר כדי להיות מכובד וחשוב בעיניהם 
ולבסוף נודע שהוא אינו מזו הכת ]של היהודים[.62

אם כן, אני מציעה כי תיאורו זה של דוד הראובני מסווה תפיסה שעל פיה חשבו 
מעניו של הראובני שהם לכדו לא פחות מאשר את היהודי הנודד, רוצח המשיח! דוד 
הראובני, מלך היהודים, כיהודי הנצחי, הנענש הנצחי בגין רצח המשיח. וכך, הוא, 
שסימן את הרצון להוליך את היהודים לגאולה, הפך למסומן על ידי הליכת קין. 
יש לזכור שהוא הגיע לחצי האיברי )המקביל בנרטיב זה לרומא, למוקד המחריב( 
היישר מריטואלים שערך בירושלים ובזיקה לאבן השתייה. הראובני הועלה על 
המוקד בספרד ב–1538, ואילו אגדת הסנדלר הירושלמי פורצת לתודעה האירופית 
בקונטרס שנדפס ב–1602 בערך, בתשע הדפסות שונות בצפון גרמניה, שרובן 
נושאות עליהן ציור של יהודי הולך בעל זקן, חובש טורבן ולובש גלימה מזרחית, 
וידו מופנית בתנועת תפילה. לפי הנוסח של מהדורת ליידן, שאנדרסון מביא בספרו, 

 .LV 'יות מבני הדור, כולל מבוא והערות, ירושלים: תשנ"ג, עמ אוכספורד בצרוף כתבים ועדו

.LVI '61. ליפינר, שם, עמ

.LIII '62. ליפינר, שם, עמ
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הוא מתואר כיהודי גבוה ויחף, כבן חמישים, המזדעזע כל אימת שמוזכר שמו של 
ישו, ואשר בחקירתו מוסר, בין היתר, שמשלח ידו הוא סנדלר.

הר ו הז ו ו  בל ל  סו  : ר ו הב ו פל  ו הנ ההלך 
לאורך ימי הביניים נצברו במאגר התודעות הקולקטיביות נושאי ההליכה, הרגל, 
הנעל, הנכות, הצליעה והמשיחיות. מטען זה מתפרץ בעוצמה רבה באחת ממערכות 
המחזה של ההיסטוריה — המערכה שלאחר מלחמת העולם השנייה, שבה מוחרפות 
השתמעויות פוליטיות של היהודי כמודר מן המציאות הקונקרטית, כהבל הנרצח 
)בניגוד לדימוי קין, היחף גם הוא אך בעל הרגל השעירה, רגל אשמדאי(.63 קריאה 
זו — בהמשך למופיע בזוהר ובתיקוני הזוהר — מתבטאת בשיאה בספרות היהודית 
האמריקנית המודרנית, ולעניות דעתי, ישנה סבירות רבה שהיא מופיעה ללא קשר 
רציף או עיבוד מודע. סול בלו מספר את סיפורו של היהודי השורד ההופך לסמל, 
הארי פונשטיין – פליט מן השואה, אדם בעל רגל קצרה, שלא היה לו כל סיכוי 
לשרוד בשל נכות זו; ברגלו הקצרה ובנעלו הגבוהה הוא עובר את כל אירופה, מגיע 

לאמריקה ומהווה סמל תמציתי לזן חדש של היהודי הנודד–השורד.64
בסיפור זה סול בלו הוא מייסדו של "מכון מנמוסינה". הוא מספר את סיפורו 
לאחר ארבעים שנות פעילות של המכון המוזר הזה, בהגדירו את עצמו כ"תיק 
זיכרון" מהלך. הוא חוזר לגיל 32 שלו, שבו הוא חי כנער מתבטל, רכלן אינטלקטואלי, 
הנגרר אנה ואנה בגריניץ' וילג' וחי בחברת בחורות. בתקופת חיים זו, אביו, החי 
בליקוויד ניו ג'רזי, רוצה שיפגוש את האחיין של אשתו, אמו החורגת של המספר: 
"בחור צעיר בסך הכול אולי צעיר יותר ממך. ברח מהנאצים, גורר רגל. רק עכשיו 

ירד מאוניה מקובה. לא מזמן התחתן".65 
האב מקווה שלאחר שישמע בנו מה סבלו בני אדם בעולם הממשי, יהפוך בנו 

ל"בן אדם". להלן תיאורו הקצר של הפליט הזה, הגליציאני הצולע, בפי המספר:

לא היתה בינינו קרבת דם. פונשטיין היה אחיינה של אמי החורגת, 
שלה קראתי דודה מילדרד )מחוות נימוס – הייתי מבוגר מכדי 

להתמסר לטיפוח אימהי, כשאבי האלמן התחתן איתה(. רוב בני 
משפחתו של פונשטיין נהרגו על ידי הגרמנים. באושוויץ הוא היה 

63. עיינו: מסכת גיטין, דף סח עמ' א-ב., שר השירים רבה א, י; סטפן היים, אחשוורוש היהודי הנודד, תרגום: נילי מירסקי, תל 

אביב: תשמ"ג.

