כי אל אשר תלכי
ציפי סימלה עבורי את קו היושר .צעידתה הזקופה והעדינה מלווה אותי בכל הלילות מאז הסתלקותה.
אפתח בלימוד ועיון לזכרה ,ואחר במילים אישיות.
הכרתיה לפני כעשור במכון הרטמן ,ומאז שוחחנו לא מעט ,ולמדנו יחד זוהר אחת לכמה זמן .בשלוש
השנים האחרונות נקשרנו מאד וזכיתי לצאת עמה למסעות משמעותיים ברחבי העולם ,ובמרחבי
העולם הפנימי[ .במידה רבה ,היינו דמויות הפוכות .היא בשקט שעוטף אותה ,אני בסערה מתמדת,
רעש וגעש ,ניגודים משלימים .כעת אבדה לי נקודת איזון ,עמיתה וחברה שהיתה עבורי מופת לעבודת
מידות ,לשלוות הנשמה הזכה .ועל אלו אני בוכיה].
***
ההליכה המשותפת של רות ונעמי נדרשת בזוהר כביטוי למסע הנשמה.
בניגוד לתפיסה המקובלת ,לפיה האדם נולד לבד וזועק בבכי ראשון ולבסוף נפטר לבדו מהעולם בבכי
אחרון ,הזוהר מדגיש כי אנו נולדים גוף מתוך גוף ,מתוך זיקה מתמשכת לאם שמרחמה הגחנו; ואף
המוות ,יכול להיות מסע משותף ,או לפחות ההליכה עדיו לא מוכרחה להיות בודדה וכאובה ,אלא יש
בה הזדמנות להושיט יד ,לנחם ולסייע .הנפטר ממשיך ומלמד את תורת הסוד המגיעה מהעולמות
העליונים את החי ,מלווה ומנחה בדרך .ומי שנותר כאן ,יכול להמשיך ולסייע לנפטר לצאת מהעולם
בחסד וברחמים ,ואחר ,השניים ממשיכים את הדיאלוג ההדדי בין מטה ומעלה .קשר זה מחזיק את
הקיום ,והוא ממשיך אל תוך הדורות ,הנשמות ,התורות.
את הדרשה שלפנינו עוטפים פסוקים מתוך פרק א' במגילת רות ,המתארים את ההליכה המשותפת
של שתי הגיבורות ,כמפלט מבדידות המוות ,ממרירות החיים ,וכהכנה מתמדת לפרידת הגוף והנשמה:
ֲשה אָ ָדם ִמ ִטפָ ה ְּב ִש ְּליַּת ִאּמֹו ,כְּ מֹו ֶׁש ִּמ ְּתג ֵַּּדל מַּ כְּ ִניס בֹו הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ְּמעַּ ט ְּמעַּ ט רּוחַּ
כְּ ֶׁש ַּנע ֶׁ
ֹאשי .וְּעַּ ּמּוד אֹור בַּ ּיֹום ,שנ'
ִתן עַּ ל ר ֹאשֹו בַּ לַּ יְּלָ הֶׁ ,שנֶׁאֱ מַּ ר (איוב כט) ְּב ִהלֹו נֵּרֹו עֲלֵּ י ר ִ
ְּונֶׁפֶׁ שְּ ,ונֵּר נ ָ
ּומלַּ ְּּמ ִדים
ְּתֹורה אֹורְּ .
