
 

 

  אישה כותבת שכינה כותבת אישה

 1תהלים ליום רעש, סיון הרשפי

 

שפי 'תהלים ליום רעש' הוא קובץ חי ורוטט המכיל שירה משובחת, ורבים  ספר שיריה של סיון הר

להתבונן בו יחד וחוט אחד, מרכזי,  וךמשת להם הנושאים בהם ניתן לענות מתוכו. אני בוחר

 ן את השכינה. מדובבת סיוכוונתי לאופן שבו  רגע לפני שיחזור לחייו השיריים. אתכם,

 

 :הלל צייטלין מסתו המופלאה 'תחת כנפי השכינה' כותבב

'יאמרו אחדים שהשכינה היא כבוד נברא, כבוד נאצל; יאמרו אחרים שהשכינה היא משל לכוח 

שולט בעולם; יאמרו המקובלים שהשכינה היא משל למדה אחרונה, מלכות... בין הרים אלוהי ה

אלה אין אני מכניס כאן את ראשי. רואה אני, שבכל מקום שבעלי אגדה פוסקים מלדרוש 

והמקובלים פוסקים מלחקור במופלא, אלא אלה ואלה נעשים חוזים, הם שוכחים את כל 

נשיות העולמית, היופי העדן, הרוך, האהבה, החמלה, התמיהות ורואים את השכינה כראות ה

  2הצניעות, געגועי נצח, המיית נפש, ערגה שאינה פוסקת'.

 ועוד הוא כותב, בין ובתוך שתי מלחמות עולם: 

'ואנו, אחרוני אחרונים, יתמי דיתמי, בני הצער שכמוהו לא היה...אודים מוצלים מן השחיטות ומן 

מניחים אנו את ה'בינה' ואת 'חכמת  –ים לגאול ורק לגאולה הפוגרומים, אני הצמאים וכמה

שלמה'... ועינינו תועות ומבקשות את האם, את רחל המבכה על בניה, את אילת השחר, אותה 

 'עולימתא שפירתא' המתחננת בעדנו ובעד העולם כולו, המביאה גאולה לנו ולכל המדוכאים'.

 

של ארכיטיפ ומורכב יצוג עמוק יה עד להפיכתה לרבות נכתב אודות השכינה וגלגולי משמעויותי

קריאה באוצר הטקסטים שהוקדשו לה בתרבות היהודית בכלל,  3הנשי בספרות הקבלית.

ובספרות הקבלית בפרט, מוליכה אל מכמנים אין סופיים של אהבה וערגה מהולה באימה מפני 

רי השכינה הגדולים לאורך אביפניה של השכינה בשעות של דין וגלות, אל תיאורים מצמררים של 

שואגים למולה כאריות עת הזעירה עצמה לנקודה  4איך נדו בשדות יחפים בעבורה, דברי הימים.

 איך ענדו מחרוזות תיקונים לצווארה, 5;מחיים אותה מדלותה ומקוממים אותה זעיר זעיר

  6משערים בזהירות את רמזי קומתה.

                                                 
הדברים שלהן הם עיבוד של דברי שנאמרו בערב לכבוד צאת ספרה של סיון הר שפי, תהלים ליום רעש, במכון יד בן  1

 סיון, תש"ע.צבי בירושלים בכ"ה 
 .126 – 113עולמות, יבנה תשס"ג, עמ' הלל צייטלין, על גבול שני  2
לביבליוגרפיה  ,307 – 259מוסד ביאליק תשמ"א עמ' סמליה,גרשם שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וראו למשל  3

בקבלה: עיון בצורות של  אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות,  מקיפה בנושא ראו ד' אברמס, הגוף האלוהי הנשי
 מאגנס תשס"ה.