64. סול בלו, הסיפורים הנבחרים, תרגום: מ' גורן, מ' זינגר ואחרים, תל אביב: תשס"ד. 

65. שם.

נשלח מיד לתאי הגזים, בגלל הנעל האורתופדית. איזה דוקטור מנגלה 
כבר היה מצביע במקלו המטורזן לשמאל, ונעלו של פונשטיין היתה 

יכולה להיות מוצגת עכשיו לראווה באולם התצוגה של המחנה – יש 
להם שם הר שלם של נעלי נכים,66 הר של קביים ושל תמוכות גב והר 
אחד של שער אדם ואחד של משקפיים. חפצים שהיו עשויים להביא 
תועלת בבתי החולים או בבתי המחסה הגרמניים ]...[ נמלטו מפולין. 
איכשהו הם הגיעו לאיטליה ]...[ ופונשטיין המשיך למילנו, נודד עם 

ניירות מזויפים ולומד איטלקית מהר ככל שהיה יכול.67

ובהמשך הוא מספר:

יכולתי להבין מדוע פונשטיין מצא חן בעיני אבי. פונשטיין יצא חי מן 
הנסיון הנורא ביותר של ההיסטוריה היהודית. הוא עדיין נראה כאילו 

הגרוע מכל, גם היום, לא יצליח להפתיע אותו. הרושם שהשרה היה 
חזק באופן יוצא דופן. כשדיבר איתך לכד את מבטך והחזיק בו. זה 

לא עודד שיחות סתמיות על דא ועל הא. ועם זאת היו גם רמזי שנינות 
בזויות פיו וסביב עיניו. לכן עם פונשטיין לא רצית להיות בתפקיד 

הטיפש.68

על אף שסול בלו טווה את סיפורו ברובד של הממשי, הרי היהודי הצולע הנכה 
ברגלו מקבל בהדרגה מעמד של סמל. מן הניסיון הנורא ביותר של ההיסטוריה 
היהודית, תמיד היהודי הנודד יוצא חי. זאת ועוד, מעמדו הסמלי מחריף מההנגדה 
המודעת אל היהודי האמריקני הגבוה, שנחלץ מיהדותו, שסול עצמו מסמן אותו. 
בילי רוז, שהיה מעורב בהצלת הפליטים ממזרח אירופה, מסרב לניסיונותיו של 
הארי ליצור עמו קשר ולהודות לו. ייתכן שזה בגלל "הפחד מרגשות", זה רגע 
"יהודי יותר מדי בשבילו". נוסף על כך, מסתבר שדמות היהודי המזרח־אירופי 
הזה משליכה את ִצלה על המחבר ומייתרת את גובהו והופעתו. לדוגמה, שאול 

היה גבוה, אך:

שאול לא מצא חן בעיני אלוהים. לכן יהודי אינו צריך להיות גדול 

66. וראו: אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עשרה הרוגי מלכות עמ' 440: "מיד נתן הקדוש ברוך הוא בלב הקיסר של רומי ללמוד תורת 

משה מפי חכמים וזקנים, והתחיל בספר בראשית והיה לומד עד שהגיע לואלה המשפטים, וכיון שהגיע לפסוק וגונב איש ומכרו וגו' 

מיד צוה למלאות פלטירו מנעלים, ושלח לקרוא לעשרה חכמי ישראל [...]".

67. בלו, הסיפורים הנבחרים, "קשר בלרוסה", תרגום: א' מילר, עמ' 51.

68. שם.
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שלא לצורך ]...[ בן גדול הוא איום, בן סורר. והנה פונשטיין על אף 
רגלו הקצרה היה גבר כהלכה, מתואם איברים מהוקצע, הגיוני ופיקח, 

התפתחותו הוחשה על ידי ההיטלריזם ]...[ אדם שהיגון מוכר לו.69

מסתבר אפוא שבכל הנוגע ליהודי, המגבלה היא יתרון והנכה זוכה לשיר הלל. 
הבחור היהודי האמריקני מוגדר כמוטציה שלילית בהיותו גבוה ושרירי; ומנגד, 
ההכחשה — השאננות העצומה שהסיפור מסופר בה והיהירות של הגבר היהודי 
האמריקני הצעיר כלפי היהודי הגליציאני הצולע ממזרח אירופה — מתמוטטת אל 
חלום. הסיפור של סול בלו הוא ריאליסטי, והחלום נוגע בו כממד סוד המטלטל אותו:

אני מניח שאנחנו מקבלים את החלומות שלהם אנו ראויים וייתכן 
אפילו שהם מיוצרים בסתר. ללא כל הקדמות מצאתי את עצמי 