וַּּיִ סַּ ע עַּ ּמּוד הֶׁ עָ נָן וְּגֹו',וְּלַּ יְּלָ ה ְּבעַּ ּמּוד אֵּ ש כּו' לָ לֶׁ כֶׁת יֹומָ ם וָלָ יְּלָ ה .ונ' כִ י נֵּר ִמצְּ וָה ו ָ
ּזֹוהי ֶׁד ֶׁרְך ע ֲַּקלָ תֹון,
ְּאֹומ ִרים לֹוְּ :ראֵּ הֶׁ ,ש ִ
ּומלַּ ְּּמ ִדים אֹותֹו אֶׁ ת כָל הַּ ִּמצְּ וֹות ,ו ְּ
תֹורהְּ ,
אֹותֹו אֶׁ ת כָל הַּ ָ
ּומ ְּלאֲ כֵּי
ֶׁשנ ְִּק ֵּראת לַּ יְּלָ הּ ...ומַּ ְּר ִאים לֹו ְּבעַּ ּמּוד ֶׁשל אֵּ שֶׁ ,שהּוא עַּ ל ר ֹאשֹו ,כ ַָּּמה דֻ ִבים ּונ ְֵּּמ ִרים וַּאֲ ָריֹות ַּ
ְּשם הַּ כֶׁלֶׁ ב .וְּעַּ ל זֶׁה אָ מַּ ר ָדוִד (תהלים כב) הַּ צִ ילָ ה ֵּמחֶׁ ֶׁרב נ ְַּּפ ִשי ִמּיַּד כֶׁלֶׁ ב
ּיֹוש ִבים ָשם .ו ָ
חַּ בָ לָ ה ֶׁש ְּ
אֹותם לֵּ ילֹות .וְּעַּ ל זֶׁה אָ ַּמר ִמפַּ חַּ ד
ָ
קֹור ִאים
יד ִתי .וְּהַּ ּמָ קֹום הַּ ּזֶׁה הּוא חֹ ֶׁשְךּ ,ומַּ לְּ אֲ כֵּי הַּ חַּ בָ לָ ה ְּ
י ְִּח ָ
ּומצְּ וָה ַּיעֲשּו ְּלְך ִמ ֶּׁמנָה
ְּאֹומ ִרים לֹוִ :אם ִתזְּ כֶׁה ְּל ִמצְּ וֹות ,כָל ִמצְּ וָה ִ
בַּ לֵּ ילֹות .לֵּ ילֹות מַּ ּמָ ש נ ְִּק ְּראּו .ו ְּ
ֹאמרּו :סֹ לּו סֹ לּו פַּ נּו ֶׁד ֶׁרְך הָ ִרימּו ִמכְּ שֹול
ּובזְּ מַּ ן ֶׁש ִת ָכנֵּס לַּ ּמָ קֹום הַּ ּזֶׁה ו ְִּתזְּ כֶׁה לְּ ִמצְּ וֹות ,י ְּ
מַּ לְּ אָ ְך טֹובִ .
תֹורה וְּאַּ חַּ ר כֵּן
יעים אֹותֹו ֶׁשּיְּ ַּקּיֵּם כָל הַּ ָ
ִמ ֶׁד ֶׁרְך פְּ לֹו ִני זֶׁהְּ ,ול ֹא י ְִּשלְּ טּו עָ לֶׁ יְך מלאכי חבלהּ ..ומַּ ְּש ִב ִ
ְּש ָמהֶׁ ,ש ִהיא אָ ב לָ רּוחַּ ו ְָּרם
ֹאמרּו לֹו ' ַּוּי ֹאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל אַּ ְּב ָרם לֶׁ ְך לְּ ְך'ַּ ..וּי ֹאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל אַּ ְּב ָרם  -זֹו הַּ נ ָ
י ְּ
ּומבֵּ ית  -זֹו הַּ ְּשכִ ינָה.
ּומּמֹולַּ ְּד ְּתְך  -זֹו בֶׁ טֶׁ ן הָ אֵּ םֶׁ ,של בָ ָשר ו ָָדםִ .
לַּ גּוף .לֶׁ ְך לְּ ְך מֵּ אַּ ְּרצְּ ְך  -זֶׁה גַּן הָ עֵּ ֶׁדןִ .
אָ ִביְך  -זֶׁה הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּואֶׁ .שאֵּ ין אָ ִביו אֶׁ לָ א הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,וְּאֵּ ין ִאּמֹו אֶׁ לָ א כְּ נֶׁסֶׁ ת י ְִּש ָראֵּ ל.
ְּנֹות ִנים לֹו ֶׁשבַּ ע ְּב ָרכֹות כְּ מֹו ֶׁשאָ ַּמ ְּרנּו ְּלעֵּ ילִ ,מּוְּ אֶׁ עֶׁ ְּשְך וְּגֹו' ,עַּ ד כָל
אֶׁ ל הָ אָ ֶׁרץ  -זֶׁה הָ עֹולָ ם הַּ ָשפָ ל .ו ְּ
ּומכִ יר אֶׁ ת ֵּשם הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ָ -מה
ִמ ְּשפְּ חֹות הָ אֲ ָדמָ ה וְּגֹוִ '.אם הָ אָ ָדם יִזְּ כֶׁהְּ ,וי ְִּהיֶׁה צַּ ִדיקַּ ,
תֹורה
