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  יורם בילו

    ד המשיחית"הולדה ובריאה בחב, עקרות: 'לעשות עוד הרבה מנחם מענדלים'

  : ' מנחם מענדליםלעשות עוד הרבה'
  ד המשיחית"הולדה ובריאה בחב, עקרות

  

  מאת

  יורם בילו

  הקדמה
1  

 ,ד"ר השביעי הכריזמטי של חסידות חב"האדמו, )''מלובביıהרבי '(רבי מנחם מנדל שניאורסון 

קרב חסידיו מאז עלייתו לכס הנשיאות במחצית המאה בהעצים את התסיסה המשיחית 

, ת נשיאותו הוא נמנע מזיהוי מפורש של המשיח המיועדעל אף שלאורך כל שנו 1.העשרים

ראות בו רבים מהחסידים החלו לו, ההתלהבות המשיחית שטיפח תועלה בסופו של דבר כלפיו

, שלא מינה לו יורש בחייו, מותו של הרבי חשוך הבניםעל רקע זיהוי זה חולל . מלך המשיח

       
  : ד במהלך נשיאותו של רבי מנחם מנדל שניאורסון ומקורותיה ראו"על התסיסה המשיחית בחב  1

מלחמת גוג , )עורכים(יואל ואחרים - אריאל' ד', לובביı- ד"משיח ומשיחיות בחסידות חב, 'פרידמן' מ
  , 2001תל אביב , )ת כאן ועכשיויהדו( בעבר ובימינו –משיחיות ואפוקליפסה ביהדות : ומגוג
 R. Elior, ‘The; 2007תל אביב , ד"משיחיות בדור השביעי של חב: השביעי, קראוס' י; 229–174' עמ

Lubavitch Messianic Resurgence: The Historical and Mystical Background 1939–1996’,  

P. Schafer and M.#R. Cohen (eds.), Toward the Millennium, Leiden 1999, pp. 383–408; M.#A. Erlich, 

Leadership in the Habad Movement, New Jersey 2000; idem, The Messiah of Brooklyn, New 

Jersey 2004 ;היילמן' פרידמן וש' מ ,ıבחייו ובחיים שלאחר , מנחם מנדל שניאורסון'; הרבי מלובבי
עיבוד המקור (א "אור יהודה תשע, פרידמן' מ: ה העבריתעורך המהדור, כרמל' ע: מאנגלית, חייו

 S. Heilman and M. Friedman, The Rebbe: The Life and Afterlife of Menachem Mendel:באנגלית

Schneerson, Princeton, NJ 2010(;A. Ravitzki, The Contemporary Lubavitch Hasidic Movement: 

Between Conservatism and Messianism’, M.#E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), 

Fundamentalism Observed, Chicago 1991, pp. 303–327; W. Shaffir, ‘Jewish Messianism – 

Lubavitch Style: an Interim Report’, Jewish Journal of Sociology 35 (1993), pp. 115–128; idem, 

‘Interpreting Adversity: Dynamics of Commitment in a Messianic Redemption Campaign’, Jewish 

Journal of Sociology 36 (1994), pp. 43–53; idem, ‘When Prophecy Is Not Validated: Explaining 

the Unexpected in a Messianic Campaign’, Jewish Journal of Sociology 37 (1995), pp. 119–135  
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למעלה ,  כיום2. תוכל להתאושש ממנושרבים תהו אם, זעזוע עמוק בתנועה, ד"בתמוז תשנ 'בג

ממשיכה החסידות לתפקד בחיוניות , משמונה עשרה שנים לאחר הסתלקותו של הרבי

חסידים רבים ממשיכים לדבוק . למרות הבקיעים שנפערו בין סיעות שונות בתוכה, ובתנופה

תים כדי אך אין הם מכחישים שנפטר ומצפים שיחזור מן המ', גואל אחרון'באמונה שהרבי הוא 

מאמינים כי ', משיחיסטים'המכונים , מיעוט לא מבוטל של חסידים. למלא את ייעודו המשיחי

 Eastern 770- ב, וכי הוא ממשיך להתגורר בביתו' כפשוטו ממש, חי וקיים בגוף ובנפש'הרבי 

Parkway , 770'המכונה ')‘Seven Seventy’ .( טפחים את האמונה כי הרבי מהמשיחיסטים

 חסידים אלה 4. בנתיב הגאולהם ישראליצעיד את עו 3',תיכף ומיד ממש'יני כל יתגלה לע

  .ופרסומיהם המשיחיים נמצאים במוקד ענייני המחקרי
2  

ד בעשורים האחרונים מהווה הזדמנות פז "הסערה המשיחית המטלטלת את תנועת חב

 רגעים – לחקור את מנגנוני העומק המזינים את הדמיון הדתי במצבים טרנספורמטיביים

אנו חסרים עדיין פרספקטיבה . היסטוריים שבהם האופק הדתי עשוי להשתנות בקיצוניות

ובכל ; ד"היסטורית הדרושה להערכת התוצאות וההשתמעויות של התסיסה המשיחית בחב

שבהם , ניתן לומר כי בהיבטים אחדים שלה היא מזכירה רגעי מפתח בתולדות הדתות, זאת

כך בראשית . ה משיחית היו מצע פורה לחדשנות וליצירתיות דתיתמצבי משבר בעקבות אכזב

סביב היעלמות , כך באסלאם השיעי במאה התשיעית; לאחר מותו של ישוע על הצלב, הנצרות

וכך במאה השבע עשרה בקרב הנוהים אחרי שבתי צבי לאחר ; האימאם השנים עשר

אופיינים בפעילות דתית רגעים היסטוריים מעין אלה מ. ושוב לאחר מותו, התאסלמותו

שנועדו ,  והתגלויות מסוגים שוניםתחוויות אקסטטיו, הכורכת יחדיו מעשי נסים, נמרצת

       
 M. Friedman, ‘Habad as Messianic Fundamentalism: From Local Particularism to Universal: אור  2

Jewish Mission’, M.#E. Martin and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalism: The 

Dynamic Character of Movements, Chicago 1994, pp. 328–357; J. Shandler, Jews, God, and 

Videotape: Religion and Media in America, New York 2009, pp 255–256 
עוד '= ' ד"בתמוז התשנ' ג'הכחשת הסתלקותו של הרבי בקרב המשיחיסטים מסתייעת בגימטריה   3

שחתם רבות מדרשותיו של הרבי כדי לציין כי ', תכף ומיד ממש'בצירוף ' ממש'המילה . 'משיח חי
עוד . 'משיח מנחם שמו'או כ' מנחם מנדל שניאורסון'מפורשת בנוטריקון המשיחיסטי כ, לה בפתחהגאו

  .770הם בגימטריה ' פרצת'וגם ' בית משיח'יצוין כי 
: 1' עמ, )10.7.98 (205ניסוח מזוקק של האמונה המשיחיסטית מופיע למשל בעלון שיחת הגאולה   4

ואין בו שום שינוי , נשמה בגוף,  חי וקיים כפשוטו ממשא מליובאוויטש מלך המשיח הוא"הרבי שליט'
 שמקומו של מלך –אלא כפי שהודיע בתורתו , דגניזה ובוודאי שאינו נמצא בשום בית עלמין שהוא

גם . שם הוא ממתין ומצפה לגאול את ישראל מתוך שמחה וטוב לבב". 770 "–המשיח הוא בבית חיינו 
לא זכינו לעת עתה לפקוח את עינינו הרי ] כך[ד בהם "נבתמוז תש' אם עברו ארבע שנים מאז ג

נשמה בגוף ויבוא ויגאלנו גאולה , הנשיא חי וקיים! הנשיא הוא הכל. שהעובדות אינן משתנות
  .'אמיתית ושלמה תיכף ומיד ממש
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הרבה מהפעילויות הללו נועדו להנכיח את הדמות . להעניק תוקף לתפיסות ולהבנות החדשות

  .ועל ידי כך לבצר את מעמדה האונטולוגי כנצחית, המשיחית הנעלמה
3  

ד אני מבקש לבחון בהקשר "דמיון המשיחי בחוגים הרדיקליים בחבאת הדהודיו של ה

 אף לא 5,ד"במוקד ענייני לא ניצבת התאוסופיה המיסטית של חב. מובהק של תרבות עממית

ıאלא האמונה בכוחו של ,  על אף שהן ברקע הדברים6',משנתו המשיחית של הרבי מלובבי

 באופן ספציפי אבחן סיפורים על אודות .הרבי בתור מחולל נסים והפרקטיקות הנגזרות ממנה

סיפורים אלה מתגלגלים בין החסידים . ברכת הרבי המעניקה פרי בטן לזוגות חשוכי ילדים

הנמצאים בזיקה ברורה לסוגה התרבותית של אגדות הקדושים ולספרות , כממורטים אישיים

רן בחלומות הם שוזרים יחדיו אירועי חולין וחוויות נשגבות שמקו. השבחים בחסידות

עד שהוא , הלובש צורה ופושט צורה בשיח המאמינים, מורכב) נרטיב(ובהתגלויות לסיפר 

  .מועלה בסופו של דבר על הכתב

סיפורים על אודות ברכת הצדיק המעניקה פרי בטן למאמינים אינם יוצאי דופן בחסידות 

דיו היא לדאוג שיזכו נזכור כי במישור הארצי חובתו המרכזית של הצדיק כלפי חסי. לחצרותיה

 אין זה מפתיע אפוא כי על פי בדיקה 7.ובראש ובראשונה לבנים זכרים', זרעא חייא וקיימא'ל

 בעלון פרשת 2000 ליוני 1994אשר התפרסמו בין דצמבר , מדגמית של מאתיים סיפורי מופת

קרוב לחמישית מהתערבויותיו , )שיוצג להלן(' שיחת הגאולה'המשיחי - די"השבוע החב

 בעיות אלה היו השכיחות ביותר בין 8.המיטיבות של הרבי נגעו לבעיות פוריות ולקשיי היריון

 ומעמד בכורה זה – 9 גם על פי מקורות משיחיסטים–כלל בעיות הבריאות שבעטיין פנו לרבי 

אך מה שהופך את ; אין בנתונים אלה כדי להפתיע, כאמור. נשמר גם בעשור האחרון

וף השגרתי של ספרות השבחים החסידית הוא ההקשר המשיחי הסוער הסיפורים לבולטים בנ

       
  ; ג"ירושלים תשנ, ד"התיאוסופיה המיסטית של חב: תורת אחדות ההפכים, אליאור' ר: ראו למשל  5

סדרת מחקרים : מחשבות(ד "ם בחסידות חב"דמותו של הרמב: שכלתנות בלבוש חסידי, בגוטלי' י
נשמת הצדיק ונצחיות הנשמה : מסע הנשמה, גולדברג' ש; ט"רמת גן תשס, )במחשבת ישראל

; ט"ירושלים תשס, )שער לחסידות: סדרה בהגות יהודית ובקרת התרבות: מאה שערים (ד"במשנת חב
  .א"גן תשע- רמת,  מראשית ועד אחרית:ד"מחשבת חב, שוורı' ד

', )הרבי מליובאוויטש(מנחם מנדל שניאורסון ' משנתו המשיחית של ר": דירה בתחתונים", 'דהן' א  6
 E.#R. Wolfson, Open Secret: Postmessianic; ו"תשס, האוניברסיטה העברית בירושלים, עבודת דוקטור

Messianism and the Mystical Revision of Menahem Mendel Schneerson, New York 2009  
תל , שטורם' בעריכת א, )ספרית אוניברסיטה משודרת(המשיחיות היהודית המודרנית , דן' י :ראו  7

  .155' עמ, ח"אביב תשנ
', ד"הפסיכולוגיה והרטוריקה של הנס בסיפורי נסים בפלג המשיחי בחב": נפלאות עכשיו", 'רייניı' ש  8

  .א"תשס, יברסיטה העברית בירושליםהאונ, עבודת מוסמך
אולי משום שכל כולו , סיפורי מופתים אודות היריון ולידה מרובים יותר מכל תחום שהוא, עובדתית'  9

  ).3' עמ, ]29.12.2000 [327שיחת הגאולה (' של תהליך זה הינו פלא אחד אדיר
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    .שבו הם נטועים
4  

ההיבט הראשון . ד"שלושה היבטים מקושרים ראויים לציון לנוכח המשיחיות הגואה בחב

היום שבו הרבי , ד"בתמוז תשנ'  הסיפורים כולם עוסקים בתקופה שאחרי ג–הוא כרונולוגי 

בעצם השפעתו הנמשכת של צדיק לאחר פטירתו אין רבותא . בלשון המשיחיסטים', נעלם'

 ואולי אף גובר עם 10,שהרי בעיני המאמינים הכוח הרוחני הטמון בנשמתו איננו פוחת, כמובן

הטענה שהרבי חי וקיים בגוף ובנפש , כפי שניווכח בהמשך,  אולם11.השחרור מכבלי הבשר

את הברכה מבקשים הפונים . ימשמעה שגופו מעורב במתן הברכה באופן מוחשי ואינטימ

 מי שברכתו פותחת – ההיבט השני הוא ביוגרפי 12.'אגרות קודש'בדרך כלל באמצעות גורל 

ההיבט . קיימא למשוללי פרי בטן היה חשוך ילדים בעצמו- רחמן של עקרות ומקנה זרע בר

אל גו, ' הצדיק החסידי במקרה שלפנינו נתפס כמשיח אוניברסלי–השלישי הוא קוסמולוגי 

גואל אחרון , 'מבחינה כרונולוגית המשיח הוא נצחי. היבט זה מכיל את שני קודמיו. 'אחרון

