
1רחם" בפולחנן של מרים ורחל-טקסי "קברעל עקרות ובתולות:

נורית שטדלר

רחם, בטקסים המתהווים בתחומם, בפופולריות לה זוכים המבנים, בהיבטים הפוליטיים -במבני קברעוסקתרצאה זו ה
את הדיון אתחיל. קבר מרים וקבר רחלמתמקדת בשני קברים: הרצאה המשתקפים מהם ובהשפעתם על המרחב. ה

הטקסים, מחוות הגוף, . לאחר מכן, אציג ואנתח את על עיצוב הפולחןהשפעתםבשני המבנים, ופיזי של הניתוח ב
פוליטיקה של באדון לבסוף . במבנים אלוהרבים הנראטיביים, והחפצים המאגיים המשמשים את הצליינים והמבקרים 

ושייכות למקום.טריטוריהמאבק על על אדמה ובעלותאראה כי זירות אלו מקדמות תביעות המקום הקדוש, 

עברית הקישור בין המושגים 'קבר' ו'רחם' הוא קישור עתיק המתועד לאורך ההיסטוריה. כך לדוגמה, שפה הב
:תלמיילדובמסכת שבת בתלמוד הבבלי, מופיע הציטוט הבא במסגרת דיון על הלכות שמירת השבת הנוגעות 

(אם) ביןאני""צריכה(אם) אמרהביןפתוח,שהקברזמןכלחיה,שמואל:אמריהודהרב"אמר
בין אני"(אם) אמרה "צריכהבין,הקברהשבת. נסתםאתעליהמחלליןאני""צריכהאמרהלא

קכ"ט ע"א).–(בבלי שבת קכ"ח ע"ב השבת."אתעליהמחלליןאין-אני""צריכהאמרהלא(אם)

יוצרת קישור חזק בין שני המושגים 'קבר' ו'רחם'.  כפי שניתן לראות, השימוש תפישת העולם המוצגת בטקסט זה
במחקר הארכאולוגי והאנתרופולוגי הצרוף נידון גם במילים אלו איננו שימוש מטאפורי, אלא שימוש קונקרטי וישיר.

-wombמתייחס הצירוף שם   tombס ופולחן. מבנים בדרך כלל לתיאור של מבנים ייחודיים, המשמשים למטרות טק
אלו קשורים לתמות של לידה, פריון, מוות ותחייה.

אלא גם בשל ייחודיותם ,הפופולריות הגוברת שלהםאיננה נובעת רק מתוךרחם - במבני קברשלנו ההתמקדות 
רחם מתייחס למבנים בעלי ארכיטקטורה ייחודית - הצירוף קברנוף. והשפעתם על המקומם , מבחינה ארכיטקטוניים

קשורים והטקסים המאפיינים אותם, בהרצאה, מבנים אלו שאראה(ארכיטיפ) המשמשים למטרות טקס ופולחן. כפי 
הדוקות למחזור חיי האדם, כלומר, למעגל האירועים שבין לידה למוות. למבנה מספר מאפיינים ארכיטקטוניים: מערה 

ר חשוך אשר הכניסה אליהם עוברת דרך פתח מיוחד, צר וקטן בדרך כלל ביחס למבנה. במרכז המערה או החדר או חד
עומד קבר. מבנה זה מתאפיין בחשכה יחסית. האור, הצל והחושך משתנים בהתאם לפתיחת הדלת או פתח המערה. 

מקומות אלו משמשים לטקסים ופולחנים דתיים.