אֹומ ִרים לֹו כְּ ֶׁש ִּמ ְּס ַּתלֵּ ק ִמן הָ עֹולָ ם (תהלים צא) ל ֹא ִת ָירא ִמפַּ חַּ ד לָ יְּלָ ה ...ו ְִּאם אָ ָדם ל ֹא יִזְּ כֶׁה לַּ ָ
ְּ
ּומזְּ ַּד ְּעזְּ ִעים כָל ִמי ֶׁשּי ְֶּׁשנֹו
טֹובים  -כְּ ֶׁשּיִ ְּס ַּתלֵּ ק ִמן הָ עֹולָ םִ ,י ָכנֵּס לַּ ֶׁד ֶׁרְך הַּ חֲ שּוכָה ֶׁשאָ ַּמ ְּרנּוִ ,
ּולְּ מַּ ע ֲִשים ִ
תֹורה?! עַּ ּמּוד
ֹאמרּו :הֲ ּז ֹאת ָנע ֳִמיֶׁ ,שהָ לְּ כָה בַּ ֶׁד ֶׁרְך הַּ ּזֶׁה ְּמלֵּ אָ ה כָל טּובְּ ,מלֵּ אָ ה ִמ ָ
ְּבאֹותֹו הַּ ּמָ קֹוםְּ ,וי ְּ
הֶׁ עָ נָן ֶׁשהֵּ ִאיר לָ ּה בַּ ּמָ קֹום הַּ ּזֶׁה לָ לֶׁ כֶׁת בַּ ּיֹום ,וְּעַּ ּמּוד הָ אֵּ ש ְּלהָ ִאיר לָ ּה לָ לֶׁ כֶׁת בַּ ָּמקֹום הַּ ּזֶׁה בַּ לַּ יְּלָ ה,
ְּשמָ ה!? ִהיא ְּמ ִשיבָ ה וְּאֹומֶׁ ֶׁרת אַּ ל ִת ְּק ֶׁראנָה ִלי ָנע ֳִמיְּ ,ק ֶׁראן ָ ִלי ָמ ָרה ,כִ י הֵּ ַּמר
ְּשמָ ה לִ נ ָ
וְּעִ ם בַּ עְּ לָ ּה ,נ ָ
יקם הֱ ִשיבַּ ִני ה'ְּ .באֹו ָתּה
אֹותי ְּבגּוף ַּרע .אֲ ִני ְּמלֵּ אָ ה הָ לַּ כְּ ִתי בַּ ָּמקֹום הַּ ּזֶׁה ,ו ְֵּּר ָ
ַּש ַּדי לִ י ְּמ ֹאדֶׁ .ש ִה ְּנעִ יל ִ
ֹתיְּ .מ ִשיבָ ה רּות
ַֹּּלתיהָ ש ְֹּבנָה ְּבנ ַּ
ֹתי וְּגֹו'ֶׁ ,שנֶׁאֱ מַּ ר ַּות ֹאמֶׁ ר ָנע ֳִמי ְּלכ ֶׁ
ּשבנָה ְּבנ ַּ
ָשעָ ה ִהיא אֹומֶׁ ֶׁרתְּ ,
דֹושה וְּאֹומֶׁ ֶׁרת ,אַּ ל ִתפְּ גְּ עִ י ִבי לְּ עָ זְּ בֵּ ְך לָ שּוב מֵּ אַּ חֲ ָריְִך כִ י אֶׁ ל אֲ ֶׁשר ֵּת ְּלכִ י אֵּ לֵּ ְך ּובַּ אֲ ֶׁשר
הַּ נֶׁפֶׁ ש הַּ ְּק ָ
ּומ ְּתאַּ בֶׁ לֶׁ ת עָ לָ יו,
ָתלִ י ִני אָ לִ ין וְּכּו' .אֲ בָ ל עָ ְּרפָ ה ,הַּ נֶׁפֶׁ ש ֶׁש ִהיא צַּ ד הַּ ְּשמ ֹאל ,הֹולֶׁ כֶׁת לַּ גּוף ִ

אֹומר הַּ גּוף
ֵּ
ֶׁשנֶׁאֱ מַּ ר (איוב יד ) אַּ ְך ְּב ָשרֹו עָ לָ יו יִכְּ אָ ב ְּונַּפְּ שֹו עָ לָ יו ֶׁתאֱ בָ לְּ .וכָל זְּ ַּמן ֶׁש ִּמ ְּתאַּ בֵּ ל עָ לָ יו,
ּובל ֹא
תֹורה ְּ
ָ
ּובל ֹא
ְּש ָמה ְּבצַּ עַּ ר גָדֹולְּ ,
לַּ נֶׁפֶׁ ש הַּ בַּ הֲ ִמיתִ :ב ְּש ִביל הָ אֲ כִ ילָ ה וְּהַּ ְּש ִתּיָה ֶׁשנ ַָּת ָת לִ י ,הַּ נ ָ
ִמצְּ וֹות .טֹ ל מַּ ה ֶׁשנ ַָּת ָת לִ י .וְנִ ְב ָקע הַ ּגּוף [זוהר חדש רות עה טור א -טור ג]
הדרשה נפתחת בלידה ומסיימת במוות ,ומציירת אותם כמעגל שלם אחד .הלידה הפרטית מקבילה
להולדת האומה ממייצרי הים ,וכשם שיש עמוד אש ועמוד ענן המלווים את העם ,כך התינוק נכנס
בברית עטוף הילה ושמור אחור וקדם .גם בעת הסתלקות האדם מופיעים שני שומרים אלו,
ענני כבוד ועמוד אש כדי להגן על הנשמה בעלייתה מעלה .בדומה לתיאור במדרש 'סדר יצירת הוולד'
ובבבלי נידה לא' ,העובר לומד תורה ואף מקבל אזהרות מרחם ,ללכת בדרך ישרה .אש וחיות רעות,