בתוך בור. לילה. מישור חשוך. פיר. ולמן ההתחלה כבר ניסיתי לטפס 
החוצה. למעשה כבר עבדתי על כך איזה זמן. זה היה בור חפור 

לא קבר אלא מלכודת שהכין לי מישהו שהכיר אותי טוב למדי כך 
שיוכל לצפות שאפול לתוכה. יכולתי לראות אל מעבר לשפת הבור 

אבל לא יכולתי לזחול החוצה, כי רגלי הסתבכו ונתפסו בחבלים או 
בשורשים.70

החלום ממשיך עד שהוא מתעורר בבעתה ומדליק את המנורה, ומבין כי החלום 
אינו ביטוי רגיל לחרדת מוות, אלא תזכורת מהזיכרון העמוק יותר שהוא )בעל 

מכון מנומיסנה( מכחיש, זיכרון היהודי הגלותי:

החלטתי לכבות את המנורה שלרגע חולף נקשרה במוחי בסבך שבו 
מצא אברהם אבינו איל נאחז בקרניו. כפי שאפשר לראות הופגזתי 
מכיוונים רבים מדי. עכשיו הסתערו לעומתי חלקיקים מוארים של 

ההיסטוריה היהודית.71

האם באמת צפו הדימויים האלה ועלו רק מזיכרונו המודחק של המספר בן דמותו 
של סול בלו, האיש האלמן באמצע שנות החמישים שלו, או שמנהגו לקרוא 
לפני השינה בספרים שבהם קראה אשתו כדי להירדם השפיע על החלום? הרי 
לפני סיפור החלום הוא מספר לראשונה על מנהגו זה, ומספר לנו כי הוא נכנס 

69. שם, עמ' 65.

70. שם, עמ' 111.

71. שם, עמ' 114.

למיטה כשהוא נערך לקריאה ארוכה בניסיון להיכנס למה שהתרחש במוחה של 
אשתו המנוחה בשנים האחרונות לחייה, שקראה לפני השינה את "קורה קוסמו", 
ה"הרמטיקה" וקטעים נבחרים מספר הזוהר)!(. האם תודעת הזוהר אחראית 
לפריצה של תודעת העומק היהודית לתודעת היום הצרה יותר שלו?72 כשהוא 
מתעורר בין שתי מנורות הלילה, המוגדרות כסבך קוצי ארד, הוא חש שנשמתו 

הטיחה בו את האמת בחוזקה כזאת:

התעוררת במיטת החצי־חצי שלך — חצי יהודי, חצי ואספי ]...[ לא 
המוות הוא שהפחיד אותי, אלא החשיפה: אני אינני מי שאני חושב 
שאני. באמת אינני מבין ברוטליות חסרת רחמים ]...[ לא היתה לי 

שום אפשרות, משום כך, לתפוס את העובדות האמיתיות במקרה של 
פונשטיין.73

אם כן, החלום שחלם לאחר קריאת ספר הזוהר, בין יתר ספרי הקריאה הארוכה 
בטרם שינה, מוביל אותו למישור סימבולי שבו נולד זעזוע עצום ממלכודת המוות, 
מהחידלון, מהיותו אובייקט, מושא שעשוע לברוטליות איומה המשחקת בו. רק 
השליפה הטוטלית באמצעות כלים של המדומיין אל המישור הסימבולי מנחיתה 
אותו שוב אל הֵערות במיקום חדש במציאות, בהבנה שמעולם לא הבין באמת את 
היהודי הגלותי השורד, את פונשטיין, ואת היותו הוא עצמו חצוי – חיצוי שנוכל 
להגדירו גם כחיצוי הבסיסי של קין והבל. נרשה לעצמנו להעלות קטע מן הזוהר, 

שהיה יכול להשפיע על תודעת חלום זו:

בזמן שהבור פתוח, כל מי שנופל לשם אינו עולה. ומשיח בן דוד נפל 
שם יחד עם משיח בן יוסף, שאחד הוא )זכריה ט ט( עני ורוכב על 
חמור, ואחד הוא )דברים לג יז( בכור שורו, משיח בן יוסף, וה הוא 

)שמות כא לג( כי יכרה איש בור ולא יכסנו, ונפל שמה שור או חמור, 
ולכן נקרא המשיח "בר נפלי", והיא נופלת בעקבותיו ונאמר עליה 

)עמוס ה( נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל.74

72. על אף המקור, המצטט במודע )של המחבר( את הזוהר, לחלום על בור ישנו עוד מקור יסוד בספרי הפנטזיה, והוא סיפור כלל 

לא יהודי מאת אדגר אלן פו, הבור והמטוטלת. ראו: אדגר אלן פו, המכתב הגנוב ואחרים: סיפורים, כרך א', תרגום: א' 

ברגר, תל אביב: תש"ע, עמ' 201-187. וראו גם העיון המעמיק של עודד וולקשטיין, "האודיסיאה של פנלופה: על 'ועם רוחי גווייתי' 

של יצחק לאור", חדרים 13, 1999: עמ' 96-93; כמו כן פדיה, "במעבה הסוד של הזוהר: נעל, נעילה והנעלם — סיפורו של הבל", 

בתוך: שושנת האין, בעריכת אברהם אלקיים ושלמה מועלם, ירושלים: מאגנס, 2014 )בדפוס(.

