
 משפחה מחיי תמונות
 יעקב״ ״עין מתוך השכינה על מיתוסים

קורדובירו משה לר׳

הלנר־אשד מלילה

 גדול פרק יחד ללמוד וחוקרות, קוראות של קבוצה חברנו, האחרונה בשנה
 הקרוי זה, פרק השכינה. דמות לבירור קורדובירו)הרמ״ק( משה ר' שהקדיש

 הלומדת זק, ברכה פרופ׳ בדפוס. אור ראה וטרם יד בכתבי מצוי יעקב", "עין
 רעיונותיו את הזה, החשוב המקובל של דמותו את רבות שנים כבר וחוקרת

 הלימוד 1שלנו. הדרך מורת היתה ידה, כף כאת עולמו את והמכירה כתביו, ואת
 פרשן מקובל, — הרמ״ק לבין בינינו שיחה מעין כונן יעקב״ ב״עין המשותף

 בקהילת מפתח דמות והיה עשרה השש במאה בצפת שחי ופוסק, מורה זוהר,
שם. אינטנסיביים רוח חיי שניהלו המקובלים
1קארו, יוסף ר׳ והמיסטיקן ההלכה איש של תלמידם הרמ״ק,  המקובל של2

 העשרים שבשנות מבריק אדם היה 3דודי", "לכה הפיוט מחבר אלקבץ, שלמה ר׳
 רימונים׳/ "פרדס — הקבלה על וחשוב גדול חיבור כתב כבר לחייו הראשונות

 עליו. האהוב הזוהר לספר ושיטתי מלא פירוש — יקר" "אור בכתיבת והחל
 שהיה "אילמה", המקיף החיבור בכתיבת הרמ״ק התרכז לערך ארבעים בגיל

 ההוויה ממדי את לתאר מאשר פחות לא ביקש ובו האחרון, הגדול לספרו
והאנושית. הקוסמית האלוהית,

משנה ובחלוקת ״מעיינות", הקרויים פרקים עשר לשנים מחולק "אילמה"

 של מאמרים בתוספת יעקב״, ״עין של מדעית מהדורה לאור להוציא עומדת זק ברכה 1
ואנוכי. אסולין שפרה מוריס, לאה ליבם, אסתר הקבוצה: משתתפות

קארו. ר״י ורבלובסקי, למשל ראו קארו, יוסף ר׳ על 2
דודי. לכה קימלמן, גלות; הנ״ל, אורות; זק, ראו אלקבץ, שלמה ר׳ על 3
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הלנר־אשד מלילה

 אילימה ״ויבואו החיבור: שם נלקח שממנו הפסוק כמאמר ״תמרים׳/ לשבעים
 ״עין ט(. לג, שם״)במ׳ ויחנו תמרים ושבעים מים עינות עשרה שתים ובאילים

 נדפסו. הראשונים המעיינות שלושת החיבור. של הרביעי המעיין הוא יעקב״
4במחקריה. זק ברכה עסקה השונים, חלקיו על זה. חיבור של ובענייניו

 שלוש דמיוני את והציתו ללבי נגעו יעקב״, ״עין בספרו הקריאה במהלך
 פרק הוא יעקב״ ״עין זה. במאמרי אציג ואותן במינן, מיוחדות מיתיות תמונות

השכינה לענייני כולו כל המוקדש עצמו, בפני חיבור למעשה ומפורט, ארוך
 המוכר בצירוף כמו בסמיכות, הוא המעיין שם באלוהות. הנקבית הדמות —

 השכינה, כלומר המעיין, בין הזיקה את להדגיש באה אשר יעקב״, ״שושנת
 של אחר מעיין 5הבדולח״, ב״עין תפארת. ספירת הוא יעקב, זוגה בן לבין

 האל, של הקמאית דמותו — אנפץ אריך קומת את הרמ״ק מציג אילמה, הספר
 שיעור את במפורט מתאר הוא שמש׳׳ ״עין במעיין הכתר; ספירת הוא שעולמה

 יסוד, עד מחכמה הספירות את הכוללת אנפץ, זעיר — הזכרית האל דמות קומת
 שהראתה כפי הללו, הפרקים שני את במציאות. מופעיה ואופני תכונותיה על
 בדמות העוסקת שבזוהר, האדרות ספרות את מפרק שהוא תוך רמ״ק בונה זק,

 המופיעים אנפץ ולזעיר אנפץ לאריך הקשורים החלקים כל את אוסף האלוהות.
 להעמיד רמ׳׳ק מבקש יעקב״ ב״עץ עצמו. בפני בפרק אחד כל ומאגד זו, בספרות

 קומתה בשיעור שהעיסוק — הנוקבא השכינה, — הנקבית האלוהות קומת את
 הן רבא באדרא הן לו הראוי ממקומו במכוון, שלא או במכוון נגרע, המלא

 שיעור את רמ״ק מתאר רעיונית שליחות תחושת ומתוך ביסודיות 6זוטא. באדרא
הנהגתה. אופני ואת תכונותיה את השכינה, של קומתה
 ברמה מתרחש, הזכר ידי על השכינה קומת איברי בניית סדר רמ״ק, לפי

 לתאר בוחר הוא האדרא, ברוח זאת, עם למעלה. מלמטה האונטולוגית־מיתית,
 וחלקיו, בראש החל כלומר למטה, מלמעלה השכינה קומת איברי שבחי את

ברגליים. וכלה והפנימיים החיצוניים הגוף לאיברי עבור
 לדרוש וכיצד לתאר השכינה בגוף איברים אלו ההחלטות מן גדול חלק

 לרמ״ק לו בא באלוהות, הנקביים הממדים על הן והנשיות האישה על הן מהם
 האהובה גוף ומתיאור גיסא, מחד האדרות בספרות אנפץ זעיר קומת מתיאורי

כדוגמה, המשמש הזכר, גוף של המוצא מנקודת גיסא. מאידך השירים בשיר

 השכינה ״אהבת בהרצאתה כך על עמדה זק ברכה .28-27 ׳עמ בשערי, הנ״ל, ;אילמה זק, 4
.29.12.2003 המיסטיקה״, בחקר אביב תל כנס הזוהר: ״חידושי בכנס לאילמה״, מהאדרא

רואי״. ״עין גם נקרא בדפוס 5
 קמג ע״ב: קמב ח״ג זוהר, — רבא אדרא ראו: האדרות, בספרות בשכינה עיסוק 6

ע״א-ע״ב. רצו ח״ג — זוטא אדרא ע״א-ע׳׳ב;
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 לגוף כיחס והחסרים היתרים איבריו על הנקבה, גוף את לתאר רמ״ק יוצא
:הזכר

 סדר לבאר הוא למטה, ממעלה נוקבא תיקוני נבאר שאנו היות עם
למעלה. ממטה אלא בה מתתקנים אינם כראוי התיקונים אמנם הספירות.

יא(. פרק שני, תמר יעקב, עין )אילמה, השירים בשיר נתקנו וכך

השכינה של הפנים ריבוי

 בעיקרו בנוי הפרק השכינה. של המגוונת דמותה את רמ״ק מציג יעקב״ ב״עין
 רבת בדמותה העוסקים זוהר מאמרי של מאוד גדול באוסף יסודי עיון על

 חומלת אמהית דמות בוגדנית, או נאמנה ארוטית, זוג בת :השכינה של הפנים
 את מציגים השכינה על הזוהר מאמרי דמונית. דמות ואף דין מלאת ומגינה,

 הכבד העול ללא אלה, עם אלה בפשטות מתיישבים שאינם השונים, פניה
 המיתית באישיותה פרט כל המקשר ושיטתי הרמוניסטי להסבר מחויבות של
 דמות היא רעיונית, הפשטה אינה בזוהר השכינה משנהו. עם השכינה של

 אחרת. אלוהית איכות מכל יותר ודרמטית צבעונית סוערת, מיתית־אלוהית
 כל של גדותיה על כך, לומר ניתן אם עולות, המיתית אישיותה תכונות

אלוהיים. מודוס או אפיון לייצג שעניינה סכמטית קונספציה
 בזוהר אותה הפוגש לכידה. השכינה של דמותה פניה, ריבוי אף על אולם

 נקודה כוחה, במלוא זוהרת מצבים: שלל בתוך דמותה את קושי ללא מזהה
בראש קטלנית מפקדת הרים, הזוללת דמונית מפלצת נראית, ובלתי שחורה

״׳

 מחובקת המשבר, על הצועקת יולדת שבויה, ומושפלת, מנודה אישה צבא,
 הסובלת האומה אם ובנותיה, בניה בין יושבת בעלה, עם אוהבים בחיבוק

 המציאות, מנהיגת לגאולתם, ושואפת הם באשר אותם מלווה ילדיה, סבל את
 מספור רבות תמונות ועוד לקום, יכולה ואינה בעפר המתגוללת מגורשת אהובה
, 7עולמה. תיאור עניינם שכל והתורה, הטבע האדם, מעולם

 הסבוכה למשימה זה בפרק כולו כל נתון ההרמוניסטית, לדרכו נאמן רמ״ק,
את אלה סותרים הנראים השכינה, של בדמותה והצדדים התכונות כל יישוב של

 יסוד, פרקי שלום, ראו: בקבלה, והנשיות הנקביות ועל השכינה על חשובים מחקרים 7
 הזוהר מאמרי שם וראו קנח-קסא; ריט-רלא, ׳עמ ולחובר, תשבי ;307-259 ׳עמ

 הגוף. אברמם, נשים; רואי, קבלי; סמל גרץ, רלג-רסג; עמ׳ — השכינה על המתורגמים
האישה אידל, השכינה; הנ״ל, הזוהר; משיח ליבס, נקביות; הנ״ל, אספקלריה; וולפסון,

במיסטיקה.

קורדובירו משה לר׳ יעקב״ ״עין מתוך השכינה על מיתוסים
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 עולם של האחרים ממדיו בתוך תפקידיה עם מתיישבים שאינם וככאלה אלה
 הרחמנית דמותה בין הניגוד היא רמ״ק לפני העומדת מרכזית שאלה האלוהות.
 פנים הדין. ורוויי האימתניים המפחידים, מופעיה לבין השכינה של והאמהית

 הנשי בארכיטיפ האינהרנטי למתח כקשורות הרמ״ק אצל מתבררים אלה שונים
 של בפרסונה מופען לבין האם של בפרסונה במופען והנקביות הנשיות בין

והאהובה. הכלה
 בין להבדל מודעת רמ״ק, של הפרשני עולמו בנוי שעליה הזוהר, ספרות

 לעתים הארוטית. הזוג ובת הכלה של זו לבין האמהית בתכונתה הנשיות
 אלה שונים היבטים המייצגות שונות ספירות בין אבחנה דרך נעשית זו הפרדה

 בינה, ספירת בין ביחסים הדנים הזוהר במאמרי למשל כמו הנקבי, שבארכיטיפ
 מלכות ספירת לבין המציאות, כל נאצלת־נולדת שממנה הנשיות־האם שהיא

 שתי הנקביות. של יותר והארוטי הנשי הפן האהובה, הכלה, את המייצגת
 מערכות שתי מקיימות עולם", "גבעות המכונות אלה, נקביות אלוהות דמויות
 תפארת, ספירת שעיקרה הזכרית האל דמות לבין ובינן עצמן, לבין בינן :קשרים

 הראויה הנקבית הדמות איזוהי בשאלה דיון יש זוטא באדרא 8ביניהן. העומדת
 השרויה הבניין, ספירות שבע יוצאות שממנה העליונה, האם — הבינה יותר:
 — המלכות ספירת שמא או החכמה־האב; זוגה, בן עם ויציב מתמיד בזיווג

יותר. וארוטיים יציבים בלתי דרמטיים, הם תפארת, ספירת זוגה, בן עם שיחסיה

 ידיעין לזמנין כלה אקרי בתראה וה״א כלה. אקרי לא קדמאה דה״א
 ואסתלק עמה אתחבר לא דדכורא אינון סגיאין זמנין דהא סגיאין( )לזמנין
 אקרי כדין עמה לאתחברא בעי ודכורא נוקבא דאתדכאת בשעתא מינה...
 שבחא כל תליא ולבתר שלמה... פריש דנוקבי תקונין תרי ובג"כ כל״ה...
ט[. ו, ]שה״ש ליולדתח היא ברה לאמה היא אחת דכתיב דלעילא בההיא

 מנה אפסיק לא דיו׳׳ד ורעותא דכלה בעטרא מתעטרא אמא, דאיהי ובגין
זוטא[(. ]אדרא ע״ב רצ ח״ג לעלמין)זוהר,