מפחידים אתו שלא לסטות מדרכו המיועדת ,ולהתקדם הלאה .יהודה ליבס מורי הציע כי הכלב המאיים
שמרחיק מהגהנום ,מזכיר את קרברוס ,שומר שערי השאול במיתולוגיה היוונית ,ובכך מסייע בדיעבד
לתינוק לבחור בטוב .ייתכן שדימוי פחד הלילות רומז למי השפיר ,למצב החייתי בו אנו שוהים כחיות
מים במשך תשעה חודשים ברחם חשוך .לפי הזוהר מצב מפחיד זה מקדם את הנשמה בעלייתה ,אם
לא עשתה מעשים טובים במהלך חייה (כשנאמר בסוף "כְּ ֶׁשּיִ ְּס ַּתלֵּ ק ִמן הָ עֹולָ םִ ,י ָכנֵּס לַּ ֶׁד ֶׁרְך הַּ חֲ שּוכָה
ֶׁשאָ מַּ ְּרנּו") .החשיכה הגדולה שבקץ חיינו מקבילה לחשיכה שהקדימה את ירידתנו לעולם .וכל אלו
מתוארים באמצעות העלילה הפרטית והשיחה האינטימית של רות ונעמי.
נעמי זועקת "אַּ ל ִת ְּק ֶׁראנָה לִ י ָנע ֳִמיְּ ,ק ֶׁראן ָ לִ י מָ ָרה ,כִ י הֵּ מַּ ר ַּש ַּדי לִ י ְּמ ֹאד (רות א ,כ)" ולפי הפירוש הזוהרי
היא מבכה את חלקיות החיים ,את הפשרה והטעות שמלווים את הכלאת הנשמה בגוף צר ולוחץ.
הוו יתור על האינסוף כואב ,ואצל נעמי מדובר בניסיון אישי מר ,אובדן של בעל וילדים ,והיא תוהה האם
שווה כל זה ,והאם ניתן לוותר על צער קיומנו .ורות משיבה לה בנחרצות" :כי אל אשר תלכי אלך (שם,
טז)" ,ובכך נותנת מענה ,מעניקה פשר למכלול התהיות של בכירתה .היא אומרת ,למעשה ,אינך יוצאת
נעמי ריקה מהעולם ,ואין הגוף מנעל מיותר ,אלא כלי לשימוש ולנשיאת פרי במציאות .והמר ,יכול
להפוך למתוק.
כמה מקורית בחירת הזוהר להסב את התיאור מהדרמה החיצונית העוסקת בגאולה ,בהולדת הבן
המשיחי ,מהתקווה לבנות בית ולזכות בפריון  --אל עבר המסע האחר ,הצעידה הנשית המשותפת אל
המוות .לפנינו דוגמא להיפוך סדרים :היפוך העלילה המוכרת והחלפתה בעלילה סמויה; שינוי סדרי
הזמן ,העבר ההווה והעתיד; היפוך דבריהן של רות ונעמי ,פסוק טז הרי קודם לפסוק כ ,ועם זאת,
הזוהר – שלא בטעות – מחליף ביניהם והופך את סדר הדיאלוג שמקיימות שתי הנשים .כאן רות
מסמלת את הנפש הקדושה ואילו ערפה את הנפש הבהמית ,ודווקא הגוף המושך במהלך החיים מטה,
מכיר ברגע האחרון בערך חיי הנצח ,ובוחר לוותר ולהצטרף אל הנשמה אותה מסמלת נעמי .עד
ש"נבקע הגוף" ,כתיאור התלמודי למיתה.
כך ניתן לפרש את דברי רות במספר אופנים :כנפש אשר הולכת ועולה עם הנשמה; או כמי שנותרת
מאחור ,אחר חציית השער ממנו לא ניתן להמשיך עוד ללכת יחד ,וכאומרת "כי אל אשר תלכי – אלך,
כל עוד ניתן ללוותך" .או שמא ,כדורשת את המילה 'אלך' מלשון הסתלקות ,כמי שמכירה שזוהי דרך כל
האדם ,וכולנו הולכים ,השאלה הינה האם ההליכה האחרונה מתרחשת בבדידות או מתוך קרבה
והושטת יד.