העדר יורש הוא מאפיין כמעט הכרחי של , ' מהבחינה הביוגרפית13.'חייב לחיות לעולם ועד

       
  ).ב"ברכות יט ע, בבלי(' צדיקים במותם קרויים חיים'שהרי   10
צדיקיא דאתפטר מהאי עלמא אשתכח גם בהאי עלמא יתיר ': ב"עא ע, ג,  האמור בזוהרעל פי  11

על העצמת .  הצדיק לאחר הסתלקותו מהעולם נמצא בעולם הזה עוד יותר מאשר בחייו–' מבחיוה
, )5לעיל הערה (גולדברג : ד ברוחניות ובגשמיות לאחר הסתלקותם ראו"רי חב"השפעתם של אדמו

  .258' עמ, )6לעיל הערה  (דהן; 192, 152' עמ
שטדלר ' קפלן ונ' ק', ד"הנכחת הרבי מלובביטש בפלג המשיחי של חב": איתנו יותר מתמיד", 'בילו' י  12

 שימוש .209–186' עמ, ט"ירושלים תשס, מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל, )עורכים(
 אחרי ,ד ומעבר לה"ים בחבנפוı בחוגים רחב, 'אגרות קודש'ובעיקר ב, גורלבתור בכתבי הרבי 

: 'שיחת הגאולה'כך הוצג הטקס סמוך למועד הופעתו ב. שהתגבש בתהליך שיטתי של הבניה טקסית
הנה על . ]מלך המשיח שיחיה לעולם ועד [=ו"מ שיל"כיצד כותבים מכתבים לרבי מה: לשאלת רבים'

] מצורפת בזה=[ב "מצו. בתמוז ללא שינוי' פי הנהוג לאחרונה ממשיכים לנהוג כפי שנהגו לפני ג
  .פתיחת מכתב כהצעה

  ...תאריך        ה"בע  
אנא לעורר רחמים גדולים על פלוני בן . נ"ו פ"ר מלך המשיח שיל"האדמו] כבוד קדושת=[ק "כ  

  ... לרפואה שלמה... פלונית לברכה והצלחה ב
תב בדפי מאמר או מכניסים את המכ). ללא שורות(בכתיבת פדיון נפש נוהגים לכתוב על גבי נייר לבן   

לאחרונה יש נוהגים להכניס את המכתב או . א"ח שבט תשי"כמבואר במכתבו מיום ר, שיחה של הרבי
ו ולפתוח לאחר מכן "מ שיל"של הרבי מה" איגרות קודש"או " ליקוטי שיחות"ח לאחד מספרי ה"הדו

 28שיחת הגאולה  ('תוכן הדברים באותו עמוד מהווה תשובה. את הספר במקום בו הניחו את המכתב
  ).3' עמ, ]1995 ינואר 20[

מנחם מנדל שניאורסון בחר שלא להותיר אחריו יורשים ' האם ר: גואל אחרון ללא יורשים, 'דהן' א  13
הציטוט מופיע . 309–289' עמ, )ח"תשס (17קבלה ?' שארי בשר או ממונים מסיבות משיחיות

  .303' בעמ
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שתעסיק אותנו ,  זיקתו המורכבת של הצדיק החסידי לעולם האלוהות14.'דמות משיחית

טשטוש הגבולות .  וטעונה פי כמה ברגע שמוכרז שהוא המשיחהופכת מפורשת, בהמשך

צı גם בשולי המחנה , ששיאו בהקניית מעמד אלוהי למשיח, המוכר מתנועות משיחיות

  15. למרות גל המחאות שעורר בתוך התנועה ומחוצה לה–ד "המשיחיסטי בחב
5  

מד בולט בזרם מע, המקור העיקרי לסיפורי הנסים של הרבי בעבודה זו', שיחת הגאולה'ל

כלשון כותרת ', הגליון השבועי של ימות המשיח '16.ד"הגואה של פרסומים משיחיים בחב

', האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה'על ידי ' בבת ים עיר הגאולה'יוצא לאור , המשנה

המתפרסם ברמת הפקה , לגיליון. משמש גם עורך הפרסום, הרב זמרוני ציק, והעומד בראשה

במעמדו הנצחי ,  מדורים קבועים העוסקים בתורת הרבי17, עותקים מדי שבוע30,000- גבוהה ב

סיפורי . במופתים שהוא ממשיך לחולל ובפעילויות האגודה להפצת בשורת הגאולה, כמשיח

העלון החל להופיע כשלושה . 'נפלאות עכשיו'הנסים של הרבי מופיעים ברובם המכריע במדור 

וגיליונותיו עד כה ; ובתגובה ישירה לו', ד"תשנ'בתמוז ה' המאורע של ג'שבועות לאחר 

את הדרכים שבהם , מדי שבוע בשבוע, מאפשרים לחוקר לבדוק באופן שיטתי ופרוספקטיבי

הרבי הנפקד מונכח בתודעתם ובמרחב חייהם של המאמינים לאורך השנים שחלפו מאז 

 ועל 19',קוח את העינייםלפ'הסתמכתי בעבודה על האסופה ' שיחת הגאולה' לבד מ18.ההיעלם

ıחומרים מראיונות עם פעילים משיחיסטים ברחבי האר.  
6  

ן מרצו ילדים  חשוך  הרבי  היה    ?האם 
6  

עובדת היותו של הרבי משולל ילדים עולה בקנה אחד עם המעמד המיוחס לו , כפי שצוין

 שניאורסון כפר במשיחיות': יוסף דן מנסח תואם זה בלשון חדה וברורה. כגואל אחרון
       
  .195' עמ, )7לעיל הערה (דן   14
  : ראו) 'אלוקיסטים'המכונים (ד "יקורתית של האלהת הרבי בקרב החוגים הקיצוניים בחבלהצגה ב  15

עם . ה"ירושלים תשס, שערוריית האדישות והאיום על אמונת ישראל: הרבי מלך המשיח, ברגר' ד
ד אמירות שמהן אפשר לגזור באופן קיצוני זהות בין "בקבלה ובמשנת חב, אפשר למצוא במדרש, זאת

דית "מאפייני המשיחיות החב, האדם האלוהי": יחי אדוננו מורנו ובוראנו", 'דהן' א:  ראו.צדיק לאל
 .182–147' עמ, )ע"תש (2עיונים ביהדות : ראשית', והפולמוס המלווה אותה

העמידה ספרות בכמות כפולה לזו של כל מה שנכתב על ] ד"חב[תנועה משיחית זו , 'לפי יוסף דן  16
  .196' עמ, )7לעיל הערה (דן : ראו' ת העולם ועד היוםהמשיחיות היהודית מבריא

, )עורכים(קפלן ' סלוחובסקי וי' מ', עלוני פרשת השבוע בחברה האורתודוכסית בישראל, 'קפלן' ק  17
  .483–447' עמ, ו"ירושלים תשס, ספריות ואוספי ספרים

  .'שיחת הגאולה' גיליונות של 828 הופיעו 2010עד סוף שנת   18
כבוד [ק "הוד כ: סיפורי מופת בפי יהודים שזכו לראות בפני המלך המשיח: 'העינייםלפקוח את '  19

  .ז"ברוקלין תשס, מליובאוויטש בעשור האחרון] שיזכה לימים טובים אמן[=א "ר שליט"אדמו] קדושת
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, והעמיד תחתיה משיחיות של אדם יחיד, החלקית המפוררת של השושלות החסידיות

, בתור גואל אחרון,  המשיח20.'ומשום כך גואל נצחי שאין למוות ממשלה עליו, חשוך בנים

ולכן , אמור לחתום את ההיסטוריה במהלך אפוקליפטי שנועד להביא את הגאולה השלמה

די מוכר קבע כי לתנועה יהיו שבעה "מיתוס חב, רה מזוית. אין זה מתאים שיהיו לו יורשים

והוא יהיה המשיח והוא יביא את , יהיה חשוך בנים, השביעי, 'נשיאים שהאחרון שבהם

 התאמתו של הרבי הערירי לתפקיד המשיח והעובדה שבערוב ימיו לא כיהה 21.'הגאולה

ובעקבותיו את , דן הוליכה את – 22 ואפילו רמז לכך בעצמו–בחסידים שזיהו אותו עמו 

כי העובדה שהרבי היה ערירי לא נבעה מלקות ביולוגית , להעלות את ההשערה, אלון דהן

, מנחם מנדל שניאורסון לא יכול היה להקים לעצמו יורש' ר'דן קובע נחרצות כי . גרידא

" שביעי"מבלי לנפı לרסיסים את תורת ה, לא בדרך פיזיולוגית ולא בדרך תיאולוגית

 דהן מציג גרסה 23.'ד"שנקבע הרבה לפני שקיבל עליו להנהיג את חב, יעודוולכפור בי

, ועל פיה הנשיאים, ד"של מיתוס שושלת נשיאי חב, אך זהה במסקנתה, מפורטת יותר

 בגרסה זו התבנית השושלתית 24.מייצגים את הספירות במבנה האלוהות, כנשמות כלליות

, ) כתר או חכמהספרותהמייצג את (ב רבי ישראל בעל שם טו, מתחילה במייסד החסידות

ומהם עוברת לרבי שניאור זלמן , ) בינהספרותהמזוהה עם (נמשכת במגיד ממעזריטש 

 ספרותמיקומו של רבי מנחם מנדל שניאורסון כנגד . בני משפחתו – ויורשיו) דעת(מלאדי 

, הספירה העשירית החותמת את האלוהות ואת הגלות ומסמלת את אחרית הימים, מלכות

       
: במעגלי חסידים, )עורכים(אסף ואחרים ' ד, אטקס' ע', כפל הפנים של המשיחיות בחסידות, 'דן' י  20

ı312' עמ, ס"ירושלים תש,  מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקיקוב.  
בתור דור אחרון לגלות ) שהרבי נשיאו(על חשיבות הדור השביעי . 195' עמ, )7לעיל הערה (דן   21

  .33–25' עמ, )1לעיל הערה (קראוס : וראשון לגאולה ראו
לנו בפועל ' כן תהי': הרבי סיים כךש, ב"ז בשבט תשנ"רמז לתודעה עצמית משיחית עולה מהשיחה בכ  22

שראל ישה מת דכללות הדורות "כולל גם הר" [מיד"עם כל הפירושים שב, ותיכף ומיד ממש, ממש
ממש , כפשוטוולכל לראש מיד ממש , "ממש"ולכל הפירושים שב, )מלכא משיחא(וד ד) ט"הבעש(

ספריית אוצר , ] שלישישער, היכל תשיעי, קובı שלשלת האור[משפטים : דבר מלכות(' ממש ממש
בהערה באותו מקום הרחיב הרבי בנוגע ). ההדגשות במקור, 11' עמ, ב"ברוקלין תשס, החסידים

ח "ק מו"התקופות השייכות לכ' נרמזים ג" מיד"ת ד" שבר–ובפרטיות יותר בנוגע לדורנו זה ': 'מיד'ל
שמו השני , דוב בער[' ובערד, וסף יצחקי, )נחם שמומ(שיח מ –ועל סדר הקירבה אלינו ... נשיא דורנו

משיח 'כיוון הרבי גם ל' "ממש"כל הפירושים שב'קרוב לוודאי כי ב]. האדמור החמישי, של רבי שלום
', ממש'המילה . ש"המתמצים בנוטריקון ממ' מנחם מנדל שניאורסון'המופיע בהערה וכן ל' מנחם שמו

מופיעה , )'תכף ומיד ממש'(גאולה שהרבי הרבה לחתום בה את שיחותיו כדי להדגיש את דחיפות ה
  .במשפט הסיום לא פחות משבע פעמים

  .שם, )7לעיל הערה (דן   23
  .296–293' עמ, )13לעיל הערה (דהן   24
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שתקופת נשיאותו כנגד (רבי יוסף יצחק , התאפשר רק אחרי שהרבי מינה את קודמו המנוח

: כנגד הספירה התשיעית(לתקופת נשיאות חוזרת לאחר מותו ) הוד: הספירה השמינית

, עצם המינוי מרמז על רצונו של הרבי להחיש את הגאולה ולמקם עצמו על ספה). יסוד

דהן מוצא רמזים לאפשרות כי הרבי גזר , יתרה מזו. הומעיד על תודעתו המשיחית העמוק

    25.כפועל יוצא של תודעה זו, פרישות ונותר ערירי מרצוןעל עצמו 
7  

משיחית - הטענה הנועזת של דן ודהן כי הרבי נותר משולל ילדים מתוך התכוונות מיסטית

שעלה לכס מודעת נסמכת בהכרח על ההנחה כי החזון המשיחי הדריך אותו שנים רבות לפני 

. בחייו מחלישות טענה זו' השנים העלומות' אולם 26,הרבי עצמו אכן טען כך. ד"הנשיאות בחב

ובשנות השלושים של המאה הקודמת , לאחר נישואיו התרחק מנחם מנדל הצעיר מחצר חותנו

 האם כבר 27.למד מדעים והנדסה בברלין ובפריז וחיפש לו תעסוקה בתפקיד מהנדס בצרפת

שמר על פרישות מכוח החזון המשיחי , אשר לא הצטייר כיורש המיועד של חותנוכ, בתקופה זו

היה הרבי בן , שנה לאחר פטירת חותנו, ר"א בתואר אדמו"כאשר הוכתר בתשי? שפיעם בו

, ניתן לטעון. ומן הסתם מעבר לגיל הפריון,  אף מבוגרת ממנו–ואשתו , חמישים כמעט

ה המשיחית האישית של הרבי היא שעמדה ביסוד  כי לא התודע28,בעקבות היילמן ופרידמן

. היעדר הילדים האיı את התפתחות התודעה המשיחית בקרבו, היותו חשוך ילדים אלא להפך

בין אם מתוך המשפחה , אין עוררין על העובדה כי הרבי נמנע מלמנות לו יורש, בין כך ובין כך