]מלכות[ אחרונה וה״א כלה. נקראת אינה ]בינה[ 9ראשונה שה״א תרגום:
 מתחבר אינו הזכר שבהם הם רבים זמנים שהרי ידועים, לזמנים כלה נקראת

עמה, להתחבר מבקש והזכר הנקבה שנטהרת בשעה ממנה... ומסתלק עמה
 ואחר שלמה... פירש הנקבה של תיקונים שני כן ועל ״כלה״... נקראת אז

ברה לאמה היא אחת שכתוב: ]בינה[, שלמעלה באותה השבח כל תלה

ע״א. כב ח״ב ע״א; נ ח״א זוהר, 8
ההוויה. שם לאותיות הכוונה 9

הלנר־אשד מלילה
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 של בעטרה מתעטרת אמא, שהיא ומפני ט[. ו, ]שה׳׳ש ליולדתה היא
לעולמים. ממנה נפסק לא יו״ד של ורצונו הכלה

 יותר, מכלילה ראייה בזוהר נמצא והכלה, האם בין המפרידה זו, תפיסה לעומת
 בינה, כמו מלכות, גם שהרי אלה, איכויות שתי עצמה המלכות בספירת הרואה
 ממנה, נולדות־נאצלות הספירות ששאר העליונה האם היא הבינה ;כאם נתפסת

 קוסמיות מיתיות תמונות בכמה המציאות. אם התחתונה, האם היא ומלכות
 אך מזה זה בנפרד וככלה, כאם השכינה, של אלה היבטים שני מופיעים בזוהר

 את המתארת שבועות, ליל תיקון של המרהיבה בתמונה כך ביניהם. מתח ללא
 ובנותיו בניו כשכל בעלה, עם החופה תחת השכינה עומדת שבו החג יום מעמד

 ובנותיה, בניה למעשה והם שלפניו, הלילה כל אותה המתקנים ההיכל של
 הטרגית בתמונה גם כך 10ברכה. שפע ממנו ומקבלים הייחוד במעמד מצויים
 מקומו את שעזב בעלה ועל לגלות שיצאו בניה על האבלה השכינה של ביותר

בתוכה.
 ״קול השכינה: אבלות של הפסוק על דרשה דרך זה סיפור חושף הזוהר

 איננו״)יר׳ כי להנחם מאנה בניה על מבכה רחל תמרורים בכי נהי נשמע ברמה
 האבל, סוגי שני על בפסוק הקריאה מדיוק לומד יוסי, ר׳ הדרשה, בעל יד(. לא,

 על האבלה ואהובה כרעיה והאחר בניה, על האבלה כאם השכינה של האחד
 מן כאן נדרשת האוהבים זוג היפרדות בייחוד. עמה מהיות שנסתלק בעלה

כמתבקש: ״אינם״, ברבים ולא יחיד, בלשון בפסוק המופיעה ״איננו״, המילה

]יר׳ וגר בכי נהי נשמע ברמה קול יהו״ה אמר כה ואמר: פתח יוסי רבי
 וישראל לתתא, מקדשא בי דאתחרב יומא דבההוא 11תנינן, הכי יד[... לא,

 ישראל וכנסת לאחורא, מהדקן וידיהון צואריהון, על ריחיין בגלותא, אזלו
 איהך אמרת: דנחתת, בשעתא בתריהון, למיהך מלכא מבית אתתרכת

 אתרהא חמת נחתת, כד בעלי. ועל בני, ועל מדוראי, על ואבכה בקדמיתא
 אתוקד וביתא קדישא והיכלא בגווה, אתושד דחסידי דמא וכמה חריב,

 עד לעילא קלא ומטא ותתאי, עלאי ואתרגישו קלא, ארימת כדין באשא.
 דנחתו עד ובהו, לתהו עלמא לאהדרא מלכא ובעא ביה, שרי דמלכא אתר
 הוא הדא מנייהו. תנחומין קבלה ולא לקבלה, משריין וכמה אוכלוסין כמה

 מאנה בניה, על מבכה רחל תמרורים בכי נהי נשמע ברמה קול דכתיב:
דמלכא בגין איננו, כי תנחומין, מנייהו קבלה דלא בניה, על להנחם

ע״א. ח ח״א זוהר, 10
כד. פתיחתא רבה, איכה 11
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 כי דכתיב הוא הדא בגווה, אשתכח ולא לעילא, לעילא סליק הוה קדישא
 איננו דאתמר: כמה - איננו כי אחר: דבר אינם... כי כתיב ולא איננו,
 ואתרחיק לעילא אסתלק דהא — איננו ט[. לט, ]בר׳ וגו׳ בבית גדול

ע״ב(. כ ח״ג )זוהר, רבא שמיה לאשתכחא איננו בה, בזווגא איננו מכלא,

 תמרורים בכי נהי נשמע ברמה קול ה׳ אמר כה ואמר: פתח יוסי ר׳ :תרגום
יד[... לא, ]יר׳ איננו כי בניה על להנחם מיאנה בניה על מבכה רחל

בגלות, הלכו וישראל למטה המקדש בית שחרב היום באותו שנינו: כך
 נתגרשה ישראל וכנסת לאחור, מהודקות וידיהם צוואריהם על ריחיים

 אלך אמרה: ישראל[ ]כנסת שירדה בשעה אחריהם. ללכת המלך מבית
 מקומה רואה יורדת כאשר בעלי. ועל בני ועל דירתי על ואבכה בראשונה

 אז באש. שרוף והבית הקודש והיכל בתוכו נשפך חסידים דם וכמה חרב
 מקום עד למעלה הקול ומגיע ותחתונים עליונים ומתרגשים קול מרימה

 עד ובוהו, לתוהו העולם את להחזיר המלך ומבקש בו שורה שהמלך
 תנחומים מקבלת ואינה לעומתה מחנות וכמה אוכלוסים כמה שיורדים

 בניה על מבכה רחל תמרורים, בכי נהי נשמע ברמה קול שכתוב: מהם.
— איננו כי תנחומים. מהם קיבלה שלא — בניה על להנחם מאנה

בתוכה, נמצא ולא למעלה למעלה מסתלק היה הקדוש שהמלך מכיוון
 כמו — איננו כי אחר: דבר אינם. כי כתוב ולא איננו, כי כתוב זה על

 הסתלק שהרי — איננו ט[. לט, ]בר׳ וגו׳ בבית גדול איננו שנאמר:
הגדול. שמו נמצא איננו בה, בזיווג איננו מהכול, והתרחק למעלה

הבעיה את מפורשות מגדיר הוא הנקבה, קומת את לבנות בא הרמ״ק כאשר
לפניו: העומדת

 מקום יש מאד. קשים מתנגדים עניינים שני מקומות בכמה בזוהר תמצא
 לפני זכותינו האומרת והיא ישראל על המרחמת היא שהשכינה שאומר
 לא ח׳׳ו יד[, לא, ]יר׳ בניה על מבכה רחל שהיא היא, ואלמלא הקב״ה
 ופירשו נקייה[... בלשון לישראל, ]כלומר, ישראל של לשונאיהם השאיר
 השכינה היתה כאן עד — י[ לב, ]שמות בהם אפי ויחר לי הניחה בזוהר
 מהמאמרים וכמה להכות... רוצה כשהיה אבינו בזרוע תופסת אמנו

 היא שהמלכות הזה המציאות על מיוסדים בתורה ומהפסוקים בזוהר
עשרה ענין על 12איכה במדרש ופירשו הבנים. על המרחמת והיא תיקוננו

קצה-קצו. ׳עמ יז, יקר אור פירוש עם זוהר )מדה״נ(; ט״ב צג חדש, זוהר 12



 מליץ לנו היה ולא אחר]י[נו כבר שנתגרשה בשביל שהיה מלכות הרוגי
 משפט בלא נספה ויש כדכתיב מזה, הפך שאומר מקום ויש לפניו... טוב

 אצטערנא יומאי ״כל פטירתו: בשעת שמעוץ ר׳ ופירש כג[. יג, ]משלי
 כמה בשלהובוי, עלמא יוקיד ולא דצדק בדינוי יערא דלא עלמא על

 ]אדרא ע״א רצב ח׳׳ג )זוהר, כ[ ל, ]משלי פיה ומחתה אכלה דכתיב:
ב(. פרק ראשון, זוטא[()תמר

בדיני יארע שלא העולם על הצטערתי ימי כל האחרון: המשפט תרגום
 פיה ומחתה אכלה שכתוב: כמו בשלהבותיו, העולם ישרוף ולא הצדק

כ[. ל, ]משלי

 אימה אין ולעתים רחמנייה, כאם השכינה מתוארת לעתים הדילמה: לפנינו הנה
 בעולם. המשתלחת הדין כמידת והאימתנית האלימה מהופעתה יותר גדולה
 יוצא אלוהית, אמת שהם הזוהר, בדברי סתירה תיתכן שלא לתפיסתו נאמן
 מקשות שאינן אלה, סתירות דרכו, פי על ולהסביר, ההדורים את ליישב רמ״ק

בכלל. האלוהות דמות על אלא בלבד השכינה דמות על
 ספירת המשפחה. מיתוס דרך הזוהר ברוח האלוהות עולם את מציג רמ״ק

 דואגים הם ויחד האם, אלוהות היא והשכינה האב, אלוהים היא ת(,התפארת)ת׳
ישראל. דיוק ליתר או האדם, בני ילדיהם, לגורל

 והטעם נקבה. — אמנו זה והמלכות... זכר, אבינו נקרא שם אמנם,
 מציאות הוא ושכינתו[ הקב״ה ]שמזיווג ושכינתיה דקב״ה דמזווגא משום

אלו: והם בחינות, בשתי עמנו מתנהגות אלו מדות שתי אמנם, הוייתנו.
 עמנו נגאלת עמנו, ויורדת עמנו עולה עמנו, הנטרדת היא המלכות כי

 והיא בעולם. אופן בשום תפרד לא עמנו, תמיד הדבקה והיא עמנו. וגולה
 הכל רחמיה. או פירודה או יחודה במעשינו גורמין אנו אתנו. השוכנת
 מפני זכותינו, המלמדת היא ולכך בנשמות. תלויה שהיא מפני מאתנו,

אבינו, הת׳׳ת גם אמנו, שהיא כמו ועתה בה. תלוי התחתונים מעשה שכל
 להתקשר כשיבאו נאמר ועתה בזכותינו. ובוחר וטובתינו בתועלתינו רוצה

 כולם הספירות הנה ההנהגה, עיקר שהם ישראל, את לדון יחד הספירות
ג(. פרק ראשון, )תמר ההנהגות ולהנהיג בדינינו יתחברו

 האימננטית האלוהות זוהי המציאות, בתוך השורה האלוהות היא השכינה כלומר
היא שהיא לומר אף ניתן מסוים באופן 13המציאות. מן נפרדת אינה שבמהותה

.266-249 ,64-58 ׳עמ בשערי, זק, 13
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( המטריצה או המציאות [ ^ ז ^  לא עמנו. תמיד הדבקה ״היא המציאות: של )
 של מאוד חשוב אפיון ומתאר ממשיך הרמ״ק בעולם״. אופן בשום תפרד

 בני — אנו במציאות, האלוהות של הפרסונלי הייצוג שהיא כיוון השכינה.
 או יחודה במעשינו גורמין ״אנו למצבה: הבלעדיים האחראים הננו — האדם

 בזוגיות אך הקב״ה, של זוגו בת היא השכינה מאתנו״. הכל רחמיה. או פירודה
האדם. בני במעשי תלויים והאהבה הכעס הפירוד, הקנאה, הקרבה, מצבי זו,

 ועוקב האלוהית הנקבה של קומתה שיעור את ביסודיות לפנינו סוקר רמ״ק
 הזוהר למאמרי המעניינות בפרשנויותיו רגליה. ועד ממצחה דמותה, אחר
 תחת הנולדים ונועזים עצמאיים מיתוסים של הבלחה פעם מדי מוצאים אנו

 היענות יש אלה במיתוסים ואנליטי. פרשני להיות רוב פי על הנוטה קולמוסו,
 ומקוטבות מנוגדות תכונות דהיינו בזוהר, רמ״ק שמוצא הפרשנית לבעיה
 להבנתי, בהם, יש בלבד, פרשניים מיתוסים אלה אין אולם השכינה. בדמות

 בתחום מצוקה עם להתמודד הרמ״ק של ניסיון בהם נמצא מכך. עמוק מה דבר
 מטלטלות חוויות בין הפער היא המצוקה משמעות. לה ולהעניק הדתית החוויה