קריאה מקבילה מצויה בתיקון לא בתיקוני הזוהר ,שם נאמר" :ו ֵַּּתלַּ כְּ נָה ְּש ֵּתיהֶׁ ן ,הַּ גּוף וְּהַּ נֶׁפֶׁ שְּ ,לאֵּ יזֶׁה
מָ קֹום הָ לְּ כּו? לְּ בֵּ ית הַּ ְּקבָ רֹות" אך שם ,בניגוד לזוהר חדש ,לא מפותחת ההכנה הנפשית שנדרשת
ליציאה מהעולם ,הצורך בנחמה דווקא ברגעי הסף ,המרירות והקושי שעולים יחד עם הספק "האומנם
כל זה הוא כדאי" .בית הקברות איננו אוצר הנשמות ,ואף לא 'ארץ החיים העליונה' עליה לימדה ציפי
(כפי שנראה להלן) ,זהו מקום מאיים ומפחיד .אך קריאה זו המפצלת בין גוף ונפש אינה היחידה
שמופיעה בתקנ"ז ,בפתיחת תיקון ל' המילה בראשית נדרשת כ'שתי תורות  -רות ונעמי" .הז יהוי בין
הדמויות הנשיות לתורות רומז להכרות הזוהר עם המנהג המאוחר לקרוא את מגילת רות בחג
השבועות ,רעיון שלא מופיע בגוף הזוהר ובזוהר חדש  ,ויש בו תקווה ,שהמסע הנשי – גם אם נועד
לילך אל המוות ,חוזר הוא בכל שנה ,והשתיים חיות בו כל פעם מחדש.

לך לך ,ולכי לך
הזוהר קושר את מסעם של אברהם ורות בגלל היותם אב ואם טיפוס של נודדים ,העוזבים את בית
הוריהם ואת ארץ מולדתם לעבר עתיד בלתי ידוע .בעוד אברהם הולך בעקבות צו האל ,רות לא שומעת
קול מגבוה ואף לא זוכה להבטחות וברכות לרב ,נוסח 'אעשך לגוי גדול' .היא הולכת בעקבות צו לבה,
בלכי-לך פרטי שנעשה לגמרי 'לשמה' .אין דבר מעבר להליכה עצמה ,לשהות הנשית המשותפת בתוך
האבל והאבדן של שתי הנשים ,אובדן של בעלים ,בנים ,תקווה ואחרית .בדיעבד ,משהו חדש נפתח.
דבר מה בלתי צפוי מפציע בסיום העלילה; תינוק חדש עתיד להיוולד .ואם לא גוי גדול ,אזי לפחות
משיח.
אהבתה ומסירותה של רות נדרשת כביטוי של 'חסד' ,מונח החוזר מספר פעמים במגילה .נעמי אומרת
לרות "יעש ה' עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי" (רות א' ,ח') ,וגם על בועז היא אומרת
"ברוך הוא לה' אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים" (ב' ,כ') .החסד קשור בקבלה בגלגול,
ביכולת למשוך מהעתיד כוחות לתוך ההווה ,ובאפשרות לתקן חיים שהוחמצו על ידי כוונה ומשיכה של
נשמה השבה בסוד העיבור או מתגלגלת מחדש .החסד מסמל גם את הפרת חוקי העריות ,כאקט בלתי
נמנע בבריאה ובגאולה .יחסי אח ואחות מכונים "חסד הוא" בפרקי הלואין בויקרא (כ ,יז) ,ובתהילים פט
ג נאמר "עולם חסד יבנה" .לבסוף ,אומר בועז לרות בסצנת הגורן "ברוכה את לה' בתי היטבת חסדך
האחרון מן הראשון" (ג' ,י') ,ונראה שהחסד הגדול יותר ,האחרון ,הוא דווקא המעשה הקטן ,האנושי,
לא הענקת פרי בטן או חזיון העתיד המשיחי ,אלא עצם הפניה אליו כבן ברית .ההליכה אל עבר העתיד
הבלתי מוכר או אל הקץ המוכר עוד פחות  --משמעותם חסד .הולכת הזרע וההולדה  --יש בהן חסד.
ולבסוף ,ההכרה בכאב הזולת וחסרונו ,ובקלקול העולם בראשיתו וסופו  --חסד הוא.