רגלינו לקבל נד בעבורה...אנו גולין ומכתתין הולך נע וכי הצדיק "קורדובירו, ספר הגירושין : ראו למשל ר' משה  4
, אוניברסיטת בן גוריון משה קורדובירו רבי לה ש. על ספר הגירושין ראו ב' זק, בשערי הקבלסוד גלות ודיניה' 

 .23 – 17תשנ"ה, עמ' 
 ., או זוהר פנחס, ח"ג, רנ ע"ב.של דרשת הינוקא דבלק, זוהר ח"ג קצא ע"אמראו ל 5
. תיקון מופלא ומיוחד של א ח ע"אראו למשל זוהר ח"על תיקונה התיאורגי של השכינה כקישוטה הכלה בתכשיטיה  6

ק, מעיין עין יעקב לר' משה ב. ז מעיין עין יעקב בספרו אילימה, ראו: שכינה מחולל ר' משה קורדובריו בתכשיטי ה
עיצוב תכשיטים על  –אשד, 'החריטים והגליונים -הלנר מלילה ואורקורדובירו, אוניברסיטת בן גוריון תשס"ט, 

. על 222 - 207ביצירת ר' משה קורדובירו, בתוך: לימוד ודעת במחשבה היהודית, אוניברסיטת בן גוריון תשס"ו עמ' 
קומתה של השכינה: מקומו של הפרצוף 'אסולין,  ן יעקב ראו שפרהה באדרות ובמעיין עישיעור קומתה של השכינ

ודית, תרבותי בהגות היה מאבקים על כוח, , בתוך: סמכות רוחנית'האלוהי הנקבי בין האדרא רבא לאדרא זוטא



 

 לה, לשכינה, אישה.  אולם דומה, שעד לעת האחרונה ממש, לא שרה

את השכינה מבפנים, מדובבת אותה והנה בקובץ שיריה, תהלים ליום רעש, כותבת סיון הר שפי 

ולאו  ,אומרת לה, בצרה היאעמך אנוכי,  בלב השושנה ועל כן ראויה לכתבה. בגוף ראשון, נוגעת

ם כאחד, לראשונה נשים כגברי ,ועבורנו .נוגעת בלב כולנו היאכותבת אותה  היאדווקא בה.. וכש

את קולה היא, בגוף  הפוצה אותה 'נשיות עולמית', כלשונו של צייטלין' את פיה ומשמיעה דרכ

 ראשון. 

 

 ותחילה, מסע הכלה.

ח ְצִמיֶדיה  ' –( המשאירה הרחק מאחור את אותם ש)במילותיסיון  ִים ֹנכַּ פַּ ִים  \מֹוֲחִאים כַּ ְגלַּ ְורֹוְקִעים רַּ

ֲעבּור נֲַּעֶליה   ּה ְמנִ  \בַּ ה ֶשל  ם ֶאל ִהינּומ  פֹות  \יִעים ְברֹאש  נ ה ְמצַּ ל ִשְפֵתי שֹושַּ ִרים עַּ ן \ְוש  ג  כדי לכתוב , 'ֶשבַּ

ה  – את ִתיק  עַּ ה ה  ל  כַּ ע הַּ סַּ ֶמֶלְך  \'מַּ ִביב לַּ מֹות ִלבֹוֵתיֶהם  \ס  ִנים ְמֻפל  ֲאב  ה'. \כַּ ִגים ִבְתהֹום ְבתּול   ח 

 

הפסוק שלהבנתי מהווה תשתית לספר  ףשנחשירים האחרון 'עשר מסעות' רק בפתיחה למחזור ה

)מלכים א' ו ז(. הפסוק ממלכים המתאר בפשטו את  'והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה' –כולו 

כתיאור בו זמני של הנחת אבן השתיה בלב  7בניית מקדש שלמה, נדרש בזוהר שיר השירים,

נסירתה, בנייתה, קישוטה והמפגש פנים אל פנים  -הכלה  התהום ושל בניית האשה מן הצלע. מסע

עם בן זוגה אחוז ללא הפרד בתיאור הבית בהבנותו מרגע הסעת האבן השלמה והנחתה בתשתית 

העולמות כולם ועד לרגע בו ניצבים זה מול זה מקדש של מטה מול מקדש של מעלה. שני ערוצי 