73. בלו, הסיפורים הנבחרים, "קשר בלרוסה", עמ' 114-113.

74. זוהר ח"ג רעט, ע"א. "ובזמנא דנוקבא פתיחא, כל מאן דהוה נפיל תמן לא הוה סליק, ומשיח בן דוד נפל תמן עם משיח בן יוסף, 
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הזמן ההיסטורי הוא הבור שלתוכו — כלתוך מלכודת מוות — נופל המשיח היהודי, 
הנפל, ובה במידה אפשר לומר שהשכינה היא שנופלת אל הבור הזה, וזאת על פי 
חיצוי הסובייקט המשיחי, שהתרחש בספרות האפקוליפטית–המיסטית שהזכרתי 
לעיל, ועל פיו, לעתים המשיח הוא הסובייקט שנושא את התהליך המשיחי על 

גבו, ולעתים זו השכינה.75
נוסיף ונפתח את דילוגנו זה מסול בלו חזרה אל הזוהר: אם נעזוב את הממד 
המיסטי של פשיטת הגוף לשם לבישת הגוף הרוחני שבמוקד הזוהר, ונתבונן 
בממד הפוליטי שבמוקד התודעה המודרנית אחרי השואה — פשיטת הגוף היא 
היותו של היהודי חסר נעל, משמע יחף, משמע חסר אחיזה בממשות הפוליטית. 
בהיבט אחר, השכינה היא–היא האדמה, כלומר העמידה היא על קרקע סימבולית: 

למה התגלה לו בסנה? להראות שהשכינה היא בדוחק בין הקוצים 
ועם כל זאת "והסנה איננו אוכל" )שמות ג, ב( בגלל השושנים )שירה 
שירים ו ב(, שהם בניה שהם ישראל שעתידים היו להיות בגלות בין 

ערב רב שהינם קוצים. ]...[ בגין כך נראה לו למשה "בלבת אש מתוך 
הסנה" )שמות ג, ב( מתוך הקוצים, כאשר התקרב לשם לראות את 

המעשה אמר לו הקב"ה אל תקרב הלום של נעליך, כאן רמז לכך 
שיפשוט את גופו )הגשמי( שהוא נעל לגבי הגוף )הרוחני( האחר שילבש 

כאשר יתקרב.76 

לפי תיקוני זוהר, ההתגלות למשה בסנה היא ההתגלות של המבנה הכפול של 
ההיסטוריה: קוצים ושושנים, ומי שרואה את ההתגלות הזאת של הגלות של 
ישראל בין הגויים ובין הערב–רב אינו אלא משה, המשיח )כך לפחות לדעת בעל 
תיקוני זוהר(, המוכרח לעמוד מולה יחף. לפי התודעה היהודית המודרנית שלאחר 
השואה — כל יהודי באשר הוא יורש את דמותו הצולעת והלכודה בסך של המשיח 

היהודי וההלך הנצחי. 

דחד איהו )זכריה ט ט( עני ורוכב על חמור, וחד איהו )דברים לג יז( בכור שורו, דא משיח בן יוסף, והאי איהו )שמות כא לג( כי 

יכרה איש בור ולא יכסנו, ונפל שמה שור או חמור, ובגין דא אקרי משיח בר נפלי, ואיהי נפלת בתרייהו, ואתמר עלה )עמוס ה( 

נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ואנת הוא )שמות כא לד( בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו, דא משיח בן 

יוסף, דעתיד לאתקטלא". 

75. ראו: הליכה מעבר לטראומה, הדיון בפרק השישי על הרמ"ק; כמו כן, ראו: ברכה זק, בשערי הקבלה של רבי משה 

, באר שבע: תשנ"ה.  קורדובירו

ני זהר, תקון י"ב, כז ע"א.  76. יחף — הווה אומר: הקיום העירום, החשוף, של האדם נטול ההגנה הפוליטית. ראו לדוגמה, ספר תקו

נמצא ממקום אחר את הקוצים שמצא סול בלו באהיל המנורה. 