אברהם ,ההלך ,מייצג בספרות הקבלה אף הוא את מידת החסד .כנאמר כבר בספר הבהיר "אברהם
גמל חסד בעולם שהיה מזמין לכל באי עולם ועוברי דרכים מזון וגומלם חסד ויוצא לקראתם ...והקב"ה
מדד לו במדתו ונתן לו מדת חסד" (ס' צב) .בעקבות כך ,הזוהר מגדיר את מידת החסד במגוון צורות,
ללא התקבעות על מובן אחד המשקף מידה זו .באחד מהתיאורים היפים ,הקשר בין הספירות מבטא
מבנה אורגני של העולם כגוף רך ,הזקוק לתמיכה ומשענת" :העולם התחתון לא נשלם ולא היה שלם
ולא נמצא בקיומו עד שבא אברהם ונתקיים העולם .אבל לא נשלם ,עד שאברהם נמצא בעולם ואחז בו
בימין שהוא חסד ,כמי שאוחז בימינו של מי שנפל" .לאחר מכן מגיעים בניו ,יצחק ויעקב ,וכל אחד תורם
את יכולת ההחזקה שלו" ,בא יצחק ואחז בידו של העולם בשמאל ,ונתקיים העולם יותר .כיון שבא יעקב
אחז באמצע בגוף ונכלל בב' הצדדים ,ונתקיים העולם ולא היה מתמוטט" [זוהר ח"ג קיז ע"א] .ייחודו
של אברהם ,איש החסד ,ביכולת לאחוז בימינו של מי שנפל .גם ציפי היתה בעלת יכולת סגולית ללוות,
לעטוף ,ללכת לצד ,לנהוג במידת חסד ,אך כזו שמתאזנת עם דין ורחמים .ובשנים האחרונות היא העזה
להלך במרחבים חדשים ,ללמוד תורות שונות ,צ'י קונג וריקוד ,תנועה ומדיטציה ,העזה ללכת לארצות
לא נודעות ,לחקור אזורי נפש חדשים ,ולתמוך בכל מי שפגשה בדרכה .ואי על דאבדין ולא משתכחין.

El Greco, Prado Museum

ציפ י יקרה,
מצאתי את עצמי חושבת ,אצלצל אליך ,אשאל איך נכון לפתוח את הדברים לזכרך.
לבקש ,כתמיד ,שתעזרי לי לסדר את מחשבותי ,להניח בהן חוט מקשר.
אני נזכרת ,בקיץ האחרון ,אנו ברכבת ממדריר לגירונה ,עם קבוצת רזא דשבת .עמוסי
תיקים ועם רב ,איחרנו את הרכבת המיועדת בארבע דקות תמימות .עכשיו יש שעתיים
המתנה .מעבירים אותן בניגון ושיחה.
רק עלינו ,תפסנו מקומנו בקרון ,אני מיד מוציאה ערימת דפים ,ספרים ,ומאמר חדש
בהכנה ,על כפירה ומגדר בקבלה ובשבתאות .פתיחת דברי מבוססת על קטע ששלחת לי
לפני שנה וחצי של אברהם בער גוטלובר ובו הוא מספר על ניצול נשי במסווה של חירות
מינית בקהילות פרנקיסטיות .חזרתי ל כך עם כתיבת המאמר .הכל מבולגן ,פיסות
ופתקאות ,ואת בטח עייפה ,וגופך חלש מהחולי ,אך אינך מתלוננת לרגע ,כפי שלא
השמעת ולו טרוניה אחת במשך כל המסע .בגני טולדו ,בטיפוס ההררי המתיש לאוילה,
עירו של רמד"ל ,במוזיאון הפראדו בו צעדנו שעות ,וכל כך נהנית משאר הרוח של אל
גרקו ,המשיכה הבוערת של האדם כלהבה אל על ,הח דר שמתעד את התקופה האפילה
בחיי פרנסיסקו גויה ( )Black Paintingsהפסל של ג'אקומטי שכל כך מזכיר את קומתך
העדינה והזקופה.
ושוב ,לרכבת.
אני מציפה אותך במידע ,תהיות ,ומבקשת "רגע תקראי את זה ,וגם את המשפט הזה,
ו גם את ההתבססות על המחקר של עדה רפפורט ששתינו כל כך אוהבות ומעריכות .ואז
אני אומרת לך" ,ציפי ,תעזרי לי בבקשה להבין מה בעצם אני אומרת כאן" .ואת ,בשקט
העמוק ,המופלא והאינסופי שלך מסכמת בשתי דקות את לב הטיעון יותר טוב משיכולתי
לייחל .מעניקה לי במתנה ,כביכול זהו ענין מובן מאליו ,תובנות חדשות ,יפהפיות ,מוליכה
אותי לתוך הרצף שכה חסר לי עם כל ים האסוציאציות וחלקי הרעיונות הפורומים.
והנה ,ה שבוע ה מאמר חזר מעריכה ,נקי מהגהות ,מגוהץ.
ואת אינך .ומה תעזור תודתי ומה יועילו כל תפילותיי.
ומי יעזור לי לכתוב הספד על לכתך .הר י זה לא יתכן ,ונפשי קשורה בנפשך.