לפחות , טענה שאכן ראה עצמווהימנעות רועמת זו מוסיפה משקל רב ל; ובין אם מחוצה לה

  29.בחזקת משיח, באחרית ימיו

למרות המשמעות המכרעת של היעדר הילדים בשאלת עיצוב מעמדו של הרבי כגואל 

גם בראיונות שערכתי עם . לא מצאתי בפרסומים המשיחיים עיסוקים מפורשים בכך, אחרון

ן בהימנעות זו  אי30.פעילים במחנה המשיחי הם נמנעו מלהעלות את הנושא ביוזמתם
       
  .309–306' עמ, שם  25
אגרות קודש (' ...ועוד קודם לכן התחיל להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה' חדר'מיום הלכי ל'  26

  .243' עמ, )13לעיל הערה (דהן : וראו). ד"תי' עמ, כרך יב, ז"תשט
  ).1לעיל הערה (היילמן ופרידמן : ראו  27
  .שם  28
טוענים כי חזון הגאולה של הרבי יותר משהתמקד ) 15לעיל הערה (ודהן ) 6לעיל הערה (וולפסון   29

בייעודו האישי בתור משיח היה מכוון להעלאת הניצוı המשיחי בכל אחד ואחד מחסידיו ובציבור 
 שזהו –שעל ידי גילוי היחידה שבנפש שבכל אחד ואחד מישראל 'אכן הרבי ציפה . כשלםהיהודי 

, דבר מלכות(' משיח צדקנו, יהיה גילוי דיחידה הכללית ... –א מישראל "המשיח שבכאו) חלק(
העברת האחריות לציבור מתוך צפייה שכל אדם מישראל יתעלה ). 19' עמ, א"ח בסיוון תשנ"כ, קורח

: וראו גם. ן משיח בעידן הגאולה יכולה לשמש גם הסבר להימנעותו מבחירת יורשויהפוך למעי
  .127' עמ, ה"ירושלים תשס, עיונים בקבלת המאה העשרים: 'יחידי הסגלות יהיו לעדרים, 'גארב' י

לעיל (דהן : 'תוך שהקפיד שלא להרחיב בעניין, 'גם המרואיין של דהן שנשאל לדעתו בנושא השיב  30
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הוא הסביר לי , כשדחקתי באחד ממרואייניי לחוות דעה בעניין. כשלעצמה כדי להפתיע

כדי שלא לפלוש ברגל גסה לתחום חייו ', מצד יראת שמים'שהחסידים נרתעים מלדון בו הן 

. עקב הרגשות הכואבים שהנושא מעורר', מצד אהבת בן לאבא שלו'הן , האינטימי של הרבי

 מי שמתקשה לעמוד בכאבו של האב חשוך –ימית המקופלת בדימוי האחרון הסתירה הפנ

.  מיושבת אם מקבלים שהחסידים כולם רואים עצמם כילדיו של הרבי–הילדים מוצג כבנו 

את העובדה שהרבי נותר חשוך ' להצדיק'אכן טענה זו הועלתה שוב ושוב בראיונות כדי 

ר מעמדו האוניברסלי של הרבי כמלך הסבר זה מתיישב כמובן עם הטענה בדב. ילדים

יורשים עומד במתח עם היסוד האפוקליפטי שמייצג - לא זו בלבד שקיומם של ילדים. המשיח

תשומת הלב שהם תובעים במעגל המשפחתי והפרטי אינה מתיישבת ; המשיח ועם נצחיותו

 עם ההתמסרות הטוטלית והמחויבות המוחלטת לענייני בשורת הגאולה במישור הרוחני

לדעת , התמסרות ומחויבות שהרבי היה מופת שלהן(והציבורי הנדרשות מדמות משיחית 

.חסידיו השאלה שתעסיק אותנו בהמשך נוגעת לאקולוגיה המשיחית ,  מכל מקום31)

שבמסגרתה מתאפשרת חציית גבולות אפיסטמולוגית מראייה מטפורית של הרבי כאביהם 

  .רי הופך מוחשי יותרההיבט המטפושל החסידים למחוזות נפש שבהם 
8  

, איש מן המרואיינים לא היה מוכן לקבל את השערת הפרישות משהעליתי אותה בפניהם

אך , ניכר שהעיסוק בנושא קשה להם מחמת הצנעה. ואחדים אף התחלחלו במופגן לשמעה

קשר , יחסי הרבי והרבנית היו ככל בני זוג'הדעה הרווחת בוטאה על ידי מרואיין שקבע כי 

 הרוב 32,ובניגוד לאחדים מהחסידים שראיין דהן, עם זאת. 'יבי על כל המשתמענורמט

חזרה גם ' הכל מחושב'הטענה ש. המכריע לא דבק בהסבר טבעי המנותק מן ההקשר המשיחי

אחד מהם אף הציב את עריריות הרבי . כולם משיחיסטים מובהקים כזכור, בפי מרואייניי

כנגד ארבעת הנשיאים . שהוכתבה מלמעלה, ורותבסיומה של דרמה היסטורית בת שלושה ד

היה משולל ילדים זמן לא ) ב"הרש(רבי שלום דב בער , הראשונים שהעמידו צאצאים הרבה

 סיפור על חלום שחלמה הרבנית על). צ"הריי(רבי יוסף יצחק , עד שנולד בנו יחידו, מבוטל

כשסיפרה את .  הלידהאודות שלושה זקנים שבאו לבקרה בביתה הבליט את האופי הנסי של

הסביר לה זה כי הזקנים לא היו אלא שלושת , )ש"מוהר(ר רבי שמואל "האדמו, החלום לחותנה

, שבאו לבשר לה כי תיפקד בבן', צמח צדק'ר האמצעי וה"האדמו, ר הזקן"האדמו, קודמיו

       
  .292' מע, )13הערה 

עלתה בראיונות בסיפור חוזר על אודות , הקשורה להיותו חשוך ילדים, של הרבי' ההקרבה'תמת   31
חסיד . צ ולזכות בברכתו לפרי בטן"שבה הרבי הצעיר היה אמור להיכנס לחותנו הריי', שעת רצון'

ת לזכות הרבי נעתר ובכך ויתר על ההזדמנו. ערירי התחנן לפני הרבי שיאפשר לו להיכנס במקומו
  .ביורשים

  .292' עמ, שם  32
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הבן שנולד בעקבות ,  רבי יוסף יצחק33.בדומה לשלושת המלאכים שביקרו את אברהם ושרה

שנישא לחיה מוסיה , רבי מנחם מנדל, וחתנו. לא זכה לבנים כלל אלא לשלוש בנות, וםהחל

    .נותר ערירי לחלוטין, ולימים הנשיא השביעי החותם את המהלך, הבת השנייה, )מושקא(

ילדים מעניק  הילדים  חשוך    הרבי 

קטית בין בלב חיבור זה עומדת הזיקה הדיאל, תהיה אשר תהיה הסיבה להיעדר ילדים אצל הרבי

הזכרנו את . העובדה שהרבי היה חשוך ילדים לבין המוניטין שיצאו לברכתו בענייני פוריות

אך כוחה המפרה של ברכת הרבי מועצם בסיפורים , ריבוי הנסים העוסקים במתן פרי בטן

במקרים רבים היא מקנה פרי בטן למרות שחלפו . בדרכים שונות מעבר לעצם שכיחות הנסים

 ולמרות שהזוגות חשוכי –עשר ואף עשרים שנה ,  שמונה–בות מאז הנישואים שנות עקרות ר

, בניגוד להמתנה ארוכה וחסרת תוחלת זו. הילדים נועצו ברופאים והתמידו בטיפולי פוריות

 במקרים רבים התינוק נולד לאחר תשעה –ברכת הרבי פועלת את פעולתה באופן מידי 

שלישיות ,  תאומים–ספר יוצא הדופן של ילודים והפוטנציה של הברכה ניכרת במ; חודשים

פוטנציה זו פועלת ,  לא פחות מכך34. המגיחים לאור העולם בעקבות קבלתה–ואף יותר מזה 

  .לעתים על מספר נשים במקביל או ברצף
9  

כזו מוצגת בדיווח של משפיעה רוחנית מבני ברק שבמשך עשר ' התעברות קולקטיבית'

כסגולה , 'ד שקיבלה על עצמה לארגן שיעורי תורה לאחיות לגורלע, שנים לא נתברכה בילדים

מספר המשתתפות בשיעורים עלה . 'לזרעא חייא וקיימא ולזרוז הגאולה האמיתית והשלמה

  .בהדרגה לארבעים

מלך [מ "א מה"ברכתו הקדושה של הרבי שליט] באגרות קודש[בשלב זה גם הגיעה 

תתברכנה בזרעא , ת שיחיוכולל שכל אחת ואח, ברכה והצלחה']: המשיח

החלו בשורות טובות ובהמשכן לידת ילדים , ואכן תוך חודשים מספר. 'חייא וקיימא

א מלך "ראו בגלוי את התממשות ברכת הרבי שליט, זו אחר זו, בריאים ושלמים

  35).ההדגשה במקור(המשיח 

       
  .חלום זה מזכיר את בשורת לידת ישו. 16–1יח ' בר  33
כעבור תשעה חודשים בדיוק נולדו להם תאומים ': הדוגמה הבאה משלבת את שתי הדרכים  34

המספרים מודעים ). 3' עמ, ]30.9.1994 [12שיחת הגאולה (' ]בשעה טובה ומוצלחת[=צ "בשעטומ
אך עדיין מייחסים את הצלחתם , ות מסתיימים לעתים מזומנות בריבוי עובריםלכך שטיפולי פורי

ששה  '–ריבוי ולדות בהיריון . ובמיוחד כשהצלחה זו באה לאחר שנים רבות של המתנה, לברכת הרבי
  ).ח, ר א"שמו( מוצב במדרשי פרשת יציאת מצרים בהקשר מובהק של גאולה –' בכרס אחת

  .ההדגשות במקור, 4' עמ, )21.8.1998 (211שיחת הגאולה   35
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טלו חלק שבו נ, קריית גת, לשמע ההצלחה החליטה פעילה אחרת להקים חוג דומה בעירה

היא , בתום השיעור הראשון. 'מספר זוגות בעיר המצפים בכיליון עיניים לילדים מזה שנים'

  :מספרת

', אגרות הקודש'מ והכנסתי את שמות המשתתפות ב"א מה"ח לרבי שליט"כתבתי דו

 שכל אחת ואחת מן הנשים תזכה לזרעא חייא הבטחהכשהדגשתי שאנו מבקשות 

ל בכל "רצון שתקוים הבטחה הנ- ויהי': דהימהואכן קבלנו תשובה מ, וקיימא

מרגע זה ואילך ידענו שאנו על . 'ומזל טוב לבנים... אחד ואחד מהם במילואה

  36.'הדרך הנכונה
10  

 שמאז –הדבר החשוב והמשמח ביותר זו העובדה ...': אכן הבשורות הטובות לא אחרו לבוא

 37.'מהמשתתפות לפרי בטןזכו כבר כמה , א מלך המשיח"ברכתו הקדושה של הרבי שליט

זוכה כאן , קיימא והופעת הגאולה שהודגשה בבסיס היזמה בבני ברק- הזיקה שבין זרע בר

בן דוד בא עד שיכלו כל ] משיח[אין 'כי , ל"י למאמר חז"על פי פירוש רש, לרציונל תאולוגי

ות ומבראשית נוצרו כל הנשמ, יש ושמו גוף] חדר[אוצר ': י מסביר"רש. 'הנשמות שבגוף

 אכן אחדים ממרואייניי הציגו את ריבוי מעשי הנסים של הרבי 38.'העתידות להולד ונתנם לשם

פועלו נועד להביא לכך שכל הנשמות היהודיות : הקשורים בפוריות בזיקה למעמדו המשיחי

הנתפסת בעצמה במשנתו של הרבי , הערטילאיות ייוולדו בעולם הזה כדי שתבוא הגאולה

  39.כלידה קוסמית

המבליט בשמו את גלגולי הברכה לפוריות בקרב ', כשהנסים מתגלגלים, 'פור אחרבסי

. 'דולר ברכה'ובראשם , ד"מופיעים חפצים מוכרים באקולוגיה המשיחית בחב, נשים עקרות

 כדי שהללו 770- שהרבי חילק במו ידיו בכל יום ראשון לנקהלים בכניסה ל, דולרים של ברכה

 נרחבת גם כיום וממשיכים להפגין את כוחם המרפא בקשת זוכים לתפוצה, יעניקום כצדקה

כמוהם כספר , בזאת הם ייצוגים מטונימיים מובהקים של הרבי. רחבה של צרות ומצוקות

האתרוג מארבעת , מי המקווה שבהם טבל, הכוס שעליה בירך, הכסא שעליו ישב, התורה שלו

       
  .שם  36
  .שם  37
  .א"עבודה זרה ה ע; ב"נידה יג ע, בבלי  38
' שיחת הגאולה'בגיליון פרשת תזריע מביא עורך . 'חבלי משיח'הזיקה בין לידה וגאולה נרמזת בביטוי   39

, ")הילדה ציון את בני"כמו שכתוב  (גאולהכידוע שלידה רומזת על '): ללא ציון המקור(מדברי הרבי 
והתוקףולידת זכר רומזת  החוזק  גאולה נצחית שאין אחריה גלות ,  דגאולה האמיתית והשלמהעל 

נשמת ) התגלות (לידתרומז על " וילדה זכר"ש, היינו, י משיח צדקנו"ע) לשון זכר, שיר חדש(
, 1' עמ, ]20.4.2010 [643שיחת הגאולה (' מעלמא דדוכרא...  שהיא ממדרגה עליונהמשיח

  ). במקורההדגשות
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בצוותא עם ייצוגיו האיקוניים , ה חפצים אל40.ועוד פריטים מפריטים שונים, המינים שבסוכתו