כאבו של בעל הקב מתגלגל לציונות: גם אם שפע קונוטציות אלו לא היה 
ידוע לנתן אלתרמן בשירו רוץ דנינו,77 עתה אנו רואים שאילוצו של בעל הקב לרוץ 
הוא עתיר הקשרים בתודעה היהודית. ייתכן שהמשיח הדחוי והמעוכב לא היה 
אלא דנינו הדחוי: "דף בזיונו של אב / אשר שיבת ציון צותה עליו — קפוץ! / והוא 
בעגולו. / אץ, אץ, ובלבבו תפלה לאל עליון / לבל נרגיׁש חלי רגלו". מנגד לדנינו, 
המייצג הכאוב של הציונות בישראל כדוחה את בעל הקב והחולי, ברמז עבה 
למדי לאקציות, עומד סיפור כיסוי הדם של עגנון, ובו היהודייה האמריקנית בבית 
החרושת לבשר שימורים, בשר שאמור להיות כשר בשחיטתו ומכיל את ברכת 
כיסוי הדם, אינה מאפשרת ליהודי הפועל שלה לנוח מעמל יומו. הוא עומד בתוך 
הדם ביום צום י"ז בתמוז וממשיך לשחוט עד לנקודת האל–חזור של קריסתו, אשר 
מובילה לכך שרגלו שלו "נשחטת", ומעתה הוא יהפוך לבעל קב.78 שני מבטים ושתי 
שאלות נוקבות מכיוונים שונים — ישראל ואמריקה — על היהדות שלאחר השואה.

ו בל ל  סו ו ם  י הי ן  סטפ  : ל ג הר ו על  הנ
סול בלו יוצר את סיפורו בלרוס כסוג של רפלקסיה על מלחמת העולם השנייה. 
סטפן היים נולד בגרמניה למשפחה יהודית בגרמניה; בשנת 1933, עם עליית 
הנאצים, ברח לאמריקה דרך צ'כוסלובקיה, ובשנת 1952 שב מאמריקה לגרמניה 
המזרחית. אחד מספריו הנודעים ביותר והמתוחכמים ביותר הוא אחשוורוש 

77. דבר, 30 בדצמבר 1955. כונס בהטור השביעי, ב, עמ' 7, 59-55. השיר הולחן ובוצע בידי שלמה בר והברירה הטבעית.

78. שמואל יוסף עגנון, 1960; הלל וייס, "מקורות יהודיים ותפקודם בסיפור 'כיסוי הדם' לש"י עגנון",   ידע–עם, שנה כ', חוב' 48-47 

)תשמ"א(, עמ' 40-29; בן–דב, ניצה, "בשבעה עשר בתמוז במרתפה של גיטלי פרומטשיס: 'כיסוי הדם' ונשים במלחמה ושלום", 

, א"ב יהושע ועמוס עוז, ירושלים ותל אביב : שוקן, תשס"ז 2006,  ן ו נים ביצירות ש"י עגנ ו בתוך: והיא תהילתך: עי

: ביוגרפיה, תל אביב: שוקן, 1998. לאור מתארך באופן כללי כעשרים וחמש שנה מאז מלחמת  ן ו עמ' 110-93; דן לאור, חיי עגנ

העולם לאורך כתיבת הספר בחנותו של מר לובלין.   

נעל וגוף: פריון והאלהה, חיים ומוות, קורבניות ומשיחיות חביבה פדיה



7677 מחשבות על נעליים

היהודי הנודד.79 תחכומו בתפיסה היסטורית–תיאולוגית הוא מן המורכבים ביותר.80
אחשוורוש )היהודי הנודד(, שפירושו על פי סטפן היים הוא "הנאה", נפל 
ממרומים עם לוציפר השטן בראשית הבריאה. אחשוורוש הוא רואה הסתירות, הוא 
רואה את ה"חור שנפער בסדריך, והחול מסתנן בעדו", כפי שהוא אומר לאלוהים. 

הוא המגורש מלפני האלוהים — בן דמותו של קין והשטן מקדמת דנא.81

ואלוהים ענה ואמר: 'ביום השני בראתיך ולא מעפר כמו שבראתי את 
אדם הראשון, אלא מאש ומנשמת האינסוף, ואף על פי כן אין בזה 
כדי להצדיק אותה חופה יהודית שלך'. אך אני אמרתי: הלא עדיין 
מותר לשאול שאלות, אדון. גירשת אותי מלפניך ביום הששי בשעה 
השלישית וקיללת אותי שאהיה נע ונד ממקים עד אחרית הימים, 

ואחר כך הופיע בנך בדרך לגולגתא ושב וקיללני אותה קללה עצמה 
]...[ אז קם אלוהים מכס מלכותו וניגש אלי ]...[ ואני פרשתי ידי 

לחבקו חיבוק של אוהב, כי באמת ובתמים אהבתיו מרגע שאבדה לו 
סוף סוף שלוותו האלוהית.82

ואולם בכך לא די. סוחר פשוט הנוטה למות מבקש לו לנחמה על ערש דווי את 
היהודי הנצחי. סוחר זה הוא אביו של המגיסטר פאול, ופאול זה מתרוצץ ברחובות 

79. על סוגיית היהודי הנודד, ראו שלל מאמריה המקיפים של גלית חזן–רוקם, "היהודי הנודד במסורת העממית בפינלנד", מחקרי 