תחתי יחד עם י. ההרצאה מבוססת על תובנות אותן פ2014ניתנה במסגרת כנס ירושלים ביד בן צבי ביוני זו רצאה ה1
נמרוד לוז במאמר שלנו:

Stadler Nurit and Nimrod Luz, 2014. "Following the Tomb in the Womb:  The Veneration at the
Tomb of Mary and the Makkam of Abu al- Hijla". Journal of Anthropological Research, 70
(2):183-205



מלמד כי בשנים האחרונות  )ISF, הממומן על ידי הת הפלאי" יחד עם נמרוד לוזהמחקר שלנו (הפרויקט "השב
(גם בהמשך רחם" בפרט, זוכים לתחייה באזור שלנו- מקומות קדושים בכלל, וכאלו המבוססים על מבני "קבר

את התחייה היא: כיצד ניתן להסבירבמחקר זה שאלתנו לאור זאת, .לעבודותיהם החלוציות של יורם בילו וסוזן סרד)
מבנים אלו משרתים דתות שונות, המבוססות על מיתולוגיות, טקסטים טענה שלנו היא כי השל מקומות אלו באזורנו?

גופנית זהה, -ומסורות שונות, ולמרות זאת הם דומים יותר מאשר שונים. המבנים מהווים זירות של פעילות פולחנית
באזורנו קיימים מבנים רבים הבנויים על פי הקונבנציה של בריאות. ו: פריון, אימהות,, בעיקרתמותהמחזקת את אותן

רחם.  בשנים האחרונים מבנים אלו זוכים לתחייה כחלק מתהליכי ההתעוררות הדתית המאפיינים את האזור כולו. -קבר
ל: קבר .  כך למשופולחנית ערהחלק מהמבנים עובר שיפוץ ובדרך כלל יהוד, רובם הופכים זירות לפעילות דתית

קבר רחל אשת רבי עקיבא יהודה בן יעקב ביהוד, קבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי מאיר בעל הנס,
כפי שנציע בהמשך, ההסבר .ועוד רביםמקאם אבולהיג'ה בגליל התחתון, מקאם נבי ימין ליד כפר סבאבטבריה,

לתופעה זו טמון בבעיית חוסר הבהירות בכל הנוגע לגבולות הפיזיים של המדינה, ולסכסוך המתמשך על גבולות אלו. 
הופכים למעשה לנתיב אלטרנטיבי לקבוצות מיעוט לתבוע בעלות מחדשים ומתחזקים ומקומות קדושים בהמשך לכך,

חסומים , כגון המשפט, הכלכלה, והפוליטיקה הממוסדתנתיבים אחריםעל שטחי אדמה במחלוקת, במציאות שבה 
בפניהם.

לפי גישה זו . מניחה כי הדת איננה מצויה רק בתודעה ובסובייקטלדת אותה אפתח בהרצאה הגישה החומרית 
), ואוט(ספיריטואלית ), מרכס(תופעה מנטאלית ), גירץ" (אוסף של אמונות המבנות את המציאות"הדת היא לא רק 

. אלא היא גם כזו הנוכחת ומתעצבת בתוך עולם החומר), הוסרל(או פנומנולוגית ) גיימס(פסיכולוגית קוגניטיבית 
את הארכיטקטורה שלו ואת אוסף החפצים , לוקח בחשבון את המבנים המארגנים את המקוםמסוג זהמחקר 

והסנסורים , החומר על פעולתו של גוף האדםגישה זו מתבוננת על השפעת כמו כן, . והאובייקטים המארגנים אותו
שבין ,שבין אובייקט לסובייקט ומתמקדת במורכבות של היחסים ההדדיים,הגדרה זו מאתגרת את הדיכוטומיה. שלו

, האינטראקציה בין תחום המחשבה והחוויה לבין עיצוב המקום וחפציו. גישה מסוג זה חשובה האנושי לעולם החומרי
גוף, וטוטם מבנה למשמעות, מבני קבר רחם משום שהיא מאפשרת בחינה עמוקה היחסים שבין לעניין המחקר של 
מיתולוגיה והמרחב.