 משתלבים במארג מגוון של – תמונותיו וסרטי הווידאו מן ההתוועדויות בכיכובו –של הרבי 

פעילויות טקסיות שבהן מוקצה לרבי תפקיד של משתתף , פרקטיקות ריטואליות של הנכחה

) בועות לתורהולזכות בעליות ק(כך הרבי ממשיך להיקרא לתפילות . פעיל כמו בימי נשיאותו

ודולרים ממשיכים להיות מחולקים ; ולהיות מוזמן להתוועדויות ולשמחות כמו טקסי נישואים

- אקולוגיה ריטואלית.  בהתוועדויות במוצאי שבת וחג–ומשקה ' לעקח'בשמו בימי ראשון ו

  משיחית דחוסה זו מסייעת לחסידים להתגבר על העובדה שהרבי נותר סמוי מן העין מאז 

 לחוש את נוכחותו –' לחיות רבי'כך הם יכולים להמשיך להיות עם הרבי ו. ד"ז תשנבתמו' ג

  41.אך גם במקומות אחרים, בעיקר בביתו שבקראון הייטס, הקרובה
11  

כאשר שכנה צעירה חשוכת , שברשותה' דולר ברכה'במקרה שלפנינו נזכרת המספרת ב

: ריטואלי של הפנייה לרביהצעתה מצביעה על האופי ה. ילדים מתנה בפניה את מצוקתה

תתבונן , והצעתי לה שתחזיק את הדולר] של הדולר[הסברתי לה במלים קצרות את מעלתו '

תקבל על עצמה , א מלך המשיח התלויה על הקיר בסלון"בתמונת הרבי שליט

, לא זו בלבד שהשכנה התעברה ללא שהות וילדה בן זכר. 'החלטה טובה ותבקש את בקשתה

כך הגיעה אישה נוספת ': גיעו נשים נזקקות נוספות וכולן זכו בפרי בטןאלא שבעקבותיה ה

... ו, ביקשה ברכה, התבוננה במלך המשיח, "דולר ברכה"שגם היא החזיקה בידה את ה

]. בעזרת השם[' ה"ב, וכך עוד אחת ועוד, ..."בשורות טובות"בפגישה הבאה כבר סיפרה על 

שתשעה חודשים , ם למעלה מתריסר שניםחשוכת ילדי, השלשלת נחתמת בחברה לעבודה

  42.לאחר הפניה הטקסית לרבי זכתה אף היא בבן זכר

ובמיוחד בסיפורי , התבוננות בתמונת מלך המשיח ממלאת תפקיד חשוב בפולחן הרבי

ד "על רקע התרבות הוויזואלית חסרת התקדים שהתפתחה בחב. הנסים הקשורים למתן פרי בטן

האם . המבוססת על התבוננות הדדית, מדים של איקונופיליה לובש פולחן זה מי43,המשיחית

 אפשרות זו מסתברת מן האמונה 44?הדדיות מעין זו התקיימה גם בסיפור על אודות דולר הברכה

       
אלא , החפצים שהם סימנים מטונימיים של הרבי מנכיחים אותו לא רק משום שהיו שלו או ברשותו  40

במיוחד בולט עניין זה לגבי מי המקווה שבהם (משום שהם משמרים את מגע גופו , ואולי בעיקר, גם
  ).טבל

41  M. Kravel-Tovi and Y. Bilu, ‘The Work of the Present: Constructing Messianic Temporality in the 

Wake of Failed Prophecy among Chabad Hasidim’, American Ethnologist 35 (2008), pp. 1–17  
  .ההדגשה שלי, 3' עמ, )19.2.2010 (786שיחת הגאולה   42
43  M. Balakirsky-Katz, ‘On the Master–Disciple Relationship in Hasidic Visual Culture: The Life and 

Afterlife of Rebbe Portraits in Habad, 1798–2006’, Images 1 (2007), pp. 55–79; eadem, The Visual 

Culture of Chabad, Cambridge 2010  
שמביא שנדלר , התבוננות הדדית עולה מהדוגמאות מהקלטה של עשרה שירים באנגלית על הרבי  44
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 ממשיך לפעול 45,המסוגל אפילו להשיב לחיים שכיב מרע, כי כוח מבטו הנוקב של הרבי בחייו

הכפייה להשיב , ות במבט המהפנט של הרביההילכד. באמצעות תמונותיו גם אחרי היעלמותו

 כל אלה –מעין דיבור , המתבטא בהעברת מסר ברור, מבט וכוח המבע של העיניים הכחולות

  .הם מוטיבים שכיחים בסיפורים ובראיונות
12  

נוק' התי עם    'התמונה 

ספרות . ד קשורה באופן מובהק לעולם הינקות"התמונה המרכזית בפולחן הוויזואלי של חב

ד "ד מרבה להבליט את החשיבות העליונה שייחס הרבי לחינוכם של ילדי חב"חים של חבהשב

את תשומת הלב והחיבה האבהיות שהרעיף עליהם ואת התלהבותו , ולתפקידם בהחשת הגאולה

ıבעת ,  באחד האירועים האלה46.בכינוסים ובמצעדים, לפנות אליהם ישירות במחנות הקי

הוא צולם כשהוא מלווה את התלמידים , ז"ג בעומר תשל"לשסקר הרבי את מצעד התלמידים ב

התמונה זכתה לפופולריות גואה ולמעמד איקוני בין . הצועדים במבט ובתנועת יד לעידוד

ובארצות הברית אף הוטבעה על גבי מדליה של הקונגרס לציון , התמונות הרבות של הרבי

בארı צברה התמונה תאוצה עוד  47.המוסר ועשיית צדקה, תרומותיו של הרבי בתחום החינוך

והוטבעה על אביזרי , עיטרה שלטי חוצות ענקיים, הופצה במאות אלפי עותקים, בחיי הרבי

והיא מתנוססת במרחבים ,  מאז היעלמותו של הרבי הפצת התמונה רק גברה48.פרסום

  .בפרסומים משיחיים ועל הקירות בבתי החסידים, ד"במוסדות חב, ציבוריים

בדומה , שאפפה את התמונה התעבתה משהחלו לגלות בה פנים נסתרותההילה המיתית 

  49.לתמונות דיוקן של קדושים בנצרות

זכתה לשם זה בזכות אפקט צילומי ', התמונה עם התינוק'הידועה בשם , תמונה זו

, ]של הרבי[כאשר מתבוננים באצבעות כף ידו המונפת . מעניין שמתגלה בתמונה

   י"מעניין שאותה שנה הוכרזה ע...  פני תינוק חמודזהים צורה כמעט מושלמת שלמ
       

ירים מספר על זוג חשוך ילדים הפונה לפוסטר של מלך המשיח אחד מהש). 265' עמ, 2לעיל הערה (
 Rebbe, oh Rebbe, fulfill our need / We look at your picture, we feel that‘): ההדגשות שלי(כך 

you’re here / Looking after your children with care’  
  .3' עמ, )18.1.2002 (380שיחת הגאולה ; 3' עמ, )8.2.2002 (383שיחת הגאולה : ראו  45
  .223–183' עמ, )1לעיל הערה (קראוס   46
  .70' עמ, )43לעיל הערה (כı - בלקירסקי  47
  .'תמונה אחת שווה אלף מלים'כותרת הכתבה היא . 4' עמ, )6.1.1995 (26שיחת הגאולה   48
 H. Belting, Likeness and Presence: a History of the Image Before the Era of Art, Chicago: ראו  49

1994; D. Morgan, Visual Piety: a History and Theory of Popular Religious Images, Berkeley 1998; 

idem, Sacred Gaze, Berkeley 2005  
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הרבי משיח צדקנו כשנת הילד והילדה שהוקדשה באופן מיוחד לנושא חינוך בני 

  50.ובנות ישראל בדרך האמונה והחסידות

התמונה עם פני "התמונה שזכתה לכינוי ': בגיליון אחר מובא תיאור פלסטי של פני התינוק

, ת מסוימת בכף היד הפתוחה מבחינים בתווי פנים של תינוק מתוקהיות ובהתבוננו, "התינוק

 השערות שונות הועלו באשר 51.'פה קטנטן ולחיים עגלגלות, אף חמוד סולד, עיניים שחורות

יש שראו בהנפת היד של הרבי ברכה , כיאה לחזון המשיחי האוניברסלי. לזהותו של התינוק

 אחרים טענו כי התמונה מגלה את 52; הידהמגולמת בתינוק המגיח מכף, לעתיד האנושות

אבל ההסבר הרווח הוא כי זה התינוק שנולד או ייוולד . קלסתר פניו של הרבי עצמו בינקותו

כפי שאנסה להראות . 'זרע חייא וקיימא'לזוגות חשוכי ילדים המבקשים את ברכת הרבי ל

  .הדמיון המשיחי עשוי לייצר זיקה בין שני ההסברים האחרונים, בסיום
13  

. לברכת הרבי המעניקה פרי בטן' התמונה עם התינוק'הסיפור הבא קושר באופן מפורש את 

ולדברי הרופאים ללא סיכוי ממשי לשינוי , הנשואה שש שנים ללא ילדים, בחורה כבת שלושים

זו מיידעת אותה על האפשרות לכתוב לרבי . ד"מתנה צרותיה לפני חסידת חב, המצב

עם תמונתו " שיר המעלות"מסרתי לה את '.  ולזכות בפרי בטן'אגרות קודש'באמצעות 

תוך שאני מעירה את תשומת לבה לכך שבתוך כף , שהייתה בעגלת בננו] של הרבי[הקדושה 

  53.כעבור שנה נפקדה האישה בבן זכר. '...יש תמונה של תינוק, ידו הקדושה

להתגלות תמונה  ן    בי

יות מתגלה בסיפורה של משתתפת בשיעור זיקה הדוקה יותר בין תמונת הרבי לתמת הפור

בבקשת ברכה כללית ונענתה ' אגרות קודש'שפנתה לתומה לרבי באמצעות , שבועי בחסידות

', למיטב ידיעתי אני לא בהיריון, אני לא מבינה'. להפתעתה בברכה להיריון ולידה תקינים

א מלך המשיח "יטאם הרבי של': אך זו דחתה בנחרצות את ספקותיה, אמרה למעבירת השיעור

הרי הוא מברך אותך שהכל , ואין לך מה לדאוג, אזי את בהיריון, כותב אליך בתור אשה בהיריון

אך נלוו אליו סיבוכים וקשיים , ההיריון לא בושש לבוא, אכן. 'יהיה כשורה ובנקל

תוצאת הבדיקה הייתה . סאונד בבית חולים- שבעקבותיהם הובהלה האישה לבדיקת אולטרה

הביתה ] האישה[חזרה 'לשמע הבשורה המרה . העובר מת ויש להוציאו בניתוח: יתמשמע- חד

       
  .4' עמ, )6.1.1995 (26שיחת הגאולה   50
 .3' עמ, )12.12.2003 (476שיחת הגאולה   51
  .70' עמ, )43לעיל הערה (כı - בלקירסקי  52
  .3' עמ, )3.5.2002 (394שיחת הגאולה   53
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. שמשמעו וולד חי ובריא, דובר על היריון כשורה ולידה קלה? איך זה יתכן: "בוכיה ומבולבלת

". יש לך הבטחה ברורה ואין לך ממה לחשוש: "המורה נזעקה להרגיעה" ?אז מה קורה כאן

סאונד חוזרת לפני -  היא נשלחה ראשית לבדיקת אולטרהמשהגיעה האישה לבית החולים

, סאונד- האחות החלה לטפל במכשיר האולטרא': כאן היא זכתה לחוויה מופלאה. הניתוח

עם , א מלך המשיח"את הרבי שליט] כך[אני רואה לפתע , כשלפתע על הקיר ממול מיטתי

עוד היא . '" הכל יהיה בסדר,לא לדאוג", כשהוא אומר לי בחיוך רחב, המגבעת ועיניו הכחולות

והאחות מפתיעה אותה בבשורה כי העובר חי ונושם וכי היא משוחררת , מנסה לעכל את המראה

אולם בכך לא מסתיים , שלושה חודשים לאחר מכן נולדת למספרת תינוקת בריאה ושלמה. לביתה

א "בי שליטכי בכף ידו של הר'במהלך השיעור השבועי בחסידות מעירה אחת הנשים . הסיפור

. 'כשהיא מצביעה על תמונת הענק שהתנוססה על הקיר שממול, מלך המשיח יש צורת פני תינוק

  54.'...עם הלחיים האלו' כך בדיוק נראית א': המספרת ושכנתה פורצות יחדיו בצעקה
14  

ניתן ללמוד ממנו על האפיסטמולוגיה , ראשית. סיפור מורכב זה ראוי לבחינה מדוקדקת

שלפיה כאשר מתגלה פער בין תשובת הרבי באגרות קודש לבין נתוני , יתמשיח- דית"החב

למילותיו הקדושות של הרבי תוקף של אמת מוחלטת הקודמת לעובדות ומעצבת , המציאות

 כך בתגובתה הנחרצת של המורה לפער בין ברכת הרבי לפרי בטן לבין היעדר סימני 55.אותן

 הנסערת לנוכח הפער בין הברכה להיריון קל לבין וכך באינטראקציה בינה לבין האישה, היריון

אולם העניין החשוב יותר עבורנו הוא שני מופעי . הממצאים הקשים של הבדיקה הראשונה

שיאו של .  וזיקתם לברכת הפוריות– בהתגלות ובתמונה –ההנכחה הוויזואלית של הרבי 

מטית אך לא זו חוויה דר. הסיפור הוא הופעת הרבי לפני המספרת בחדר הבדיקה

לנוכח ריבוי הדיווחים על , ד"אידיוסינקרטית או יוצאת דופן במיוחד באקלים המשיחי בחב

התגלויות אלה נחלקות מבחינת . מקרים שבהם הרבי התגלה לגברים ולנשים במצבי ערות

ולעתים , 770- המתרחשות בדרך כלל ב' התגלויות ריטואליות': הקשרן לשני סוגים נבדלים

שבהם נוכחותו של הרבי מורגשת , שראל ובארצות אחרות במהלך חגים ומועדיםד בי"בבתי חב

הסיפור שלפנינו שייך באופן . הנחוות בדרך כלל בעת מצוקה קשה', התגלויות חולין'ו, במיוחד