 זו זועמת שאלוהות הכרתו לבין אלוהי, בזעם מזהה הוא מקורן שאת במציאות,
 פסיכולוגי, בניסוח אמנו. השכינה קרי כך, כל עליו האהוב האלוהי הממד היא
 ניסיון של והמבלבל תהיות המעורר התחום אל לפרגוד מעבר הצצה גם כאן יש

כך. כל כועסת לפעמים אמא מדוע להבין לגבר. והפך ילד שהיה מי או הילד.
 של דופן יוצאת דמות המציגות מיתיות תמונות שלוש יועמדו זה במאמר

 אנושי ייצוג נמצא שבה, הקונוונציונליות בחוסר הבולטת זו, בדמותה השכינה.
 נתונות לבה שמשאלות כזו אך כאם, לתפקידיה אמנם המודעת כאישה שלה

 מצטיירת אינה השכינה־המטרוניתא כאן אהובה. עם הארוטיים ליחסיה בעיקר
 גבם לבין האב של המורם השוט בין לעתים העומדת מגוננת, כאם בתפקודה

 את כסובלת ולא להם, מיועד שהיה העונש את גופה על וסובלת ילדיה, של
 שרצונה כמי דווקא מצטיירת היא אלא צרתם, בכל עמם ומצויה ילדיה סבל
 הגדול האהבה לסיפור יפריע לא האדם, בני עולם התחתון, שהעולם הוא העז

 המתח את קרע, כדי עד מחריפים, אלו מיתוסים הקב״ה. אהובה, ובין בינה
 בזוהר המצויים מיתוס גרעיני מפתח רמ״ק האישה. דמות של פניה שני שבין

יוצרו. שהוא עז למיתוס אותם ורוקח

הלנר־אשד מלילה
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המלך״ "אהובת לבין "האם" בין המתח — הראשונה התמונה

 להתנהגותה הסיבות את מסבירה מבע, ועזת דינמית הראשונה, התמונה
 התחתונים, עולם כלפי משתלח בדין לעתים ולהנהגתה השכינה של ההפכפכה

 התנהגות רמ״ק, שמתאר בסצנה היטב נתבונן אם האדם. בני כלפי כלומר
 כאם תפקידה בין לעתים, אפשרי הבלתי המתח, מתוך נובעת זו דין גדושת

 דין ומלאות קשות להתנהגויות אותה מביא זה מתח המלך. אהובת היותה לבין
בניה. כלפי

 העקרונית החלוקה האחד, עיקריים: אלמנטים שני כולל המיתי הגרעין
 החידתית האמירה הוא והאחר 14כדין, והנקבה כחסד הזכר בין המבחינה
 נייחין, בסופא ברישא, תקיפין דדכורא ״דינין :דצניעותא בספרא בזוהר המופיעה

 ובסוף בתחילה חזקים הזכר דיני :תרגום ע׳'א(. קעח ח׳׳ב )זוהר, באיפכא" דנוקבא
להפך. הנקבה של נוחים;

 האל דמות מזו זו נבדלות האלוהות, של הדין כוחות בהתגלות כלומר,
 בתחילה עז הזכר של כעסו שלהן. הכעס בכלכלת הנקבית ודמותו הזכרית

 ואחר רך הוא תחילה הפוך, הוא המצב הנקבה אצל ואילו ומתרכך, הולך ואחר
 מבואר ושם דצניעותא, מספרא זו אמירה מתפרשת רבא באדרא ומתעצם. הולך

 והבאתם מזה זו הפרדתם והנקבה, הזכר של האנדרוגינית הדמות ניסור שללא
 שבהם. הדין כוחות עוצמת תחת מתבטל העולם היה בפנים, פנים לזיווג יחד

 אם ממתיק סתימא, עתיקא יותר, והאחדותית העליונה האלוהות מעשה הזיווג,
:ההרסניים הדין כוחות את כך

/

 ברישא תקיפין מדכורא דמשתכחין דינין דכל דספרא, בצניעותא ותאנא
 ותקיפין ברישא נייחין מנוקבא דמשתכחין דינין וכל בסופא, ונייחין

 דעתיק עד למסבל. עלמא יכלין לא כחדא דאתעבידו ואלמלא בסופא.
 כחדא לאתבסמא לון וחבר דא מן דא פריש דכלא, סתימא דעתיקי,

רבא[(. ]אדרא ע״ב קמב ח״ג )זוהר,

 המצויים הדינים שכל המוצנע(, בספר )או הספר בצניעות ושנוי :תרגום
 הנקבה מן המצויים הדינים וכל בסוף, ונוחים בתחילה חזקים הזכר מן

 העולם יכול לא כאחד שנעשו ואלמלא בסוף. וחזקים בתחילה נוחים
אותם וחיבר מזה זה הפריד הכול, סתום העתיקים, שעתיק עד לסבול.

כאחד. להתמתק

מידותיו. ליבם, 14
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 לפגמי ביחס סובלני בלתי להיות נוטה הזכר האל כך: הדברים את מסביר רמ״ק
 הוא הראשוני רצונו עיניו. כראות שאינם האדם בני של למעשיהם או המציאות
 השייך הכוח, מן לצאת הדינים כשבאים אולם בעולם. קטלני בדין להשתלח

 אזי הדין, קיום מצב אל הפועל, אל האלוהית, הזכר דמות של הגבוהים לחלקיו
 לעומת הנקבה, המציאות. את ולקיים להמשיך משאלתו הסלחני, כוחו מתגלה

 מהייחוד לצאת רצונה חוסר ומשום הברואים על זכות ללמד רצונה משום זאת,
 עוולות טיהור במעשה נתונה כשהיא אך בתחילה, רכים דיניה זוגה, בן עם

סלחנות. בה ואין קשים דיניה המציאות,

 שנבאר הרחוק מן שאינו ותמצא כאן שפירשנו במה לך והתיישב הכון
 בתחלת — ברישא קשין דדכורא דינין זה, בענין ממש האדרא דברי
 על ולהחריבו העולם בתיקון רוצה ]שהתפארת[ שהת״ת קשין. הם הדין

 בהם אפי ויחד לי הניחה יאמר ולזה כלל. הפגם יסבול ולא התיקון
אמנם, וטהורות. זכאות שיהיו הנשמות ולתקן בניו לייסר י[, לב, ]שמות

 ומעשהו הדין. קיום מקום דהיינו בסופא, רכין אלא וכל, מכל לכלות לא
אמנם, ולעמוד. להתקיים המציאות אל קצת מקום שנותן ברכות, הוא

 לצאת רוצה ואינה זכות המלמדת שהיא ברישא, רכים הם מנוקבא דינים
הקצף. יצא ולא העון על ולסבול עמו יחד להתקשר אלא בעלה, מחיק

 את ולהעמיד הבית את לתקן יצאה אשר שאחרי בסופא, קשים אמנם,
 הם־ קשים אלא להאריך. כלל מקום לתת רוצה אינו מכונו, על העולם

15ד(. פרק ראשון, )תמר הטהרה גמר עד בסופא,

 העולם גיבורי של המשפחה מחיי סצנה לפנינו פורש הרמ״ק זה בתיאור
 "אינה רמ״ק: וכדברי אהובה, עם משכבה בחדר מסוגרת השכינה האלוהי.

 המתפרעים השובבים, הילדים המולת עולה כשמבחוץ מחיקו״, לצאת רוצה
הגבר האלוהים־האב. שהוא אהובה, עם ייחודה של לאינטימיות ומפריעים

 ועם רחמים. הוא הת״ת כי שפירשנו, מה ממש שזה ״והטעם, שם: דבריו המשך ראו 15
 נטרדה ואם בייחוד, רוצה והמלכות שיתוקן, בענין היינו העולם, בתיקון רוצה שהוא היות

 אם הזכר. לצד הפונים הפנים שהם הרחמים, מן נטרדו מחשבותיה תחלת הרי מהייחוד
 הגבירו העליונים פניו והת״ת בחזקה. ומטהרת יוצאה והיא גוברים התחתונים הפנים כן,

 רתיחת נח שכבר אחר אפים באריכות ורוצה מרוגזו נח הדין, לפועל שיצא וכיון הדין,
 המחשבה בתחלת ולזה, המעשה. סוף — והמלכות המחשבה, תחלת - והת״ת דיניו.

 בתחלת לכך הדין, בה אין המחשבה בתחלת והמלכות הרפה. הוא ובמעשה הקשה הוא
 הקשה. היא המעשה בסוף ולכך, בה. הם הדינים המעשה ובסוף הרחמים, היא המחשבה

לטוב, מחשבותיו ותמיד הכתר, אור ומגלה מתרצה הוא עמה יחד הכל להנהיג והעיקר,
מתגבר״. הדין ואין רוח בנחת אלא לטהר יוצאה אינה עמה, והיא
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צדק סדר, להשליט האם את לשלוח יכול הוא הילדים. התנהגות על זועם
האם, אהובתו, בעצמו. אותם ולענוש לצאת או בהמולה, נקודתיים ושלום
של העז כעסו מעוצמת יראה היא אחד מצד האפשרויות. שתי בין במתח נתונה
היא אין אחר ומצד הילדים, על להטיל עלול שהוא המצמית ומהעונש האב

 לעשות ושוב שוב ולצאת הייחוד את להפסיק האהבה, חדר את לעזוב חפצה
16במהומה. סדר

 בילדים, להכות כדי השוט את לקחת מושטת אהובה של כשידו תחילה,
 אפך יחר ואל להם הניחה כעסו: את ומרגיעה בידו המונף בשוט אוחזת היא

 שוב עולה העולם, של קולו הילדים, קול אולם משתובבים...(. רק )הם בהם
 תסכול כעס, אחוזת האם פורצת לבסוף האוהבים. מנוחת את ומפריע ושוב

 הילדים: על אימתה את מטילה היא מסויג בלתי ובזעם החדר מן סבלנות וחוסר
 אחת, בפעם לטהר אלא רוצה אינה הדין... לפעול יוצאת היא כבר ״וכאשר

 רק אינו זעמה הבאה(. במובאה שנית״)כנזכר פעם ותדחה ותצא תחזור שלא
 שלה הכעס כוח אלא כשלעצמו, הרסני להיות העלול המוחלט, הצדק כוח
 במצב החדר מן יוצאת כשהיא זוגה. בן עם חיבורה את שהפריעו הילדים על

 מבקש האם, של כעסה מול האב, ובינה. בינו וההבדל המתח מתגלים אזי כזה,
:בתשובה לחזור להתחרט, אפשרות להם ולתת לילדים לסלוח

 דין ואין להפרד. ולא כלל ההיכל מן להדחות רוצה אינה המלכות והנה
החצונים. ידי על המלכות ידי על שפעולתו מפני פירוד, בלא למטה נגמר

 מחוץ להדחות חפיצה שהיא אשה לך ואין טומאתה. נדת סוד והיינו
 המלך בהיכל שנהיה כדי שם, תמיד זכיותינו כל תלמד היא לכך בעלה,

 מלפני חקצף זאת בחינה בעת אמנם בניה... ולא היא לא משם ידחה ולא
 בחזקה הבית מטהרת היא הדינים, פועלת והיא ונטרדה, יא[ יז, ,]במ ,ה

 העולם ומטהרת מתקנת היא שחייבים כיון לרשע... צדיק בין מבחנת ואינה
 מהחיק שיצא אחר לה שנשפע החזק הדין אלא זה אין בדיניה, ושורפת

 בערך בנפשותם... החטאים בדיניה ומחרבת מטהרת היא הבית, את לטהר
 של בחובן דיניו מקשה ]האב[ הוא לפניו, בהיותה מלך, בהיכל היותה
 הבית ונקיון בטהרה ורוצה למטה והתפשטה בצאתה מקפיד ואינו ישראל

 בהיכל שיושבת כיון ]האם[, והיא בויתור. הדין ועכ״ז בדין. ולהחרידם
]היא[: ואומרת ברצועה תופס ונכשהוא[ מחיקו. לצאת רוצה אינה מלך

 המזרח שירת וקליין, שפרה ראו אליש״, ״אנומה המסופוטמי הבריאה למיתוס הדמיון על 16

.15-9 עמ׳ הקדום,
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 לפעול יוצאת היא כבר וכאשר בטענות. !בהם אפך יחר ואל להם הניחה
 אריכות אלא אחת, בפעם הכל ולטהר לכלות הדין שיהיה רוצה אינו הדין,
העולם. בתיקון רוצה שהוא מפני אלו להנהגות והטעם ישובון. אם קצת

 יושבת שהיא מתוך והיא, פעם. אחר פעם בדין תצא אם חושש אינו אמנם,
 ותדחה ותצא תחזור שלא אחת, בפעם לטהר אלא רוצה אינה מלך, בהיכל

