
 שלום רוזנברג/  כי תשאפרשת 

 ויקומו לצחק

 

 לכאורההרחוק מה'שולחן ערוך',  קטעהבאת בתחיל מבקש אני להאת רשימתי זאת 

: אורח חיים תיז, א(ראשי החדשים שבלוח העברי )הקטע מתייחס למענייני פרשתנו. 

 והנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה הוא מנהג .ראש חודש מותר בעשיית מלאכה"

)משנה  "אבל אם נהגו אנשים אין זה מנהג כלל" :התקף רק לגבי נשים מנהגמדובר ב". טוב

ן )חוץ מהנקה, כך אני מתאר לי זאת( מעבודותיההנשים המשחרר את , מנהג ם(ש ,ברורה

בעקיפין גם לנו ו הרוחני ןלתרום רבות לעולמ היכולים , ימיםימים בשנה 16-17או  11-ב

אינטרס היה יותר מזל. והרהור ציני מתעורר פן היה זה  למנהגים אחרים גברים. אכן,

 כפי שנראה חז"ל הכירו אותו, אך ?עתיק יומין. השכיח מנהג עתיק יומין זהשמגדרי 

בעלה. האישה אלינו דיאלוג בין האישה השונמית לכג( הגיע -ד, כב) מעניין! במלכים ב

את הסיבה הטראגית שאינו יודע בעלה , שהיא הולכת לנביא אלישעלבעלה מודיעה 

לֹא ַׁשָבת ,ַמּדּוַע ַאתְּ ֹהֶלֶכת ֵאָליו ַהּיֹום". שואל –מות בנם  –להליכתה  לפנינו  ?"לֹא ֹחֶדׁש וְּ

היו הולכות  ןעדות מופלאה לדרשות נבואיות שהתקיימו בשבתות ובראשי חדשים, אליה

 'רקא 'גם' אלא 'לבלשון המקרא( השתתפו  'ֹחֶדׁש') דשואולי בראש חמי יודע? גם נשים, ו

המנהג עומדת הלבנה,  שבשורשלה את הסברה ענטעה אם נואולי לא  נשים. 'בעיקר'או 

הנשיות . שולט על מחזור החדשים וחידושה ההיעלמות סמל נשי מובהק, שמחזור

 .המכירה מחזור מעין זה נשיות הארציתכיבדה בראש חודש את ההאסטרונומית 

, 'יםהטור'ספר . שונההיהודי מצאנו הסבר בארון הספרים , עד כאן ספקולציה

מדרש הידוע מעיר שמקור המנהג ב והיווה לו בסיס, ערוךהקודקס ההלכתי שקדם לשולחן 

 בעשיית עגל הזהבהנשים ו לא השתתפ לפי מדרש זה .מ"ה(פרק ) 'פרקי דרבי אליעזר'בשם 

 ה.שה הבאאי"ה בפר לכך אחזור". שהן משמרות ראשי חדשים, קבעה התורה "בשכר זהו

לפני הר בהתכנסות העם ראו חז"ל . וקיומית משמעות תיאולוגית ירה זאתאמלבעיני יש 

כירח בראש חודש, . הבאה לתקן את חטא אדם וחווה במתן תורה התחלה חדשהסיני ו

שנפגמה בעקבות  אלא שהייתה זאת גאולה קצרת מועדלהתחדש,  והאדם העולם ועמד

, חטא השניבגי. אטרחשוב ו תפקידלאישה היה  העדן,גן הראשון, חטא  בחטא. חטא העגל

 סימטריה קיימתמאז . ןעצמ שמרו עלהנשים הפעם בלעדיות. לם גבריחטא העגל, זכו ה

הם , ומצד שני, העולם לחידוש הסיכוייםאת עלולים להרוס שני המינים גם יחד .  מגדרית

  במאמץ משותף. לגאול אותוחייבים ואף מסוגלים 

לכאורה לא.  יש אחיזה בפסוקים? מחטא העגלהאם לתורה זאת על הימנעות הנשים 

למחרת . באור אחר התמונה כולהלהאיר את לם, מלים בודדות מוסרות פרט העשוי או

ַצֵחקקם העם "עשיית העגל  ָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו לְּ ים ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאֹכל וְּ ָלמִּ ׁשּו ׁשְּ ". ַוַּיֲעלּו ֹעֹלת ַוַּיגִּ

ַצֵחקהסתאב: פולחן הדתי ה ל'צחוק' זה יש משמעויות שונות, אך לא נטעה אם . ַוָּיֻקמּו לְּ



, כמקובל בעולם נהפכו או עמדו להיהפך לאורגיההדתיים נראה כאן רמז שהמחולות 

 השתמשה במילה זאתפוטיפר  אשתגם שהמעיר במדרש תנחומא,  כך מצאנו. האלילי

ַצחֶ הֵ " י לְּ רִּ בְּ יׁש עִּ יא ָלנּו אִּ נשות ישראל , פרט לבודדותאנו יכולים לתאר לעצמנו ש". ק ָבנּובִּ

לאינטרסים האמיתיים  מתאימהלא נראתה להן  שבצדק, לא הסכימו להשתתף באורגיה

 שלהן. הן לא חטאו. 

 נראית לי בעולם המגדריבזמן הזה  מתרחשותאחת המהפכות העד כאן בימים ההם. 

 היו האנושותהמוסרי של בכיס , "סטנדרט כפולה"היא נעשתה על רקע גית. אטרהרסנית ו

מותר ואף אישה נתפס כמעשה ומגונה אצל ה מה שהיה אסור"אבן ואבן, איָפה ואיפה", 

גרם , יותהגברתיקון במקום אלא שבמידה רבה הסטנדרט הכפול נהרס . אצל הגברראוי 

אהבה ים הבה מתועלחברה , אלא על היהדותלא על כך חלמה . נשיותה לוקלקההרס ל

 הורסיםמימוש העצמי לא חיפוש ההחופש האישי ו הבצינורות של קדושה, ב המתח המיניו

דברי  ומה נפלא. מדריכה אותנו משפחההאחריות ל בהלבן/בת הזוג, את המחויבות 

ש"האהבה, עדן החיים, החודרת עד קבע 'טללי אורות', קוק אשר במאמרו הראי"ה 

אסור העלאת נר החיים".  להית של-הא "תשוקהמקורה, בשמים ב "האהבה המינית

יה יהנטהמסומלת בעורלה, היונקת מ" הפורנוגרפיה שבצניעות לבין  ארוטיקההבין  לערבב

 . זאת אשהכניסה פה את שמריה, באש זרה ושורפת""ש", האינדיבידואלית השפלה

פרחים היפים כ"היהדות לגדל  אותם קיוותה ילדיםאף צעירים ו הששרפה בהידרדרות

פירותיה  .בכל פרדסי האהבה המינית המעוטרת בחיי תום ואושר"... ובני הריח הטנות

אף העצימה  תמודרני-הפוסט והתרבות .פרדסים אלה טמאוהבאושים של התאווה 

 ה לקום לצחק.נתבהזמ טומאה זאת


