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  מבוא

  

 ומטרתו להעניק פרשנות תורנית להגות הולכת ומתרחבת, אמר זה עוסק בחסידות ובפמיניז�

 השלב המעמיק ביותר בהבשלת  תחו� זה מבטא בעיני את1. תאולוגיה פמיניסטיתשעניינה

התמודדות ע� התאולוגיה . בו מתגלה תוכנו הפנימי בצורתו הבהירה ביותרשלב ש, הפמיניז�

  .הפמיניסטית היא אפוא נקודת המוצא הטובה ביותר לבירור שאלת היהדות והפמיניז� בכלל

 בקוטב .בבואנו לדו� בפמיניז� קשה שלא להשתאות נוכח קיצוני�ת התגובות שהוא מעורר

 אחת  ג�וכמ ,לפיה הפמיניז� הוא הבשורה הגדולה ביותר של המודרניותשאחד נשמעת העמדה 

בקוטב . המהפכות החשובות בהיסטוריה בכלל המתקנת את האפליה הגדולה ביותר בתולדות האד�

 השוללת את הפמיניז� מכל וכל ורואה בו ִאי�� על מוסדות, לרוב דתית, הנגדי ניצבת גישה שמרנית

אנפי� בתו   תגובות דומה קיימת בזעיר קשת. המוביל לניוו� תרבותי, החברה והדת, המשפחה

ואילו , עוי� ליהדות ונשלל כלילכבקוטב האורתודוקסי ביותר נתפס הפמיניז� כמנוגד ו: היהדות

  . דנא  היהדות כמו היה בשר מבשרה מקדמתבקוטב הליברלי ביותר הוא מאומ" בחו� לחיק

פכיות אלו מפתה לזהות את האחת כאמת גמורה הפעורה בי� שתי עמדות הו� הרחבה התה

 א  דווקא משו� שהקיטוב כה . או לחילופי� לפטור את שתיה� כמוגזמות,ואת השנייה כטעות גמורה

הכרה  (נשיאת הפכי� קיצוני אנו מאותגרי� לנסות ג� דר  שלישית ברוח העיקרו� החסידי של

העמדות תו  ניסיו� לזהות את נקודת  הקשבה ישרה לשתי): ריאהה בכל פ� בב"בנוכחותו של הקב

על מורכבת בעלת %ו אנו עשויי� להצליח לבנות תמונתז גישה באמצעות. ת החבויה בכל אחת מה�האמ

  . עשויה להכיל את שתיה�ה שוני� של מציאות מישורי�או בחינות מספר 

� לפיה הגבר נעלה משי� השנ ה המסורתית ארוכתשלבטל את התפיכידוע הפמיניז� בא 

).  ממנוהנעל, או בגרסאות רדיקליות יותר(ער  לגבר  לפיה האשה שוותשה חדשה שהאשה ולכונ� תפי

הרחבת , במרבית המקרי� מכוו� מאמ" זה לתכליות מעשיות כגו� הענקת שוויו� זכויות לנשי�

המהפכה הפמיניסטית אול� . אפשרויות הלימוד העיסוק הפתוחות בפניה� וטיפוח חשיבת� העצמאית

                                                      
 Carol P. Christ & Judith Plaskow, Womanspirit:תו  מקב" מג�ו� של מאמרי� בסיסיי� בתאולוגיה פמיניסטית מופיע ב1

Rising (San Francisco: Harper & Row, 1979).  
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  עצ� ומתבטאת בניסיו� להבי� מחדש את,יותר' רוחניי�'מתחוללת ג� במישורי� תאורטיי� ו

  היינו– חדשהפרדיגמת חשיבה וכ� לגבש , בהגות ובפסיכולוגיה' נשיות'ו' גבריות '2הארכיטיפי�

ייחודית של שתנבע מחווייתה הקיומית ה –ות המקיפה את כל תחומי החיי� שמערכת מושגי� ותפי

הישגי % להשלי� או א( להחלי( את ציר הערכי� ההייררכיהיא מטרתה של פרדיגמה זו . האשה

המכיל מגוו� רב של , במהותו' אופקי'שוויוני ו, ערכי� חדש המזוהה ע� התרבות הגברית בציר

  . או להפלות ביניה�את האחד על משנהו ( יעדהאיכויות שונות מבלי ל

 ה� מנוסחות באופ� התמציתי ,אול� כאמור, חו בכל שדות המחקרתאוריות פמיניסטיות צמ

עצ� החלוקה  לערער עלבתחו� זה ה� מתבטאות כניסיו� . והשורשי ביותר בתחו� התאולוגיה דווקא

כאשר בגרסא האחת של התאולוגיה הפמיניסטית הומר הציר ההייררכי בי� הבורא , בי� בורא לבריאה

 הוסר הבורא כליל  בגרסא האחרת ואילו,טבע%רוח ואלת% לג של ֵאהמצייר זושוויוני לבריאה בציר 

  . ה הבוראת את עצמהָלהמצויר כֵאאוטונומי לטובת טבע 

לבורא נשגב הנח מעל ומעבר הפונה רעיונות אלו ה� כמוב� כפירה ביסודות האמונה היהודית 

 ושומטי� את ,'�שמי� התורה מ' ההתגלות ונותה� שוללי� את רעיו. לטבע ומקבלת את ריבונותו

על %  נדמה אפוא כי לא נית� לתור אחר מבנהעקב כ  3.הקרקע מתחת לאפשרות של חיי� הלכתיי�

א( כי בחיצוניותה מנוגדת התאולוגיה ,  למעשהול�א. כלשהו שיכיל בתוכו ג� אות� וג� את היהדות

 ינ�אבד ש שלא זו בל, מ� התורהרעיונות עמוקי� מהדהד גרעינה הפנימי, הפמיניסטית לתורה

רעיונות אלו מוצגי� ומפותחי� . בדיה הפנימיי� ביותרוסותרי� אותה אלא חושפי� ומבליטי� את ר

 ובעיקר בהגות החסידית מבית מדרשו של הבעל, היא הקבלה, באריכות בתורת הנסתר של היהדות

כפי שאנסה . אי� זה מקרה לדעתי שהחסידות צמחה בד בבד ע� התנועה הפמיניסטית. טוב ש�

�שתי דרכי התמודדות ע� אותה אפשרות כבירה מבטאי� החסידות והפמיניז� , להראות כא

השוכ� בתו  הבריאה ' כלומר חלק ה, תקומתה מעפר של השכינה: ומהפכנית שנפתחה בעת החדשה

מפת "את , ג� א� באופ� מוצפ�,  לדעתימכילההחסידות . ומגל� את הפ� הנקבי של האלוקות

דדות מעמיקה ע� הרוח הנשית המתעוררת בדורנו ולהבדלה נכונה בי� הנדרשת להתמו" הדרכי�

  .תוכה לקליפתה

הדג� מכיל בתוכו . ל"הלקוחה מקבלת האריז' פרצופי�'הדג� שיוצג כא� מבוסס על תורת ה

סית ולשני מיני לוגיה הקלהמקבילי� בהתאמה לתאו (נקבה% שלושה צירי� שוני� של יחסי זכר

  ): התאולוגיה הפמיניסטית

  

  ; משפיע עליה ומעצב אותה, נקבהללפיו הזכר ניצב מעל ש הציר האנכי המסורתי .1

  ; משפיעה עליו ומעצבת אותו, זכרללפיו הנקבה היא הניצבת מעל ש ציר אנכי הפו  .2

  .  זה לצד זההבו הזכר והנקבה ניצבי� ביחס שווש ציר אופקי .3

  

                                                      
שטע� , יונג. ג.תביו של קה שגור בעקבות כעשהמונח נ. 'יסוד%טיפוסי'או ' ראשית%טיפוסי 'א הו'ארכיטיפי�' פירוש המלה 2

. שהרבדי� העמוקי� של הנפש חווי� את המציאות כמיתוס ומסדרי� אותה לפי סדרה של דימויי� כלליי� וקדמוניי�
  . � של כל בני האד�ותיה ולפי יונג ה� נעוצי� בנפש,דימויי� אלו ה� הארכיטיפי� של הנפש

. גישה שמפוצצת את המהות"מבטאת , איל�%ניברסיטת ברטע� לאחרונה פרופסור הלל וייס מאו, הרוח הפמיניסטית 3
הלל וייס על שירת נשי� : חלול עברה", דרור אידר: מתו " (היא ג� מפוצצת את אלוקי�, בדר  לפיצו" הפטריארכליות

 ).63' עמ, 20ליו� י ג,דימוי, "בשירה הדתית
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של היחסי� בי� ארכיטיפ הזכר שלמה התמונה הר וציב צירי� אלו תפקיד חיוני הכל אחד משלושל

חייבות להשתלב , אנסה לטעו� כא�,  במסגרת תמונת העול� של המאמי� בדורנו4.לארכיטיפ הנקבה

וג� טענות הלקוחות ) 3, 2 צירי�(ג� טענות הפמיניז� בדבר שוויו� ובדבר יתרו� האיכויות הנקביות 

ק שילוב מסוג זה יכול לדעתי להניב ר). 1ציר (המסורת הגברית בדבר יתרו� האיכויות הזכריות � מ

 – "ייחוד קודשא ברי  הוא ושכינתיה"למעט במאמצינו להביא  ולסייע עול� שלמה בתכלית השקפת

' מחצית השקל'המאמר מבקש לתרו� את . הנקבי של האלוקותלפ� הרמוניה פורייה בי� הפ� הזכרי 

יש לראותו .  כפי שאני מבי� אותולצייר צדודית של ייחוד�, לבניי� המשכ� המשות( לשני המיני�

  . את התמונה�שלילהכהזמנה ללומדות ולומדי� נוספי� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
המתבטאי�  (ונקבה זכררכיטיפי� הכלליי� נשי� אלא יותר באבחשוב להבהיר כי המאמר אינו מבקש לעסוק בגברי� ו 4

וטיפי� או מבני� אאינ� רק סטרי, אבקש לטעו� כא�, ארכיטיפי� אלו). אד�  בקרב בניונשי�ת גברי�תבי� השאר בצורת 
בדי המציאות ו בכל רותוה� מתבטאי� בצורות שונ, פסיכולוגית ורוחנית, תרבותיי� אלא יש לה� ממשות פיזיולוגית

שה� נראי� לרבי� כתוצר של הבניה חברתית היא שה� מתבטאי� בדמות� של לכ  הסיבה ). ל איש ואשהכולל בתו  כ(
יש להבהיר שתי נקודות עיקריות . הגברי� והנשי� הפרטיי� באופ� מורכב שאכ� מושפע מערכיה השליטי� של הסביבה