 לסבול סבל לה ויש אפים אריכות לה אין שהיא הענין ויגרום שנית. פעם
 לו ויש הפגם לסבול סבל לו אין והוא בעלה, בחיק בהיותה קצת הפגם

 בהפך זו ההנהגות אלו יהיו ולזה מאון. ישובון עד לסבול אפים אריכות
ג(. פרק ראשון, דפירשנו)תמר בחינות בשתי מזו

 אהובה. עם ארוטי בייחוד להימצא היא כאץ השכינה של העיקרית תשוקתה
 לשלטונה המופקדת למציאות יחסה על חריפים באופנים משפיעה זו תשוקה
זה. זיווג למצב מחוץ כשהיא
 ביחס קיצוניותה הוא הרמ״ק של זו מיתית בדרשה המפתיעים הדברים אחד

 קונקרטיות בהם שיש תיאורים מוצאים אנו אחד מצד הזוהדיים. למקורותיה
 האם, בעוד בניו את להלקות מנת על הרצועה את מניף האל־האב רבה:

 וסובלת ילדיה, לבין הרצועה בין ממש בגופה חוצצת אמהית, הקרבה בפעולת
:לאיכה הזוהר במדרש למשל כמו במקומם, המלקות את

 קיימת איהי לן, לאלקאה רצועא וסליק אבונא, קמי חטאן הוינן כד
 מחולל והוא כד׳'א: עלנא. לאגנא בגין דמלכא, מלקיותא ומקבלת לקמן,

 )זוהר ה[ נג, ,]יש לנו נרפא ובחבורתו כר מעונותינו מדוכא מפשעינו
איכה[(. ןמדה׳'נ, ט״א צא חדש,

 היא אותנו, להלקות הרצועה והרים אבינו לפני חטאנו כאשר תרגום:
 והוא שכתוב: כמו עלינו. להגן כדי המלך, מלקות ומקבלת לפנינו עומדת
ה[. נג, ]יש׳ לנו נרפא ובחבורתו כר מעונותינו מדוכא מפשעינו מחולל

מהווה למדי, מצמררת ותאולוגית מיתית עוצמה בעלת אחרת, זוהרית דרשה
של זה מיתוס בבסיס העומדת התשתית תמונת את איכה מזוהר יותר אולי

העגל מעשה על הדרשות במסגרת תשא, כי בפרשת לדרשה הכוונה הרמ״ק.
 את ולהשמיד זעמו לשפוך ממנו ומונע האל את מפייס משה שבו האופן ועל

החוטא. העם

 פעולה היא בדרשה, הזוהר אומר האלוהית, ההנהגה בעולם הכללית החוקיות
אחרי המציאות. של והאם האב — ותפארת מלכות בין משותפת עצה מתוך

הלנר־אשד מלילה
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 לא עמו את להשמיד הקב״ה של איומו את להבין משה על היה העגל מעשה
 האמ־השכינה של לתפקידה להיכנס למשה הרומזת כהזמנה אלא ממשי כאיום

 ההפתעה, למרבה משה, הרוחות. להרגעת שתביא הפיוס מחוות את ולעשות
 לתפקיד שייכנס בו לדחוק האל נאלץ כן ועל הקוסמית, החוקיות שזוהי ידע לא

זה. חירום במצב

ימינא, בדרועיה ואתקפת אימא אתאת רצועה, וארים דאגזים גב על ואף
 חדא דבעיטא בגין אתעביד, ולא לתתא, נחית ולא בקיומיה, רצועה וקם
מנלן, תימא ואי בימיניה. דאחידת ואיהי דאגזים, איהו תרווייהו, הוו

 שרי ז[. לב, ]שמות עמך שחת כי רד לך דכתיב: באתגליא, דאיהי ממלה
 דחמא כיון שתיק. דאמא, ארחא ידע הוה דלא ומשה רצועה, לארמא
]לב, לי הניחה ועתה ואמר: ביה, ובטש ליה אנקיד כך, הוא בריך קודשא

 זכור דכתיב: הוא, בריך דקודשא בדרועיה ואחיד משה ארגיש מיד י[.
)זוהר, רצועה נחית לא כך ובגין ימינא, דרועיה דא — יג[ ]לב, לאברהם

ב(.,,ע קצ ח'׳ב

 בזרועו והחזיקה אמא באה 17רצועה, והרים שאיים פי על ואף תרגום:
 בעצה שכן נעשה, ולא למטה, ירדה ולא במקומה הרצועה ועמדה הימנית,

 מניין תאמר, ואם בימינו. האוחזת והיא שאיים, הוא — שניהם היו אחת
לב, ]שמות עמך שחת כי רד לך שכתוב: בגילוי, שהוא מדבר שכך? לנו
שתק. אמא, של דרכה יודע היה שלא ומשה הרצועה, להרים החל ז[.

]לב, לי הניחה ועתה ואמר: בו ודחק לו העיר כך, הקב׳׳ה שראה כיוון
 לאברהם זכור שכתוב: הקב״ה, של בזרועו ואחז משה הרגיש מיד י[.

הרצועה. ירדה לא כץ ועל הימנית, זרועו זו — יג[ ]לב,

 עם משה של הפיוס סיפור על חז׳׳ל ממדרשי מוטיב המפתח זה, זוהרי סיפור
 צריך מדוע לו. המקשיבים החבורה בני אצל וחרדה הפתעה מעורר 18אלוהים,

 כאשר הזה הקריטי ברגע אמא היתה איפה השכינה? תפקיד את ליטול משה
יוחאי בר שמעון ר׳ מורם לפני באים החבורה בני להשחית? בו בערה האל חמת

 ואמר ביתו בתוך ותלאה הרצועה את שנטל למלך למה׳׳ד ״משל א: רבה אליהו דבי תנא 17
 שיחזרו כדי אתכם, הורג אני ובזה אתכם מכה אני בזה ביתו: ולבני ולבניו לעבדיו להם
 ׳אש נאמר לכך אותם. הורג ובה אותם מכה בה בהן, חזרו לא ואם תשובה. ויעשו בהן

אוכלה אש אלהיך ה׳ ׳כי ת״ל יכול. סו[. ]יש׳ נשפט׳ ה׳ באש ׳כי ואומר תוקד׳ תמיד

ד[״. ]דב׳ הוא׳
ע״א. לב ברכות 18
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הלנר־אשד מלילה

 מצוקתם את בפניהם רואה כול, היודע רשב׳'י, הסוערת. רוחם את ליישב כדי
 הסוד, העניין. סוד את לשמוע דופן יוצאי ואהבה כיבושין בדברי אותם ומזמין

 המאבקים שכל הוא ותוכנו עדן, גן של הישיבה מראש לו נלחש רשב״י, אומר
 מראש. מתוכנן בימוי למעשה הם כילדים חווים שאנו ואמא אבא בין והמשברים

להכות, המושטת בזרוע האם של אחיזתה וכן האב של הרצועה בהרמת האיום
מראש. מתוכננים שניהם

 את עזבה היא בעלבונה האם. של בכבודה קשה פגיעה היה העגל מעשה
 ומדגיש רשב״י חוזר אבל, מקומה. את למלא צריך משה היה כן ועל הזירה,

המשותפת: העצה היא החוקיות דבריו, בסוף

 הוה דאבא ובגין תמן, למהוי לה יאות ולא תמן, הות לא אימא כך ובגיני
למשה. אמר דילה, וארחא דאימא רחמנו ידע
בלחישו, לי דלחישו הוא ודא תדיר. בדא בתרווייהו עיטא רחימאי, בני

 וידחל אתתקנת, רצועה דהא ויחמי ינדע, לא דברא — לגלאה חזי דלא
ע״ב(. קצ ב,,ח )זוהר, חדא ובעיטא דא בעיטא תרווייהו אבל תדיר.

 שאבא ומפני שם. להיות לה ראוי ולא שם, היתה לא אמא כן ועל תרגום:
למשה. אמר ודרכה, אמא של רחמנותה יודע היה
 שלא בלחישה, לי שלחשו הוא וזה תמיד. זו בעצה שניהם אהובי, בני

 תמיד.- וירא מתוקנת שהרצועה ויראה ידע, לא שהבן — לגלות ראוי
אחת. ובעצה זו בעצה שניהם אבל

 האלוהות :כך אומרים היינו אולי תאולוגית, הפשטה של לשון נוקטים היינו אילו
 כמלאה בעולם, האלוהית ההנהגה נחווית שבה הדרמטיות יציריה; בטוב רוצה

 האדם לבני חינוכית הצגה רק למעשה היא השונות, מידותיה בין מתחים
 את להשיג היכולת חוסר מפאת ולסיפורים לעלילות הנזקקים ההשגה, קצרי

 כאן בוחר אינו כדרכו, שהזוהר, אלא לסתירות. שמעבר האלוהית האחדות
 ולפיו המשפחה, מעולם הבא מיתוס זהו המיתום. בשפת אם כי תאולוגי בהסבר
 הוריהם בין הפעולה שיתוף של האמת הילדים מפני נשמרת שבגללה הסיבה

 בענישה, האיום ואת האבהי־אלוהי הכעס את כאמיתיים יחוו שהילדים כדי היא
 של חמלתה ואת גביהם, על לרדת עומדת שאכן כזו העונשת הרצועה את

 של כלליה במסגרת רק הדין. גזר רוע את למנוע כדי למענם והתערבותה האם
 בדרך להתנהל האדם בני יכולים ויראה, פחד כבוד, על המושתתים זו, מציאות

 הצגה זו שבעצם הגדול, הסוד נגלה רשב״י, תלמידי היכלא, לבני אבל הישר.
אנו שכן כדרמטית, האלוהית המציאות את חווים האדם, בני אנו, גדולה. אחת
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 אנו אנושיות. מידה באמות משמעותם את להבין שאפשר לסיפורים זקוקים
 כבני להשגתנו. מעבר הם האחדותיים שממדיה האלוהית, למציאות זקוקים
המציאות. לחזות שמעבר האמיתות את לדעת החבורה בני חייבים עלייה,
 או סתירות, וליישב לנסות היא רוב, פי על הרמ׳׳ק, של דרכו הזוהר. כאן עד

 הוא רבות פעמים האלוהות. עולם של הפרסונות בהתנהגות לכאורה, סתירות
 מתוך תמיד פועל העליון העולם פיו שעל יסוד, חוק בחיבוריו ומביא חוזר

 דין פעולת בעולם לפעול יוצאים האלוהיים הכוחות דהיינו עקרונית, הסכמה
האלוהיות: המידות בין כך על הסכמה שיש אחרי רק חסד או

 מהזכר, רחמים ה׳ פועל אם דין. בלי רחמים ואין רחמים בלא דין אין
מהנקבה דין פועל ואם ה׳. הוא האלהים — הרחמים עם יתקשר האלקים

 שיסכים הוא הענין אמנם, 19עמה. מסכים הזכר חאלחים, הוא ה׳ —
 האצילות כל ויתאחד הת׳׳ת עם המלכות ויתקשר יחד ונקבה זכר שיתקשרו

 והסכימו הספירות, בתוך נשמה סוד הכתר, ע״י ]ואינסוף[ וא׳׳ס יחד
 מהגלות ישראל יציאת על והסכימו ונתקן. ונבנה המקדש בית בנין על

 יחד. הסוד כל נקשר הקשה, לדין גם תמיד, הענין הוא וכך והוציאם.
המקדש. בית והחריבו והסכימו האומות לבין ישראל את והגלו והסכימו

 )תמר יחד הספירות כל בהסכמת יהיה שלא משם פעולה יצא לא מעולם
מה״א[. שלי, ]ההדגשות ג( פרק ראשון,

 של בכיוון מפתיע באופן רמ״ק צועד בה, עוסקים שאנו בתמונה זאת, לעומת
 אין להכות, המורמת הרצועה סצנת את בתארו להפך. ולא המיתום הקצנת
 בה להכות ברצועה תופס כשהאל־האב והתפארת. השכינה בין בהסכמה מדובר

 לחולל כדי לא בזרועו השכינה־האם אוחזת בניו, את הסוררים, העולם בני את
 שהמכה חרדתה מפני לא וגם הזוהר, שמציע כפי האדם, בני בנפשות דרמה

 אלא לעיל, שנדון איכה מזוהר שעולה כפי אנושה, תהיה בניה על שתנחת
מבעלה הפירוד את למנוע שתכליתו שידול, ושל הרגעה של פיוס, של כמעשה