 G. Hasan-Rokem, “The cobbler of :יהודי ב', תשמ"ב, עמ' 148-124; לגרסה האנגלית, ראו ירושלים בפולקלור 

 Jerusalem in Finnish folklore”, in: G. Hasan-Rokem and A. Dundes )eds.(, The Wandering Jew: Essays in the

 Interpretation of a Christian Legend, Bloomington: 1986, pp. 119-153; G. Hasan-Rokem, “The Wandering Jew:

 A Jewish Perspective”, Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies, Division D, Vol. II, Jerusalem:

 1986, pp. 189-196; “Carl Schmitt and Ahasver: The Idea of the State and the Wandering Jew”, Behemoth, A Journal

 on Civilization 2, 2008, pp. 4-25; “Jews as Postcards, or Postcards as Jews: Mobility in a Modern Genre”, Jewish

 Quarterly Review 99.4, 2009, pp. 505-546; “The Dybbuk and the Wandering Jew: Neither Rest in Life nor in

 Death”, Y. Bilu )ed.(, Dybbuks and other Supra-terrestrial Beings in Jewish Culture )in press, Hebrew(; “`Material

 Mobility vs. Concentric Cosmology in the Sukkah: The House of the Wandering Jew or a Ubiquitous Temple”,

 ;)B. Mayer and D. Boumann )eds.(, The Future of the Religious Past III: Things, Fordham University Press; )in press

כמו כן ראו: פדיה, "המשיח והיהודי הנודד", ספר היובל לכבוד משה חלמיש, הוצאת אוניברסיטת בר אילן )בדפוס(.

80. הוא ייחודי מאוד בז'אנר שלו, ובהיבטים מסוימים ניתן להשוותו בהקשר אחר להאמן ומרגריטה )השטן במוסקבה( של 

מיכאיל בולגקוב. ישנה גם סמיכות כלשהי בזמן הכתיבה. ראו: מיכאיל בולגקוב, האמן ומרגריטה, ידיעות אחרונות, 2002. 

בולגקוב כתב בערוב ימיו, בשנות השלושים של המאה העשרים, ואלמנתו פרסמה את החיבור רק ב–1967.

81. בנקודה זו סטפן היים מקבל את הנרטיב הנוצרי, אף שהוא הופך אותו מתוכו. כאמור, במאה הארבע עשרה העמיד הנרטיב היהודי 

את ההלך הנצחי כהבל ולא כקין, בשל מודעות לנרטיב הנוצרי.

82. היים, אחשוורוש היהודי הנודד, עמ' 98.

המבורג ומחפשו כדי להביאו אל ערש דווי של אביו. ואילו אפינוס, ראש הכוהנים, 
המשחק ליד מיטת הנוטה למות את תפקיד האינקוויזטור, זועם כולו.

המאגיסטר פאול פותח פיו לדבר וכולו אש להבה, שהרי אין הדברים 
אמורים רק בחיי הנצח של אביו, אלא גם בחייו שלו, חייו הארציים 

לעילא ומסילתם אשר ירוצו בה. על פי רצונו של אביו, הוא אומר, 
הובא אליו היהודי, ואולם היהודי הזה אינו יהודי סתם, כאותם 

המתרוצצים ברחובות ובסימטאות ואין מקום פנוי מהם, אלא 
אחשורוש הוא אשר קיללו אדוננו ישו כריסטוס להיות נע ונד לנצח ]..[ 

והיהודי אחשורוש הוא מוסיף ואומר, בא לכאן להעיד לפני אביו.83 

כי אמנם ראה במו עיניו את אדוננו ישו כריסטוס ודיבר עמו פנים 
אל פנים וכך יווכח האב לדעת כי חיי הנצח אינם בבחינת סמל 

symbolum גרידא שחייב האדם להאמין בו, אלא קיימים הם בעליל 
ואפשר לראותם עין בעין.84

כך היים הופך את היהודי — שהנצרות ייחסה לו את תפקיד העד לצדקתה ביום 
האחרון של ההיסטוריה כולה — ליהודי כעד ביום האחרון של האדם מן השורה; ביום 
זה הוא נזקק לו בשל החרדה שמא ברגע האחרון יכפור אביו באמונה הנוצרית. אבל 
גם יומו של היהודי הנודד מגיע, כשבינתיים ה"סופראינטנדנט" התקדם במעלות 
ובדרגות בעולם הכנסייה, ומפגשים נוספים אירעו ביניהם. כך נראה הרגע שבו 

נלכד היהודי הנודד אחשוורוש והובא למען יעשו בו שפטים:

והסופראינטנדנט אינו אוצר כוח להביט לו בעיניו והוא כובש 
פנים בקרקע ורואה פתאום את כפות הרגליים היחפות, העקומות, 
שעקביהן העבים כפרסות צמחו לו ליהודי באלף וחמש מאות שנות 

נדודיו; והוא חש שצריך הוא ליפול אפיים ארצה לפני הלה ולנשק את 
כפות רגליו ]...[.