שו� איש אינו ; שלו נו זהה לארכיטיפפרט אימצד אחד . א: הבנות רבות פרט שיסייעו למנוע אי% יחס ארכיטיפל בנוגע
כל איש וכל אשה נושאי� בתוכ� ,  אדרבה. לגבי האשהיוצא בזהמגל� בתוכו במדויק את תכונות ארכיטיפ הזכר וכ

כ  שישנ� גברי� המבטאי� יותר תכונות נשיֹות ,  ג� יחד ביחסי כוחות משתני� ומגווני�שני הארכיטיפי�מטעני� של 
א( כי שני ; לכל פרט קשר ראשוני ועמוק לארכיטיפ שלו, מצד שני.  ב.ותר תכונות גבריֹות נשי� המבטאות י ג�ומכ

 קשר –  ברמה הגופנית הבסיסית שלנו– היותנו נתוני� בגופי� ממיני� שוני� יוצרתעובדת , הארכיטיפי� קיימי� בכול�
 חלק גדול – מודע ג� א� באופ� לא –מעצב מבנה גופנו . ה/ארכיטיפ של מינובי� היסודי וישיר בי� כל אחד ואחת מאתנו ל

משק( כלפי חו" תכונות רוחניות ) ובכלל זה מיננו(גופנו , לפי הקבלה, כמו כ�. ות שלנו לגבי עצמנושהתפיממהציפיות ו
 .ה ג� מבטא את מהותנו הפנימיתרבכ  שהוא לא רק מעצב את אישיותנו אלא במידה , עמוקות ונעלמות
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  א

        מפמיניז� לתיאולוגיה פמיניסטיתמפמיניז� לתיאולוגיה פמיניסטיתמפמיניז� לתיאולוגיה פמיניסטיתמפמיניז� לתיאולוגיה פמיניסטית

  

  

  

 כשלוחה של תנועה מהפכנית כללית יותר המשמשת ההפמיניז� הוא מהפכה מערבית שיש להבינ

יבה לעצמה כמטרה לפרק את מנגנוני הסמכות והשליטה  הצותנועה ז. כעורק3 הראשי של המודרניות

 דיכוי הגזעי� הלא, דיכוי המעמדות הנמוכי�: האחראי� לדיכויי� השוני� שיצרה התרבות המערבית

 ובכלל אלה ג� דיכוי ,מודעי� דיכוי היצרי� הלא, דיכוי הגו( והטבע, )בתו  המערב ומחוצה לו(לבני� 

 ושנועדה להיות ,חיי� טבעיי� ושוויוניי�המבקשת לכונ� , תהמדובר במהפכה חילונית במהו. האשה

השיבה לטבע להתרחש בכל המישורי� על . בהיקפה ובהשפעתה למהפכת הנצרות, שווה בעוצמתה

 שיבה לחיי� מלאי� ומשוחררי� המניעי� עצמ� מתו  תנופה פנימית ובהתא� –ובכל המובני� 

  .  לאידאלי� חיצוניי� או מלאכותיי� ולא מתו  כפיפות,לערכי� שאנו יוצרי� בעצמנו

פיזיקה ההייררכית טהמהשורש לסדרת הדיכויי� של המערב הוא , לפי הוגי תנועה זו

ית הניצבת תחת בורא המחלקת את העול� לבריאה אימננט, העומדת בבסיס החשיבה המערבית

זוהה , ונתהכפי שהיא כ, הזו" הדיכוי פיזיקתמט" מקורה של 5.כפופה לריבונותוטרנסצנדנטי ו

את תרבות המערב לכדי אמונה ' פנטהִה'שבגיבוי הפילוסופיה היוונית , "נוצרית%מורשת היהודית"כ

 שבשמ� יש להשתלט על העול� הגשמי ,יופי ותרבות טרנסצנדנטיי�, מוסר, אמת, בקיומ� של אל

 וטענו כי ה זובובואר הרחיבו תז%הוגות פמיניסטיות דוגמת סימו� דה. ולהכפי( אותו לריבונות הרוח

שכ� משחר החשיבה המערבית תואר הבורא , פיזיקה אחראית ג� לסקסיז� הרווח במערבאותה מט

 – ואילו הבריאה האימננטית ,זכרית כדמות –התבונה והסדר , התרבות,  ועמו הרוח–הטרנסצנדנטי 

   6.נקבית כדמות –היצרי� והכאוס , הטבע, ועמה החומר

�מל החלוקה הדואליסטית במערב במספר תחומי� הטבלה הבאה מראה כיצד התבטאה 

  7: דר  ימי הביניי� ובמידה מסוימת עד היו� עבורהעת העתיקהתקופת 

  

  
  
  1טבלה 
  

                                                      
 מעברערכי� או השגות רוחניות הנחי� , חזונות, מתייחס למישור של רעיונות" נסצנדנטיטר"המונח ,  באופ� כללי5

, לעומתו" אימננטי" המונח .למציאות הקיימת ומשמשי� מעי� מודל אידאלי שיש לחתור אליו באופ� פעיל על מנת להשיגו
 . בעול�' ממילא'למה שקורה , למציאות בפועל, מתייחס למצב הענייני� כמות שהוא

6 � .)2001, בבל: תל אביב] 1949 ([המי� השני, בובואר%דה סימו
מהקוטב העליו� " יהושרשרת הו"לפי מרבית הדגמי� משתלשלת . קיצוניי�קטבי� שני אגפי הטבלה ה� למעשה שני  7

�כ�  אלו שני הקטבי� המעניקי� לדרגות השרשרת את ער, בכל אופ�ול�א, הכוללת מדרגות ביניי� רבות, לקוטב התחתו
ררכיות בתולדות התרבות והיה הבסיס יציר מטפיזי זה היה הבסיס האידאולוגי לכל החלוקות ההי. משמעות�את ו

למדעי הטבע , לקולוניאליז�, לעבדות, למבנה הכנסייה, לאריסטוקרטיה, למונרכיה, לחינו  המסורתי, לרציונליז�
 .ולהתפתחות הטכנולוגיה

 זכר  לינאריות ערכי� תרבות צורה שכל נשמה טוב עול� הבא בורא טרנסצנדנטי

  נקבה מחזוריות עובדות טבע חומר יצר גו( רע עול� הזה בריאה אימננטי
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היא לא מבטאת אמת כלשהי אלא היא פשוט תולדה של . אינה אלא פיקציה, כ  נטע� עתה,  זוחלוקה

, רי� שולטי� בנשי�בה גבאשר  היינו סדר המושתת על שלטו� דמות האב –סדר חברתי פטריארכלי 

מוחלטת למער  הכוחות %והיא הומצאה על מנת לספק הצדקה דתית, אד� בטבעהמלכי� בעמי� ו

 ומניסיו� ליצור ,ע� התבססותה של טענה זו התרחב פרויקט המהפכה החילונית. החסי הזי%ארציה

): מטפיזי אנטיאו יותר נכו� (פיזי עוד מטי קיבל על עצמו ג� י הואמהפכה חברתית ופוליטית גרידא

. בו כל הֵי9ִי� ה� בעלי ער  זההאשר  מישורפירוק המודל ההייררכי והמרתו במודל חדש של 

 המגדרימד המתמקד ספציפית בפירוק המ, מקרה פרטי של מאמ" כוללני זהכאמור הפמיניז� הוא 

הפמיניז� להזכיר לאשה את ביקש כ  ). שמאל של הטבלההאחרו� מהטור (של ההייררכיה 

להעניק לה את העוז לשאו( ג� היא לתכליות , האוטונומיות והרוחניות שהושכחו ממנה

הפמיניז� הנחיל זה מכבר בקרב רבי� את , ואכ�. טרנסצנדנטיות ולממש את עצמה כמו הגבר

הבניה  אינ� אלא תוצר של כמהותיי�ה שכל ההבדלי� בי� גברי� לנשי� שנתפסו בעבר שהתפי

   8.פטריארכליתחברתית 

  

  פמיניז� מהותני

�עליית הביטחו� העצמי בקרב : בד בבד ע� התבססות המהפכה הפמיניסטית החל להתרחש דבר מעניי

 ליותר ויותר נשי� לבקר את המאבק הפמיניסטי של הדור הקוד� מבלי להסתכ� הפשרהוגות שונות ִא

  . בהאשמה שה� בוגדות בו

הביקורת המשמעותית ביותר של הדור הפמיניסטי החדש כלפי קודמו נשענה על האבחנה כי 

 �לפיה הגבר מקביל ש שהמטפיזיקה ההייררכית )1(: שתי טענות נפרדותלמעשה הדור הקוד� טע

ה� ה שבמסגרת הפטריארכליות רק הגברי� ה� שקבעו מ) 2( ; שקרית היאחניות והאשה לגשמיותלרו

הפמיניז� עמד ש כ9. ביטויכלל בזמ� שנקודת מבטה של האשה לא באה ל,'נכונות'הקטגוריות ה

בהפגנה של נאמנות ורציפות ע� הפמיניז� :  נקט בעמדה הבאה,המהותני נוכח שתי טענות אלו

 את ול� א,הקוראת לשילוב הנשי� בהגדרת הקטגוריות, שר את הטענה השנייהאיהוא המקורי 

                                                      
לפיה הפטריארכליות היא האחראית לניוו� הרוח האנושית אשר ל ההיסטוריה  הנחיל לרבי� פרשנות שג�הפמיניז�  8

שותפו של מרקס לחיבור המניפסט , למשל, )Engels (פרידרי  אנגלס. הטבעית והאותנטית ולניכור האד� מסביבתו ומנפשו
 ,The Origin of the Family, Private Property and the State" ([1884] London: Penguin Books"פיתח בספרו , הקומוניסטי

 נעו" ברצונ� הקדו� של הגברי� –  ולמעשה המבנה המדיני כולו– את הטענה שמוצא מבנה המשפחה הפטריארכלי (1972
פי תזה זו  על. כל זאת כדי שיוכלו להוריש את קנייניה� לזרע� הפרטי, למשטר את הפריו� על מנת לדעת מי ה� צאצאיה�

 את ג�ברי שמתו  תשוקתו לשלוט שעבד את הטבע ומתו  תשוקתו להנציח את שררתו שעבד לא היה זה אלא האגו הג
בכ  אי� ספק :  ואמנ� יש לה יסודות איתני� במציאות,מאז שהוצגה הפכה תזה זו לאב� יסוד בהגות הפמיניסטית. האשה
אלא שאנגלס . י� מאב לב� קשר ישיר בי� מבנה המשפחה המונוגמי והפטריארכלי לבי� היכולת להוריש קניינשישנו