הממוקם בעמק קדרוןמריםקבר . של כל אחד מהמבניםבתיאורעל מנת להבין את טבעם של המבנים אפתח 
לצד כנסיית 'גת שמנים' בנוי בתוך מערה בעלת פתח צר. גרם מדרגות מוביל אל קברה של מרים.  הקבר מסומן היטב 

המרכז, מסומן באמצעים במרחב, הוא ניצב במרכז המערה (רחם) ומציין מבחינה ארכיטקטונית את ה'אקסיס מונדי'.
צבעוניים, מנורות ונרות, תמונות קדושות, בעיקר כאלו ארכיטקטוניים ואומנותיים מגוונים: איקונות רבות, שטיחים 

לשם מחקר זה ראיינו בעיקר מבקרים מקומיים, כגון: חברי הקהילה העוסקות בדורמיציון והעלייה לשמיים של מרים.
עובריםרחם,- המבנה בנוי בארכיטקטורה של קברמאחר ש.אורתודוכסית בירושלים, נזירים וצליינים- הפלסטינית

ב. הם יורדים .של המערהא. צליינים נכנסים אל הפתח החשוךם עוברים את השלבים הבאים בביקור במקום:הצלייני
ד. . מתכופפים ונכנסים לקבר עצמועומדים בשורה מול הקבר, ג. הצליינים מדרגות, ומובלים לעבר הקבר.גרם הב

בעוד טקסיות זו חוזרת על עצמה שוב ושוב במערה. ניתן לומר כי מצטלבים, מנשקים את הקבר ומתפללים מולו.
המסורות הטקסטואליות המספרות את סיפור הדורמיציון של מרים עשירות ומגוונות, היבט זה לא בא לידי ביטוי 

עם צליינים ומבקרים. הצליינים מעדיפים את הטקסיות הגופנית ומבצעים אותה באדיקות בשיחות ובטקסים במקום
בה. ר



נאלצו המתכננים לתמרן 1995מאז קבר רחל הוא מרכז פולחן יהודי. בדומה גם בקבר רחל טקסי גוף מימטיים רבים. 
בין דרישות מיגון מחמירות מזה ומחשבות על שימור אדריכלי מזה. הדרך המסורתית בין בית לחם לירושלים שהובילה 

ומה בחומת ההפרדה. מתחם הקבר ההיסטורי נותר בצורתו לקבר רחל נחסמה ובמקומה מתפתלת היום דרך צרה החס
מטרים ובוצעו בו פעילויות לחיזוק ושימור הכיפה וחלוקת המתחם הפנימי. המתחם חולק לעזרת 12X18המלבנית 

נשים ולעזרת גברים. בניין הקבר ההיסטורי הוקף במעין שרוול בטון. פתחו של המתחם נותר כשהיה ופניו כיום מזרחה 
תיאוריו הרבים של קבר רחל ההיסטורי מסייעים לשרטט תמונה חומת ההפרדה העוטפת אותו משלושה עברים.  לכיוון

) המוסלמי הנפוץ במרחב מהתקופה הממלוכית. אמנם המבנה wāliארכיטקטונית של הקבר ולהגדירו כדפוס ַהָואִלי (
אחרים הפזורים בנוף, המבנה של קבר רחל מתאים להגדרה של מבני פולחן הבנויים כקבר רחם, אבל בניגוד למבנים

ממשלת ישראל הוא מכותר על ידי חומה. בהתאם להסכם אוסלו ב', 2002שונה ללא היכר והפך לבונקר, ומשנת 
כוונות אלו חוללו סערה ציבורית התחייבה להעביר את השליטה הביטחונית בקבר רחל לידי הרשות הפלסטינית.