עבודת אמנות נוספת שיש להזכירה בהקשר זה של בתר–מלחמת העולם השנייה 
היא בתסריט של היוצר הישראלי אודי אלוני, המרפא הפצוע. במוקד הסרט אמור 
לעמוד סיפורו של טייס ישראלי שסובל מהלם קרב. בזיקה לסיפור הצלתו של יוזף 

83. שם, עמ' 105.

84. שם, עמ' 105-104.
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בויס באמצעות מעטפות שומן לאחר הפלת מטוסו, אלוני מציע לגיבורו, הטייס 
הישראלי, נעליים שסולייתן משומן חזיר, שהוא האמצעי היחיד שמאפשר לדרוך 
על אדמת גרמניה. כאן מוצג לפנינו סיפור אחר שבא לסמן את אי–הרצון לגעת 
באדמה, אדמת אירופה הרוויה דם וקטל ממלחמה שבויס עצמו השתתף בה כטייס 

במטוס קרב, אך לאחר נפילת מטוסו והצלתו חל בו מהפך עצום.

סיכום ושזירת השרוכים
המאפיינים של הנעל כממדרת ובו בזמן חוצצת את המגע עם האדמה ועם זאת גם 
מאפשרת תנועה על פני האדמה הם בסיס לסימבוליקה של הנעל. לעתים מדובר 
באדמה עוינת, שהאדם, היהודי, ההלך, המשיח או האישה הודרו מן המגע ִעמה, 
בין עם ארציותה וממשותה ובין עם פריונה, אך גם אפשר שזו אדמה שמלכתחילה 
מייצרת נכות בשלילת החשיפה המלאה. בעל הקב הפלאי עוקף את התהליך 
המורכב הזה. המוות והלידה כעוברים דרך האדמה מתּוָוכים או מוסתרים על ידי 
הנעל כלבוש וכקליפה. משחק נוסף בין החומרי לסימבולי כרוך ללא ספק באחד 
מחומרי הייצור העיקריים של נעליים: עור של חיה מתה. אדם חי עוטף את רגליו 
בעור מת כדי ללכת. אבל גם האדם עצמו הוא גוף ארוז בתוך עור. לכן בו בזמן 
הנעל מסמלת את יחסי חוץ ופנים שלו גופו. שני הערוצים השונים כל כך כביכול 
של פריון, מיניות ויחסי זוגיות, ומולם מוות וחיים. יחסי גוף–נפש נפגשים בריטואל 

החליצה אך מקיימים מערכת חיים עשירה, כל אחד משל עצמו.
מכלול הדמויות שסיפורן הוא סיפור הנעל ביהדות — למן סיפור האשה היבמה 
וסיפורי שלמה המלך, שהתחלף עם אשמדאי ומזוהה באמצעות טביעת אצבעות 
כף הרגל, דרך היהודי הנודד, שרגלו היחפה עבה כפרסה ועד המשיח והמרטיר, 
הנתפסים כחסרי עקבות — עשוי לגרום לנו לחשוב שמיתוסים של נעליים כרוכים 
תמיד בדמויות אמביוולנטיות בהיותן חזקות–מוחלשות. ברמה המגדרית–חברתית 
אין זה מפליא שהאישה בכלל, כל אישה, עדיין עומדת בחולשתה במציאות לצד 
הגיבור הגברי הקורבני, משיח ומרטיר. "כל–אדם של האישה מקביל לגיבור של 
הגבר".85 משמע, הנעל היא בו בזמן הסימן לענווה של חנוך במגעו עם האדמה, 
המובילה לאפותיאוזה שלו להאלהתו, וגם סימן הביזיון שבמכירת יוסף בעבור 

מוצר זול יחסית.
סול בלו וסטפן היים מתכתבים עם המורכבות הזאת של הנעל ככלי חיים 
ומוות, דבר אשר מעבר לאוניברסלי מתבטא במקרה הפרטי של היהודי הצולע — 

85. פדיה, "המשיח והיהודי הנודד".

כמו יעקב, הוא צולע על ירכו לאחר מעבר יבוק לאחר מגע עם ׂשרו–מלאכו של 
עׂשו, המבקש להשמידו והקורא לו בשם — אחרי שהפך לקורבן, אחרי השואה. 