וטיולים ומסעות כה רבים עו ד נכונו לנו הרי .בלימוד האחרו ן בביתך ,עם מעגל חברים,
ביטי זאביק ושי והחברייא  ,לימדת אותנו דרשה לפרשת מסעי של נכד הבעש"ט ,ר'
אפרים מסדליקוב ,שמסר מפי סבו .לדבריו ,יש דרך ישרה לתאר את מסע הנשמה ,ויש
גם דרך הפוכה ,עקלקלה " .כי כל המסעות היו מ"ב והם אצל כל אדם מיום הולדו עד שובו
אל עולמו" .ואם ההליכה היא על פי ה' ,על פי 'מוצאיהם למסעותיהם' ,אזי הקב"ה "בודאי
היה מאיר להם כל מסע ומסע באור הגנוז בתוכו" .ואם אלו 'מסעותיהם למוצאיהם',
והאדם משנה במע שיו את תוכנית חייו ,אזי אין לו ברירה אלא להיאבק בכל מקום ומקום.
ואת הדגשת כי גם בדרך הפוכה ישנה תקווה ,כמו למשל ' קברות התאווה' ,כמקום ממשי
וחשוב ,כהזדמנות  ,להשיל תאוה שאיננה כנה .וכך מסכם דגל מחנה אפרים ,כי "משה
כתב בתורה המסעות איך הם עומדים ברומו של עולם מתחלת יציאת האדם מרחם אמו
עד בואו לארץ החיים העליונה כדי שידע האדם הדרך אשר ילך בה על פי ה".
ואנו כאן ניצבים ומתאבלים ויודעים שאבדה לנו מורת דרך בהליכת יושר ,ב'מוצאיהם
למסעותיהם' ,ו אנו הולכים ומתבלבלים .וכמה השתדלת ללכת על פי ה' ,בצניעות

ובחסד .וכמה חם היה המעגל שצעד איתך  ,את עוטפת אותנו ואנ ו עוטפים אותך .ובשנים
האחרונות גדלו השורות ,בלי מילים רבות ובלי רעש ,פשוט ,כי היית אחת ויחידה,
היודעת לילך.
וכעת ,בלעדיך אני מתקשה לסדר את מחשבותי ולהרגיע את נפשי.
אחת לכמה שבועות נהגנו לדבר ,בעיקר לפני הרצאות וכנסים ,ותמיד ידעת לכוון ולדייק
את העיקר .תמיד מתעניינת ,מוסיפה זוית חדשה ומקורית כל כך .ואיזו זכות זו היתה,
השנתיים הללו ,מהמסע למז'יבוז' ואומן ועד קסטיליה .יופי כזה,
טהור ,זוך מילותיך ,נקיות הדעת .ציפי אהובה אף פעם לא
אמרתי לך מספיק תודה על אמונך ,חברותך ,קרבתך.
בפעם האחרונה שהתכתבנו ,היית כבר על הסף .ועדיין לא
הבנתי ,ועדיין לא הבנו .זה היה ב 5לספטמבר  ,עשרה ימים לפני
לכתך .חשבתי שנוכל לבשל עוד הרצאה ,לדון בחידוש חסידי
נוסף .וכך כתבת לי " רות אהובה לא יודעת אם אוכל לעזור
הפעם ,אחשוב .תודה על הברכות זקוקה להן עד מאוד".
זו היי תה הפעם היחידה שכבר לא יכולת לעזור.
במסע האחרון לספרד ,בחדרנו המשותף ,בלילות ,במרווחים בין
ההרצאות והנסיעות ,דיברנו על תוכניותיך לעתיד .על האמהות.
הצמיחה ,השנים שמעמיקות את האהבה ותחושת הבית.
התלבטת איזה ספר לכתוב כעת .במה נכון להשקיע את
כוחותיך ,האם לכתוב על נשים בחסידות או על אתיקה
ומיסטיקה.
אני מבטיחה לך חברתי ,כל הזרעים שזרעת ימשיכו ויצמחו.
השבוע יצא לאור מאמרך על ר בי נחמן וחרדת ההשפעה.
ובחוברת מסכת האחרונה י ראה אור מאמרך המרגש על ימימה
והבעל שם טוב .הוא היה יקר לך במיוחד ,וידעת שישמע ויראה,
ושיש לך קוראים ותלמידים ודיאלוג ממשי עם חברים וחברות,
שנוגע בעול מות פנימיים ,שמשנה חיים ,לא רק מילים והערות
שוליים והפניות בבליוגרפיות ,אלא ממש" ,קרבה אל נפשי
גאלה".
ואנו נלמד את תורתך  ,ונקשיב לקולך ,הקול האמיץ והמיוחד שהיה רק לך ,ורוחך הטובה
תשרה בנו בכל אשר נלך (הלואי) .במימד ה אתי ובמיסטי ,בלהב המגדרי שידעת להרים
כשצריך ,וביכולת להפוך כל תרעומת לנחמה  ,על פי מוריך ,ראשוני ומייסדי החסידות.
לכי לשלום חברה אהובה ,וקו היושר שלך ימשיך ויתעלה אל על .הלואי שנשמתך הזכה
רואה את כאבנו וגעגועינו מלמעלה ,הלואי שתהיי מליצת יושר עלינו ,ותפילתך ,היא
מוכרחה להשמע.