*

עמו. הייחוד זמן את שאפשר כמה עד ולהאריך
 שהיא מפני אותו ומפייסת זוגה בן של בזרועו אוחזת הרמ׳׳ק, אומר השכינה,

 היא שלהם. האלוהי הייחוד בחדר בזיווג יישארו והוא שהיא לכך לדאוג רוצה
 דעתו את להפיס כדי האדם בני בעולם המתרחש הרוע בערך להמעיט מוכנה

להתרשם שלא אפשר אי שהיא, בחינה ומכל המיתית, הבחינה מן זוגה. בן של

 ״אלוהים״ השם ואילו הזכר, ואת הרחמים כוחות את מייצג ״הוויה״ השם המקובל, פי על 19

הנקבה. ואת הדין כוחות את מייצג

קורדובירו משה לר׳ יעקב״ ״עין מתוך השכינה על מיתוסים



הלנר־אשד מלילה

 הפשטה לעשות ניתן תאולוגית פרשנית בקריאה הזה. הזוגי הקשר מעוצמת
 והמלכות, התפארת בין אמיץ קשר שרק בכך הכרה כאן שיש ולטעון לסיפור
 של ומאוזנת ממוזגת הנהגה להבטיח עשוי אלוהיות, מידות או פעולה כאופני

 הסיפור של והרגשית המיתית לעוצמה ביחס דל הסבר זה שיהא אלא המציאות.
רמ״ק. שמגולל

 שבה הדין וכוחות הנקבה שבין היחסים הוא זה משפחתי במיתוס חשוב רכיב
 של ובתחומם הקדושה לתחום מעבר כבר המצויים החיצוניים, הכוחות לבין

 שיש נקבית נפש או נקבה של דמות המציג בזוהר, כמו שלא הרע. כוחות
 תאולוגי הסברה במסע יוצא רמ״ק מאישיותה, חלק והם דמוניים רכיבים בה

 רע, כל אין עצמה בה השכינה. של המהותי וטובה מהוגנותה כבודה, על להגן
 מעשיהם על להגיב כאם־המציאות ממחויבותה נובעים הרוע כוחות עם ויחסיה
 הרעיה כואבות. פעולות של שרשרת יוצרים אלה מעשים האדם. בני של הרעים
 זו לתכלית החוצה יציאתה וסדר. צדק להשליט כדי מאהובה להיפרד צריכה

 בכוחם אשר השכינה, שתחת ממוזגים והבלתי הקשים הדין כוחות את מפעילה
 כוח באמצעות והזכר, הנקבה בין הזיווג ידי על רק העולם. כל את להרוס
 בין הבנה מלא פעולה שיתוף רק הנקבה. של דיניה המתקת מתאפשרת היסוד,

המציאות. של ומאוזנת ממוזגת הנהגה מאפשר השניים
הממתן׳ הכוח מן פרודה היא שבו במצב שבשכינה, הדין כוחות הפעלת

 ממותקים הבלתי הכוחות את הנקבה אצל משחררת זוגה, בן עם ייחודה של
 מתמלאת נידה, פורסת כשהיא הנידה. בדם והמיוצגים בדמים המסומלים

 טמאה אותה הופך הנידה דם לבריאה. ואימתניים טמאים בדמים השכינה
 ״מלכי הם בעולם הרע כוחות זוגה. בן לבין בינה הפירוד המשך את ומחייב
 בה שיש השכינה, כאשר רק במציאות דם ומלאי לפעילים ההופכים אדום״,
20זוגה. מבן בפירוד מצויה דין, כוחות גם אינהרנטי באופן

 מהזכר מתבסמת שתהיה בלי לבדה המלכות מצד ההנהגה היות אלא
 מפני בדיניה, אותו ומכלה העולם שורפת בחינה היא זו ובחינה כלל.

הנקבה דיני אמנם הנהגתם. בעת קושי ואין בסופא נחים הם הזכר שדיני

 טו יב, (;23 )עמ׳ ז ג, בר״ר לא-לט; לו, בר׳ ראו ומקורותיו, אדום מלכי מיתוס על 20
 ע״א קמ״ב רבא(, )אדרא ע״א קלה רבא(, )אדרא ע״א קכח ח״ג זוהר, (;113-112 ׳)עמ

 הזוהר, משיח ליבס, קלח; עמ׳ ולחובר, תשבי זוטא(; )אדרא ע״א רצב רבא(, )אדרא
 ראו רמ״ק, בקבלת זה מיתוס על מלכות. הרוגי עשרת ירחי, ;221-219 ׳עמ ג, נספח

.29-23 ׳עמ לבירור, תשבי,



 יוכל ולא העולם יחריבו להנהיג, לעולם יצאו ואם בסופם מאד קשים
]בר׳ אדום בארץ מלכו אשר המלכים[ ]ואלה והיינו לסובלו. העולם

 שימצא קודם ישראל, לבני מלך מלך לפני בדיניה, האדומה לא[, לו,
 היסוד נקודת ]ש[הוא למלכות... תשפיע שהיסוד ההנהגה, המלך, אותו

 מבסם המלכות, עם מתייחדת ירצה מולך, הוא וכאשר הדינים. הממתיק
 יהיו ולזה באחרונה. באים שהם דיניה וממתיק למלכות אשר המדות

 מאד, וקשים נמצאים לבדה[ ]כשהיא אבריה בסוד האלה ההנהגות
ט(. פרק ראשון, )תמר היסוד דהיינו זה, במלך ומתקנים

 כיוון והנקבה. הזכר בין הכרחי כפירוד בעולם הדין עשיית את כאן מציג ק,רמ׳
 נידתה, בדם המסומלים החיצוניים, הכוחות ידי על דיניה את מבצעת שהנקבה

 מלאה מפחידה, אדומה, הופכת היא המשותף מחדרם יוצאת היא כאשר הרי
 באמפתיה מהחדר. מהיציאה חרדה שהיא אפוא פלא אין לבעלה. ואסורה דמים

 זוגיות יחסי תהפוכות של תמונה לשרטט מופלאה וביכולת תקדים חסרת
 אם־המציאות, של הרגשיים חייה מורכבות את רמ׳׳ק מתאר אנושיים, ומשפחה

 בחיי רגשי לקרע ביטוי הן האם־השכינה של האימתניות פניה הסבר. להם ונותן
שלה. האהבה

רגליה אוספת השכינה — השנייה התמונה

 השכינה של המיאוס רגעי את בפנינו מציגה המשפחה מחיי השנייה התמונה
 בני עולם של המציאות את ולתקן להסדיר לנווט, לנהל, הגדול בתפקידה

 בבגדי להתלבש הוא כולנו, אם האלוהית, הנקבה של המוגדר תפקידה האדם.
 ולסחי לבוץ עמוק ולהיכנס מגינות נעליים היפות רגליה על לנעול עבודה,

 ובעצמה, בכבודה האלוהית האימננטיות היא אמנם האנושית. המציאות של
 לעצמה ולוקחת אליה רגליה אוספת היא !יותר יכולה אינה היא לפעמים אך

 המציאות. של ובזוהמה בבוץ הקשה העבודה מכל לה נמאס לבדה. הפוגה,
 אליה אהובה של שתשוקתו אלא אהובה, עם להיות שמחה היתה דווקא היא

 בני של הטובים מעשיהם העולם. בני ממציאות העולה בטוב לה, אויה תלויה,
 המעורר אפרודיזי לשיקוי ההופכים תשוקתה, מי את בה המייצרים הם האדם

המציאות מן רגליה אספה שהשכינה הגם אך 21אליה. בעלה של תשוקתו את

קורדובירו משה לר׳ יעקב׳׳ ״עין מתוך השכינה על מיתוסים

עמ׳ בשערי, זק, ראו זה, לעניין הרמ״ק של גישתו על .112—110 עמ׳ מגדר, וולפסון,

.237-236 ,174-173



הלנר־אשד מלילה

 המציאות מן היאספותה עצם הרי זוגה, בן עם ובהמשך עצמה, עם להיות כדי
ממנה. אהובה את שירחיק הצעד גם וביה, מניה היא,

 אל העולמיים ומלבושיה מנעליה מתוך רגליה האוספת השכינה תמונת
 כל מכירה שאותם מעולמנו רגעים מתארת שהיא מפני דווקא מרגשת עצמה,

 עוד לה אין זה, מכל נפשה נקעה עכשיו אבל טובה, אמא היא כן, אכן אם.
 ומלוכלכת מיוזעת היא הילדים. בין ושלום סדר ולהשליט ולכבס לחתל כוח
 רוצה היא היא. מי לזכור עצמה, עם קצת להיות רוצה והיא בבית העבודה מכל

ילדיה. אבי אהובה, את כך אחר לפגוש כדי ומושכת, ונקייה יפה להיות
זוגו, בבת מתבונן הרמ״ק את לדמיין שלא שקשה עד אנושי, כה הוא התיאור

 ותמונות משברים, בין לה השטה משפחה׳׳, ״חיי ששמה בספינה ילדיו, אם
 הרמ׳׳ק כאשר האלוהות. חיי את תיאורו תוך אל דרכן מוצאות מחייהם שונות
 וגדוש מלא הוא שלה. אביר מעין היה כאילו זאת עושה הוא השכינה, על כותב

 הדינמיקה של הסבוך המבנה על זוהריות, ובעיקר קבליות, ותובנות הבנות
 וכגבר כאדם האנושית. והמציאות האלוהות בין היחסים על אלוהית, הפנים

 מסכת יחד המרכיבות הקטנות לתמונות ביותר רגישה בעין ניחן הוא ודם. בשר
 משבר ברגעי האם־האישה עם העצומה הזדהותו היא במיוחד ללב נוגעת חיים.
אלה.

יפו ״מה הפסוק על מדרשו מתוך כולו נולד הרמ״ק של הזה המיתום
אולי המתאר הפסוק, פשט ב(. )ז, השירים משיר נדיב״ בת בנעלים פעמיך

לשער רמ״ק אצל הופך השירים, בשיר הצעירה האהובה של צעדיה יפי את
בפעמיה המסומל השכינה, מהות של המוחלט הטוב את דורש הוא שדרכו
העבודה, נעלי את לנעול השכינה צריכה אלה וענוגות יפות רגליים על היפות.

הם נעליה צדק. דין בו להשליט כדי לעולם היוצאים שליחיה את המסמלות
מיני כל בעולם להפעיל מצדם הצריכים 22וסנדלפון, מטטרון הגדולים המלאכים

ואף הדין את הקושי, את הפוגש ״חיצונים׳׳. ורעים, קשים ושליחים גבייה בריוני
עמה ולא השכינה, של נעליה־שליחיה עם נפגש רמ״ק, יאמר בעולם, הרוע את

 הן יפות המציאות, בתוככי ופועלות היורדות רגליה, ואף דופי, אין שבה עצמה,
תמיד.