הולכת  סיון כשהיא אותה חוקרת ,אהבהשפת הבית בבניינו ובחורבנו, ושפת ה -שיח אלה 

מאברהם לשרה ומרבקה ליצחק מיעקב לרחל וללאה ומהם אל קודשא בריך הוא ואל שכינתיה, 

ִציל \ יֹונַּת ֵאֶלם ְרחֹוִקיםכ' עּוף ּוְלהַּ רנִ ְלהַּ  \ ִמִלים ְמֻפי סֹות \ ֵבין ִדְמעֹוֵתיֶהם ל  ֹצהַּ ל ֶאֶדן הַּ נ   \ יחַּ עַּ ק ֶשל ע  ף דַּ

לֹו  שני הערוצים, הולכים ומתפתחים בטקסט השירי , ועל צירי שתיה אלו הוא נארג..'םש 

 

הכלה והאבן, האשה והבית, שני דימויים רבי עצמה לשכינה זוכים כאן לדיבוב עמוק, מזוהים 

ִית'מי היא האוהבת לך  עם הדוברת הנשית האנושית בשירים. ללא הפרד גם בַּ ְדֵרי הַּ ל חַּ ל  \ ְבכ  ְבכ 

זְ  צֹורהַּ מ  ם ְבֵעת הַּ ִנים, גַּ חֹומֹות \ מַּ ְצֵוי הַּ ֵאש אֹוֶחֶזת ְבקַּ ם ְכֶשה   . ?גַּ

ִקירֹות קֹוְרִנים? –מיהי הבודקת את ביתה  ִאם הַּ מֹות? \ הַּ פֹות חַּ ְרצ  ִרים \ ה  ֲעב  מַּ ר  \ֲאִויר זֹוֵרם בַּ עַּ ְושַּ

? תּוחַּ ֲחִמים פ  רַּ לֹונֹות, ְשקּוִפים אֹו ֲאטּומִ  \ה  חַּ ִאם ֵהן ִננֹוחֹות \ ים?הַּ יֹוִנים, הַּ ְדֵרג ה? \הַּ מַּ ִפְתֵקי  \ְבֵסֶתר הַּ

ִכים, ֲחרַּ ה, ְכֶאְצְבעֹות ֶיֶלד בַּ ְתִפל  ֶפֶרץ? \הַּ ִאם ֵהם עֹוְמִדים בַּ  הַּ

ד ֵריק'מהו הבית שבחדרי חדריו  י ִמים \ נֹוִתיר ֶחֶדר ֶאח  ל הַּ ֲעֹמד כ  הִ  \ ּובֹו נַּ ְקרֹוִבים  \ יִטיםלֹא ֲאסּוִרים ְבר 

י \ ֶזה ְלֶזה ּוְזֻהִבים לַּ ֶפיָך ע  ֶליָך ְכנ  י ע  ֶזה ּוְזֻהִבים ְכנ פַּ ִנים' ?  \... ְקרֹוִבים ֶזה ל  ִנים ֶאל פ   פ 

 

                                                                                                                                            
הנ"ל,   ,183 – 103עמ' תשס"ט,  וניברסיטת בן גוריון ומוסד ביאליק)עורכים אק ארליך, ב' הוס וח' קרייסל( א

 .קיב –של דמות השכינה במעיין עין יעקב', מבוא למעיין עין יעקב לר' משה קורדובירו, עמ' סא ההבניה הכפולה '
 .גט" –ט"ב או זוהר שיר השירים, זוהר חדש, סב ר 7



מיתוסים קדומים, גבוהים ורבי עוצמה בשירתה של סיון הר שפי  ניתן לראות בהשתאות כיצד 

זוכים לקול אישי, מדובבים כחוויה פרטית, זוכים לפשר פנימי. נפילתה של רבקה מן הגמל, 

, הופכת בו זמנית גם I fell in love בהומור דק באמצעות הביטוי האנגלי  המתוארתלמשל, 

התעלות הגדולה, לעליית לתיאור נפילת השכינה ופשרה מתבאר מתוך שפת האהבה ומהווה מנוף ל