ַת לַ כְ נָה ְש תֵּ יהֶ ם
ו ֵּ
.1
בִ ְּט נְֵּך ִמ ְּת מַּ לֵּ את וְּהֹולֶׁ כֶׁת
בְּ ִא י־חַּ ִּי ים
אֵּ ילּו ְּת פִ לֹות נ ֹאמַּ ר
וְּל ֹא אָ מַּ ְּר נּו עֹוד.
אֵּ ילּו יַּעַּ בְּ רּון.
אַּ ְּת ִמ ְּת ַּר חֶׁ ֶׁק ת.
יֹוד עִ ים
יֹוד עִ ים וְּל ֹא ְּ
ֲא נ ְַּּח נּו ְּ
ְּמ גַּלְּ גְּ לִ ים ִש יחֹותְּ ,מ ַּצ ְּח ְּק ִק ים.
שֹומ עִ ים
ְּ
רֹוא ים וְּל ֹא
ל ֹא ִ
סּומ ים.
ִ
וְּל ֹא ֶׁש הָ ִי ינּו

.2
צֹו ֲע דֹות בְּ מַּ ֲע לֵּ ה הָ הָ ר.
נֹוש את אֶׁ ת ֵּג וְֵּך בְּ גָאֹוןְּ ,ז קּופָ ה.
ֲא ִנ י ִמ ְּת לֹו ֶׁנ נֶׁת ,אַּ ְּת ֵּ
אַּ ף ִמ לָ ה ,לְּ כָל הַּ ּיֹותֵּ ר חֲ צִ י ֲא נָחָ ה.
ֲע לָ מֹות מֻ ָק פֹות ֲא ִה ילִ יםְּ ,ש תֵּ י חֹולְּ מֹות מֵּ אָ ִו ילָ ה
ִה ְּר חַּ ְּק נּו ְּנ דֹוד.
אָ ָד ם בָ א לָ עֹולָ ם
ָק טָ ן וְּזֹועֵּ ק
מּוטָ ל לְּ בַּ דֹו בְּ כַּף יָדֹו ֶׁש ל מֶׁ טַּ ְּט רֹון.
יָ ָצ את ִמ ן הָ עֹולָ ם וְּקֹומָ תֵּ ְך ְּש לֵּ וָה
נֹוגַּעַּ ת ְּו ִנ ְּנ גַּעַּ ת,
ֲע טּויָה ְּנ ָש מֹות שֶׁ לִ ַּק ְּט ְּת
חֹומַּ ת ִנ גּו ִנ ים
.3
יָבֹוא ִמ יכָאֵּ ל .יָבֹוא גַּבְּ ִר יאֵּ ל .יָבֹוא ְּר פָ אֵּ ל.
יַּעַּ ְּמ דּו בַּ ְּס בַּ ְך .בְּ ו ַַּּד אי יִבְּ כָיּון.
דֹוד ְך
אַּ ְּת לְּ ֵּ
וְּהּוא לִ ְּק טֵּ ְך
ַּר בִ י נ ְַּּח מָ ן ,מָ ה הּוא אֹומֵּ ר
ַּר ְּש בִ "י ,מָ ה הּוא אֹומֵּ ר

אֵּ יכָה אָ בְּ ָד ה – –
ְּנ ָש מָ ה
.4
נָטּו הַּ צְּ לָ לִ ים ,בְּ בִ יתַּ ן הָ עֵּ ץ בְּ מֶׁ ִז 'יבּוז' ִנ ְּק ַּצ ב.
גּופֵּ ְך נ ְֶּׁח לָ ש
הַּ ְּנ ִש ימָ ה ֶׁנ ֱע תֶׁ קֶׁ ת לְּ אַּ ט
יר ה?
לְּ אָ ן אַּ ְּת הֹולֶׁ כֶׁת צִ פֹור ְּנ ִד ָ
עַּ כְּ ָש ו בָ א הַּ ּזְּ מַּ ן.
אַּ ְּת עֹוטֶׁ פֶׁ ת גּופֵּ ְך הַּ ַּד ק ,הַּ ֶׁנ ֱע לָ ם ,בִ גְּ ֵּד י לָ בָ ן.
יש ן.
הַּ לַּ יְּלָ ה ל ֹא ִנ ַּ
ָד בָ ר נָפַּ לָ .ד בָ ר ִנ תַּ ק.
אֵּ ינְֵּך יֹו ֵּצ את י ְִּח ִיד ית לְּ ַּד ְּר כְֵּך,
ְּש לֹום מֵּ הָ עֹולָ ם ְּו עַּ ד הָ עֹולָ ם.
חַּ ִּי ים ו ָ