על אף . ויש בו כדי להעיד על הזיקה ההדוקה שבין תמונות והתגלות, ברור לסוג השני

אין ספק כי , ד אינה כשלעצמה תנאי הכרחי להתגלויות"שהתרבות הוויזואלית השופעת בחב

הנוכחות השכיחה של תמונות הדיוקן וסרטי הווידאו של הרבי בנוף המשיחי מחזקת מאד את 

המרחק שבין . נראותו ומקבעת את דמותו בתודעת החסידים כדימוי ויזואלי בולט וקל לשליפה

ובמיוחד כשהוא , יתו בהתגלויות אינו רבבולטות וזמינות זו של הדימוי המנטלי של הרבי לראי

דומה כי באקולוגיה המשיחית של . ד"שמקובלות בחב, מתווך על ידי טכניקות ויזואליזציה

       
  .3' עמ, )4.2.2005 (533שיחת הגאולה   54
  .197–195' עמ, )12לעיל הערה (בילו : ראו  55
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ולנוכח הרקע המגוון של הרואים את הרבי ותפקודם , העשירה באמצעי הנכחה של הרבי, ד"חב

ולא כביטוי , ם נורמלייםראוי להמשיג את ההתגלויות כפריים של תהליכים קוגניטיביי, התקין

  .של הפרעה נפשית

העובדה כי . הסיפור שלפנינו מוסיף חוליה משמעותית לזיקה שבין תמונות להתגלויות

ממדית בתמונה -  רומזת אולי לתהליך הסובייקטיבי שבו דמותו הדועל הקירהרבי מתגלה 

 הנכחת הרבי שניתן לראות בו מיצוי דרמטי של,  תהליך זה56.ממדית בהתגלות- הופכת לתלת

עלה במפורש בראיון עם חסידה בעלת תשובה שסיפרה כיצד פנתה כלפי , במסלול האיקוני

תמונת ענק של הרבי בסלון ביתה בבקשת עזרה ונדהמה לראותו יוצא מן התמונה ועומד ִנכחה 

 אל המספרת מקרבת אותנו לקבוצת מדברהעובדה שבסיפורנו הרבי שעל הקיר . לזמן קצר

שבה הרבי מדבר מתוך , המטשטשת את הקשר שבין תמונה והתגלות, סיפורים אחרת

חשובה לענייננו התגובה הנרגשת ,  מעבר להארת הקשר שבין תמונה להתגלות57.תמונותיו

הדמיון שבין התינוקת . של האם הצעירה ושכנתה לנוכח תמונת הענק של הרבי עם התינוק

שרות שהאם רואה בדמיונה את הרבי מעלה את האפ' תינוק של הרבי'שנולדה בברכת הרבי ל

  .שני הסיפורים הבאים מספקים חומרים נוספים לבחינת אפשרות זו. כאבי התינוקת
15  

המשיח' מלך  של  נוק    'תי

לפקוח ' בקובı –) שיוצג כאן( ובנוסח מפורט יותר 58',שיחת הגאולה'הסיפור הראשון הופיע ב

זהו אחד הסיפורים . 'מלך המשיחתינוק של , ' תחת הכותרת הסוגסטיבית59',את העיניים

הן מבחינת השתלשלות העלילה הן מבחינת גיוון , המורכבים ביותר בקורפוס סיפורי הנסים

, גיבוריו הם זוג צעיר של בעלי תשובה ממוצא מזרחי מהרצליה. אמצעי ההנכחה של הרבי

ת כי בעקבות בעיו'משבשרו להם הרופאים , שהחלו לכתוב לרבי באמצעות אגרות קודש

, בתשובה הם נדרשו לדייק בטהרת המשפחה. 'רפואיות חמורות לא יוכלו להביא ילדים לעולם
       
בחדר ההרדמה היא , 'למשל. י בבתי חוליםסיפורים אחדים מציינים את נוכחותן של תמונות הרב  56

 305שיחת הגאולה (' )כנראה תשורה מאחד החולים(מבחינה בתמונת הרבי ומתחתיה תפילה לרופא 
  ).3' עמ, ]21.7.2000[

שיחת ; 3' עמ, )25.11.2005 (573שיחת הגאולה : לדיווחים על אודות תמונת הרבי המדברת ראו  57
במחנה קיı משיחיסטי . 3' עמ, )21.4.2006 (593 שיחת הגאולה ;3' עמ, )12.7.2002 (404הגאולה 
דיווחה אחת המשתתפות כי שמעה את , 2008באוגוסט , חנה- בפרדס' אורו של משיח'קעמפ , לילדים

  : ראו. במהלך מסדר הבוקר' חיילים'ה- הרבי פונה אליה בקולו מתמונת ענק שניצבה מול החניכים
, האוניברסיטה העברית בירושלים, עבודת מוסמך', ים חסידיםסדן עליו מייצר: הקעמפ, 'אלבז' ש

  .ט"תשס
  .3' עמ, )8.6.2000 (299שיחת הגאולה   58
  .130–126' עמ, )19לעיל הערה (לפקוח את העיניים   59
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משאלתם לא נענתה ובייאושם החליטו לפתוח בתהליכים לאימוı , אך למרות שנענו לדרישה

הוא זכה , כאשר גם אמונתו של הבעל במשיחיותו של הרבי החלה להתערער, במצב זה. ילד

  .שיוצג כאן בלשון המספר, פגש עם הרבי בחלוםלזריקת עידוד בדמות מ

עמדתי בסמיכות . 'יחידות'א מלך המשיח ל"נכנסתי לחדרו הקדוש של הרבי שליט

. הרגשתי את החום של גופו הקדוש; א מלך המשיח ואף נגעתי בו"לרבי שליט

בתוך . התמלאתי בהתרגשות והתחלתי לשקשק ולבכות בחוסר שליטה וברגש עז

. וביקשתי ברכה לבן, א אם הוא המלך המשיח"שוב את הרבי שליטבכיותיי שאלתי 

  .'יפוצו המעיינות': א מלך המשיח השיב לי"הרבי שליט
  

שבסיומו מהדהד המפגש המפורסם של רבי ישראל בעל שם טוב ', יחידות'המפגש עם הרבי ב

מפרספקטיבה .  רווי בביטויי אינטימיות המסתיימים בפורקן רגשי עז60,עם המשיח

, לנוכח היחידות, ארוטית- יכודינמית דומה כי תבנית העומק של החוויה בחלום היא הומופס

, גם הפצת המעיינות עשויה להשתלב בתבנית זו. החום והריגוש האקסטטי, המגע הגופני

  .ובמיוחד כתשובה לבקשה לבן זכר, כדימוי של פוטנציה גברית
16  

הוא הקים אתר אינטרנט , דותכשלמד החולם מה משמעותה של הפצת המעיינות בחסי

באותה עת זכתה גם . ואף אימı את הלבוש וההופעה החסידיים, המפיı את תורת החסידות

א מלך המשיח העביר לידיה תינוק ובישר לה כי תלד "לחלום מיוחד בו הרבי שליט'אשתו 

, יםחלומות שבהם הרבי מעביר תינוק למאמין חוזרים ונשנים גם במקרים נוספ. 'בחודש תשרי

 ההבטחה בחלום 62.בשימוש במילון הסמלים התרבותי,  ואם באופן עקיף61אם בצורה ישירה

       
בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם ויפוצו ': שט את המשיח מתי יתגלה ונענה"במפגש שואל הבע  60

, מניה וביה,  שמתן תשובה דומה על ידי הרבי במפגש החלום הנוכחי הואמכאן. '...מעיינותיך חוצה
  .ה"א תשל"ת, ט"ספר שבחי הבעש: ראו. תשובה חיובית לשאלת החסיד אם הרבי הוא אכן המשיח

: 'הרבי עם התינוק'בדוגמה הישירה הבאה מצוין במפורש כי התינוק הנמסר הוא זה המופיע בתמונת   61
לפתע דמות לא מוכרת תחבה לידי תינוק .  בו הייתי במדבר צחיח ושומם,לפני שבוע חלמתי חלום'

והדמות , שאלתי בבהלה כיצד אדאג לו לאוכל במקום כזה. והורתה לי לשמור עליו כעל בבת עיני
בדקתי את יד שמאל ולא , התעוררתי בבהלה. הרגיעה אותי וסמנה על האצבע הקטנה של יד שמאל

א "של הרבי שליט" היד" היה זה התינוק מ–אני מכיר את התינוק אלא שאז נזכרתי ש, ראיתי דבר
חלום זה הואı מן הסתם על ידי אירוע קודם שבו זיהה המספר באופן ספונטני את . 'מלך המשיח

, ]10.11.2000 [320שיחת הגאולה (' בה הוא מניף את ידו... בתמונתו המפורסמת של הרבי'התינוק 
  ).4' עמ

ן "סוכן נדל, לאחר שמונה שנות נישואים נואש המספר. א לחלום פוריות סמליהסיפור הבא הוא דוגמ  62
, גם טיפולים שונים שניסינו לא הניבו את התוצאות המתבקשות': מהסיכוי לזכות בפרי בטן, ממלבורן

חלום שבו ראה את הרבי מוריד . 'ונראה היה שכבר אבדו כל הסיכויים שאי פעם נחבוק תינוק בידינו
 הפעם –אולם כאשר חזר החלום ונשנה . לא שינה את תחושתו הפסימית, ילין ומגישם לומידו את התפ
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שימלא משאלות ] מהשם יתברך[' מהוי] יהי רצון[ר "הנה יה': גובתה בברכה באגרות קודש

אך בני הזוג נותרו בפחי '; לטובה לזרעא חייא וקיימה בקרוב ממש' לבבו ולבב זוגתו שתחי

, במצב זה חווה הבעל מפגש נוסף עם הרבי. ברה והלכה מדי חודש בחודשוואכזבתם רק ג, נפש

ıוהפעם בהקי.  
17  

חזרתי הביתה , ט בסביבות השעה תשע וחצי בערב"ערב אחד בחודש שבט תשנ

נכנסתי לבניין מגוריי והתחלתי לעלות במדרגות ]. השבועי בחסידות[מהשיעור 

הסתובבתי ועמדתי . חורי ומביט ביהרגשתי כי מישהו עומד מא, לפתע. לכיוון דירתי

בחדר , א מלך המשיח עמד שם"הרבי שליט. דום כשאיני מאמין למראה עיניי

בידו השמאלית החזיק הרבי . בוחן כליות ולב, והביט עלי במבט חודר, המדרגות

, עיניים כחולות ועור בהיר, א מלך המשיח תינוק קטן עם שערות בלונדיניות"שליט

, אינני יודע כמה זמן עמדתי שם.התמלאתי כולי אימה ופחד. ישאף הוא הביט לעבר

  .נכנסתי לדירתי וסגרתי מאחוריי את הדלת, אך תיכף נמלטתי למעלה

, במרחב חולין, היא מתרחשת באופן בלתי צפוי. כקודמתה, לפנינו התגלות מן הסוג השני

מימושן . האישהשמהדהד בו חלום , אין לטעות במסר שלה,  עם זאת63.ומעוררת אימה ופחד

ג "כ, ביום ראשון':  לא מאחר לבוא–בחלומות ובהתגלות ,  באגרות–של ההבטחות החוזרות 

נדהמתי לראות כי , כשנכנסתי לראות את רעייתי והתינוק. נולד לנו תינוק בריא, ס"תשרי תש

תשעה חודשים , א מלך המשיח בידו הקדושה"זוהי בדיוק דמות אותו תינוק שהחזיק הרבי שליט

אך למרות זאת האפשרות כי ', הרבי עם התינוק'בסיפור זה אין כלל אזכור של תמונת . '!לפני כן

מסתברת ) או כיוצא כף ידו(התינוק שהרבי מסר למספר נתפס בדמיונו כיוצא חלציו של הרבי 

       
 החולם כבר התקשה להיוותר –' תינוקות] כך[כשברקע אני מבחין בשתי , במעמד של ברית מילה'

לא יכולתי להתעלם מן ההקשר הברור שהקביל בין הנחת . התעוררתי בהרגשה מופלאה': אדיש
בן , אשתו ילדה תאומים' תשעה חודשים בדיוק' החולם החל להניח תפילין וכעבור .'...תפילין לילדים

על המשמעות הפסיכואנליטית של התפילין כסמל ). 3' עמ, ]21.8.2009 [761שיחת הגאולה (ובת 
ספיר ' י, )תיאולוגיה: ליבידו(מחקר פסיכואנליטי של הריטואל היהודי : השופר, רייק' ת: פאלי ראו

 Y. Bilu, ‘Zigmund Freud; )1928תרגום המהדורה השנייה בגרמנית משנת  (2005 אביב תל, )מתרגם(

and Rabbi Yehuda, on a Jewish Mystical Tradition of “Psychoanalytic” Dream Interpretations’, 

The Journal of Psychological Anthropology 2 (1979), pp. 443–463; D. Eder, ‘The Jewish 

Phylacteries and Other Jewish Ritual Observances’, International Journal of Psychoanalysis 14 

(1933), pp. 341–375 .מצטיירת כאן הקבלה בין התינוק שמקורו בכף ידו של הרבי לבין , מעבר לכך
  ).אמנם השמאלית ולא הימנית(התפילין המגיעים מזרועו 