 לרגלי הקשורה זוהר, קורא לכל המוכרת מיידית לאסוציאציה מודע רמ״ק
 מות, יורדות ״רגליה הפסוק מן אלה. רגליים מיפי ההפך שעניינה השכינה,

הזונה, האישה של סכנותיה את המתאר ה(, ה, )משלי יתמכו״ צעדיה שאול

הערה עו, ׳עמ עליון, מלאכי מרגליות, ראו ולסנדלים, לנעליים אלו מלאכים בין הקשר על 22
ע״א, רפא ח״ג זוהר, למשל ראו שם; והערה קנא, ׳עמ י;
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 המקראי, הסיפור פי על והמוות. השכינה בין הקשר את הזוהר קורא האחרת,
 טוב הדעת עץ מפרי לאכול בבחירתה לעולם. המוות להבאת אחראית האישה

 בחירה האישה מסמנת המוות(, דמותא׳׳)עץ ״אילנא בזוהר לעתים הקרוי ורע,
 מוות. הכוללת בחוקיות גם כך ומתוך הזמן, בממד תדיר, המשתנה במציאות
 סוף של ממד בה שאין על־זמנית מציאות מבטיחה היתה החיים בעץ הבחירה

עולם. עד חיים אלא ומוות,

 ועץ דכתיב חיי במותא. ואתדבקת חיי שבקת אדם, קב״ה: ליה אמר
 טעים לא ביה דאחיד דמאן חיים, דאקרי ט[, ב, ]בר׳ הגן בתוך החיים
לקבלך, הוא מותא ודאי הא - אחרא באילנא אתדבקת לעלמין. מותא

 ממות מר אני ומוצא וכתיב: ה[, ה, ]משלי מות יורדות רגליה הה׳׳ד:
דחיי, אתר ושבק אתדבק, דמותא באתר !ודאי כו[, ז, ]קהלת האשה את

ע״ב(. רכא ח״א )זוהר, מותא עלמא כל ועל עליה אתגזר כך בגין

— חיים במוות. ודבקת חיים עזבת אדם, הקב׳׳ה: לו אמר תרגום:
 בו שאוחז שמי חיים, שנקרא ט[, ב, ]בר׳ הגן בתוך החיים ועץ שכתוב

 הוא מוות מעתה הרי — אחר בעץ דבקת לעולמים. מוות טועם אינו
 מר אני ומוצא וכתוב: ה[, ה, ]משלי מות יורדות רגליה שכתוב: כנגדך,
 מקום ועזב דבק, המוות במקום 1 ודאי כו[. ז, ]קהלת האשה את ממות

23מוות. העולם כל ועל עליו נגזר כך על החיים,

 עולם האצילות, עולם של והעל־זמן הנצח ממקום יורדות השכינה של רגליה
 המציאות כל של המנהיגה היא השכינה המציאות. תוך אל עמוק האלוהות,

 הפריון, למחזור נתון זו חוקיות עליו שחלה מי כל הזמן. לחוקיות הנתונה
 האלוהות, של הנשי הפן שהשכינה, העובדה והמוות. הקמילה הבשלות, הלידה,
 והרמוניות. הסכנה האופל, מן בו שיש היבט ספק ללא מייצגת במוות, קשורה

 הסופיות על הזמן, לממד שהכניסה בכך הכרה גם יש הזוהר בספרות אך
 נקבי, ממד שהוא הזמן, ממד בלבד. וצער קינה טעונה אינה בו, הכרוכה

 המציאות. במורכבות ולהכרה לצמיחה להשתנות, לגדילה, הפתח הוא הוא
 הבוסריות מצב את הזוהר, כלשון להפוך, הנשיות יכולה לא הזמן ממד בלי
 של תדיר, והמשתנה הבחינות מלא הבשל, הארוטי למצב השרון חבצלת של

כפי וללמד; להשפיע אפשרות אין השינוי, בממד הכרה ללא 24העמקים. שושנת

ונהר, הלנר־אשר, רכב; עמ׳ ולחובר, תשבי ע״ב; קצו ח״ב, ע״ב; לה ח״א זוהר, גם ראו 23

.406-404 ׳עמ
ע״ב. רכא ח״א זוהר, 24
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 לנפש להתוודע מבקש הוא למות נפשו את שבבקשו אליהו, על הזוהר שמלמד
 לדעת מייחל החיים, בעץ הקנאים כל כדרך האוחז אליהו, לו. החסרה הנקבית

הזוהר, כלשון ״ברגליה״ בסופה, כרוכה זו ידיעה אם גם השתנות, על משהו
25המוות. של ההכרחי בגורל

 באופן הקורא הזוהרי למטען מודע השכינה, רגלי בשבח לדבר הבא רמ״ק,
 פעולת ״אמנם ואומר: מקדים הוא ולכן השכינה, רגלי את דמוני ואף שלילי

 שנאמר עד העליונות, הפעולות המשלמת הנקבה שהיא המלכות, בקושי הדינים
 והפעולות הכחות התפשטות סוף דהיינו ה[, ה, ]משלי מות יורדות רגליה בה

 טו(. פרק רביעי, )תמר החצונים״ מקום עד ,מות יורדות ׳רגליה הם ממנה
 של היבטים אינם אלו אך והרע, המוות עד אמנם נוגע כוחותיה התפשטות

 עם נפגשים הם בעולם, רוע ואף דין מציאות חווים אדם כשבני מהותה.
 והמאפשרים במציאות פועלת כשהיא עליה המגוננים השכינה, של מלבושיה

:26רע״ יגיע לא ש״אליה הטובה, האם של מהותה עם ולא תפקידה, מימוש את

 הם הרגלים שסוד ונודע ב[... ז, ]שה״ש נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה
 מיושבות אינם ההנהגות אלו ובנקבה האחרונות, ההנהגות ענין לעולם

 הנקבה אל יתכסו הפעולות אלו אמנם, החוצה. הפעולות התפשטות מפני
 שהיא בענין התלבשות, ידי על אלא ממש ידיה על נפעלות שאינם מפני

— בנעלים פעמיך יפו מה וזהו רע. יגיע לא אליה הדינים, פועלת
 מטטרו״ן שהם בטהרה, בהם שתפעול הרגלים המכסים הנעלים ידי על

 באמצעות החצונים ידי על התחתונים להנהיג וסנדל, מנעל סנדלפו״ן,
רעה... ולא דופי בהם ואין הפעולות בכל פעמיך יפו ולזה הכחות. אלו

טו(. פרק רביעי, )תמר

 עתירי הפסוקים דרך הרמ״ק קורא השכינה־האם של המשבר רגעי סיפור את
 השירים בשיר השירים. שיר בפסוקי והחמצתה כמעט־פגישה אותה של הרגש

 אהובה קריאת לקול התמהמהותה על ביותר כבד מחיר האהובה משלמת
 בדלת דופק דודה קול. שומעת מתשוקה, ער בלב השוכבת היא, בדלת. הדופק

 היא ביותר, פתייני הוא תוכו שבתוך וילדותי, מפונק בקול לו. שתפתח ומבקש
 איככה רגלי, את רחצתי אלבשנה, איככה כותנתי את ״פשטתי :לאהובה אומרת

 לארוס עבר. חמק דודה לדלת, מגיעה שהיא ועד ג(, ה, השירים אטנפם״)שיר
חז״ל תקופת למן מתגשם. אינו המיוחל והייחוד פורקן, אין גדותיו על העובר

הקנא. הלנר־אשד, וראו ע״א; רט ח״א זוהר, 25
שם. והערות 83 ׳עמ בשערי, זק, 26
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 הזוהר האלוהים. לבין ישראל כנסת בין ליחסים כאלגוריה השירים שיר נדרש
 האהבה סיפור את זה ספר פסוקי דרך הקוראות נפלאות בדרשות וגדוש מלא
 פסוקיו נדרשים ולעתים שבאלוהות, והזכרי הנקבי והקב״ה, השכינה שבין

27אלוהיה. אל האדם נפש של האהבה לתיאור
 מבקש האהוב ביותר. חופשית בקריאה השכינה על אלה פסוקים קורא רמ׳'ק
האוהב הזוהרית, בשפה חדרה. דלת על מתדפק והוא אהובתו, עם להתייחד

 תשוקתה, נוזלי הנוקביך, ה״מיין מן תתמלא שאהובתו רוצה — הקב״ה —
 היפות שרגליה היא, אך אדמות. עלי בניה עם קשריה מתוך לתוכה הבאים
 — וקושי עייפות של ברגע — בוחרת המציאות, של העבודה בנעלי נתונות
 כבגדי כאן המתוארת כותונתה, את מעליה ולפשוט ממנעליה רגליה לאסוף

 צורך יש האימננטית לאם גם עצמה. עם לבד אחד רגע ולהיות שלה, העבודה
 עצמה. משל מהות לה שיש לזכור, לקוות או לזכור, כדי שקט של רגעים בכמה

 רגלי, את משרחצתי עתה, לעצמה: אולי אומרת, היא ורחוצה נקייה כשהיא
 המיוזעת, כתונתי את ומשפשטתי המציאות? של ובצואה בבוץ שוב אטנפן איך
מחדרי? ואצא שוב אותה אלבש איך

 האלו שהרגלים הענין, ג[. ה, ]שה״ש וכר רגלי את רחצתי כתיב
 והנה בחינותיה. התפשטות סוד שהוא בהם, והנעלים למטה, מתפשטין

 יש הכתונת בשולי אמנם, בה. מתתקנת היא התחתונה ההנהגה כתונת
 איככח כתנתי את פשטתי כדכתיב: בהם קצה שהיא תחתונים דברים

 ולזה מהכתונת למטה עוד מתפשטין הרגלים סוד והנה ג[... ]ה, אלבשנח
 הטנופת מפני התחתונים מאלו ההנהגה בחינות לפעמים אוספת היא

 מההנהגה אליה המגיע צער מפני באלו, חפצה אינה ולזה שם. המצוי
 מן תתנצל המיטה אל למעלה רגליה יאסוף כאשר ולזה, התחתונה.

 רחמי היו לא ואלו כראוי. ומתוקנת מקושטת שאינה התחתונה ההנהגה
 התחתונים היו התחתונים, על אלא מתקשטת השכינה שאין שגרם היוצר,
הגשמיים... הדברים לגריעות בהם המצוי המאוס מפני כמעט נעזבים

)תמר הכל ותסתום התחתונה מההנהגה רגליה לעתים תרחוץ היא ולזה

טו(. פרק רביעי,

 ומבקש דלתה על דופק השכינה, של בעלה הקב״ה, את מתאר רמ״ק זה בקטע
 מוכנה היא אך האלוהי, אהובה עם לזיווג שמחה היתה היא עמה. להתייחד

עם לקשר שוב להיפתח בנכונותה תלוי שהוא משום זה זיווג על לוותר

קבלי. סמל גרין, ראו 27
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 ולצערה האלוהית, המציאות מבנה של המורכבות למרבה התחתון. העולם
 שלה, לאימננטיות דווקא נמשך הטרנסצנדנטי זה, ברגע השכינה של הרב
 על הקבלי המיתום המציאות. אל דרכה קשור להיות רוצה הזכר־האב האל

 בכוח תלוי האהובה עם והזיווג שהייחוד בכך מתייחד האלוהית המשפחה
 שהם בשעה פניה את להסתיר השכינה של בחירתה האדם. בני של מעשיהם

 במציאות. תדיר השוכנת כשכינה תפקידה את למלא ממנה מונעת רעים,
 '׳חמק ודודה מתרחש, הייחוד אין ממנה, וכתוצאה התנתקות, של שעה באותה

:עבר״

 ממה אלא למעלה יחוד ]לשכינה[ לה שאין המציאות יצר הוא והברוך
באדם. אשר הרע ביצר ואפי׳ התחתונים באלו ומתנאת מתקשטת שהיא
 שאלו מפני אותו, תדחה והיא הייחוד הוא הברוך יעורר לפעמים ולזה
 ומה טוב מה — התחתונים עם שתשתתף בלי אליה ממנו הייחוד היה

 ותתעורר התחתונים כל שתזמין לא אם אפשר אי אמנם, לה. נעים
 רוצה שהוא הייחוד, אל וכו׳, ב[ ה, ]שה״ש דופק דודי קול ולזה מהם,

כתנתי, את פשטתי משיבה והיא נוקבין. מיין בסוד למטה היא שתתעורר
 המגיע הפגם מצד אלבשנה, איככה התחתונה, ההנהגה כתנת שהיא

למטה, ההנהגה אל רגליה התפשטות סוד שהם רגלי, את רחצתי לה.
 את בפוקדה מזה וימשך מוכנים... אינם התחתונים הנה אטנפם, איככה

 בצד עמהם להתנהג ויצטרך מתוקנים בלתי ימצאם התחתונים ביתה בני
 הנהגת לצורך החצונית הצואה הרגלים טנופת לה לידבק והיינו החוץ,

 ההנהגה בסלוק יותר חפצה היא ולזה מתוקנים. שאינם מפני התחתונים
להכין תרצה היא כאשר הזה הטעם ומפני תתטנף, שלא פנים בהסתר

רביעי, התחתון)תמר הטנופת מפני ו[, ה, ]שה״ש עבר חמק ]ו[דודי —
טו(. פרק

מרירות נוטפות ידיים — השלישית התמונה

 שיעור תיאור במסגרת שבו, בפרק זה במיתוס נוסף צד ומפתח מוסיף הרמ״ק
 באוסף פותח רמ׳׳ק זרועותיה. מתוארות האלוהית, הנקבה של הכללי קומתה

 במזמור המופיעים אלה כמו האישה, זרועות בשבח המדברים פסוקים של
 והאצבעות, היד כף הזרוע, חלקי שבין בקשרים דן הוא חיל. אשת את המתאר

 בתוך במציאות. השכינה ידי פעולת אופן ולבין הספירות בעולם כוחות לבין
בין קרע, כדי עד הגובר המתח, את רמ״ק מגביר שוב במפתיע, כמעט כך,
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 תומכת האנושית המציאות התפארת. אהובת היותה לביץ העולם כאם השכינה
 האדם, בני של הטובים מעשיהם ידי על האלוהיים האהובים לייחוד ועוזרת

 על לנחמדת אותה הופכים שמצדם נוקביך, ה״מיין את כאמור המייצרים
 בן עם בייחוד להיות רצונה מתוך זו לתמיכה ונזקקת חפצה השכינה בעלה.

