
 (בפרק פתחו של גן העדןמוצג )לפי סדר כרונולוגי של ה נקודות עיקריות לעיון
 

 .מנצלת את המצב הגיאופוליטי ומייצרת אלטרנטיבה לדת המסורתיתדת האזרחית ה .1
 .מתוך חשש לאיבוד זהות מרוקאיתקדושים שהיו נהוגים במרוקו, לא"י, "העתקת" פולחני ה .2

אסלאם. היבט זה התפשט דת ההקדושים שהיו קיימים בהיהודים במרוקו הושפעו מפולחני 
 והתרחב עם כניסת הצרפתים למרוקו.

ש מאפשר ודכמקום מקבסיפור, בנית גן העדן   -סוכני הקדושים הפכו את ביתם למקדש .3
הבית,  בחצרהמקום המקודש  בניית זהות חדשה שנמחקה בעקבות העלייה לארץ ישראל.

 ופצעים אישיים של הסוכנים. עי העלייהעל פצ מפצהאת העבר שנשכח ו מחייה
מגיל במרוקו הונחלה והערצתם, האמונה בצדיקים  הצדיק כמייצג דמות אהובה כמו הסב. .4

אבן יסוד  הכאמונה זו, הפ. הייתה רכיב מרכזי בזהות המסורתית של יהודי מרוקווצעיר 
  העולים ממרוקו.בהבניה התרבותית של 

 היסטורי אלא היבט מיתי בלבד.למקום המקודש אין הקשר דתי או  .5
 גדלו בסביבה של טבע במרוקו.הם מחדשי ההילולות הם אנשים הקשורים לטבע,  .6
החולם נכנס לתחום מקודש וקושר קשר עם הישויות  .התגלויות דתיות וחוויות מיסטיות .7

ו ל המקנהיבט זה  .הטרנסצנדנטליות והכוחות היצירתיים של המסורות התרבותיות שלו
טענה ישנה . בייעודו, תחושת ביטחון עצמי, השראה לפעולותיו ובסיס לזהותו העצמיתאמונה 

 כללית שהתגלויות דתיות וחוויות מיסטיות צומחות לעתים קרובות מאובדנים וממשברי חיים
נטועה עמוק בנוף מות משמעות החלו -ניכה ושיח חלומות לתיקוף ההתגלות חלומות ח .8

עשה מאמץ לטפח את קהילת  יעיש .י של פולחן הקדושיםהמקומי ובמילון הסמלים התרבות
 החולמים )ובעיקר החולמות( שצמחה במקום, במחברת מיוחדת.

החלומות משלבים מניעים  – כהטרמה לאירועי המציאותתבנית 'החלום הטיפוסי' של פרויד  .9
בהתמודדות זו נהפכים הסמלים . וניבים תרבותיים משותפים אינדיבידואליםפסיכולוגים 

הקולקטיביים של המקום הקדוש ושל הצדיק המצוי בו לסמלים אישיים, המעוצבים על פי 
)זה מתקשר גם לקארל גוסטאב  סגנון החיים והביוגרפיה האישית של כל אחד מהחולמים

 .(המופיעים בחלומות ,ארכיטיפים קולקטיבים משותפיםבנושא  יונג
פתחו של גן העדן  -הריפוי המסורתי עליונותו של מסלול תפקידו של האתר כמקום ריפוי ו .11

מבעיות פוריות בעבר הופך לאתר שמספק מענה ומזור לבעיות פוריות וילודה. רחל שסבלה 
וכך גם צדיקים שלעולם לא נישאו אפשרו לרווקות  לאפשר לנשים רבות להיכנס להריוןזכתה 

 .ורווקים רבים למצוא זיווג מתאים
 דיאלוג מתמשך בין החולםע"י  - למקום המקודשמתן לגיטימציה והיענות של הקהילה  .11

צורך שהועצם  .לצדיקים באמצעות מוקד פיזי ברורחברה, חידוש הזיקה שלהם הלקהילה ו
על ידי הנסיבות הסוציו פוליטיות והכלכליות הקשות, שנקלעו אליהן בעקבות ההגירה 

 .מי הנוכחימתווך תרבותי, המחדש מסורות ומתאימן להקשר המקוהינו לישראל. יעיש 
כמקור תלמודי הקיימים בו דימויים  ,בית שאןכשהוא יוצר הקשר בין גן העדן בביתו ל

 .מסורתיים של גן עדן
 להשיג אישור ותמיכה ממקובליםהקהילה עושה מאמצים  - מהממסד הדתיקבלת אישור  .12

 .להעניק הכרה רשמית לאתר ולסייע בתוכנית הפיתוח שלו ומרבנים ידועים
 הקדוש: אליהו הנביא.הפטרון  .11
 דמויות משפחתיות ואף תחלפי הורים.צדיקים כ .11
 ביקור דמויות חלום לפני אירועים משמעותיים במציאות. .15
, אליהו הנביא וצדיקים של דוד המלךם נוכחות -מה אודות צורות המפגשים עם הצדיק חלי .16

 נוספים כחלק מסמלים תרבותיים משותפים
מרפא את פצעי ילדותו  שיעי - הטראומתי ממרוקו לישראלמעבר הו התמודדות עם פצעי עבר .17

 שבו למדו ילדים שנפלטו ממערכת החינוך.  שליד ביתו,תלמוד תורה בבית הכנסת הוא מקים 

  