בתחילת ההתגלות חש המספר כי . ארוטיים- ודם אפשר לזהות תכנים הומוגם בחוויה זו כבחלום הק  63
בוחן , במבט חודר'הוא רואה את הרבי מביט בו , כשהוא מסתובב'; מישהו עומד מאחורי ומביט בי'

  .'כליות ולב
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 האם התינוק הנושא את שם 64. מנחם מענדל–הן ממראהו הדומה לרבי הן מן השם שמוענק לו 

הוא , ואשר כמוהו נועı מבטו במספר, ה לו בעיניו הכחולות ובשערו ועורו הבהירהדומ, הרבי

  65?תבנית דמותו של הרבי בזעיר אנפין

היד בכף  נוק    התי

. הסיפור האחרון שיוצג יחזיר אותנו לזיקה המפורשת שבין התמונה עם התינוק למתן פרי בטן

 ביקשוה להפסיק את ההיריון אשר הרופאים, בחודש השביעי להריונה, ים- מדובר באישה מבת

כשבלבה , 'בעקבות גזר הדין היא חזרה לביתה בתחושה קשה. בעקבות חשד לתסמונת דאון

ואז זכתה לראות את הרבי , המחשבות הקשות ליווה עד שנרדמה?'  מאין יבוא עזרי–תפילה 

  .בחלום
18  

י מלא וגדוש במינ, בחלומה היא רואה את עצמה מול שולחן ערוך גודל ממדים

אומנם מעולם לא '. א מלך המשיח"ובראש השולחן יושב הרבי שליט, מאכלים טובים

סיפרה ', תמונתו הרי מתנוססת בכל מקום. אך זיהיתי אותו מיד, ראיתיו פנים אל פנים

ואז הוא הושיט . הוא הביט בי ואמר שאין לי מה לדאוג והכל בסדר'. מאוחר יותר

ם לתדהמתי בקע אור גדול את ידיו קדימה ופרש את כפות ידיו מה

פנה אלי , וכשהסתובבתי על מנת לצאת,  הייתי בהתרגשות.תינוק... מתוכו יצא

  66.'"את תלדי כרגיל, הנה יש לך בן בריא ושלם, חכי: "שוב ואמר

אין ספק כי היא מקור ההשראה להגחת , הגם שהתמונה עם התינוק אינה נזכרת במפורש בחלום

משילדה , ההבטחה בחלום אכן התגשמה חודשיים לאחר מכן. רביהתינוק מתוך כפות ידיו של ה

הלידה , את רואה': מעט לאחר הלידה חזר הרבי והופיע בחלומה. האישה בן זכר בריא ושלם

אכן לתינוק יחס מיוחד . 'את רואה שיש לך ילד בריא והוא יהיה אחד החסידים שלי. הייתה טובה

אך מכולם הוא אינו מתעניין כי אם , ניים שוניםבעגלה ובמיטה תמונות של אישים רב': לרבי

חיבה יתרה זו של התינוק לרבי אינה . 'לוקח ומנשק אותה, א מלך המשיח"בתמונת הרבי שליט

       
העובדה שהרבי מחזיק את התינוק בידו השמאלית דווקא מכוונת לאפשרות שידו הימנית מונפת   64

יד שמאל מופיעה גם בחלום אחר שבו הרבי מוסר תינוק . תנוחה בתמונה המפורסמתלברכה על פי ה
  ).59לעיל הערה (לגבר 

שבו קבלה את ברכת , נולדו בעקבות חלום לאישה, בן ובת תאומים, גם ילדיהם הנוספים של בני הזוג  65
הגאולה שיחת (על שם אשתו של הרבי , לבת הוענק השם חיה מושקה. הרבי בתור לקבלת דולרים

  ).3' עמ, ]31.1.2003 [432
  .שם  66
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 אם כדי למתן את הדימוי 67.שהרי לפי חלום אמו הוא יוצא כפות ידיו של הרבי, צריכה להתמיה

ט עורך הגיליון בפתיח לסיפור את מבלי, המוחשי של לידה גברית בחלום ואם כדי להעצימו

  .הקשר הכללי שבין הרבי לכל יהודי באשר הוא

. שהוא קשור לכל אחד ואחד מעם ישראל, מקווי האופי הבולטים של ראש בני ישראל

אלא שהתגלותו של . ללא כל הבדל, קשור ומאוחד עם כל יחיד. כך כפשוטו ממש

  68.ייםמהווה סיפור גאולה מהח, בכל פעם מחדש, קשר כזה

שלפנינו הקשר שבין הרבי לכל יהודי מצטייר כזיקה בין ילד ' סיפור הגאולה מהחיים'בחלום שב

    .לאביו מולידו
19  

לבריאה הולדה  ן    בי

הערך המוסף של הסיפורים שהוצגו כאן אינו טמון בעצם האמונה ביכולתו של הרבי להקנות 

יא חובתו הראשונית של הצדיק ה' זרע חייא וקיימא'שהרי הבטחת , פרי בטן למבקשי ברכתו

גם המהלך הדיאלקטי המקנה יכולת זו לרבי חשוך ילדים דווקא אינו זר . בכל קהילה חסידית

שבו הרבי נתפס ', חם' אולם הסיפורים שלפנינו צומחים באקלים משיחי 69.להיגיון ההגיוגרפי

הצדיק בקבלה תפיסת . כגואל אוניברסלי החי חיים נצחיים וכעצמות ומהות שהתלבשו בגוף

אך המעמד המטפיזי הנשגב של מלך המשיח , ובחסידות מקנה לו מקום במערכת האלוהית

 הסיפורים קורעים צוהר לדרכים 70.מטשטש עוד יותר את הגבולות בינו לבין עולמות עליונים

. שבהם הדמיון המשיחי מנכיח מעמד זה ומתרגם את הכוח הנגזר ממנו לדרכי פעולה מוחשיות

,  ובמיוחד באלו המשקפים מצבי חוויה ותודעה מיוחדים כמו חלומות וחזיונות,בסיפורים

נבחן עתה את הביטויים המוחשיים לכוחו המפרה של . ִמטשטשים הגבולות בין לידה ובריאה
       
בחלום . הדמיון של הלידה לבריאה בחלום מתחזק באמצעות הדימוי של האור שאופף את כפות הידיים  67

בריאת האור היא האירוע הראשון . האור בוקע ראשון מכפות הידיים של הרבי ומתוכו מגיח התינוק
  .א בריאת האדםוהאירוע החותם הו, בסיפור בריאת העולם בבראשית

  .3' עמ, )31.3.2003 (432שיחת הגאולה   68
כך . מוטיב הגיוגרפי חוזר הוא בעלי נסים המפליאים לעשות דווקא בתחום שבו הם עצמם לוקים בחסר  69

, בעל תרגום יונתן, בפולחן הצדיקים בן זמננו בישראל בולט המעמד המרכזי של יונתן בן עוזיאל
 שעל פי – ואולי משום –למרות , כמזווג זיווגים, קה שליד צפתהקבור לפי האמונה העממית בעמו

, שאליה מרבים לפנות עם בעיות פוריות וקשיי היריון ולידה, גם רחל אמנו. האגדה נותר רווק כל ימיו
  .הייתה עקרה זמן רב ומתה בלידת בנה בנימין

ק "יחי כ': נוסחת כךבפרסומים של קבוצות משיחיסטיות קיצוניות שהגיעו לידי הפנייה לרבי מ  70
ה בוראנו יוצרנו "אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד עצמות ומהות ב] כבוד קדושת[=

  .'גואלנו
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ד בד בבד עם ניסיון להקנות להם פשר "הרבי לאור מעמדו בתאוסופיה המיסטית של חב

  .תרבותי- ומשמעות במישור הפסיכו
20  

, ד"בתמוז תשנ' שאחרי ג' ההיעלם'ווקא משום שסיפורי הנסים של הרבי נוגעים לתקופת ד

אמנם הצינור הסטנדרטי . ראויה לציון העובדה שבהרבה מהם דמותו נוכחת באופן מוחשי

אבל , שבו תגובת הרבי מתווכת באמצעות טקסט', גורל אגרות קודש'לפנייה אליו הוא 

,  על קירות הבית–' בחוı'מדובר הן בתמונות . ו תפקיד מרכזיבסיפורים רבים ממלאות תמונותי

 דמות דיוקנו הנישאת בחיות –' בפנים' הן בתמונות –בכיס או בארנק , על מסכי הווידאו

אותם סיפורים ). והתמונות החיצוניות מזינות את הפנימיות(בתודעתם ובדמיונם של המאמינים 

שי הם שמאפשרים להתחקות אחר האופנים שבהם שבהם הרבי מופיע בדמותו ונראה באופן מוח

 מסיפורים אלה עולה כי שני אברים בגופו נראים 71.החסידים מדמיינים את התערבותו המפרה

על העצמה הטמונה בעיניו הכחולות של הרבי .  עיניו וידיו–קשורים במיוחד להתערבות זו 

.  ואפילו כמשיב חיים–מחשמל , מזעזע, מהפנט, מבטו תואר כנוקב. נפוצו סיפורים עוד בחייו

ד המשיחית היא שניתן לייחס תכונות אלה גם "משמעותה של האיקונופיליה הרווחת בחב

, האופי החודרני והכופה של המבט בסיפורים נראה. לעיניים בתמונות הדיוקן של הרבי

ההקבלה הסמלית בין . פאלית מובהקת- בעל משמעות מינית, מפרספקטיבה פסיכואנליטית

שבו ,  לאבר המין הגברי מופיעה אצל פרויד בניתוח הקלסי של המיתוס של אדיפוסהעין

 וכן במקורות 73, אך אפשר למצוא אותה במדרש72.העיוורון המוטל עצמית מפורש כסירוס

 המבט החודר מופנה גם כלפי גברים בהקשרים 74.כפי שוולפסון היטיב להראות, קבליים

       
תמונות מאפשרות לבטא תכנים חתרניים ואנטינומיים שקשה לנסח אותם במלים מפורשות ולהעלות   71

האדרה עד כדי האלהה של במקרה שלנו מדובר בעיקר על תהליך ה. על דל שפתיים או על הכתב
בכל תמונות השער של גיליונות כתב העת המשיחיסטי , לדוגמה. דמותו של הרבי בתור גואל אחרון

מיקום שמימי זה מציב . הרבי משקיף ממרומים ומתחתיו משתרע נוף פנורמי' אזרחים במדינת המשיח'
נמנעת מן הישירות הבוטה אך הצבה ויזואלית זו אינה מפורשת ולכן , אלוהי- את הרבי במעמד כמו

). 'מורנו ובוראנו, יחי אדוננו, 'למשל(ומעוררת המחלוקת של השוואה מילולית של הרב לבורא 
כפי , חלומות והתגלויות הנשלטים על ידי ייצוגים ויזואליים עשויים למלא פונקציה סמלית דומה

  .יין זהאני מודה לגנית אנקורי על שהפנתה את תשומת לבי לענ. שלמדנו מפרויד
סימוא ': 86הערה , 378' עמ, ח"תל אביב תשס, )מתרגמת(גינזבורג ' ר, פירוש החלום, פרויד' ז: ראו  72

  .'הוא תחליף לסירוס, כמו גם במקומות אחרים, העיניים באגדת אדיפוס
שמשון ': פגיעה בעיניים בתור עונש על תאווה מינית גברית מופיעה במשנה בדיון בסיפור שמשון  73

במדרש מופיעה משוואה סמלית ). ח, סוטה א, משנה(' רי עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניוהלך אח
מסופר על רבי מתיא בן חרש שראה אישה יפה וחשש שמא ישלוט בו . זו בהקשר של הימנעות עצמית

הוספה לפרשת חקת על פי , 'ב, מדרש תנחומא המנוקד(' ונעı בעיניו'על כן לקח מסמר מלובן , יצרו
  .אני מודה לצבי מרק שהפנה אותי לשני המקורות האחרונים). 138' עמ', ב יד שני מאוקספורדכת

אצל יורדי ' הסתכלות בכבוד'או ב' צפייה במרכבה'וולפסון עמד על האופי הפאלי של המבט הכרוך ב  74
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תינוק של מלך ' כמו בחלום היחידות עם הרבי בסיפור ,ארוטי- הנראים לעתים בעלי גוון הומו

אולם חשוב לציין כי . ואולי אף בחוויית ההתגלות בחדר המדרגות באותו סיפור', המשיח

ברכתו המפרה של הרבי . של הרבי) תרתי משמע(בסיפור זה גם האישה זוכה לתינוק מידו 

 ניתן אולי לקשר למעמדו  וטשטוש גבולות מגדרי זה–מופנית כלפי גברים ונשים כאחד 

  .האונטולוגי המיוחד כמלך המשיח
21  

גם היא נראית כביטוי סמלי של , האבר המככב בסיפורי הפריון, ידו המונפת של הרבי

הזיהוי של התינוק בכף היד של הרבי בתמונה האיקונית מחזק כמובן את . פוטנציה פאלית

ינוק באופן מוחשי כיוצא חלציו של מצטייר הת, בהגיחו מכף היד. הקשר בין היד לפוריות

 75.פולשנית של מלך המשיח מובלטת במקורות החוגים המשיחיים- אכן העוצמה הזכרית. הרבי

 אינה ממצה 76,אף שאפשר למצוא לה סימוכין במקורות, אולם ראיית היד כסמל של און גברי

,  בכף הידשהרי התינוק ממוקם, את המשמעויות הסמליות המרובות של התמונה עם התינוק

דומה כי בחוויית המאמינים הרבי . מתוכה) נולד( מגיח –ולפחות לפי הסיפור האחרון שהוצג 

