
 / שלום רוזנברג ויקהלפרשת 

 האישה ובניין המשכן

 

, כשמודגשת בה נוכחותה של המשכןהעם בבניית  השתתפותבפרשתנו )לה, כב( מתוארת 

יב ֵלב" האישה: ים ֹכל ְנדִׁ שִׁ ים ַעל ַהנָּ שִׁ ֲאנָּ לפי המדרש יש בכך קונטרסט לעשיית ..." ַויָֹּבאּו הָּ

"ונתן להן הקב"ה שכרן : קוראים אנו רקי דברי אליעזר""פבואכן, לא חטאו. הנשים העגל בה 

ונתן להם שכר לעולם הבא שהן עתידות להתחדש כמו  ...בעוה"ז שהן משמרות ראשי חדשים

יַע ַבּטֹוב ֶעְדֵיְךבתהלים )קג, ה(: " זהחידוש לפי המדרש רמוז ראשי חדשים".  ְתַחֵדש  - - ַהַמְשבִׁ תִׁ

י ְיכִׁ  כולו. הנשי והמגדר היא, נעוריהיופי את תחדש את רעננותה והאישה  ".ַכֶנֶשר ְנעּורָּ

. את המסורתבצורה שאינה שוברת בחברה הדתית  נולעינ נגלים המגדריידוש אותות לח

. שומרות מצוותקריאת המגילה בפורים במנייני נשים, על ידי נשים דוגמה אחת: אסתפק ב

קלונימוס קלמיש ר' טרגיות של מדרשותיו הבאחת לדעתי, עיוני לתופעה זו ניתן רהבסיס ה

 1942יוני ב . הרבי נשא את הדרשהדת, חוקת, עמ' קפג(-)אש סצ'נהאמפי , הרביהי"ד שפירא

אני  חייב דרשה זאת להסבירכדי  .דמות אשתולפניו  כשבזיכרונו עמדהגטו וורשא, תופת של ב

הסמל השתמש.  רביהים בהם קבלי-יםתלמודיסמלים  שניבפני הקורא להקדים ולהציג 

, במדבר כש )דֵ בקָּ שמרים מתה מרים הנביאה. הכתוב מוסר לנו בדמות אישה, קשור הראשון 

ְריָּםב(: "-א ם מִׁ ת שָּ מָּ ה... ַותָּ ֵעדָּ ם לָּ יָּה ַמיִׁ מחסור מרים והמותה של בין שסמיכות זו  ".ְולֹא הָּ

אל בזכות מרים. מתה : "באר ניתן לישר)תענית ט ע"א( ר' יוסי בר' יהודה ידיהוסבר על  במים

היו  בובאר פלאי , שותים ממנו היו בני ישראל 'בארה של מרים'זה היה הבאר".  מרים נסתלק

 שניסמל  לבאר מתווסף גייזר של מים חיים.  הואכאילו היה , ועולים" המים "מבעבעים

אתערותא א" ו"ילָּ א דלעֵ תָּ תערּו: "אִׁ להשתמשהמקובלים הרבו  צמד מושגים בוהמבוטא ב

. ל'יוזמה'לשוננו אנו מקביל במרכיב ה , התעוררות,מושג 'אתערותא'יש ב". אתָּ תָּ דל

, ההתעוררות הבאה "תערותא דלתתא"א ,להית-הא"אתערותא דלעילא", היא היוזמה 

. המים שני הסמלים מתמזגיםם הם. עושים ביוזמת בני אדםמה שמציינת את  מלמטה,

ת, התורה היורדת אלינו מן השמים מסמלים את ההתגלו , מימי הגשם,הבאים מלמעלה

. אלו הן מצוות ההופכות אותי ל"מֻצֶוה ועושה" בלשון חז"ל מצוות וחובותומטילה עלינו 

בארה המפכים מהמים הם מחייבות את הגבר, בעוד האישה פטורה מהן. לא כך שרבות מהן 

, ליתר דיוק של מרים. הברכה שבהם באה מלמטה, היוזמה למחויבות באה מן האדם

קבלת , מול ההטרונומיה, דהיינו האנושית אוטונומיהה. בארה של מרים מסמלת את מהאישה

שה הנעשה ישא"הרבי מפיאסצנה על רקע זה מלמד אותנו  .חיצוני למחויבותמרותו של מקור 

זאת היא " – בהן אותן מצוות שאין היא חייבת – "ולומדת תורה ומקיימת המצוות "תֶק דֶ צַ "

 ]זה[ ה ואם כן לא עוררו אותה כל כך ממרום לזה... האווה ועושָּ כיון שאיננה מצֻ ו... להמעשה ש



גדולה כזו לא היה בהתעוררות של מעלה ורק באתערותא דלתתא... לכן הבאר  שבאה למדרגה

  . "תה בזכותהיחיים קדושים, הי מקור הנובע מים

, ובייחוד של היהדותלדרכה נוספת דוגמה , סמל נוסף, נועז יותרלדברים אלה מתווסף 

בצעיף הארוטיקה, לכסותה  עלמבקשת לשמור אך  שוללת את הפורנוגרפיההקבלה, ה

בפרשת בראשית,  .קדושהשל הלעולמה המקרבים אותנו  סמליםאת הבה  ולחשוףהצניעות, 

הבדיל "בין מים למים... בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר  שהקב"הקוראים אנו 

, הם ייםלטרינֵ המים לא נשארו בהבדלה זאת, ז(. על פי המקובלים -ו יע" )בר' אמעל לרק

ים התלמוד לגבר ואישה עליה מדבר הראשון של אדם" נסירה"כב, בדיוק קיבלו מיניות

והמים אשר מתחת לרקיע, הפכו , 'מים דוכרין', מים זכרייםהפכו , . המים העליונייםהקבלהו

בעצם כל הפעילות ו, המ"ן, מסמל את המיניות הנשית יים.מים נקב –)מ"ן(  ''מים נוקבין

פסיביות. המיניות  אינה לקבל שהמוכנותאלא  ,מיניות זו היא לכאורה פסיבית . האנושית

בלשון המקובלים. " עלאת מ"ן"ה, אהבה המולידה אהבה, מיניות הנשיתזקוקה להזכרית 

האקטיביות הגברית . מתהפכתסמלים מגדריים, אך בקבלה הסמליות דעות קדומות יוצרות 

 הפעולה האנושית, היא האוטונומיה, אקטיביותיא ה . הפסיביות הנשיתנשלטת מלמעלה

 בה"א הידיעה. 

לבניין המשכן , אך הקב"הרצון  ת שלבלעדיכתוצאה  באתערותא דלעילא,העולם נברא 

ג בין חובה לבין , מיזובין הזכרי לנקביזיווג המסמל את נס שרידותו של העולם, זקוקים אנו ל

תורה שבעל פה הלבין  ,והנבואה תורת משהאוטונומיה. זהו בדיוק היחס שבין תורה שבכתב, 

שמימיה  בארה של מרים נגנזוהמסורת בים התלמוד האדם. עולתו המתמדת של פרי פ

 ה.להישמע לחוקי הגרביטצימסרבים 

 

 