 משמעם המציאות של והמורכבות הרוע הקושי, כי מבינה שהיא בשעה זוגה.
 הייחוד ש׳׳עת רואה וכשהיא בעלה, עם להתייחד באפשרותה פגיעה למעשה
 המציאות כלומר — ט( פרק רביעי, )תמר עוזרים׳׳ אינם והתחתונים מזדמנת

 אזי — באדישות או ברוע בחטא, מתנהלת אלא פעולה עמה משתפת אינה
 רמ״ק, אומר אז, או יתקיים. לא חושקת היא שבו שהזיווג ההכרה בה מתחדדת
 למטה״)שם, הדינים ופועלת דין מתמלאת היא ״מיד מרירות: הנקבה מתמלאת

שם(.
 אישה, של התסכול חוויית של עזה כה תמונה לשרטט הזו היכולת לעצם
 עוצמה האמהיים, חובותיה בשל לה מתאפשר אינו בעלה עם להתייחד שרצונה

במיוחד. לדרמטי זה מיתוס ההופך הדרשני, הפן נוסף כך על רבה.
 בשיר הפסוק דרך לדרוש הרמ״ק בוחר השכינה של המשברי מצבה את

 הדוד ה(. המנעול״)ה, כפות על עובר מור ואצבעותי מור נטפו ״וידי השירים
 בדמיונו הופך המנעול כפות על העובר והמור מתממש, אינו הזיווג עבר, חמק

 תמונה ממציא והמשפחתי המיתי דמיונו ולעברה. למרירות הרמ׳׳ק של הדרשני
 במרירותה. להתמלא לידיה גורם ממנה שנמנע הנחשק שהזיווג אישה של קשה

 כוחות במנעלי הכפותות רגליה, כפות על גם ומשפיעה מידיה נוטפת זו מרירות
 בתוך עמוק המצויות אלה, רגליים 28וסנדלפון. מטטרון — במציאות הפעולה

 אלא טהור צדק מבטא שאינו קשה דין פועלות והאנושית, העולמית המציאות
ובעברה: במרירות מהול צדק

 מרירות השפעת דהיינו — ה[ ה, נשה״ש מר נטפו וידי אמר ולזה
 היא לדין, התחתונים מעשה התגברות מפני הדין יגבר שכאשר הדין.

 שהיא מפני הדין, השפיעו — מר נטפו וידי והיינו בדין... העולם פוקדת
 דודי קול כדכתיב עוזרים, אינם והתחתוני׳ מזדמנת הייחוד עת רואה
 וידי למטה הדינים ופועלת דין מתמלאת היא מיד — ב[ ]ה, דופק
ה[, ]ה, המנעול כפות על עבר מר ואצבעותי הידים, שתי — מר נטפו
- נעל בסוד למטה נעולה שהיא היינו  כף כפות, שתי לו ויש מטטרון, ־
הדין, משפיעות העליונות האצבעות וכאשר בהיכלות. שמאל וכף ימין

.22 הערה לעיל, ראו 28
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 — הזה הנעל בסוד אשר המלאכים ע״י למטה ופועלות משפיעות הם
 ושוטף עובר ודין מור אצבעותי ולכך בתוכו, השכינה הנועל המנעול
גבריאל, מיכאל שהם — כפות על ודאי עברה מתמלא - עובר למטה.

ח-ט(. פרקים רביעי, )תמר שמאל וכף ימין כף

 תמונת על השירים בשיר בחדרה האהובה מתמונת רמ״ק שמשליך ההיטל
 יוצר עבר, חמק שדודה כך על העברה מלאת השכינה מידי הנוטפת המרירות
 מתוספת לכך עז. רגשי דיסוננס אלה בתמונות הצופה הקורא של בדמיונו
 את ממיר הוא כאשר השפה של היסט יוצר הרמ״ק שבו באופן ההפתעה חוויית
 גדותיו, על ״עובר״ היותו את המור, התפשטות ואת במרירות, הארוטי המור

 המתפשטת. הנשית בעברה
♦ •

 ייחודה את מונעת שהתנהגותם האדם בני על הנוקבא זעם של הזה התיאור
 של מותם סיפור על הוא, אף מרהיב זוהרי, ממיתוס לרמ״ק לו בא אהובה עם

ואביהו: נדב

 דהא אתנסיב, דלא מאן אפוקי — ב[ א, ,]וי יקריב כי אדם חזי, תא
 1 לא ידיה(, על )ס״א: לגביה משתכחן לא וברכאן קרבן, לאו קרבניה
 יחוח מלפני אש ותצא דכתיב: אוכחן, ואביהוא ונדב לתתא... ולא לעילא

 — אדם ליחוה. קרבן מכם יקריב כי אדם כתיב: כך ובגיני כד[. ]ט,
 ואי אחרא... ולא דא קרבנא, לקרבא חזי האי ונוקבא, דכר דאשתכחו

אמאי? — אותם ותאכל יחוח מלפני אש ותצא תימא,
 וישרי לביתה, אתי מלכא דהא לה לבשרא מטרוניתא, קמי דאתא נש לבר
עמה. למחדי במטרוניתא, בה

מלכא. לקמי אתא
דמומין. מארי דאיהו נש בר ההוא מלכא חמא
למטרוניתא. איעול פגים דהאי ידוי דעל דילי, יקרא הוא לאו :מלכא אמר

 זמין הוה דמלכא דחמאת כיון למלכא. ביתא מטרוניתא אתקנת אדהכי
 פקידת כדין מינה, מלכא לאסתלקא גרים נש בר וההוא לגבה, למיתי

 וקטרת ואביהוא נדב דעאלו בזמנא כך, נש. בר לההוא לקטלא מטרוניתא
 מלכא דחמא כיון למלכא. לקבלא ואתתקנת מטרוניתא, חדת בידייהו,

 עמה, למשרי ייתי ידייהו דעל מלכא בעא לא דמומין, מארי פגימין אינון
 מיד מינה, מלכא אסתלק דבגינהון מטרוניתא חמת מינה. מלכא ואסתלק

ע״ב(. ה ח״ג )זוהר, אותם ותאכל יחו״ח מלפני אש ותצא

נשוי, שאינו מי להוציא — ב[ א, ]וי׳ יקריב כי אדם וראה, בוא תרגום:

הלנר־אשד מלילה
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 לא ידו( על אצלו)נ״א: נמצאות אינן וברכות קרבן אינו קרבנו שהרי
 מלפני אש ותצא שכתוב: ואביהוא, נדב ויוכיחו למטה״. ולא למעלה

 — אדם לה׳. קרבן מכם יקריב כי אדם כתוב: כך ומשום כד[, ]ט, ה׳
תאמר: ואם אחר... ולא זה קרבן, להקריב ראוי זהו ונקבה. זכר שנמצאו

י מדוע — אותם ותאכל ה׳ מלפני אש ותצא
לביתה, בא המלך שהנה לה לבשר המטרוניתא, לפני שבא לאדם ]משל[
עמה. לשמוח במטרוניתא, בה וישרה

המלך. לפני בא
מום. בעל שהוא אדם אותו המלך ראה
 למטרוניתא. אכנס זה פגום של ידיו שעל לכבודי הוא אין המלך: אמר

 היה שהמלך שראתה כיון למלך. הבית את המטרוניתא התקינה בינתיים
 ציוותה אזי ממנה, המלך שיסתלק גרם אדם ואותו אליה. לבוא מזומן

 וקטורת ואביהוא נדב שנכנסו בזמן כך, אדם. אותו להרוג המטרוניתא
 המלך שראה כיוון המלך. לעומת ונתקנה המטרוניתא, שמחה בידיהם,

 לשרות יבוא ידיהם שעל המלך רצה לא מומים, בעלי פגומים, אותם
 המלך הסתלק שבגללם המטרוניתא ראתה ממנה. המלך והסתלק עמה,

אותם. ותאכל ה׳ מלפני אש ותצא מיד: ממנה,

 מות״ ״אחרי פרשת מלאה כך משום הקודש. עם במגע חפצים הזוהר מחברי
 והטעויות והסכנות לקודש להתקרב הראויה הדרך בשאלת שונים בעיונים בזוהר

 עיון הזוהר מחברי מקדישים זה בהקשר מיסטיקן. כל של בדרכו העומדות
 נדב הזוהר, פי על ואביהו. נדב של טעותם או חטאם לשאלת ומגוון מעמיק
 האב־המלך, האל לרצון היו לא מעשיהם כדת. שלא הקודש אל נכנסו ואביהו

 בקודש לשרת הנכונים בקריטריונים עמדו לא נשואים, לא בהיותם השניים, שכן
 את השורפת הזעם לחמת הזוהרי ההסבר של סופו חשוב לענייננו השכינה. עם

 — ה׳ של בואו טרם משמען: ״,,ה ״מלפני הפסוק מילות שלפיו ואביהו, נדב
 עם הזיווג החמצת על התסכול כלומר השכינה. עם לזיווג — התפארת ספירת
ואביהו. נדב את הממיתים וזעם עברה בשכינה המוליד הוא המלך

 שאצלו אלא זו, כעין זוהריות תמונות על ספק ללא בנוי הרמ״ק של המיתום
 השכינה. את הזוהר בתיאורי מאשר יותר ויומיומי לוקלי יותר, ביתי נופך יש

 מיתוס לנוכח אימה להתמלא שלא וקשה עזה, היא הרמ״ק שמתאר התמונה
 החיים לאיכות והגורליים הבלעדיים האחראים הם הילדים שבו זה, משפחתי
 שכינתו עם מתייחד אינו שהקב״ה מאחר הוריהם. של והסקסואלית הארוטית

של הלחלוחית או הניחוח הרושם, הרי לאנושיות, מחוברת לא זו אם אלא
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למעוררת השכינה את ההופך האהבה שיקוי הם האדם בני של הטובים מעשיהם
אליה. להשתוקק הקב׳׳ה את ומביא ארוטית, מבחינה

 מן ויתגרש יחף בעצמו שיצא פלא לא רמ״ק, של תפיסתו אכן זוהי אם
 לסמוך כדי הכול — השכינה שבחי על יריעה רחב פרק ויכתוב היישוב
 ונחשקת. נמצאת לנראית, אפשרית דרך בכל אותה ולהפוך אותה לשמח אותה,

 הוא העולם. גאולת הן האישית גאולתו הן תלויות אהובה עם בזיווג בגאולתה
 לגרום במתק, המרירות את להמיר צדקה״, כ״עושה המלכות, כסומך מבקש

 תוך אל מתיקות להטיף הזיווג חדוות ומתוך בעלה, עם להתייחד לשכינה
 הראויים המשכילים־המיסטיקנים הגדרת עם גם הרמ״ק מזדהה בכך המציאות.

:29למתוק״ מר וטועמים לאור חושך ״ההופכים אלה בזוהר,

 עת בכל צדקה שתהיה צדק, הנקראת המלכות, מתקנים צדקה עושי ובזה
 נהפכת היא כולם, שמאל, עת בין הימין מן רצון עת בין ג[, קו, ]תה׳

יד, ]במ׳ כח נא יגדל ועתה סוד הוא ואז ורחמים. צדקה ועושה לרחמים
 עתות כולם ואז הכל. עיקר וזהו המנעול... בכפות מתיקות להטיף יז[...