הדימויים הוויזואליים שמקורם בתמונה האיקונית של . יכול להופיע כמפרה וכמופרה כאחד

 מתקבצים לתמה – בעיקר בחלומות ובחזיונות –והדהודיהם בחיי הנפש של המאמינים , הרבי

 תמה חוזרת במיתוסים ובפולקלור הממקמת את התהליך היצירתי של –' דה גבריתלי'של 

אם במקורות .  תמה זו זוכה בחומר שלפנינו לביטוי מוחשי ובוטה77.ההולדה בצד הגברי

ורעיונות דומים של , מדרשיים ומיסטיים מודגש הרעיון שהוראת התורה משולה להולדה

כאן מדובר בלידה עצמית , פיעים בחברות שונותמו) pseudo-procreation(' בחזקת לידה'

תופסת את מקומה של ) יצירה תרבותית(ולא בגרסה מטפורית שבה בריאה גברית , ממש

       
 E.#R. Wolfson, Through a Speculum That Shines: Vision and: ראו. 'היכלות רבתי'מרכבה ב

Imagination in Medieval Jewish Mysticism, Princeton 1994, p. 104 . ההקבלה בין אברי הראייה
שבהם התיקון לחטא של שפיכת זרע לבטלה , במקורות מהמאה השש עשרה, והרבייה עולה למשל

  .143הערה , 366' עמ, )6לעיל הערה (וולפסון :  ראו.הוא הורדת דמעות
', איש דרכו לכבוש, 'במקור(' זכר דרכו לכבוש, 'ל"מביא את קביעת חז' שיחת הגאולה'עורך , כך  75

א מלך המשיח "תכונה הנדרשת במיוחד אצל הרבי שליט'ומטעים שזו , )א"מועד קטן כח ע, בבלי
הוא גם מבחין בין מאבקו של הרבי . ']יתברך[=' ית, כיבוש העולם כולו לעבודתו, למילוי שליחותו

אינו במאבק על הקיום והקיים אלא 'ש, היהדות לבין עיקר עניינו של הרביהקודם בשמירה על גחלת 
, 1' עמ, ]20.4.2007 [643שיחת הגאולה ('  העולם כולווכיבוש בכוח השליחות האלוקית הפריצה

  ).ההדגשות שלי
ההקבלה הסמלית בין היד והפאלוס עולה במדרש העוסק בהתמודדותו של יוסף ביצר במפגש עם אשת   76

יוסף הצדיק ). ב"סוטה לו ע, בבלי(' נעı ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו...': פוטיפר
  .זוהה עם סֵפרת יסוד הפאלית

תרבותי של הבנית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה - ניתוח פסיכו: ממילה למלה, 'בילו' י: ראו  77
  .46–16' עמ, )ס"תש (19אלפיים ', החרדית
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, בדמיון המשיחי התינוק עשוי להיוולד מכף ידו של הרבי 78).לידה(הבריאה הנשית הנחותה 

  79.כשם שאתנה בקעה מראשו של זאוס וחוה נבראה מצלעו של אדם
22  

חוס של פונקציות זכריות ונקביות כאחת לדמותו של הרבי בדמיון העממי מתיישב היטב היי

 מלכות היא ספירה 80.עם זיהויו המיסטי שהוזכר כייצוג של ספירות מלכות במבנה האלוהות

אך מידתה כלפי העולם . נקבית מובהקת הקולטת את השפע מן הספירות שמעליה ומכילה אותו

דהן מצביע על ההתאמה המלאה בין . 'גבריים'היא שלטון ושררה , הכפי שמציין שמ, שמתחתיה

 –פל פניה של ספירות מלכות לבין שתי הנטיות המנוגדות באישיותו ובדרכי פעולתו של הרבי כ

וההתנשאות , צ"ובעיקר לעומת חותנו הריי, רים קודמיו"ההתבטלות המוחלטת לעומת האדמו

 81.'האל והתורה על עולם ומלואו במלוא התוקףהחלת שלטון 'כמנהיג עם ישראל שתפקידו 

לתקופת כהונה שנייה , לאחר הסתלקותו, צ"הזכרנו בעקבות דהן כי הרבי מינה את קודמו הריי

, וכך יכול היה להפוך לייצוג אישי של ספירות מלכות, בתפקיד מנהיג הדור התשיעי

ת המוכרת כי שצמח מתוך הטענה המיסטי, מהלך זה. הקשורה לדור העשירי והאחרון

במינוי : הגיע כאן למיצויו, רים שלפניו" המכהן כלולים נשמות כל האדמור"בנשמת האדמו

צ הנפקד לנשיא המתפקד באמצעות גופו שלו הפך הרבי את עצמו לשלוחה קיומית של "הריי

שבה נטועה , על רקע הקרקע המושגית הסוגסטיבית של תורת העיבור הקבלית. קודמו

צ לנשיא הדור התשיעי הפך אותו "נזכיר כי מינויו של הריי, מה בגוף אחרהתלבשות זו של נש

המרכיב הפאלי המובהק בייצוג האנתרופומורפי של , למזוהה עם ספירות יסוד הזכרית

האינטגרציה בין גבריות ונשיות בעולמות העליונים משקפת ,  במישור כללי יותר82.האלוהות

 83.שבמקורות מיסטיים מרכזיים נתפס כאידיאל, )'יןפרצופ- דו'(מודל אנדרוגיני של האלוהות 

בהקשר זה ראוי להזכיר את טענתו של וולפסון כי פריצת הגבולות המשיחית במשנת הרבי 

       
 I.#R. Hiatt, ‘Secret Pseudo-Procreation Rites:  ראוpseudo-procreation - גרפיות לעל דוגמאות אתנו  78

Among the Australian Aborigines’, idem and C. Jayawardena (eds.), Anthropology in Oceania, 

Sydney 1971, pp. 77–88; W. Shapiro and U. Linke (eds.), Denying Biology: Essays on Gender and 

Pseudo-Procreation, Lanham, MD 1996 
 A. Dundes, ‘Projection in Folklore: A Plea for: לניתוח הפסיכואנליטי של בריאת חווה ראו  79

Psychoanalytic Semiotics’ Modern Language Notes, 91 (1976), pp. 1500–1533 . דנדס מציע כי
  .ריהצלע משמשת תחליף סמלי לאבר המין הגב

נשים ונשיות במשנתו : תחילתה של תקופת הנשים, 'וייל' א; 235–205' עמ, )6לעיל הערה (דהן : ראו  80
ı75' בעיקר עמ (85–61' עמ, )ט"תשס(אקדמות כב '', של הרבי מלובבי.(  

  .227' עמ, )6לעיל הערה (דהן   81
ד בבית " בחלקת חבר השישי לשביעי זכה לגילום מרחבי"הרעיון המיסטי של החיבור בין האדמו  82

 ואילו קברה של הרבנית מרוחק –צ והרבי צמודים "הקברים של הריי. הקברות מונטיפיורי שבברונקס
  .יחסית

  .161–91' עמ, 2010תל אביב , )מתרגם(און - בר' ש, קבלה וארוס, אידל' מ  83
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כוללת גם מהלך נועז של מעבר לסוג של אנדרוגיניות המתעלה מעל הניגודים שבין גבריות 

  84.ונשיות
23  

ריהם הוצגו בתאוסופיה המיסטית של קשה לדעת עד כמה בקיאים הגברים והנשים שסיפו

אולם החיבור בין פונקציות זכריות ונקביות . ד בכלל ובתורתו המשיחית של הרבי בפרט"חב

. בייצוגי הרבי בחומרי הסיפורים אינו חייב להסתמך על היכרות דקדקנית עם תורת הסוד

ית להכיל תינוק השילוב בין האיכות הפאלית של המבט החודר והיד המונפת לבין היכולת הנש

אותו בדמות הרבי בסיפורי הפוריות מרמז להבנה עמומה של הפריה ולידה במקרים אלו ' ללדת'ו

שאינו רחוק מהאופן שבו נתפסת פעולת הבריאה שמקורה בכוחות , כתהליך של יצירה עצמית

י החלומות והחזיונות של המאמינים מונחים על ידי הפנטסיה של הרב, האם החוויות. עליונים

מנהיגם הרוחני של ', ראש בני ישראל, 'י"נזכור שהרבי חשוך הילדים נתפס כרב? כבורא

לא ייפלא ). 'הנשיא הוא הכל'(שליחיו מקושרים אליו באופן טוטלי - שחסידיו, היהודים כולם

שחסידיו תיארו את הזיקה בינו לבינם ובינו לבין בניהם באמצעות דימויים משפחתיים של אב 

ד לרבי הנעדר אינה נופלת מהזיקה "תלמידים בחב- התחושה כי זיקת הילדים לאור 85.ובנים

', קשר עצמי מידי לרבי'עלתה בראיונות הפליאה כיצד מפתחים הצעירים , האמיצה לרבי בחייו

התשובה הסתברה מתוך הקביעה החוזרת . למרות שלא הכירוהו כלל, כלשון אחד המרואיינים

,  להנחיל לילדיהם את התחושה שהם ילדיו של הרבישל אבות משיחיסטים כי הם מקפידים

 עד כמה נותרת תחושה זו בגדר מוסכמה 86.לא פחות משהם ילדיהם שלהם', אבינו מלכנו'
       
84  ‘The coupling of the masculine and the feminine eventuates in a unity that does not entail the 

androcentric restoration of the female to the male but a genuine sense of there being neither male 

nor female, that is, a model of androgyny that does not subject the feminine to the reign of the 

phallus’)  220' עמ, ]6לעיל הערה [וולפסון.(  
  , ]25.6.2010 [803שיחת הגאולה (' בני '–ד "תלמידי ישיבות חב', התמימים'הרבי מצדו מכנה את   85

כאשר רופאּה של הרבנית חיה מוסיה התקשר לרבי מבית החולים . כך גם התייחס לשליחיו). 3' עמ
' לוחיםלש, עלינו להודיע לילדים': לפי הדיווח, תגובתו הראשונה הייתה, להודיע לו על פטירתה

  ).222' עמ, ]1לעיל הערה [היילמן ופרידמן (
איתנו 'בקונטרס (' דוגמה דרמטית לעליונות הזיקה לרבי על פני הזיקה לאב מביא הרב מישאל אר  86

בן שמונה וחצי שרוי בתרדמת אחרי פגיעת ראש קשה ' מ). 12–10' עמ, 1995ניו יורק ', יותר מתמיד
ıד מצליח לגרום לו לפקוח את העיניים ומבקש ממנו "ורב לחברופא המק. ומאושפז בחדר טיפול נמר

או שהוא מבין , הוא לא הראה כל סימן שהינו מזהה את האיש שלפניו. הילד לא הגיב'. לזהות את אביו
אולם . לרגע היה הרופא אובד עצות'. גם את אמו אין הוא מצליח לזהות. 'את השאלה ששואלים אותו
והושיט ' א לקח במהירות את תמונתו של הרבי שעמדה ליד מיטתו של מהו! לפתע הבריק רעיון במוחו

והנס !" ?אתה מכיר אותו", ציווה עליו!" הבט בתמונה. "אותה אל מול עיניו מחוסרות ההכרה של הילד
הוא ...". הרבי: "ולפתע נגלה אור בעיניו הכבויות ושפתיו לחשו, ניענע קלות בראשו' מ! התרחש

מאז חל שיפור מהיר ביותר במצבו ... לנשיקה,  והגישה לשפתיו–נתו של הרבי נגע בתמו, הושיט ידו
  .'!וכעבור יומיים כבר שוחרר לביתו' של מ
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  87?לשונית בלבד
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ובמיוחד אלו שבהם הרבי נגלה לעין בתמונות או נראה בחלומות , סיפורי הפוריות שהצגנו

התינוק ) ב(; התינוק נולד מכוח ברכתו של הרבי) א: (כוללים כמה תמות חוזרות, ובחזיונות

התינוק נמסר ) ג(; מתוכה) נולד(ולעתים אף מגיח בפועל , שייוולד מוכל בכף ידו של הרבי

דומה כי . לתינוק מוענק שמו של הרבי) ה(; התינוק דומה לרבי) ד(; לאביו או לאמו על ידי הרבי

בי משעתק עצמו בעולם במה שנראה הפצת המעיינות המשיחית מתבטאת בין השאר בכך שהר

 אם עצם האמונה במשיחיותו של 88.כתהליך של בריאה עצמית יותר מאשר של רבייה מינית

 – שהרי המשיח חי חיים נצחיים ונוכח לעד בקרב מאמיניו –הרבי תאמה את היותו חשוך ילדים 

ריבוי . משיחיד הותיר חלל כואב שעלול היה לאיים על הזיהוי ה"בתמוז תשנ' ההיעלם של ג

אין בן דוד '(לבד מעצם תרומתו להחשת הגאולה , ד המשיחית"הנסים הקשורים בפוריות בחב

חלק : מפצה באופן מוחשי על היות הרבי משולל פרי בטן, )'בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף

 מעין העתקים –מהתינוקות שנולדו כתוצאה מהתערבותו נחווים בדמיון המשיחי כצאצאיו 

    89.ריים שלומיניאטו
לפחות ' טענת השכפול'ד המשיחית עשויות אולי לסייע בהפיכת "שתי מגמות רווחות בחב

הזכרנו את . הרבי משועתק כיום באין ספור דרכים מעבר לתחום הפריון, ראשית. ספקולטיבית

אלה מייצרות רבי . ד הנסמכת על טכנולוגיות ויזואליות חדשניות"האיקונופיליה בחב

 הנוכח בשלל דיוקנאות וייצוגים –)portable(ונישא ) visible(נראה ,  נגישאך, וירטואלי

שכן , שפע זה בולט לא רק לעומת התקופה הִמָּידית שלאחר ההסתלקות. באקולוגיה המשיחית

       
שלפיה אין העולם והמציאות אלא אלוהות , ד"קוסמית של חב- אלון דהן מראה יפה כיצד המשנה הא  87