פשר המבנה הפטריארכלי להוריש לא היו קנייני� גשמיי� בלבד אות� ִאשהקנייני� : מתעל� מעובדה משמעותית אחת
, שבמקו� לגלותו מחדש מדי דור היה נית� כעת ללמדו לבני�, פילוסופי וא( אמנותי, מדעי,  ידע טכנולוגי:רוחניי�אלא ג� 

, כמו כ�. שחתר לקד� את האנושות, נעלה יותר, נו מתחשב באפשרות שלצד האגו פעל כח נוס(אנגלס אי. ברו ולשכללוולצ
 האמינה בהשתלבות אורגנית ,אליה נשא אנגלס את עיניו כאל מבנה חברתי טבעי ושיתופי אידאלישהמטריארכלי�ת 

כ  ב� של הדורות הקודמי� ו כל דור היה צרי  לשכפל את דפוסי הריטואלי; מטבעהשמרניתבמחזורי הטבע ולכ� היתה 
המבקש לחרוג אל מעבר לתכתיבי הטבע ולהרחיב את , דמההִקאידאל . להביע את הזדהותו ע� הסדר הקוסמי הנצחי

והופיע על במת ההיסטוריה רק בזכות העברת מרכז הכובד החברתי מדמות הא� , נעדר ממנה כליל, תחומה של רוח האד�
אנגלס מגנה לא ש מהפכת הבעלות הגברית לולא. י לאידאל הקו הפרוגרסיבילדמות האב ומאידאל המעגל הרקורסיב

היתה האנושות מתקדמת כלל מנקודת מוצאה כחברה שבטית ולא היתה מעלה על דעתה לפתוח ערוצי תנועה חדשי� 
 .לא היתה מתחילה, לי� אחרותיבמ, ההיסטוריה עצמה. הפורצי� אל מעבר למוכר

היסוד הטוב . "1): 7' עמ, ש�(ספרה בשני ציטוטי� המקבילי� במדויק לשתי טענות אלו בובואר פותחת את % סימו� דה 9
יש . "2; )פיתגורס" (את החוש  ואת האישה, והיסוד הרע ברא את התוהו ובוהו, את האור ואת הגבר, ברא את הסדר

 ).בר%לה%פול� דה" (די� ג� יחד% שכ� ה� שופט ובעל, להתייחס בחשד לכל מה שכתבו גברי� על נשי�
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 ,'הגברי� וכקשורות בגשמיות וכו� הכופרת באפיו� הנשי� כשונות באופ� מהותי מ, הטענה הראשונה

  .הוא לא אישר אלא בחר דווקא לבקר

חיני� בי� א� לא מב; לדמיו�לא חייב להיות מאבק , טענו ההוגות החדשות, לשוויו�המאבק   

ידי הנשי� וממילא משמרת על  הגברי� לחיקויבו השוואת הנשי� לגברי� הופכת שהשניי� נוצר מצב 

שכ� למרות שנשי� , הדבר משחק כמוב� לרעת הנשי�. את עול� הערכי� הפטריארכלי במקו� לפרקו

מבלי ו, ה� ממשיכות לפעול במסגרת כללי משחק גבריי�, רבות נעשות פעילות ומשפיעות בזכותו

את האפשרות לחולל שינויי� עמוקי� יותר במרק� התרבותי  משי� מחזקות אות� ומחלישות

, בניסיו� להשתוות לגברי� במגרש� שלה� איבד הפמיניז� את האיכויות הנשיות הסגוליות. בעתיד

המהפכה , א� איכויות אלו תטושטשנה ותודחקנה. ולכ� זרק את התינוק ע� המי�, כ  נטע� כעת

 את דפוסי ול�א, היא אמנ� תשיג שוויו� זכויות פורמלי: סטית תטביע חות� שטחי יחסיתהפמיני

  . תותיר כמות שה�,ה� שורש אפליית הנשי�% שה�,החשיבה הפטריארכליי�

.  המודה בקיומ� של הבדלי� מהותיי� בי� המיני�פמיניז� מהותניכ  צמח לו בהדרגה   

 , ובמקו� המודל הפמיניסטי הראשוני;שוויו� ות ובאי שדגל בשונ,במקו� המודל השוביניסטי המוכר

�הוא גרס שיש . שוני� א  שווי�ביסס זר� זה מודל חדש שדגל באידאל של , שדגל בדמיו� ובשוויו

א  לא על חשבו� האיכויות הנשיות , להמשי  את המאבק הפמיניסטי לשוויו� חברתי בי� נשי� לגברי�

שחזור אלמנטי� מסוימי� של הפטריארכליות והכרה היה באופ� אירוני פירוש הדבר . המיוחדות

אפיו� השוני לא יבוסס עוד ההבדל הקריטי היה שהפע� . מחדש בחשיבות השוני בי� גבריות לנשיות

 �על נקודת המבט הגברית בלבד אלא יעניק לנשי� את ההזדמנות להשמיע את קול� ולהשתת( באופ

  . פעיל בהגדרת� העצמית

של , מעודנת יותר, המהותנית בי� המיני� היתה כרוכה בביקורת חדשההשיבה אל ההבחנה   

העיוותי� שחוללה העדשה �  בניסיו� לברור את נקודות האמת שלה� מ,הקטגוריות הפטריארכליות

, ליצר,  כלומר לחומר–אכ� קשורה יותר לעול� הזה  האשה: כ  בער  נראה המהל  החדש. הגברית

 .שיש לדכאו אלא טוב מסוג אחר שיש לטפחו" רע" הזה אינו דבר  העול�ול�א –' לזמ� וכו, לגו(

לא היו שגויי� , ע� עכשיוכ  נט, המאפייני� שהוצמדו למישור האימננטי של המציאות בידי הגברי�

�ה� תיארו את הגשמיות על דר  השלילה בלבד כבעלת מגרעות : צדדיי� חד אלא פשוט לחלוטי

,  א� יסופר צדו השני של הסיפור ודיוקנה של הגשמיות יושל�ול�א. לעומת הערכי� הטרנסצנדנטיי�

היא תתגלה כמשהו שנשי� לא צריכות להתבייש בזיקה הפנימית שלה� אליה אלא דווקא להתגאות 

לאינסטינקטי� , למקצבי� הפנימיי� של הטבע, בושת� של נשי� על היות� מחוברות לגופ�. בה

.  כלומר בזלזול ובבוז–דר  העיניי� הגבריות ונות אלו נובעת מכ  שה� מביטות על תכ' אמהיי� וכו

שנשי� תוערכנה כ  , נעלותכנה אות� תכונות ממש כיקרות וימשתושל� מהפכת הערכי� הנשית תתגל

�  .על שה� ניחנות בה

" תרציונלי� אי"ה. כ  הובנו מחדש כמעט כל האפיוני� השליליי� שהוצמדו בעבר לנשי�  

הובנה " היסטריות"כאו א( " דעת קלות"כ, "תרגשניֹו"גינה הוגדרו כבששנשי� תמיד הואשמו בה ו

בשל . ידע פנימי או אינטליגנציה רגשיתכעת מחדש כעיוות של תכונה נשית חיובית שעדי( לכנותה 

 שה� נכשלו מלהכריע מכיוו�, מבחינה מוסרית" פחותות"נשי� ג� כו שנתפרציונליות מדומה  אותה אי

 רב ג� תכונה זו הובנה מחדש כהגדרה שגויה של מעי� ול� א.ילמות מוסריותמשמעי לגבי ד באופ� חד

ג� .  היכולת להכיל ולבטא אמפתיה כלפי נקודות מבט שונות ולנסות לגשר ביניה�– ממדיות מוסרית

הגסה שנשי� היו כביכול משוקעות בה יותר מגברי� הוגדרה מחדש לאור הדימוי החיובי " תגשמי�"ה

באותה רוח פרשנית החלו להבי� מחדש את . ולמקצבי� הטבעיי� אורגני יותר לגו(כחיבור של הטבע 
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האשה בזולת כיכולת גדולה " תתלותי�"את ; ליצירתיותהנשית כסוג של נטייה מיוחדת " תיצרי�"ה

 וכ� מד הזמ�למשל האשה כרגישות גבוהה " אי היציבות"את ; אישית בי� התקשרותיותר של 

   10.הלאה

היא . י� של הפמיניז� המהותני חרגה הרבה מעבר לתחו� היחסי� בי� המיני� מהפכת הערכ

השקפה לפיה , נישאה על גבי גל שהביא עמו השקפה חדשה לגבי טבעה של המציאות הגשמית בכלל

מבטא הרחבה של  מהל  זה .הטבע איננו רק רע ואפל אלא צופ� בחובו תבונה עמוקה ונסתרת

, הגו(, מעמד החומר –מהפכה במעמד האימננטיות בכלל  ללכהפמיניז� ממהפכה במעמד האשה ל

  . הרגש וכדומה, היצר

, הטבלה שלהל� מבוססת על כתבי� רבי� של הוגי� והוגות פמיניסטיי� בעלי גישה מהותנית

  : משתלבות זו בזו, א( שה� שאובות מדיסציפלינות רבות ומגוונות, שהתזות שלה�

  

  

 תודעה נשית  תודעה גברית 
 מעגלי%יוניושו%אופקי ויוק%ררכייהי%אנכי טגוריותציר ק

 אורגניסטית, הוליסטית, סינתטית ניסטיתמכ, אטומיסטית, אנליטית חשיבה
 פנימי%חווייתי חיצוני%אמפירי ידע
 משמעיות רב, עמו�%מוב�, לינארית לא משמעיות חד, מובח�%מוב�, לינארית לוגיקה

   

   

 ל� נשיתעו תמונת עול� גברית תמונת 
 11שיתו(, סימביוזה, השתלבות ניצול, ריסו�, כיבוש יחס לטבע

 12)רציפות(הזולת כסובייקט , האני כחסר )נבדלות(הזולת כאובייקט , האני כשל� אתה� אני
 13מגלה, מכיל, דמוקרטי, פתוח מעצב, תובע, דידקטי, סמכותני חינו�
 14 באופ� טבעי מתו  האידהאני מתגלה אגו צרי  לעצב את האני פרס� פסיכולוגיה
 15ריבוי צירי ערכי�, חומלת ציר ערכי� אחד, שופטת אתיקה
 16תלויות זו בזו, יחסיות, אמתות מתהוות בדידֹות, מוחלטות, תות נצחיותאמ פילוסופיה
 17ליברליז�, דמוקרטיה שיז� פ, אבסולוטיסטיתמונרכיה  פוליטיקה

  
  2טבלה     

  

  

                                                      
10  � ללא ספק – מאגיה וכישו(הפמיניז� המהותני אפילו הסביר מחדש את הקישור האסוציאטיבי בי� נשי� לבי