ה'כותבת:  היא 8העטרה. ה ִהיא ְנִסיק  ְנִפיל  י \ הַּ ֵפס ְבעֹור ִשנַּ ְדֵרגֹות ֶשֲאטַּ ה מַּ ִריְך  \ ּוֵמא  ק ֲאֶשר צ  ֶמְרח  ִהיא הַּ

נֹות \ ִאחּוי ֵסף, ְלִהב  יו ְלֵהא  ְסקּות ְכֵדי ֵאל  יּו ְפרּושֹו ...ִהיא ִהְתרַּ יו ה  ְלִתי ִכי י ד  ה ֵמֵאי \ תנ פַּ ה ְרחֹוק  מ  ֲאד  ם-ה  עַּ  \ פַּ

ה ִלי ְשהּות ְית  ְחִליט: \ְוה  ה \ִלֹפל \ְלהַּ ֲהב  ה \ ִלֹפל ְבאַּ ב  ְלֵפי ְרב  ֵפץ ְלאַּ  .'ְלִהְתנַּ

 

האשה  -המקובל תואר לא אחת כגבר הניצב בין שתי נשים, אשת חיקו הארצית, והשכינה 

עזים ומופלאים בו זמנית לשני גברים. לזה  האלוהית. והנה לפנינו אישה המשוררת שירי אהבה

ה ִלי ִלְשחֹות' הארצי, ה ִלי ִלְטֹבעַּ  \ֶשִאִמי ִלְמד  ִקיעַּ  \ְולֹא ִלְמד  ר  ר ה  יו \ְבֹזהַּ האלוהי. ושירי  –ולזה  ... ְבֵעינ 

אהבה כאלו לא שרה לו אף אשה, מאז השולמית של שיר השירים, ואפשר ממש בחוש להרגיש איך 

ְטִעים בִ 'כותבת:סיון  'פורים שפילשיר 'מיק' נבוך. כך למשל בהוא 'מס ה ִמִלים ְמתּוקֹותְואַּ ֶשעֹוד  \ ְתִפל 

ְזֶניָך: ְנִתי ְבא  ֶליָך \ לֹא ִנגַּ ת ע  עַּ ל \ְמֻשגַּ ס ּוְמֹבה  ה, ְמנֻמ  ת  ֹכֶתל \ְואַּ ְבָך ֶאל הַּ ֵמד ְבגַּ ְתמֹוֵלל ְנבֹוכֹות ֶאת ִפְתֵקי  \ִתצ 

תְ  ההַּ ְשפּוִיים \ ִפל  י ִמים הַּ ְנִתי ְלָך בַּ ֶחֶרת ... ֶשִהְטמַּ ִשיר אַּ ז א  ִמית ְמֻהֶגֶנת \ א  ּה שּולַּ ת  \ לֹא ְכאֹות  ה ְקצ  ְית  )ֶשה 

ת קְ  י \ ע(אְפטֶ ל  ְמנְֻמֶנֶמת ּוְקצ  ז ֶאְפֹשט ְקִלפֹותַּ ֶדֶלת \ א  ל הַּ ש: \ ְוי ִדי עַּ ה ְוִלִבי עֵ  ֶאְלחַּ ֵאר \ רֲאִני ֵער        .'ִהש 

 

ֵקט'אל מתחת לשולחן הפנים,  סיון הר שפי בחלק זה של הקובץ השירי יורדת  \ ִלְהיֹות ִהיְנִדיק ּוְללַּ

ְלת   עֹות ֶשִהפַּ ִציץ לֵ '' ְדמ  ֹתהּו ו  -אְלה  ֶדה. ' שהרי', ֹבהּוֹלִהים בַּ ש  ֶמֶלְך בַּ ל ש' ואנו עמך מבקשים כמו ' הַּ כ 