ציאות הצדיק אינה אלא גילוי שלפיהם מ, המתחדדת בניסוחיו המפורשים של הרבי, )'אין עוד מלבדו'(
מאפשרת להטמיע את הרעיון הרדיקלי על אודות זהות בין , וגילום של מציאות האל בגוף אנושי

  ).15לעיל הערה (ראו דהן . ה"המשיח לקב
  .אם כי תהליכי הבריאה בעליונים על פי הקבלה נסמכים על דימויים הטרוסקסואלים מפורשים  88
. ול של סיפורי פוריות שבידי מופיעה הרבנית חיה מושקה פעם אחת בלבדיצוין כי בכל הקורפוס הגד  89

מנתניה סובלת מהיריון רצוף בעיות והרופאים לוחצים עליה לבצע הפלה ולהיפטר מהעובר ' ק
מלך [ו "מ שיל"הרבי מה'בחודש השביעי להריונה חולמת אמה חלום ובו היא רואה את . 'מפלצתי'ה

] נוחה עדן[=ע "וגם את הרבנית חיה מושקא נ, וא בשמחה גדולהכשה] המשיח שיחיה לעולם ועד
מקנה אולי משמעות , ליל שבת המומלı לקיום מצוות עונה, עיתוי החלום. 'כשהיא בשמחה גדולה

האפשרות שהרך הנולד הוא ילדו של הרבי . שאופפת את בני הזוג' גדולה)ה(שמחה 'אינטימיות ל
וכן , לוי יצחק, כי התינוק ייקרא על שם אביו, באגרות קודשנרמזת מבקשת הרבי באחת הפניות אליו 

דומה כי , אם יש רגליים להשערה זו. יום הנישואים של הרבי, ד בכסלו"מהעובדה שהברית חלה בי
, ]29.12.2000 [327שיחת הגאולה (בפנטזיה יוצאת דופן זו הרבנית שותפה לרבי בתהליך ההולדה 

וראו , תן פעמים רבות לתינוקות שנולדו בעקבות פניה לרבישמה של הרבנית ני, כאמור). 3' עמ
  .97הערה , להלן
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, דווקא בחלק המאוחר של נשיאותו. גם לפניה היו הנגישות והזמינות של הרבי מוגבלות למדי

, ד גאתה והלכה"כאשר ההתלהבות המשיחית בחב, נים"ים והנומ"שנות המ', שנות הגאולה'ב

- אל- שבה זכו החסידים למפגש פנים, ואף ביטל את היחידות, מיעט הרבי המזדקן לצאת מביתו

הפכו אמצעי ההנכחה החדשניים דמות שנמצאה , באופן פרדוקסי. פנים מדוד ויקר ערך עמו

, ובלשון החסידים, מצאת להם כיום בשפעד רק במשורה לכזו הנ"בתמוז תשנ' לחסידים לפני ג

דורי של הידלדלות -  הזכרנו כי היה בין המרואיינים מי שזיהה מהלך תלת90.'אתנו יותר מתמיד'

המשכו , ב"הרש, ר החמישי" מהלך שתחילתו באדמו–ד האחרונים "הצאצאים בקרב נשיאי חב

צילומי , והנה. ריריר השביעי הע"ושיאו באדמו, שהעמיד רק בנות, צ"הריי, בבנו יחידו

מונצח , ב"כנגד תמונת דיוקן אחת ויחידה של הרש: הנשיאים נמצאת בהיפוך מושלם למגמה זו

אך אוסף זה בטל בשישים מול הררי התמונות של הרבי מלך , צ באוסף נאה של תמונות"הריי

 הרואה, מעניינת ורלוונטית בהקשר זה היא טענתו של חוקר האומנות תומס מיטשל. המשיח

 vital signs, by which I mean not merely signs for living things but signs as‘בתמונות 

living things’.91קל , הנוגעת לתמונות בעולם האמנות בכלל,  את הטענה הבוטה של מיטשל

שכן , יותר לקבל כמובן כאשר מדובר בתמונות שהן ייצוגים איקוניים של דמויות מקודשות

 אכן 92.'לא רק שייצג בן אנוש אלא שהתייחסו אליו כאל בן אנוש]... יקוניהא[הדימוי '

עלתה באותם סיפורים שבהם הרבי דיבר מהתמונה ' צורות חיים'הראייה בתמונות הרבי 

  .או פסע החוצה מתוכה
25  

הרעיון שהחסידים רואים ברבי דגם מופתי להתנהגות חסידית ומנסים לחקותו , שנית

איונות חזרה ונשנתה הטענה כי החסידים משתדלים להיות דומים בר. ד"נפוı מאד בחב

 אלא –די האחיד מסייע גם לכך " אם כי ההביטוס החב–לאו דווקא במובן הפיסי , לרבי

מתוך לימוד דרכי מחשבתו ומאמı עילאי למלא את רצונו ולציית : כתהליך הזדהותי

 המפעל החשוב ביותר  נזכור כי במשנתו של הרבי מוסד השליחות הוא93.להוראותיו
       
מעבר לתמונות הדיוקן של הרבי רוב אמצעי ההנכחה שלו ניתנים לשכפול ונמצאים בשפע לעומת   90

ודולרים חדשים מחולקים בשם , הדולרים שחילק ממשיכים להתגלגל בין המאמינים. תקופת נשיאותו
וכך , מי המקווה המרפאים חוזרים ונמהלים במים רגילים.  ואף הם מחוללים נסים,770- ב' הרבי בימי א

והכתיבה באגרות קודש נתונה לכל אחד בכל מקום ומבטיחה תשובה , מתרבים מבלי לאבד מיעילותם
  .מיידית

 ,W.#G.#T. Mitchell, What Do Pictures Want: The Lives and Loves of Images, Chicago 2005: ראו  91

p. 6 ,וכך מסביר מיטשל את כותרת ספרו. ההדגשה במקור :‘It would be disingenuous, however, to 

deny that the question of what pictures want has overtones of animism, vitalism, and 

anthropomorphism, and that it leads us to consider cases in which images are treated as if they were 

living things’ .10' עמ, שם.  
  .XXI' עמ, )49לעיל הערה (בלטינג : ראו  92
בין מרואייניי היו שפרשו את הקביעה . ד"המאמı לדמות לרבי באופן פיזי בהחלט מוכר בחב  93
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את תפקיד השליח מגדיר הרבי מתוך פרשנות מקסימליסטית של . בהכשרת הקרקע לגאולה

. על השליח להזדהות באופן טוטלי עם המשלח: 'שלוחו של אדם כמותו'המושג ההלכתי 

כלומר השליח מבטל את ישותו העצמית והוא ". ביטול"הזדהות זו מוגדרת במינוח החסידי כ'

לחיות 'החסידים המנסים ,  בסופו של דבר94.'ר" האדמו–וטין עם מטרות שולחו מזוהה לחל

 כאשר 95.המנכיחים אותו במעשיהם, בניו של הרבי הנעדר- ייצוגיו- נציגיו- הם שלוחיו' רבי

המילה שבל 'שליח הרבי במושב שיבולים בדרום נשאל על עבודתו הוא מציין ראשית כי 

 אך 96.'א מלך המשיח"טריא שמו של הרבי שליטהוא בגמ) שיבול ללא אותיות הניקוד(

חד , הקבלה זו בין שם המקום לשם הרבי היא רק הפתיח למטרת עבודת השליחות שהיא

 97.'לנחת רוח המשלח,  שיבולים לשון רבים,"מנחם מענדלים"לעשות עוד הרבה ', וחלק

מבן זכר בכל משפחה שיש בה יותר ונראה כי , ד קרויים מנחם מענדל"חסידים רבים בחב

 אולם דומה כי גם אלו הקרויים 98.ההסתברות שאחד מהם ייקרא בשם הרבי גבוהה למדי, אחד

  99.ייצוגיו בעולם- בשמות אחרים נתפסים כצאצאיו של הרבי וכשלוחיו
26  

       
לקבל : במשמעות קונקרטית) ב"ראש השנה טז ע, בבלי(' ...חיב אדם להקביל פני רבו, 'התלמודית

טוב - כי עיקר קדושת היום': פירוש זה מוכר בחסידות ברסלב בעקבות דברי רבי נחמן. את מראה פניו
תורה , א"קמ, ן"ליקוטי מוהר(' טוב הוא מקבל פני רבו ממש- ל וכשמקבל פני היום"תלויה בצדיקים כנ

  ).קלה
  .115'  עמ,)1לעיל הערה (קראוס : ראו  94
והשוו לטענה כי על פי ספרות התנאים בריאת האדם בצלם אלוהים אינה מלמדת רק על הדמיון בין   95

ירושלים , הלכה ואגדה: צלם אלוהים, לורברבוים' י: ראו. אלא גם מנכיחה אותו באדם, האל לאדם
  .19–18' עמ, ד"תשס

  .332הוא ' מנחם מענדל'ו' שבל'הערך המספרי של   96
  .ההדגשה שלי, 4' עמ, )18.6.2010 (802אולה שיחת הג  97
ד "הילדים בחב. יתר בקרב בנות החסידים- זוכה לייצוג, שם אשתו של הרבי, השם חיה מושקא  98

חלק משושלת הנשיאים בתוך ' משעתקים'ד האחרים ובכך "רי חב"נושאים גם שמות של אדמו
שניאור זלמן ושלום דוב , השימוש בשמות אשכנזים מובהקים כמו מנחם מענדל. משפחתם שלהם

, את הזיקה שבין פוריות. בער בקרב מצטרפים חדשים לתנועה הבאים מרקע מזרחי בולט במיוחד
זלמןשמות ומוצא עדתי מדגים תלמיד הישיבה  במפגיע ברכה 'שביקש מהרבי ,  יומטוביאןשניאור 

חודשים לאחר מכן בדיוק תשעה , ואכן, א מלך המשיח ברך"הרבי שליט! לילד בעוד תשעה חודשים
מענדלבנם הבכור ונקרא שמו בישראל ] בשעה טובה ומוצלחת[=צ "נולד בשעטומ כשנה . מנחם 

מושקא'חילאחר מכן נולדה בתם  עד שהחל שניאור , הזוג נותר ללא ילדים נוספים כעשר שנים. 'ה 
דותוך עשרה חודשים נולד לו בן נוסף שנקרא , זלמן לפרסם את הנסים שאירעו לו ' ובערשלום 

  ).השמות מודגשים במקור. 3' עמ, ]9.5.2003 [445שיחת הגאולה (
, ל"הנתמכת במאמר חז, ניתן לראות בילדים ממשיכיו של הרבי גם על רקע הדרישה החוזרת של הרבי  99

, "משיח"כל מציאותם היא 'לחנך את ילדי ישראל כך ש, )ב"שבת קיט ע, בבלי(' אל תגעו במשיחי'
משיחות : דבר מלכות(' "משיחי"אל דדורנו זה ניכר עוד יותר בגלוי איך שהם שבילדי ישר'ואמונתו 

  ).4, 3' עמ, ]שער שלישי, היכל תשיעי[ב "תשנ'ליל שמחת תורה קודם הקפות ה
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טוען אליוט וולפסון כי המצב המשיחי , בניתוח מרתק של תורת הסוד המשיחית של הרבי

מצב של ביטול היש והמציאות ושל ', התכללות הנפש'של שאליו חתר הרבי היה מצב תודעתי 

הבנה .  שהוא המקור לכול–כולו אין , כך שהעולם כולו אלוהות, חיבור בין האל והעולם

הצומחת מתוך המשנה המיסטית הדיאלקטית , קונטמפלטיבית זו של המצב המשיחי

 עצמו כמשיח היה משמעה שאם הרבי ראה, ד"של חב', תורת אחדות ההפכים, 'והפרדוקסלית

 סוד –' סוד שבסוד'זה במסורת אזוטרית שאינה נוטה להתלבן ולהפוך לאקזוטרית אלא נותרת 

גישה זו רחוקה מאד מהדרך בה מפרשים . שגילויו מותנה בכך שהוא נותר בגדר מסתורין

והבנוי על ,  פירוש קונקרטי המכחיש את הסתלקותו–החסידים את המפעל המשיחי של הרבי 

, בעולם' סימנים של גאולה, 'ות של הצלחה בעלת אמות מידה אובייקטיביות ברורותמשיחי

וולפסון רואה במאמצים שעושים המשיחיסטים להנכיח את . ותפיסת זמן היסטורית מוגדרת

וראיית הרבי בהתגלויות ובחזיונות היא , הרבי וולגריזציה של תורת הסוד המשיחית שפיתח

עיוורון זה גורם להם להחמיı את החזון האמיתי שבתורת . 'וחניעיוורון ר'בעיניו לא פחות מ

 true vision consists of seeing the invisible in the visible…‘: הסוד האזוטרית של הרבי

and not of seeing the nonvisible as visible’.100 

הנובעת , טענתו האליטיסטית של וולפסון מחדדת את הפער בין תורה משיחית אזוטרית

מתאוסופיה מיסטית המסוגלת להכיל סתירות ופרדוקסים לרוב לבין תפיסת המשיחיות 

חלומות וחזיונות והרואה ברבי מלך המשיח גואל כל , המוצאת לה מבע בסיפורי נסים, העממית

אם לפי וולפסון יותר משראה עצמו הרבי כמשיח במובן הפרסונלי הוא שאף לייצר , אולם. יכול

שתקיף כל אחד ואחד ', התכללות הנפש'ודעה משיחית קולקטיבית של התעוררות ות

הרבה 'ייתכן ששכפולו בעולם בצורת , )ולמעשה כל אחד ואחד מישראל(מקושריו - משליחיו

  .הוא המענה הקונקרטי של המשיחיסטים למשאת נפש זו' מנחם מענדלים
27  

       
  .276' עמ, )6לעיל הערה (וולפסון : ראו  100
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