ה שטחית וחיצונית של שהוא הוב� כעת כתפי. הסטריאוטיפ הארסי ביותר וזה שהסב את הסבל הגדול ביותר לנשי�
חיבור למקורות עוצמה שמקור� , יכולת שכנוע רגשי, הבנה אינטואיטיבית של מצבי�: סגולות נשיות ממשיות וחיוביות

כסוג אותנטי הפרשנות החדשה מבינה את פולקלור המכשפה לא כתוצר של חרדות גבריות אלא . מודע וכיוצא בזה בתת
טלוויזיה , קולנוע, ערכי� זו בלבד הולידה מבול של� של יצירות ספרות הפיכת. בעיני גברי� ע�ות שרקשל נשיות טבעית 

 .  ומציגות באור חיובי ומוש  דמויות של מכשפות המשתמשות בכוח� לטובהבשיקו� דימוי המכשפהמוזיקה העוסקות ו
  .Carolyn Merchant, The Death of Nature (San Francisco: Harper & Row, 1980):  ראו למשל11
12�  .)1995, ספרית פועלי�: אביב% תל(בקול שונה ,  קרול גיליג
גישתו של רוסו הנחתה את . אק רוסו'ז% א�'ו� לוק וז' שתי גישות חינוכיות אלו בהתאמה בידי גיוצגות מ בעת החדשה13

 . המהפכה הפמיניסטיתמחוללות  יד ביד ע� ושצעד, מחוללי מהפכת החינו  הליברלי והפתוח
 Phillip: ראו). וזה ובראו�מרק, בעיקר ריי (' פרוידיאני�% נאו' הנגדה זו ניכרת בפערי� בי� פרויד לבי� ממשיכי דרכו ה14

Rieff, The Triumph of the Therapeutic (Chicago: University of Chicago Press 1987) .הפסיכואנליזה בגרסתה הנאו%
  . פרוידיאנית היתה לאחד המרכיבי� המרכזיי� של הפמיניז�

15 �מסת בי� השאר ע� הגדרותיו של קוהלברג בו היא מתפלאשר , )12ראו הערה ( תחו� זה ג� הוא מרכזי לספרה של גיליג
 � .E: ראו ג�. המבוססי� על הפרספקטיבה הנשית' מוסריות'לגבי התפתחות מוסרית ומציעה קריטריוני� חלופיי� לאבחו

Frazer & J. Hornsby & S. Lovibond, Ethics: A Feminist Reader (London: Blackwell,1992). 
 בעיקר – 'רציונליסטי�'לפיה מהויות פילוסופיות ה� נצחיות ה� בעיקר הפילוסופי� השה ש מייצגיה המודרני� של התפי16

לפיה מושגי� מתהווי� באופ� הדרגתי על פני זמ� הניחו שה שאת יסודותיה של התפי. שפינוזה ולייבני", דקארט
�ווייטה,  בעיקר הגל– 'אבולוציוניסטי�'או ' התפתחותיי�'הפילוסופיי� המכוני�  �לשיטת� של האחרוני� . דברגסו

 . ועל ההגות הפמיניסטית בפרט בכללנודעה השפעה גדולה על הרעיו� של הבניה חברתית
, %17 הקשר בי� אבהות לבי� מונרכיה פורט בחיבור התמיכה לרעיו� המלוכני שכתב רוברט פילמר במאה ה17
 :Robert Filmer, Patriarcha, Oxford( ביתו היוצר אנלוגיה בי� שלטו� המל  על מדינתו לשלטו� האב על, "היפאטריארכ"

Blackwell, 1949 .( ב, מרי וולסטוקרפט, חוזקה במאה הבאה בכתבי ההוגה הפמיניסטית הראשונהזו הקבלה� המהפכה זמ
 Mary Wollstonecraft, "Vindication of the Rights of( הפע� כדי להתנגד למלוכה ולתמו  בשלטו� עממי ,הצרפתית

Women", in: The Works of MW, vol. 5, London: Pickering, 1989 .( 
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 לעיל כ  שהעמודה הימנית כא� מקבילה 1 במובני� רבי� לטבלה טבלה זו דומה, כפי שנית� לראות

במעבר מהטבלה ש אלא .לשורה העליונה ש� והעמודה השמאלית כא� מקבילה לשורה התחתונה ש�

והפ  ' מבפני�'האג( הנשי של הטבלה הואר לפתע : יה התחוללה תמורה משמעותיתיהראשונה לשנ

' אחרת'הנשיות הפכה מ. משמעות ומסר, וכ� פנימיממשהו שהוגדר על דר  השלילה למשהו בעל ת

 1הסיבה לתמורה זו היא שטבלה .  והיא כבר לא סותרת את האג( הגברי אלא משלימה אותו,לעצמית

מאפייניה של נוסחו  2ואילו בטבלה , משקפת את נקודת המבט הגברית על מהות ארכיטיפ הנקבה

�  . התודעה הנשית בידי הנשי� עצמ

ה מסקנה מנ מערכת המושגי� של הפמיניז� המהותני הרי שנגזרת מא� מקבלי� את    

המודרניות לא זו בלבד שהפמיניז� הוא מהפכה מודרניסטית אלא שבמוב� מסוי� : מרחיקת לכת

  נית� להבי� את מהפכת החילו� של העת החדשה כמהל  היסטורי רחב18.היא מהפכה פמיניסטית

הייררכית בפרדיגמה %ה המבוססת על חשיבה גבריתפרדיגמת חשיבמוחלפת בהדרגה בו אשר היק( 

   19.שוויונית%המבוססת על חשיבה נשית

  

  תאולוגיה פמיניסטית

המפרשת , ישנה של מהות התאולוגיה%הקשר נשע� על הבנה חדשה? מה הקשר בי� כל זה לתאולוגיה

 בחוגי האקדמיה למשל מוער  היו� מחדש. אותה כמבטאת את תשתית החשיבה האנושית בכלל

הצפונות " התאולוגיות הסמויות" ומחקרי� רבי� תרי� אחר ,מקומו של השיח התאולוגי

ה המנחה שהתפי. פסיכואנליזה ותאוריה ספרותית, בדיסציפלינות חילוניות לכאורה כגו� פוליטיקה

בדי העומק של ומחקרי� מסוג זה היא שתהלי  החילו� של המאות האחרונות לא שינה את ר

כאשר חדלנו להאמי� בתאולוגיה מסורתית הרי . תרנו כולנו אנשי� דתיי� במהותנו נו�בהו, נוותינפש

לפי גישה , השיח התאולוגי. בתאולוגיה אחרת, מודע ג� א� באופ� בלתי,  התמלא,פנוישנותר שהחלל 

באמצעותו נית� לחשו( את שהוא למעשה השיח המעמיק ביותר , למרות שהוא מופשט ואזוטרי, זו

  . כלשהו שדה חשיבה הנחות היסוד של

, נחה תאולוגיה כזו, שהפמיניז� הוא כאמור חלק ממנה, ג� בבסיס מהפכת השיבה לטבע

הסיבה לכינוי היא שבמובני� רבי� מבטאת תאולוגיה זו שיבה לתודעה . "ניתאפג%אונ"המכונה 

ר כלומ, הקדומה שהאמינה שהכוחות האלוהיי� שורי� בתו  העול� ואינ� חיצוניי� לוהאלילית 

ניות הישנה לחדשה הוא שהראשונה התקיימה אעיקר ההבדל בי� הפג. רנסצנדנטיי�אימננטיי� ולא ט

ני�ת היו� א ואילו החברה המחדשת את הפג20,בעול� פוליתאיסטי שטר� הכיר את המונותאיז�

היא צופה ולכ� , נראה עול� אחדותי ובלתי בה� כ�ונה נפשה אל בוראש העושה זאת לאחר אלפיי� שנ

דימוי : ניאאיז� פגמונותאת התוצאה נית� לכנות . איז� המוטמעת בהטבע מבעד לעדשת המונותב

ה זו שתכלית האד� לפי תפי. ית ענקית אחתקישות אלויהטבע לא כְסַב> של אלי� וכוחות אלא כ

                                                      
 אי� לדעתי סתירה בדבר שכ� הפוסטמודרניות היא ול�א,  הדבר אולי ניכר יותר בפוסטמודרניות מאשר במודרניות18

הוא לרוב בעצ�  postmodernism%ה, כפי שציינו כבר מספר הוגי�. לא מרידה בהו של המודרניות המשכהה רבבמידה 
mostmodernismאת המגמות הליברליסטיות של המודרניות �  .  המקצי

לפיה המהות הנשית קשורה כבחבל אשר  של הפמיניז� המהותני יוטענותמ אפילו קביעה זו גופא משתלבת ע� אחת 19
� . ומתגלה דר  התפתחות והבשלה בתו  הזמ�,טבור בממד הזמ

 .ב%ות עבודת כוכבי� א אהלכ, משנה תורהראו . הכיר ושכח, �" או לפי הרמב20
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 במעבה –דבק באל טרנסצנדנטי חיצו� אלא להתחבר לאלוהות אימננטית השורה בפני� יאיננה לה

  21.ו  הנפשהטבע ובת

כי הוא שהאלוהות "ני למונותאיז� התנאאיז� הפגמונותהבדל משמעותי נוס( בי� ה

% נאוכא� נעו" הקשר בי� התאולוגיה ה. א�נית אינה מתוארת כדמות אב אלא כדמות פגהאימננטית ה

 ,ת עול� אחת ויחידהשמדובר למעשה בתפי:  אנו חותרי�ואלישנית לתאולוגיה הפמיניסטית אפג

 22, פולחני טבע ופריו� עתיקי�בנושאבהסתמ  על מחקרי� . את הבריאה לכדי אלה גדולההמאליהה 

 ועל תאוריות פסיכולוגיות בדבר הרבדי� הפרימיטיביי� של 23על מיתוסי� קדומי� שנשתמרו

". האלה"או פשוט " הא� הגדולה", "אלת האדמה" העניקו לה רבי� את השמות 24התודעה האנושית

המבטא השתלבות כשווה בי� שווי� במסגרת , צורת הרח�, המעגלא סמלה של השקפה זו הו

 המשכו פואפמיניסטית היא א/ניתאפג% התאולוגיה הנאו25.המחזוריות המושלמת והמאוזנת של הטבע

לאחר שזה השיב לאשה את איכויותיה ; הישיר של הפמיניז� המהותני והרחבתו לשדה הדת

ק( לגבי האנושות  ארכיטיפ דתי הָ?– שות רוחנית לגמריהרוחניות באה זו ורוממה את הנשיות לכדי י