 ערב עת, שבכל וטובותיך נפלאותיך ועל אומרים אנו זה ועל טובות.
 זלפלא לטובה מתוקנים העתים כל הם עמידה[, ]תפילת וצהרים ובקר
ח-ט(. פרקים רביעי, )תמר

סיכום

 האהובה האחת, בתמונה הרמ״ק. לפנינו צייר פרסונליות מיתיות תמונות שלוש
 בידי המורם השוט את עוצרת היא משכבם. בחדר אהובה עם להישאר מבקשת

 ברירה מותירה לא המציאות כאשר עמו. להישאר כדי אותו ומפייסת האב
 את המחייבים האמהיים, תפקידיה אל משכבה מחדר נזעמת יוצאת היא בידה,

חלחלה. מעוררי בדמים התמלאותה ואת מאהובה היפרדותה
 הילדים, עם הקשה עבודתה מתוך רגליה את אוספת האם השנייה, בתמונה

 אף נענית ולא מיטתה על בחדרה מסתגרת העבודה, בגדי את מעליה מסירה
עמה. להתייחד הרוצה אהובה לקול

 בשל זוגה בן עם הייחוד אפשרות את האישה מחמיצה השלישית בתמונה
 מרירות מתמלאת היא כך עקב המציאות. ועם הילדים עם התמודדות קשיי

רגליה. כפות אל מידיה ועוברת הנוטפת

ע״א. ד ח״א זוהר, 29
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 מעמדת בשונה רגש. רבת מלאה, כישות השכינה את מציגות התמונות שלוש
 לה שאין כלומר כלום׳/ מגרמה לה ״דלית מי בה הרואים אחרים, מקובלים

 שאינה נשית דמות כאץ עולה — עצמה משל עצמיות לה איץ או דבר, מעצמה
 ומחויבויותיה. רגשותיה של מורכב סבך בתוך פועלת אלא ונפעלת, פסיבית רק

 במתח להחזיק מצליחה שאינה כואבת נשית כדמות הרמ״ק אצל מופיעה היא
 של הארוטית זוגו כבת דמותה לבין כאם־המציאות, האמהית דמותה שביץ

 שזורה הזה הכואב הקרע את במילים לתאר היכולת הקב׳׳ה. ואהובה, בעלה
הללו. המיתוסים בכל

 רואה, באין החליקו והמפתיעות העזות המיתיות שהתמונות נדמה לעתים
 אף יקר באור רבים במקומות הרמ״ק. של קולמוסו לתוך כורחו, בעל כמעט

 הזדהות איזו יש הזוהר מאמרי של הפרשנות מלאכת שבתוך הרושם נוצר
 של והפירוש הקריאה מסכת בתוך ונרקמת ההולכת יוצרת, דרשנות של והמשך
 כוחו בין הקשר על יקרות אור שופכות אלה שתמונות ספק אין הזוהרי. העולם

 המיתופואטיות תכונותיו לבין הזוהרית, הספרות של ופרשן כדרשן הרמ״ק של
 אילמה לספר במבוא הפרשני. התהליך בתוך ונבנים הנולדים מיתוסים כיוצר
יוצר: כפרשן עצמו את תופס הוא שבו האופן מן משהו הרמ״ק מגלה

 לנו יש רשב״י בדברי נתגלה שלא מה שגם האלו, הדרכים על נאמר ועתה
 אמת בקבלת לנו ויש לנו... שהקדים הקדמותינו פי על להתבונן רשות
 המורגל המבין, להחכם פרקים ראשי אלא אלו בענינים מוסרים שאין

 נתגלו שלא בחינות כמה עוד ולידע להוסיף יוכל הזך ובשכלו בהקדמות.
 אנו גם באיברים ניתוח קצת מפרש ורשב״י באידרא... רשב״י ידי על

 בדבריו רמז אלא נרמזו שלא הניתוחים פרטי עוד נוסיף דבריו מתוך
סא(. סי׳ קומה, )שיעור

 שהעולם בכך מאופיינים רמ״ק של הללו המיתוסים בכלל, מיתוסים כדרך אולי
 הניתן תאוסופי או תאולוגי פירוש מכל יותר ופוטנטי עז מהם, העולה הרגשי

 תמונת אותם. שהולידו הקיומיות או הפרשניות מהקושיות יותר אף ואולי להם,
 הניסיון מן יותר חזקה אהובה מחיק לצאת שלא כדי השוט את העוצרת האישה
בסיפא. ורכים ברישא קשים הזכר שדיני כך על הזוהר דברי את ליישב

 רבה, ואהבה אמפתיה מתוך הרמ״ק, של העיקש הצורך הוא במיוחד מעניין
 שבה בסיטואציה כך. כל והמרירים הקשים במופעיה גם השכינה את להסביר

 חולשה איזו להדגיש דמונית, כדמות ולהציגה חצים בשכינה לשלח קל היה
בוחר בכללותו, הנשי המין על ארסיים דברים כמה לומר או באופייה מבנית

קורדובירו משה לר׳ יעקב״ ״עין מתוך השכינה על מיתוסים
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 הראייה בזווית לעתים, מפתיע באופן בוחר, הוא עמה. להזדהות דווקא רמ״ק
 במיתוס הילדים שהם האדם, בני של או האל־הזכר של בזו ולא השכינה של

 הלא הזעם פשר את מבינים שאינם על הילדים עם להזדהות במקום הזה.
 ללבבה ולהיכנס לנסות המעניינת הבחירה את רמ׳׳ק עושה אמם, של מוסבר

 עמדתו, גם היא מעניינת שלה. אישיותה דרך הדברים את ולראות האם, של
 במעשי כתלוי המציאות של האלוהי הסבך כל את להראות במקורה, הזוהרית

 נכונות איזו מתוך אלא וקינה, עמוקה אשמה של עמדה מתוך רק לא האדם, בני
 לשמחה אותה, לסמוך השכינה, של אוהבה להיות התפקיד בעול לשאת אבירית
עת. בכל ולסעדה

 שראינו כפי המציאות. את להבין מנסה הרמ׳׳ק שהוזכרו, התמונות בשלוש
 הבלתי ההשתלחות חוויית את להסביר מנסה הוא והשלישית, הראשונה בתמונה
 החוויה את גם להסביר מנסה הוא השנייה בתמונה בעולם. הדין של מרוסנת

 הרמ״ק ועוד, זאת פניה. הסתר של או השכינה, העדר של האקזיסטנציאלית
 הנשיות, סוד הוא המקובלים, את המקסים הגדול הסוד את גם להבין מנסה
בכלל. החיים על משהו להבין מנסה ואולי

 הניסיון של המיוחדת בשזירה הוא אלה בתמונות הטמון העצום הקסם
 העמדה יכולת עם יחד ומסועפת מורכבת קבלית אלוהות תפיסת להסביר
 עם ויחד המשפחה, מחיי ביותר אנושיים סיפורים של הזדהות מעוררת
 ואת השירים שיר פסוקי את ביותר וחופשי יצירתי באופן לדרוש הכישרון

 פירושו בסוף המצוי ויצא, לפרשת הרמ״ק של האישי בפירושו הזוהר. מאמרי
:כך כותב הוא בזוהר, ויצא לפרשת

 ארצה הוא כולם והעמדת קיום פירוש, — יב[ כח, ,]בר ארצה מוצב סולם
 להציבם העליונים אל ההתעוררות עולה ומכאן הזה, התחתון בעולם

 נצב שהוא מציאותו ידי על — השמימה מגיע וראשו והיינו ולהעמידם
30השמימה. מגיע ראשו ארצה,

 שהם יעקב׳/ שב״עין אלה במיתוסים ביטוייה את מצאה זו שתפיסה דומה
לשמים. מגיע וראשו אנושיים־משפחתיים, רגעים בתוך ארצה המוצב כסולם

רנא-רנב. ׳עמ ה, יקר, אור 30
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מקורות
תשכ״ו. ירושלים רבתי. אלימה קורדובירו, משה ר׳ — רבתי אלימה

תשנ׳׳ה.—תשכ״ב ירושלים אלבוים( )מהד׳ יקר אור קורדובירו, משה ר׳ — יקר אור

מחקרים

 תשס׳׳ה. ירושלים בקבלה, הנשי האלוהי הגוף אברמם, ד׳ — הגוף אברמס,
 היהודית״, במיסטיקה האישה :והפילגש ״הרעיה אידל, מ׳ — במיסטיקה האישה אידל,

,1999 אביב תל אישה?, שעשני ברוך מזור)עורכים(, וי׳ ליבוביץ מ׳ אריאל, ד״י
.157-141 עמ׳

 סמל על הרהורים השירים: ושיר הבתולה מרים השכינה, גריץ, א״י — קבלי סמל גרץ,
 תשס״ג. ירושלים ד, יריעות, )עורכים(, עפרת ג׳ ריינר, א׳ הנוצרי, בהקשרו קבלי

,עמ )תשנ׳׳ז(, ד ואלו, אלו בזוהר״, הקנא ״נפש הלנר־אשד, מ׳ — הקנא הלנר־אשד,
116-98.

 המיסטית החוויה שפת על מעדץ: יוצא ונהר הלנר־אשד, מ׳ — ונהר הלנר־אשד,
תשס׳׳ה. אביב תל בזוהר,

.£ \¥01£800, 7717011£\1 0, 8)ן6€14111111 111(11 811111.65: ¥151011 (111(1 — אספקלריה וץ,0וולפ

17110£171(111011 111 !46316X0.1 ]6X 1̂511 1 4 ] 511615771, ?1*111061:011 1994
£. \¥01£$0 ,0וולפ ,מ 017616 111 1116 8[(11(176: 8114.3165 111 1116 1156 0/0611367 — מגדר ץ

׳ 1995/(1630^ ,0115711(811711 0115116(1(£01 111

£. \¥01£80 ,מ ״00011113110מ 0£ 1116 £61111111116 304 1116 604ץ — נקביות וולפסץ,  
ז60ץ 10 ]\46416¥31 £. \¥01£8011 (64.), /?6113111§ 1116 860¥611 0£ : 

001166(111116711: 0713 6X61011071 0/ 8607615 111 1116 7115107] 0 א6 ,£10715 #611 / \¥

¥0113-154 . ז1( 1999, קק  
ומקובל הלכה בעל קארו: יוסף ר׳ ורבלובסקי, רי״צ — קארו ר״י ורבלובסקי, ,

תשנ״ו ירושלים .
הלוי שלמה לר׳ אהבים׳ ׳אילת בספר האורות ג׳ ״משל זק, ב׳ — אורות זק,

8 . 816111 11. £06\¥6 (648.), 81113165 111 36X 1̂5/1 #611£10115 : בתוך אלקבץ׳׳,  
0113 17116116611401 7115107]: 7*765611163 10 £.16X071367 £1117101111, 1313 31113 1979,

96131*6̂ 8601100, .קק 53-61
 ספר, קרית קורדובירו״, משה לר׳ ׳אילמה׳ מעיינות פרשת ״על זק, ב׳ - אילמה זק,

.674-669 עמ׳ סג)תש׳׳ן-תשנ״א(,

קורדובירו משה לר׳ יעקב״ ״עין מתוך השכינה על מיתוסים
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 .1995 ירושלים קורדובירו, משה ר׳ של הקבלה בשערי זק, ב׳ — בשערי זק,

 באר אשל אלקבץ״, הלוי שלמה לר׳ הלוי בברית וגאולה: ״גלות זק, ב׳ - גלות זק,

.286-265 עמ׳ )תש״ם(, ב שבע,

 המלכים׳ ומות מלכות הרוגי ׳עשרת ״מאמר ירחי, י׳ — מלכות הרוגי עשרת ירחי,

 לשם חיבור י״ג-ט״ז״, במאות הגלגול תורת של היבטים האר״י: יד שמכתיבת

תשנ״ה. העברית, האוניברסיטה מוסמך, לתואר קבלת

 שמעון ר׳ של המשיחית לדמותו הזוהר: של ״המשיח ליבס, י׳ — הזוהר משיח ליבם,

עמ׳ תשמ״ב, ירושלים בישראל, המשיחי הרעיון )עורך(, ראם ש׳ יוחאי״, בר

287-236.

 אברהם של ספרו על השכינה?: היא בתולה ״האומנם ליבם, י׳ — השכינה ליבם,

.313-303 ,עמ )תשס״ה(, 102-101 פעמים, גרין״, )ארתור( יצחק

 .74-51 עמ )תשס״א(, ע תרביץ, האלוהים״, של ״מידותיו ליבס, י׳ — מידותיו ליבם,

 תשמ״ח. ירושלים עליון, מלאכי מרגליות, ר׳ — עליון מלאכי מרגליות,

 תשס״ג. ירושלים שבת, וקבלת דודי לכה קימלמן, ר׳ — דודי לכה קימלמן,

 אשה להיות הקבלה״, מספרות דימויים ונשיות: ״נשים רואי, ב׳ — נשים רואי,

עמ׳ ,2003 ירושלים ויהדותה, אשה השני: הבינלאומי הכנס דברי יהודייה,

155-131.

 תשמ״א. ירושלים וסמליה, הקבלה בהבנת יסוד פרקי שלום, ג׳ — יסוד פרקי שלום,

 ההם: הקדומים בימים קליין, וי׳ שפרה ש׳ — הקדום המזרח שירת וקליין, שפרה

תשנ״ז. אביב תל הקדום, המזרח משירת אנתולוגיה

 תשל״א. ירושלים א, הזוהר, משנת לחובר, ופ׳ תשבי י׳ — ולחובר תשבי

 נתיבי הנ״ל, בקבלה״, וההפשטה ההגשמה נתיבי ״לבירור תשבי, י׳ — לבירור תשבי,

תשכ״ד, גן רמת והשבתאות, הקבלה בספרות ומחקרים מסות ומינות: אמונה

.29-23 עמ׳

הלנר־אשד מלילה
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