חוקרת התרבות נורית גרץ מספרת זיכרון ילדות של אמה, על ילדה שהייתה 
חברתה, שציפתה לקבלת נעליים אדומות במתנה מהוריה, ועל רגש האשמה 
שהציף אותה על כך שלאחר שראתה מרחוק את הוריה נלקחים למכונית הנאצים, 
המחשבה הראשונה שחלפה במוחה הייתה המחשבה שכבר לא תקבל את הנעליים. 
היא מספרת על כך שהנעליים החסרות חוזרות לרדוף את אמה ניצולת השואה 
בחלומות על רדיפות, בריחות וגירושים. כך היא חולמת על היער של אוסטרוב 
מזובייצק שבפולין, שבו חיסלו את משפחתה: היא צריכה לטפס לפסגת ההר, 
שם מתקיימת הרצאה על יונים, אבל בחלום אין לה נעליים וקשה לה ללכת, ובכל 
זאת היא מטפסת למעלה, כי למטה מחכים לה הגרמנים. את החלומות האלה 
היא מגדירה כבסיס התודעה המשותפת שלה ושל אמה. את סיפור חייה של האם 

בספר אל מה שנמוג היא סיימה כך:

ואם יהיו נעליים? נעלי הליכה טובות, ומכנסיים קצרים וכובע, אפשר 
יהיה לחזור וללכת לאורך נחל דן או לאורך הוויסלה עד לתל אל־

קאדי? או להרי הקרפטים ובלילה, כשהכסף ייזל מהשמים, ומסביב, 
מרחוק, יארבו הסורים או הפולנים, אפשר יהיה לעשות מדורה 

ולשמוע את קול השירה? אותם שירים רוסיים, עצובים, מושרים 
בפולנית ובעברית כאחד. וברקע הקונצרטינה והטרומבון והפסנתר 
וצלילי הוויולה, עם אדוות הרוח. מי שר שם? הכל שר שם. כל מה 

שנמוג כבר והוא הולך איתי? כן? לא?.86

ובכן, צעדנו כאן מאותה האישה שהיא כנעל או כסנדל, מאותו גוף רבייה דחוי, 
המסומל בנעל שלתוכה אין מזדווגת רגל כדי להשתמש בה כמוצר טרנס–סובייקטיבי 
להעברת נשמת האח לשארית גופו — אל הרעיון שהגוף עצמו הוא כנעל שחולצים 
אותה בסוף החיים. ישנם אלו שהנעל תלחץ על רגלם עד סוף החיים, ומשם אל 
האיווי ללכת יחף, ואל החרדה מלרוץ יחף, אל הבעתה או התקווה להשאיר או 
שלא להשאיר את העקבה האישית, המסגירה את האנושיות או השטניות, את 
המוות או את החיים, ומשם אל האיווי להזדווג אל הנשיות המיסטית הנעדרת, 
ואל הנעילה המכוונת של הנעל משומן חזיר, שאינו קביל על היהודי למאכל אך 
עשוי לרפא פצע של אדם קפוא מקור וגם לאפשר לו שלא לדרוך ישירות על אדמת 

86. נורית גרץ, אל מה שנמוג, תל אביב: עם עובד, 1997. 
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גרמניה הרצחנית )לפי הפרשנות של אודי אלוני ליוזף בויס(; ועד הרבי מסאטמר, 
שמאמץ את הכותרת של "על הגאולה והתמורה" לחיבור שכתב לאחר מלחמת 
ששת הימים, לא במשמעות של ריטואל וריטואל תחליפי מייצג, אלא במשמעות 
של אמת ושקר, של גאולת האדמה לכאורה וההבנה שזו גאולת שקר לתפיסתו. 
ואל הנעליים הבלתי מתאימות לרגלי הפלאחים המצרים שננטשו במרוץ הנסיגה 
והפכו לסמל הגחכה.87 ואל הנעליים כשארית המשרפות, ומשם לנעליים החסרות 
גם בחלום. ובמכלול הבלתי סגור הזה של שרוכי הנעל, ממשיך החיפוש הנואש 
אחר עקבות של מי שיודע שכל רכושו הוא ההליכה, הנדודים. ומנגד האישה, שכל 
רכושה הוא גוף, והתינוק הוא העקבה, ובאי–ההתממשות הזאת הנעל מושלכת 
לעפר. בשני ערוצי הנעל המוצגים כאן, האישה והנעל סיפרו את כמיהת הטבע 
לפריון ולתינוק, והגבר והנעל סיפרו את כמיהת היהודי, המוחלש בתוך התרבות, 
לחותם ההיסטורי והמשיחי. המודעות המופרזת לעקבות היא מודעותו של בעל 

הנעל המשיחית, בעל הקב או קטוע העקב.88

ונטי פופולו בבימויו של רפי בוקאי, ישראל: קסטל  87. ראו: יוסוף אל–קעיד, זה קורה במצרים, ירושלים: כתר, 1990; הסרט או

תקשורת, 1996.

88. הסופר וההוגה היהודי אדמונד ז'אבס משתמש במדבר זה עצמו של מצרים כחומר רקע לחשיבה על דיבור, והוא מוריש את 

החיפוש הזה לדרידה, שמעתיק את נדודי העקבה עוד יותר לתחום השפה.
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