  . כולה

אלא , פולחני האד�בי� פולח� האלה הוא הקדו� והטבעי מ, לפי התאולוגיה הפמיניסטית

המירו  חברות אלו 26.אחזו באידאל הגיבור הלוח�שבידי חברות פטריארכליות בהדרגה שהוא הוחל( 

 המבטא מלחמה בטבע וחתירה – החרב והגבריות, תצורת החני – הקואת אידאל המעגל באידאל 

אידאל הגבורה וכיבוש הטבע התווה מעי� תנועה : למהפכה זו היו ג� השלכות נפשיות. ליעדי� חדשי�

, כ  נטע�, בהמש  דרכה. מודע הייצרי והכאוטי%פנימית של השתלטות כוחות השכל והסדר על התת

את פילוסופיית הפרישות של , ל היהדות והנצרותייצרה הפטריארכליות את האל הזכרי והמצווה ש

�את אידאל הנזירות של הסטואיקני� ולבסו( , את אלוהי הרציונליות של אריסטו, סוקרטס ואפלטו

אותו אנו חיי� היו� הוא תרבות תעשייתית שהתוצר הסופי . את המדע והטכנולוגיה המודרניי�

 הממיטה על עצמה בהדרגה ,ל הנפש הטבעיתורציונליסטית המנוכרת לריתמוס הטבעי של העול� וש

שיספה את אמא , ני�אפג%נאואומרי� ה, חרבו השלופה של האד� השולט. אסו� אקולוגי ורוחני

עד לניצחו� מחשבת הזכר על תודעת %גל, של המודרניותמדמ�  והיא נעוצה עדיי� בלבה ה,אדמה

  .הנקבה

להשיב , מעגלי של הנפש%ד הנשיתאולוגיית השיבה אל הטבע היא ניסיו� לגעת מחדש ברוב

 הלוקחי� בה חלק אינ� 27.לחיי� את עצמות המיתוס הקבורות תחת בנייני השכל שהקי� האד�

                                                      
יונג וקמפבל ראו את האלילי� .  לכ הוז( קמפבל היא דוגמ'יונג ושל תלמידו וממשי  דרכו ג. ג. תמונת העול� של ק21

מסכות של ארכיטיפי� אוניברסליי� הקיימי� ברובד המיתי של הנפש האנושית כוהמיתוסי� המגווני� כביטויי� או 
הוא ביטוי מיתוס אוניברסלי חיפוש זה אחר "). מסכות האל"גיות ברחבי העול� נקרא ספרו הגדול של קמפבל על מיתולו(

  ).האוניברסלית(דר  עיני הנצרות ) המיתית(מובהק לשיבה אל הפגניות 
. באכופ�, %19 הראשו� שניסה לשחזר את קיומה של חברה מטריארכלית קדומה במערב היה החוקר הגרמני ב� המאה ה 22

  .J.J.Bachofen, Myth, Religion and Mother Right, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1967): ראו
הוד  (האלה הלבנה, גרייבסרוברט .  Robert Graves, White Goddess [1948] (New York: Vintage Books, 1958): למשל23

�  ).2002, אסטרולוג: השרו
 .Erich Neumann, The Great Mother [1963] (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991):  למשל24
 ).2000, ס"תש, כרמל: ירושלי� (מיתוס השיבה הנצחית, ה'מירצ, אליאדה:  ראו25
לניתוח הקלסי .  הוא שיקו( לכיבושי� מסוג זה,ביוו�, התחלפותה של התרבות המינואית במיקנית ולאחר מכ� בדורית 26

  .J.E.Harrison, Themis ([1912, 1927] Ohio: World Publishing, 1962) :מראה של כיבוש זה ראושל המיתולוגיה היוונית כ
תנועה רחבה . %19 חזו� השיבה לטבע קיבל את ניסוחו התאולוגי המגובש ביותר בחוגי הרומנטיקה הגרמנית של המאה ה27
פוליטית והשני % ימי� המפה התרבותית האחד ל– שלחה שני ענפי�, משוררי� וציירי�, שכללה עשרות סופרי�, זו

, סוציאליסטית%המפלגה הנאציונלהענ( הימני הוא . %20 שנודעה לה� השפעה גדולה על המאה ה– לשמאל3
ניסחו אלפרד רוזנברג וא( היטלר עצמו בהשראת ש(שהאנטישמיות שלה ניצבה בלבה של משנה תאולוגית מקיפה 

בחיסול רעיו� הבורא המונותאיסטי לטובת תאולוגיה של טבע אוטונומי ובלתי שדגלה ) ניטשה ואחרי�, ואגנר, שופנהאואר
�שכללו את תנועות ,  בארצות הברית"שמאל החדש"ותנועת ה הנגד של ההיפי� תרבותהענ( השמאלי הוא . מרוס
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יותר מזרמי� , ניתאפג%נאוזהו הפלג הנשי של התנועה ה,  ע� זאת28. א( לא רוב� נשי�;בהכרח נשי�

העובדה ששתיה� : סטיתהמבטא את הזיקה העמוקה השוררת בינה לבי� ההתעוררות הפמיני, אחרי�

%נאוואילו הבנשי� תמקד אמנ� מ הפמיניז� .קול נשי מושתקפני השטח  לאמבקשות להעלות 

 וביקשה אלת הטבעיי� לדמותה של ת אול� התאולוגיה הפמיניסטית איחדה את הש,בנשיותניות אפג

 הסגולי הגנוז ה� כביטוי לכוחפ של הטבע בכלל להופכה לדמות מעצבת בחיי� המודרניי� ה� כארכיטי

  29.בכל אשה ואשה

  

  שני מיני התאולוגיה הפמיניסטית

מצד אחד : מבי� זרמיה השוני� של התאולוגיה הפמיניסטית נית� להבחי� בי� שתי גישות עקרוניות

 ,)יסוד נקבי דומיננטי ( ללא אלאלההדוגלת א  ורק בקיומה של ) שלטו� א� (מטריארכליתה שתפי

המאזני� ) ער %יסודות זכרי ונקבי שוי(אל ואלה דוגלת בקיומ� של  השוויוניתה שומצד שני תפי

  . ומשלימי� זה את זו

דת : התאולוגיה המטריארכלית מבקשת להחלי( את הדת הפטריארכלית בתשליל3

מטרתה של תאולוגיה זו היא עקירת� מהשורש של דפוסי . האימננטית" אלה"שבמרכזה עומדת ה

י אלפיי� שנות פטריארכליות נוצרית והשרשת� של דפוסי� החשיבה וההרגשה כפי שעוצבו ביד

העול� הזה מוצב : כל צירי הערכי� מתהפכי� כא�. חדשי� שיעצבו את המילניו� הנשי המתהווה

השאיפה היא ליצור חברה . 'הזמ� במקו� הנצח וכו, החומר במקו� הרוח, במקו� העול� הבא

מבקשות אשר תחרותית %החשיבה הגבריתהמשוחררת מעול האידאולוגיות ההרסניות שמייצרת 

השונות תחלי( ' יותוקו'את האידאולוגיות הגבריות ה. לח� זו בזו ולכפות עצמ� על המציאותילה

. ות כמשלימותשבה הכל מחובר להכל וכל נקודות המבט נתפר שא' מעגלית'חשיבה הוליסטית נשית ו

את , הגו(את , תשחרר את הטבעהיומי� ו המרת האל באלה תחסל את הדיכוי הפטריארכלי עתיק

 שאינה ה השל� ע� כינונה של חברה חופשיתהיא תגיע למימוש. היצרי� ובעצ� את החיי� עצמ�

מכפיפה עצמה לערכי� אידאליי� מוחלטי� והחיה חיי� המתעצבי� מאליה� מתו  הקשבה ליצרינו 

   30.הטבעיי�

                                                                                                                                                              
 שהיגרו ושמנהיגיה הרוחניי� היו כמעט כול� אינטלקטואלי�, גלובליזציה המהפכה המינית והאנטי, המודעות העצמית

 המשפחתי המשות( של הרומנטיקה הלאומית �מוצא). הרברט מרקוזה ואחרי�, וילהל� ריי , כגו� פרי" פרלס(מגרמניה 
 עיו� ביקורתי בתרבות פופולרית ול�א, של הנאצי� ושל הרומנטיקה האוניברסלית של ההיפי� חומק מעיני רבי�

ראו למשל סרטי הקולנוע (שי� ותולדותיו מסגיר אותו י השאמריקאית העוסקת בתוצאות הליברליז� הקיצוני של שנות
בה� צצי� אלמנטי� נאציי� מפורשי� בלב לבה של החברה ש, ועוד" אלפנט", "גברי� בחלל", "אמריק� ביוטי"

דמות מרכזית שהשפיעה באופ� ישיר ג� על הנאציז� וג� על השמאל החדש ). האמריקאית הליברלית והשבעה
 .היא הפילוסו( הגרמני וחבר המפלגה הנאצית מרטי� היידגר,  מובהקת אחתהגמא� לתת דו, האמריקאי

%צופ� דה"המכר העולמי שלו % גבר בש� ד� בראו� שרבאהדובר המצליח ביותר שנמצא לה בשני� האחרונות הו, למעשה 28
 .אינו אלא מניפסט שיטתי ומנומק של תאולוגיה פמיניסטית המתחזה לרומ� בלשי" י'וינצ

" תודעה האקולוגית"או ה" פמיניז�%אקו"הזרמי� המרכזיי� של התאולוגיה הפמיניסטית כמו תנועת הכמה מ 29
("Ecology of Mind")שהיא בעיניה� ג� ( שיבה – מהפכה תודעתית כללית לל מנסי� להרחיב את המהפכה הפמיניסטית לכ

אל התודעה הנקבית ,  רצונו עליומהתודעה הזכרית הרואה את האד� כנבדל מהטבע ומצדיקה את השלטת) התבגרות
" אורגנית"ו" מכנית"הרומנטיקה כינתה שתי גישות אלו כ. הרואה את האד� כחלק מהטבע וקוראת לו להשתלב בו

 ". אקו"ותודעת " אגו"תאולוגי החדש ה� מכונות תודעת % בשיח האקו; בהתאמה
לדיילי בקיאות גדולה בתאולוגיה . י דייליזר� זה היא ההוגה האמריקאית הרדיקלית מרב אחת הדמויות המרכזיות 30

באירוניה מודעת . א  כאנטיתזה שלה, והיא בונה את התאולוגיה שלה לפי קווי המתאר של הכנסייה הנוצרית, קתולית
 שאינ� אלא הערכי� –חטאי� האסורי� לפי הנצרות הומצהירה שברצונה לחטוא בכל " מכשפה"היא מכנה עצמה 

 Mary Daly, Beyond God the Father (Boston: Beacon Press, 1973); Gyn/Ecology:ראו.  שלההחיוביי� במסגרת אמונתה