ִנים  ְמֻהג  דֹוְמִמים רֹוִציםהַּ ל הַּ ה \ כ  ה ְזרּוק  מ  ִים \ ְנש  מַּ ש  ִים ְטהֹוִרים ִמן הַּ אתך אנו נקראים  .'ֲהֵרנּוְוטַּ  \ ְכמֹו מַּ

ד' , רצים ----אני והו –אל בין הזאבים ליטול את שופרינו המוצנע עמהם ולקרוא  ְעגּועַּ חַּ ר גַּ עַּ ל תַּ  'עַּ

ִצים'  כמו החלזונות רצוא ושוב, אל לב שבלולנו, ִקים ְגדֹוִלים \ ר  ִית \ ְלֶמְרחַּ בַּ ה ְבתֹוְך הַּ ם ֲאִני  ', 'ְפִנימ  ש 

ִאים \ ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ִסים ּוב  ה \ ִנְכנ  ְיִנים \ ְבִגְנֵזי ְנֻקד  הְסִפיר  בִ  \ הֹוְלִכים ּוִמְתאַּ ת ֶחְמד   '. לַּ

 

קרקעית הטנק המטלטל, לצדנו נרדמים על  ואנעם המשוררת אף תקצר היריעה מלתאר איך 

, כמוהו, כותבת תהלים היאמכתבי האהבה של דוד, מוכתמים מלחמה, מוכתמים שליה, עת גם 

ליום רעש. ממששים את הבית שבצלקת אנו מובלים אל לב המאפליה אל עשר מסעות הגלות 

מלווה  הכלה, עת הונחה אבן הפינה, כך היא במסע סיון הר שפי אותה השלשכינה. וכמו שדובב

, אותה עת היא מתגרשת מ'כרוב לכרוב וממפתן למפתן'  'מחדר השנה  לחדר הילדים'. ואף היא

 היאו רה, כשהמלח הים מדובב את כל פצעיהחס היאמלים ש אשה המשוררתמשאילה ל השכינה, 

ד ֶאְסֹגר ֶאת ֵביִתי,' הדוברת בשיר מנסה 'לומר שירה עת מעשי ידי טובעים'. כששואלת ה? \ ֵכיצַּ  ִבְנִעיל 

ה? \ ת ְמִחיל ה? \ ִבְתִפל  שַּ ק  ר \ ְבבַּ תּוחַּ ְוֹאמַּ ר פ  עַּ שַּ ְשִאיר הַּ ר  \ אֹו אַּ ה ֻמת  ת  ם \ֲהֵרי אַּ ד  ל א  ק  \ ְלכ  ל רַּ ְוֶאְנעַּ

ֲעֵרי דְ  עֹותשַּ המלים הקדמוניות, מלים ששמו חז"ל בפי השכינה היוצאת  ... או אז באות לעזרתה מ 

                                                 
ה לר' משה סוד הזרקא במעיין עין יעקב שבאילימ'זק,  ברכה יית העטרה ראו למשל ה ועלעל מיתוס נפילת השכינ 8

 ,Green Arthur, Keter; 141 -121)תשס"ו( עמ'  57-59קורדובירו', ספר היובל לכבודו של פרופ' יוסף בן שלמה, דעת 

The Crown of God in Early Jewish Mysticism,Princeton 1997.. 



 ֱהֵויי שִ לֹום ֵבית ִמְקד  ש  ֱהֵוי 'ש, חוזרת ומגפפת ומנשקת בכתליו ובעמודיו בוכה ואומרת: מבית המקד

ְלכּוִתי ש   ִרילֹום ֵבית ש   ֱהֵוילֹום ֵבית מַּ   .'לֹוםש   ֱהֵויי שִ לֹום ֵבית ִמְקד  ש   ֱהֵוי ְיק 

 את מעניקה לעולם. וכך בשלום, שאיננו ממש שלום, את מסיימת קובץ שירים מופלא זה אותו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