בעקבות הלחץ הציבורי, חזרה בה ממשלת .דתיים לשינוי ההחלטות של הדרג הפוליטיבישראל ופעילות של מנהיגים 
החלו עבודות לשינוי פני 1996ישראל בראשות יצחק רבין מכוונתה הראשונית וסיפחה את מתחם הקבר. בשנת 

.המתחם בשל החשש מפיגועי טרור במקום וכך התחיל תהליך ביצורו של קבר רחל

בהדלקת בקבר מריםצלייניםהמבקרים ועוסקים ה, לאחר הכניסה והירידה במדרגות,במישור של הטקס
הפתח צר ומעט . בנישוק האיקונות הרבות הפזורות במתחם ובעמידה צייתנית בשורה ארוכה מול פתח הקבר, נרות

ספטמבר), 9וסט ללאוג25ימי חג הדורמיציון (בין הב. אנשים יכולים לזחול פנימה על מנת לנשק ולגעת באבן הקבורה
הדרמה הטקסית מתקיימת גם בקריפטה, מאחורי אבן הקבורה. במשך עשרה ימים ממוקמת  שם האיקונה של מרים, 
והמאמינים מסתדרים בשורה ארוכה, מנשקים אותה בפניה ובגופה, ולאחר מכן מתכופפים, כורעים ברך מתחת 

לבסוף הם עולים בחזרה מן הצד השני ונעמדים שוב מול למיטתה, זוחלים מתחת לארון, כאשר כל גופם נוגע ברצפה. 
המזבח. נשים רבות המבקשות להפגין אדיקות דתית ממשיכות לשכב על הרצפה לאחר הזחילה. נשים אלו נשארות שם 
זמן רב למרות הסכנה שידרסו או יפגעו. אנשים מנשקים את האיקונה ללא הרף, חוזרים וזוחלים מתחת לארון. 

לעין ולמגע של המאמינים ועניין זה מעורר בכולם התרגשות עזה. הזחילה מתחת לארון נמשכת שעות האיקונה גלויה
רבות, כל מאמין זוחל לכיוון אחר, הם מצטלבים מולה, מתבוננים באיקונה, מתפללים לעברה, ושוב מנשקים את 

האיקונה, מחזה החוזר על עצמו שוב ושוב.

ההתרגשות של הקהל הרב גוברת ככל . טקסי גוף מימטיים רביםמתנהלים , כמו בקבר מרים, בקבר רחל
לחוויה גופנית זו . גופנית-ולכן מהווה את לב הפרקטיקה הטקסית , שמתקרבים לקבר עצמו העומד במרכז המבנה

כמו גם נגיעות חוזרות ונישוק של אבן הקבר, נישוק חוזר של ספרי תהילים, נדנוד הגוף בתפילה: ביטויים רבים במקום
א בחשוון הילולה "בקבר רחל מתקיימת בכל י. והקפות, בכי, ונגיעה בחפצים מאגיים רבים הנמצאים במתחם, עצמו

שאלתי את הסעות מסודרות יוצאות מכל מקום בארץ., אלפי אנשים נוהרים לקבר. המציינת את יום פטירתה של רחל
דום והיא הסבירה:שפרה, אישה אורתודוכסית מאזור חיפה על הייחודיות של הסרט הא

"נשים משתמשות בסרט האדום על מנת לשמור על מזלן, לכן הן כורכות אותו סביב יד שמאל, הן 
מבקשות שרחל תברך אותן, ברכה גופנית, להריון וללידה של הרבה ילדים בעזרת השם, רחל עצמה 

, של כל הרגישה את הטראומה של העקרות, ואת הטראומה של הלידה, ולכן היא המתווכת שלנו
הנשים..."



חנה, צעירה חרדית מירושלים ספרה לי: "הסרט האדום מגן עלי מהעין הרע של הקנאה, הוא מפחית את עין הרע, דבר 
שעלול לפגוע בסיכוי שאכנס להריון ואהיה אם. הסרט האדום של קבר רחל שומר עלי מדברים רעים שיכולים לקרות 

לי".