(Boston: Beacon Press, 1978).  
ידועה במיוחד היא הפמיניסטית . אורתודוקסיי� של היהדות%התאולוגיה המטריארכלית חדרה לזרמי� הלא

אלא " אבינו מלכנו"ה הזכרי של "שאינו ממוע� לקב, י חדששחיברה סידור תפילה יהוד) Falk(האמריקאית מארשה פאלק 
% האמונה בעי� העול� היא למעשה כפירה בדואליות של בורא.  דמות מיסטית נקבית הזהה ע� הטבע– "עי� העול�"ל
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, כפסולה" גברית"אנכית ה יש לשי� לב לכ  שא( על פי שגישה זו מזהה את החשיבה הול�א

 מתווה ג� היא תנועה ,כמוה. אותה ופשוט הופכת את הערכי� על ראש�משמרת היא למעשה 

אל עבר יעד טרנסצנדנטי ) התרבות הפטריארכלית המודרנית(לינארית מנקודת מוצא אימננטית 

ומר כל,  הוא אידאל בלתי מושגהעבורבשא( שכולו אימננטיות הרי ש, תרבותי%הטבע הטרו�(

 לנצרות אינה משנה את העובדה ששני המסלולי� כיהעובדה שהיא נעה במסלול הפ). טרנסצנדנטי

משכפלת את השגיאה תאולוגיה פמיניסטית מסוג זה למעשה . כאחד מתוחי� על פני אותו ציר אנכי

התעלמות מקולו של המי� : אותה שגיאה שהפמיניז� הוק� כדי לתקנה, הגדולה של הפטריארכליות

נשית מעי�  כ  גולשת חשיבה לקתה בהתכחשות לנקודת המבט הנשיתכש� שהחשיבה הגברית . רהאח

 להשלי�מהפכה פמיניסטית שאינה מנסה . תותיה של נקודת המבט הגבריתזו להתכחשות דומה לאמ

 עצמה ולכ� ה כופרת בטענת היסוד שלאותה בחשיבה מסוג חדשלהחלי( את החשיבה הגברית אלא 

  . האינה מהפכה שלמ

קרו� יבו יש ג� עש המציירת עול� השוויונית היא התאולוגיה הפמיניסטית שונה לכאורה

לפי גישה זו . י� שניה� כחיוביי� וחיוניי�שהנתפ") אל("קרו� טרנסצנדנטי יוג� ע") אלה("אימננטי 

 � היא שוללת. כ  להבטיח את השמעת כל הקולותבבו כול� מכובדי� וש' מעגל הקשבה'יש ליצור מעי

אינטגרציה זו אינה . � ומבקשת לעשות אינטגרציה שלהי�המוכר' קיצוניי�'קטבי� האת הבחירה ב

 היא כ� מנסה להיות ערה ול�א, ברציונליות ובטכנולוגיה שיצרה הפטריארכליות, כופרת בתרבות

  ושלשל הטבע" אמהית"יש לחייב לפיה ג� קבלה . לנזקי� שה� גורמות לטבע ולנפש הטבעית

בקיי� וחתירה אל עבר יעדי� " אבהית"הסתפקות   וג� אי, והשתלבות בתוכ��כמות שההמציאות 

רוחניות " של ההדבר מתבטא בניסיו� לעודד את פיתוח. חדשי� התובעי� התגברות והתקדמות

גישה זו ניצבת  במרכז .כשני צדדי� משלימי� של הוויה אנושית שלמה" רוחניות נשית"לצד " גברית

מחזורית %קווית גרידא וג� לא נשית%איננה גבריתנכונה לפיה התפתחות , ניתפרדיגמה אבולוציו

 כלומר מתקדמת אל הטרנסצנדנטי תו  שמירה על מרכז הכובד – ספירליתכביכול אלא , גרידא

אלא מצטר( אליה� ומשכלל , כל שלב חדש אינו מבטל או מחלי( את השלבי� הקודמי�: האימננטי

   31.אות�

בכ  שהיא מהכשל של התאולוגיה המטריארכלית  ניצלת, כ  נדמה, תיוניוהתאולוגיה השו

ויוצרת את השילוב המושל� בי� שתי , מבקשת להשלי� את החשיבה הגברית ולא לבטל אותה

 ושלמעשה תאולוגיית , א� נתבונ� בדברי� מעט יותר נראה ששילוב זה אשלייתיול�א. הפרדיגמות

� לטובת פרדיגמת ההייררכיהלת א( היא את פרדיגמת  מבט,המטריארכלית' אחותה' כמו ,השוויו

, אופקי של תאולוגיה זו סותר את מהותו של האל הזכר% השוויונישהציר ,היאלכ  הסיבה . העיגול

דמותו של אל זכר יכולה להופיע בעול� א  ורק בדמות של . אנכי% הייררכישיחסו לעול� חייב להיות 

 ומ�צב ו כאשר המל  מ�רד מכסול�א. יאות לסור למרותההמצעל  שהסמכות נעל, מעי� ריבו� או מל 

                                                                                                                                                              
, משמעות הדבר הוא.  בריאה הבוראת את עצמההיא, כפי שמעיד שמה, עי� העול�: בריאה ובהייררכיה המשתמעת ממנה

כפי שנראה בסעיפי� . א� מקבלתאלא רק אופי של , אב מצווהושאי� בה כלל פ� של , "כא�"אלא " ש�"ות איננה שהאלוה
  .הלכה לרעיו� השכינה הקבלי%אי� כא� אלא קיצור דר  עוק(, הבאי�

 ,Ken Wilber, Sex: ראו למשל. )Wilber(ההוגה הפורה והמשפיע ביותר של גישה זו הוא הפילוסו( האמריקאי ק� ווילבר  31

Ecology, Spirituality (Boston: Shambhalla Press, 2000) .ר 'הוגה חשובה אחרת בש� רוזמרי רית)Ruether( השותפה 
ונגל הפרימיטיבי של הרומנטיקה וג� לא אר" הישימו� הטכנולוגית 'הדג� שלנו איננו הג: "לרעיונות אלו מבטאת אות� כ 

שכ� בטיפוח הג� חוברי� כוחות המודעות , את הג�לטפח  ללמוד –ציווי חדש הוא מתבטא ב, במקו� אלו. של המודרנה
   .)Womanspirit Rising, p. 52(" הרציונלית וההרמוניות של הטבע והופכי� לשותפי�

מספר קהילות באר" מנהיגות תפילות . התאולוגיה השוויונית חדרה ג� היא לחוגי� יהודיי� מחו" למעגלי הדת
ג� .  א  מוסבר כשני פניה של האלוקות האחת–ה הזכרי מחד והשכינה מאיד  " הקב–כשתי רשויות הפונות למה שנדמה 

מה שמוצג כתאולוגיה הרמונית שאינה מבקשת להחלי( את התורה הגברית אלא להשלימה בתורה נשית , במקרי� אלו
  .זכרי של התורהמתורג� בפועל לסגנו� חיי� הדוחה את המחויבות להלכה ולכ� למעשה דוחה את הממד ה
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 למעשה היא בטלה ול�א, מלכותיותו אולי נותרת כתואר, בפרלמנט הדמוקרטי כחבר מ� השורה

,  ע� האלה האימננטיתבמישור אחדמרגע שהאל הטרנסצנדנטי ניצב , לי� אחרותיבמ. ומעוקרת

רות על היצרי� הטבעיי� מתגחכת נוכח האישור קריאתו להתגב. הטרנסצנדנטי�ת שלו הולכת לאיבוד

בשורתו בדבר אמת אחת ובדבר אידאות נשגבות נבלעת בשאו� ריבוי ; הגור( שה� מקבלי� מסביב

הכרוכה בהפרה מוחלטת של , הגאולה שהוא מציע; תמיד של המציאות העובדתיתמהדעות וחיובה ה

השילוב בי� , לי� אחרותיבמ.  אוטופיתנשאבת לתו  סדר הדברי� וחדלה להיות, סדר הדברי� הרגיל

בכ  שהיא .  כולל את האל הזכר למראית עי� בלבד, ליצורבקשתה שהתאולוגיה השוויונית מאָללהאל 

 את כוחו הלינארי של האל הזכר כובלת היא למעשה 'שולח� עגול' את האל והאלה סביב מושיבה

היושבי� מחצית מאפילו א� ,  עיגולעצ� הישיבה בצורת. מעגללומנטרלת את הצעתו להתעלות מעל 

   32.צחונו של המעגליאת נמראש מבטיחה , נדת קו'אגתומכי� ב

התפתחות ציור ה. ניכר ג� בשימוש שתיאולוגיה זו עושה בפרדיגמה האבולוציוניתאותו כשל (

 גדלאורגניז� המשל ל, לגמריטבעית צמיחה מדובר ב שהיא מציגה מטשטש את העובדה שיתספירלה

, תקיימ למציאות הי� חדשי� של שלב�מה שנראה כפריצת. פי תוכנית קבועה מראשלמאליו 

באמת מבטא שבירה של המהל  הטבעי בידי אינו , ושאמור למלא את תפקיד היסוד הזכרי במערכת

נית� א� רוצי� .  מהמציאות האימננטיתפי� נוסי� של רובד�הבשלתרק את אלא , כח טרנסצנדנטי

נתבעת לפעול בניגוד לכל אורכה ולעול� אינה היא טבעית א  מכיוו� ש, רלהלצייר התפתחות זו כספי

בעצמו מבלי לדעת זויות מוכל ה, המעגלהרי שלמעשה יש לסווגה תחת ציור , הפנימיותלמגמותיה 

�  .)עליו�ממקור גש ע� חידושי� ממשיי� היורדי� ולעול� אינו נפ, ושבירות כיוו

  

: תבניות בסיסיות ליחסי הארכיטיפי� של הזכר והנקבהאנו מכירי� בינתיי� שלוש , לסיכו�

השנייה דוגלת בעליונותה של התודעה ; קווית%הראשונה קובעת את עליונותה של התודעה הגברית

א  למעשה מנכסת את התודעה , "ג� וג�"השלישית מתיימרת להציע חשיבה של ; מעגלית%הנשית

 כזו שתצליח – נוספת" ג� וג�"ציע תבנית השאלה הנשאלת היא א� נית� לה. הגברית לזו הנשית

   . כל שונות�לע לשלב את הקו והמעגל

  

      

  

  

  

  

                                                      
הקולות השוני� המושמעי� . הְ@ל�ַרִליז�ת העול� של שפרדוקס השולח� העגול משק( בעיה המובנית ג� לתו  תפי 32