חוט אדום כל פעם שיש לה בעיה:סמדר ספרה לנו שהיא נוהגת לקשור 

"כאשר אני קושרת חוט אדום על פרק כף היד שלי אני מגינה על עצמי מהדברים השליליים, יש לי 
חיסון רוחני כי לעין הרע יש כוח הרסני. הכוח הזה יוצא מהעיניים, אם אני עונדת (את החוט האדום) 

כמו ששמים חיידק מוחלש נגד מחלה, כך גם אני מחסנת את עצמי, כמו חיסון נגד מחלה, נגד חיידקים,
החיסון הרוחני, זה בדיוק אותו הדבר. בזמן שהיא חיה היא גם שמשה כמגנה, הקבר שלה הוא פתח 
לאנרגיה שהיא ייצרה בזמן שהיא חייה, והחוט האדום כשהוא נכרך סביב הקבר שלה, הוא נטען בכוח 

לבן שלה."שלה, כי אין כוח חזק וטוב יותר מזה של אהבת אם 

בראיונות עם הצליינים והמבקרים עלו בשני הקברים פעם אחר פעם שלוש תימות נשיות ניתן לסכם ולומר כי 
:  הקשורות לטקסים המתנהלים במבני קבר רחםמובהקות

אוהבתשללפריוןהקשורותבקשות, בעקרותהקשורותבקשות, להריוןלכניסהאישיותבקשות–פריון.א
.המקראיתרחלשלבסיפורהונסעקרותשלהנרטיבבתוךמשולביםאלוכלהנכדה

הצלחה בתחום האימהות, הקרבה, אחזקה של משפחה גדולה, הצלחה בשילוב בין חיי –אימהות הרואית .ב
חיבור של הבעיות הקונקרטיות עם האימהות האוניברסאלית של רחל ומרים.–משפחה ופרנסה 

–בקשות להגנה ושמירה על הבריאות, חזרה על מנת להודות במקרים של ריפוי והחלמה מוצלחים –בריאות .ג
תימות אלו מקושרות לתכונות החמלה והחסד המיוחסות לשתי האימהות.

פוליטיקה של טריטוריה ובעלות על אדמה

ים מתבססים על מבנה קבר רחם מעודד טקסיות ופולחן בעלי טבע ייחודי. בעוד ששני הקברכפי שהראיתי 
מסורות טקסטואליות עשירות, מהאתנוגרפיה שערכנו בשני המבנים מתקיימים בעיקר טקסים מימטיים, המחקים את 
מחזור החיים ומעמידים במרכז את הגוף הנמצא בתנועה מתמדת: כפיפה, נדנוד, נישוק, זחילה, הדלקת נרות, הקפות, 

ומקומו של הטקסט הן הפרקטיקה האנושית המרכזית במקוםמשותפותהמחוות הנגיעה בחפצים שונים, וכדומה. 
-ארכיטיפ הקבר,, המבנה הדומהבשני הקברים. לאור הממצאים הקנוני, המסורות הכתובות של רחל ומרים מצומצם

המבנה הוא אשר מעודד את המחוות הגופניות של  הצליינים במובן זה, רחם, הוא בעל השפעה גדולה על הטקס. 
וא זה אשר מעצב את הדתיות הצומחת ומשוכפלת בו. במובן זה, הטקסט, המסורת והמיתולוגיה מהווים והמבקרים, וה

.הטקסיםסיפור על,  ולא את התבנית המעצבת את 

לצד המבנה, הטקסיות הגופנית ותימות של נשיות, מצאנו כי הקבוצות המשתתפות בטקסים מגדירות עצמן 
קבוצות מיעוט לתמקום הקדוש מאפשרטקסיות בהלפיכך, ומול המדינה. באזורכקבוצות מיעוט, מול קבוצות אחרות

לבטא תביעות בעלות על טרטוריה וגבולות תחת קונפליקט. במובן זה, פרקטיקות של זחילה, נישוק ושיח של פריון 
תביעות על במובן זה, טקסי גוף מחזקים את ההיבטים הטוטמיים של המקום בעודשולבו יחד עם תביעות על מקום.