מתוק( מבנה השיח , כפופי� כול�, רבי� ומגווני�) נראטיבי� (סיֶ@ִרי�א( כי ה� רשאי� להציע , במסגרת פלורליסטית
על %ההכרה בקיומו ובעוצמתו של סיפר. של הפלורליז� השוויוני עצמו) נראטיב%טאמ (העל%לסיֶ@ר, שה� לוקחי� בו חלק
 �פתיחות , שכ� הפתיחות הנוצרת היא לעד פתיחות סלקטיבית, יבו פלורליז� מוחלט אינו אפשרשזה חושפת את האופ

, גמור בי� כל הסיפרי�יוצא שלמרות המאמ" לכונ� שוויו� . הנעצרת כאשר מנסי� לערער על הנחות היסוד הפלורליסטיות
המשמש ,  וסיפר זה הוא סיפר השוויו� עצמו–סיפר אחד תמיד יגבר על האחרי� ויזדקר מעליה� , או יותר נכו� בגללו

שא( שה� נמנעות משיפוטיות לגבי ערכ� של הדתי�ת , דתיי� חינו  המשלבות דתיי� ע� לא ע מסגרות"ע(העל %כסיפר
ליברלי הדוגל בריבוי %  לטובת הסיפר החילוני– דווקא משו� שה� נמנעות – משי� למעשה מכריעות מבלי, והחילוני�ת

 ).אמתות
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  ב

        מעלת הנקבה על הזכר בפנימיות התורהמעלת הנקבה על הזכר בפנימיות התורהמעלת הנקבה על הזכר בפנימיות התורהמעלת הנקבה על הזכר בפנימיות התורה

  

  

  

. ת היהדות מקו� מרכזישבביקורת של התאולוגיה הפמיניסטית על המטפיזיקה הפטריארכלית תופ

את דימוי הבורא כזכר ואת עקרו�  והיא שהביאה לעול� ,יסטית הראשונהמונותאהיהדות היא הדת ה

  . ששיחקו שניה� תפקיד מרכזי בהצדקת הפטריארכליות "והוא ימשול ב "ה

ישנ� . עבור אחדי� א( מערערת את עצ� האמונה באלוקיותה של התורהבו, חריפהטענה זו     

או שה� :  כמעט כול� סובלי� לדעתי מאחד משני כשלי�ול�א, ניסיונות רבי� להתמודד עמה

ובכ  בעצ� מבטלי� את ההאשמה מעיקרה ומסתכני� (הממד הפטריארכלי ביהדות � מי� ממתעל

או שה� נדחקי� לפרשו כשריד ארכאי שתא� את ) ההצדקת עוולות מיותרות בעיוות היהדות וכ� בב

את ההאשמה והופכי� את אחד מיסודות למעשה ובכ  מאשרי� (ערכי העבר ושכעת יש לוותר עליו 

מד פטריארכלי מהותי  מענה מעמיק וישר יותר בעיני יודה בקיומו של מ33.)רירותי לשהאמונה העברית

התמונה  אלא שהוא יציג את ,תמידמ אלא בעל תוק(  שאינו רק שריד של ערכי� קדומי�ביהדות

תה של תמונה זו היא הצג. המשנה לחלוטי� את ההקשר שלו,  זהממדבמסגרתה משתלב ש השלמה

פטריארכליי� ביהדות  להצביע על יסודות אנטי: לבצע מהלכי� רבי� במסגרתה ישש משימה מורכבת

יות איננה שלילית בפני עצמה להסביר מדוע פטריארכל; הפועלי� להשלי� ולאז� את הפטריארכליות

להבחי� בי� הפטריארכליות היהודית לבי� ;  תנאי הכרחי לקיומה של תרבות כלשהייאהאלא 

  .  ועוד,ה בתרבויות אחרותימקבילות

 להסביר את תא מבקשיה. משימה זולבמעט  ניסיו� לתרו� מתמסכ שלפניכ�מאמר שארית ה  

כאשר , הרובד החיצוני שלה,  הפטריארכלי ביהדות כשיי  בעיקר לרובד אחד של התורהממדה

 רבדי� אלו שייכי� לחכמת הנסתר היהודית. פכיי�י� נוספי� וא( הממדבדיה הפנימיי� חושפי� ור

ת המגדר היהודית ש שרק כאשר מצטרפי� אותה לרובד הנגלה נית� לדו� בתפי– ת הקבלה והחסידו–

חכמת הנסתר מכילה יסודות הדומי� לאלו של התאולוגיה ,  כמובטח בהקדמה34.בשלמותה

  . את שילוב רעיונותיה ע� היהדות המסורתיתבכ  הפמיניסטית ומאפשרי� 

  

  מפת דרכי� קבלית

. טרית וסתומה שאינה ניתנת להבנה באמצעות השכל הישרעבור רבי� נדמית הקבלה כחכמה אזוב

, המתרגמת אותה ללשו� הנפש והחוויה האנושית, אול� כאשר לומדי� אותה דר  עדשת החסידות

הדר  הטובה ביותר להבי� את התועלת שנית� להפיק . נעשי� מושגיה הזרי� נגישי� ושימושיי�

 �.  המתארות את המבנה הפנימי של המציאות�דרכי מפותמהרעיונות הקבליי� היא להבינ� כמעי

                                                      
 .ואי� צור  להביא דוגמאות מפורטות לה,  התגובה הראשונה נפוצה בי� הכתבי� הדתיי� המתפלמסי� ע� הפמיניז�33

: ראו למשל(תביה של תמר רוס ומצויה בי� השאר בכ, הסוג השני מאפיינת את זר� האורתודוקסיה המודרנית� התגובה מ
�תרבותיות במדינה יהודית %רב: בתו , "השלכות הפמיניז� על תיאולוגיה יהודית אורתודוקסית", תמר רוס ויהודה גלמ

 ). 464%443' עמ, 1998, אוניברסיטת תל אביב%רמות: תל אביב, שמיר.ר, שגיא.א, מאוטנר.מ: עורכי�, ודמוקרטית
עתידי� ישראל "לפי ספר הזוהר :  העת לגלותהה שאוב מקביעת גדולי הקבלה כי הגיעהצידוק ללימוד תורת הסוד 34

ל קבע שכיו� "האריז; )ב קכד, רעיא מהימנא" (ובו יצאו מ� הגלות ברחמי�, שהוא זה ספר הזוהר, לטעו� מע" החיי�
מייסד , הבעל ש� טוב ולבסו( נודע מכתבו של ,")ע" חיי�"הקדמה ל, הרב חיי� ויטאל" (מצוה לגלות זאת החכמה"

כתר ש� " (יפוצו מעיינותי  חוצה"ש� נמסר לו שהגאולה תבוא כאשר , שער  להיכל המשיח' עליית הנשמה'על , החסידות
 .ה לחלק אינטגרלי מהתורה בכללו  אות כלומר כאשר החסידות תגלה את פנימיות התורה ותהפ– )א, טוב
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היא מצייתת למספר מצומצ� יחסית של , א( כי המציאות סבוכה וגדושה בפרטי�, לפי הקבלה

מעט כמו שהצופ� הגנטי שלנו , מבני� צורניי� החוזרי� ונשני� לאור  חלקיה וקומותיה השוני�

 וננסה להסביר באמצעותו ,קריי� הללוהמבני� העימ� אנו נבח� כא� אחד . מופיע בכל תא ותא מגופנו

המבנה שנבח� מקופל .  בעול�את הפני� השונות של מערכת היחסי� בי� ארכיטיפ הזכר והנקבה

 כאשר את ארבע האותיות יש להבי� כמסמלות ארבעה – ה�ו�ה� י –ה " אותיותיו של ש� הויבארבע

 י�� לענייננו משמעותי אופיאול, מישורי�� הישנ� מאפייני� רבי� לכל אחד מ. מישורי מציאות

 מבטאות שני מישורי� האותיות  ואילו שתי ה,זכריי� מבטאות שני מישורי� ו% ו יהאותיות : המגדרי

  . נקביי�

 אול� הקבלה מלמדת דר  ,מאוזנת או מאונכת, ה בשורה אחת"בדר  כלל נכתב ש� הוי

הראשונות נכתבות במאוז� ושתי לפיה שתי האותיות ואשר , הרלוונטית מאוד לעניינו, נוספת לכותבו

  35:כ , האחרונות נכתבות מתחתיה� במאונ 

  
  ה  י

  ו
  ה

  

ציר : נקבהלשלושה סוגי� של מערכות יחסי� בי� זכר  ה"ויהתבוננות בסדר זה מגלה בתו  ש� ה

 צירי� אלו מבטאי� השלוש 36.ה–ו ולבסו( ציר אנכי נוס( ,ו–הלאחריו ציר אנכי , ה–יאופקי 

זה למטה ,  מעלת הזכר על הנקבה ויחס של מעלת הנקבה על הזכריחס של, ונייחס שוויבהתאמה 

 של העול� בזמ� ששתי הנגלה ולפי הקבלה שתי האותיות התחתונות משקפות את חלק. מקודמו

משמעות הדבר היא שמעלת הזכר על הנקבה גלויה וניכרת בזמ� .  שלוהנסתר את החלק –העליונות 

, נסתרלהחלוקה לנגלה ו.  סמויי� יותר ואינ� ניכרי� מידביניה�ו� שמעלת הנקבה עליו וכ� השווי

מוסר , מדרש, הלכה (חיצוניות התורה ומבחינה בי� ,קיימת ג� בתו  התורה עצמה, חשוב להסביר

משמעות הדבר היא שבחיצוניות התורה ציר מעלת הזכר ). קבלה וחסידות (פנימיות התורהלבי� ) 'וכו

מכיוו� . י מעלת הנקבה והשוויו� הופכי� למרכזיי� רק ברבדי� הפנימיי�הוא הדומיננטי ואילו ציר

, הרי שנתקד� כא� מלמטה למעלה,  אל הנסתר והחדש,שאנו מבקשי� לנוע מהנגלה והמוכר פנימה

  . כלומר מהציר הנמו  אל שני הצירי� הגבוהי�

  

  "נקבה תסובב גבר"

מבטאות את הציר האנכי המקשר , שניהה ה%ו ו, ה"הוישתי האותיות האחרונות של ש� , לפי הקבלה

 מסמלת את ההשפעה האנכית של ו. נקבי תחתו�%זכרי עליו� לבי� רובד אימננטי%בי� רובד טרנסצנדנטי

שתי אותיות אלו .  את הנקבה המקבלת מלמטההואילו ) המורגשת א( בצורת האות(הזכר מלמעלה 

 "אנפי�%זעיר"  בהתאמה המכוני�–טיפי�  כלומר דמויות או ארכי– "פרצופי�"מסמלות בקבלה שני 