28כך למשל, באחד מטקסי העלייה לשמים (מקום משולבים ומחוזקים באמצעות המיתולוגיה שמייצר המיעוט. 
אורתודוכסי וכמבקר קבוע בקבר, -) לאחר התפילות, שאלתי את לואיס, אשר הגדיר עצמו ערבי נוצרי2012לאוגוסט 

מדוע הוא מבקר בקבר מרים, לואיס ענה:



בעצם מיעוט במדינה, יש לנו, לכל המבקרים הנוצרים המקומיים, אחריות גדולה "כערבי נוצרי אני 
למרים, לבקר בקבר שלה באופן קבוע, כמה שניתן, גם בזמנים קשים שהיו כאן, זה בגלל שאם אנחנו 
לא נבוא לכאן ונתפלל, בסופו של דבר אנחנו נאבד את התביעה ההיסטורית שלנו למקום הזה, זה נכון 

י ירושלים, כי האדמות שלנו כאן".במיוחד לגב

בקבר רחל שולבו נושאים של אדמה, טריטוריה ושייכות בהקשר הפוליטי ובהקשר היהודי. מבקרים רבים טענו כי 
הביקור במקום הקדוש, הוא סימן לשייכותם למקום, לאדמה ולקבר. המבקרים רואים עצמם מיעוט במרחב מוסלמי 

ישראלית על טריטוריה שנויה במחלוקת.-הם הפגינו בעלות יהודיתמתחזק.  באמצעות הפולחן הגופני, 

:בזמן ביקור בקבר רחלכך למשל בדבריה של תקווה

"חייה של רחל היו טראגיים, אבל אנחנו יודעות שהיא תמיד נשארה נאמנה לאלוהים, חכמנו כתבו 
יגורשו לגלות, ירמיהו ליעקב ְקבֹר את רחל לצד הדרך, וכך היא תתפלל עבור ילדיה, כאשר הם 

מזכיר לנו שרחל בוכה על בניה, זו הסיבה שהמקום הזה כולו שייך לנו, והוא מסמל את החזרה שלנו 
מהגלות, החזרה מאדמת האויב למדינה ששייכת לנו, ואלו המילים של רחל..."

מיוחד אלו בהרצאה זו פתחתי בשאלה: מהן הסיבות להתחזקותם של מקומות קדושים, בלסיכום הדברים. 
הם מקומות בהרצאה בחנתי אותם המקומות שני רחם, במרחב ישראלי פלסטיני? -קברמבנה שאותם אני מכנה 

ואף על פי שעומדת מאחוריהם מסורת טקסטואלית עשירה, המחקר המעמדים במרכזם דמות נשית קנונית, קאנוניים, 
מחוות גופניות מימטיות.  בעוד שהסיפור הקאנוני רחם מיצר דווקא חוויה דתית המבוססת על-מראה כי הארכיטיפ קבר

מאחורי כל קבר מגיע ממסורת דתית שונה עיצוב הטקס במרחב זה הוא דומה מאד.   הטקסים הגופנים משולבים 
ההסבר שהעליתי להתחזקות זו בתימות דומות של אימהות, פריון ובריאות, כמו כן בתביעות בעלות על אדמה ומקום.

וסר הבהירות בכל הנוגע לגבולות הפיזיים של המדינה, ולסכסוך המתמשך על גבולות אלו.  לטענתי טמון בבעיית ח
הבחירה של מי שרואה את עצמו מיעוט בנתיב של הקדושה ובפרקסיס הגופני שלה, היא בחירה בנתיב אלטרנטיבי 

בה נתיבים פורמאליים, כגון שנועד לאפשר תביעות בעלות על שטחי אדמה במחלוקת. פעולות אלו נעשות במציאות ש
.חוק, כלכלה, ממשלה וכו' חסומים בפני מי שתופס את עצמו כמיעוט