מדגימה כמה ,  לעיל1המקבילה מעט לטבלה , הטבלה הבאה. "בת"ו" ב�" או לפעמי� פשוט "נוקבא"ו

                                                      
 ול�א.  להימצא מעליה ולא לצדההא אמורי הרי שה,ראשונה הה% לתמ קודי נית� לטעו� שמכיוו� שבסדר ההשתלשלות 35

ונוקטי� בבחינה , "גולי�יע"הנקראת , לכל אור  המאמר אנו נמנעי� מציור ההאצלה לפי בחינת ההשתלשלות האנכית
מיד גולי� הספירות נמצאות תיבבחינת ע". יושר"הנקראת , החיבור ביניה�מ� הבנויה מדיאלקטיקה של צדדי� ו, אחרת

וחלק מהספירות מתוארות כמצויות בקומה , יש ימי� ושמאל, לעומתה, בבחינת יושר. שמאל%ואי� יחסי ימי�, זו מעל זו
הבנוי מקווי ימי� ושמאל מנוגדי� וקו , הקבלי הידוע" ע" החיי�"בחינת היושר היא העומדת בבסיס . אחת זו כנגד זו

 – גולי�י הרבה יותר מבחינת הע–  שזוהי בעיקר בחינת היושרהצידוק לבחירה זו טמו� בכ . אמצע המשלב ביניה�
ספר (המגלמת את השקפתה הייחודית של התורה והמבדילה בי� הקבלה לבי� התורות המיסטיות של אומות העול� 

 ).י למשל עוסקי� כמעט א  ורק בבחינה זו"הזוהר וקבלת האר
36 � . זכר%אלא יחסי זכר, נקבה% יחסי זכראינו מבטא , ו� יהציר האנכי , הציר הרביעי המופיע כא
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המקבילה לעול� , האת .  בפרטובקבלהבכלל  לובש במסורת היהודית ה–ומהלבושי� השוני� שהציר 

המקבילה לעול� הרוחני ולתודעה , ואת ו ,בצורת עיגולסימנתי  ,מעגלית%הטבעי ולתודעה נשית

  37.בצורת ריבועסימנתי  ,לינארית%גברית

  

  
  

  
  
  
  
  

  3טבלה               1תרשי�        
  

  

בי� שיסודו אכ� בפער הבסיסי . ח� מציר זהוי הסמכות הקיימי� בעול� יונקי� ככל מבנ, לפי הקבלה

חשוב , אפיו� מגדרי זה. כאשר הבריאה נקבית לעומת הבורא והוא זכרי לעומתה, הבורא לבריאה

המחשתה של ישות אלוקית . 'שוביניסטית'אינו מקרי או שרירותי ואינו חלק מתאולוגיה , להסביר

יכולה ,  אלא נחה מעל ומעבר לה,ניי�אפגאלי� ה שורה בתו  המציאות Bַטרנסצנדנטית שאינה

, � נולדי� ויונקי�מכיוו� שמֵא. בחינה נפשית להצטייר א  ורק בצורת דמות אב ולא בדמות א�ְמ

,  בינינו לבי� האב.נפרד מאתנו הקשר עמה הוא במהותו רצי( וטבעי והיא לעד מצטיירת כחלק בלתי

 והוא לעד דמות מרוחקת ,ונבנה רק במאמ" בידי מרחקקטוע הקשר עמו . פער מתקיי�, לעומת זאת

ניות שטר� הכירו במקור טרנסצנדנטי לטבע וסברו שהטבע הוא אפגהדתות ה, מסיבה זו. וחֹופה מעל

  בא לבשר את קיומו "כשהתנ, מאותה סיבה בדיוק. דמיינו את העול� כנולד מדמות א�, מקור עצמו

קרו� זה תק( לגבי כל חידוש שאינו נובע יע. הוא ציירו בדמות אב,  וזר לעול�של מקור טרנסצנדנטי

אנו ניצבי� כנקבה מולו והוא מופיע מולנו כזכר המעניק : 'מלמעלה'בטבעיות מתוכנו אלא ניחת עלינו 

: לזכותוקיומו לסדר חברתי גברי הרי שהדבר צרי  להיזק( את קרו� זה חב יא� ע. לנו זרע חדש

� אלא ניצבת  שאינה שורה בפני� כֵאכרה בקיומה של אלוקות טרנסצדנטיתפשר הי� ִאשלטו� הגבר

Cבמעל כ.    

אלא שהוא החצי הנמו  ,  ולא זו בלבד, אינו אלא חצי מהתמונהה–והציר , ע� כל זאת

�, קרו� היסודי של התורה הנגליתיהוא מבטא את הע.  קצהו של קרחו� הפו  כביכול–שלה  והנגלה לעי

' הלקוחה מכתביו של ר, סקה הבאההִ@. ל אינו משק( את תמונת העול� התורנית המלאהאבל כל

מאפשרת לנו להתחיל ,  ספר התניאמחברד ו" של חסידות חבמייסדר ה"אדמוה, שניאור זלמ� מליאדי

  :לעלות אל הרבדי� הנסתרי� שמעליו

  
בראשית ברא  ":כמו שנאמר, דמו לאר"שמי� ק: אמר] בית שמאי[חד : .)חגיגה יב(ידוע מחלוקת תנאי� בגמרא 

אר" ' ביו� עשות כו ":כמו שנאמר, אר" קדמה: אמר] בית הלל[וחד ; ) אבראשית א(" את השמי� ואת האר"' כו
. ברא השמי� תחלה , וכשברא,אר" קדמה לשמי� שבמחשבה ,אלו ואלו דברי אלקי� חיי�. ) ב דש�(" ושמי�
� – על כ� שורשה במחשבה, סו( מעשהלפי שהיא  – האר"ירושו כי  פ,"סו( מעשה במחשבה תחלה" כי ,והעני

שהסו( , כי זהו הכלל. ה� אחרוני� במחשבה, שה� תחלת המעשה,  אבל השמי�.תחלת המחשבההיא בבחינת 
  38.מעשה עולה תחלה במחשבה

  
 נקודת המוצא היא מחלוקת בית הלל ובית שמאי בעניי�. קבלהרעיו� זה הוא אחד היסודיי� ביותר ב

" אר""ו" שמי�" במונחי� . השמי� לאר" או האר" לשמי�:השאלה מה קד� למה בבריאת העול�

בדבר הְקִדימה בזמ� מסתתרת שאלה הכרונולוגית  מעבר לשאלה ,ולכ�, הכוונה כא� היא לרוח ולחומר

                                                      
נית� להוסי( לטבלה עוד עמודות רבות המראות כיצד כי חשוב להבהיר שזהו מדג� מייצג בלבד של ביטויי� לציר זה ו 37

  .הוא מתבטא בתחומי� אחרי�
  .הדגשות שליה. מג ג, פרשת ויגש, תורה אור 38

 �  מח רוח תורה שבכתב אורות צורה משפיע עולמות עליוני� ה"קב א"ז/ ב

 לב נפש פה%תורה שבעל כלי� חומר מקבל עולמות תחתוני� שכינה נוקבא/ בת 

  ו

  ה
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החומר ואילו לפי בית הלל , החומרעל  ההרוח נעללפי בית שמאי : בדבר הְקִדימה במעלהתאולוגית 

הוא .  צודקי��צדדיהר הזק� מציע יישוב למחלוקת באופ� המראה כי שני "אדמו. הרוחעל עלה נ

ברובד ": מעשה"ו" מחשבה"אות� הוא מכנה עושה זאת באמצעות הבחנה בי� שני מישורי מציאות 

הסמוי ,  ברובד המחשבהול� א. כלומר נמצאת מעל לחומר–הרוח קודמת , הגלוי לעי�, המעשה

 הוא – מהותו הפנימית – שורשו הנסתר של החומר  או ליתר דיוק,החומר, שוני יותרמעינינו והרא

  :  ממחיש את הכתוב בקטע1תרשי� . רוחלהנמצא מעל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ששורשיו נטועי� , "ע" החיי�"קבלה כצמיחתו של מעי� ע" הפו  המכונה בבריאת העול� מתוארת 

כפי שבע" רגיל השורשי� סמויי� . ול� שלנובעולמות העליוני� וענפיו משתלשלי� מטה אל הע

 אלא ששורשיו של זה אינ� קבורי� מתחת לאדמה אלא .כ  ג� בע" החיי� הקבלי, והענפי� גלויי�

 שעל מנת  כמו ענ( היונק משורש רוחני גבוהכל דבר נגלה בעול� הזה הוא. שמי�ל' מעל'כביכול 

קרו� נוס( לגבי ירשי� שלפנינו וממחיש לנו עכעת בא הת. בעולמות העליוני�' לחפור 'עלינושפו ולח

ככל שמשהו חומרי ושפל במציאות הנגלית כ� שורשו הרוחני ראשוני : חוקיות צמיחתו של ע" החיי�

נראית לעיניי�  בלתי, קרו� זה חוש( בפנינו הייררכיה חדשהיע. ונעלה יותר במציאות הנסתרת

הפכת לחלוטי� את סדר חשיבות� של המסתתרת מאחורי ההייררכיה המוכרת והמ, החיצוניות

   39.הדברי�

 הא� . ה–והייררכיה ההפוכה של השורשי� מאפשרת לנו להרחיב כעת את הציר ההייררכי     

רוח ויגל� את שורשו הרוחני של להרי שעלינו להוסי( רובד שלישי שיוצב מעל ,  רוחו%  חומר ויאה

 המנת להבחי� בי� השתיי� מכני� אות� ועל , א"רובד זה מבוטא ג� הוא באמצעות האות ה. החומר

                                                      
39  �ה "הרי הגשמיות רחוקה מהקב:  נראה משונה,וחני גבוה יותרכ� שורשו הר נמו  יותר לפיו ככל שדבר מסוי�שהרעיו

הסבר אחד לכ  ? הרוחניות�  מההיא נעל, מתחת לפני השטח,  מדוע אפוא לטעו� שבעצ�–ומכל מה שאנו מזהי� כרוחני 
אחד המאפייני� העיקריי� של סול� זה הוא שככל שאנו מטפסי� . מתגלה מתו  התבוננות באופיו של סול� הנבראי�

 הלאה עד �הזואולוגי מורכב יותר מהבוטני וכ, העול� האורגני מורכב יותר מהמינרלי: מורכבי�לה כ� נעשי� הדברי� מע
העלייה במורכבות פירושה בעצ� עלייה ביכולת ההכרה ובחופש . שהוא הדבר המורכב ביותר המוכר לנו, למוח האנושי

אלא שככל שאנו . יא מבטאת קרבה הולכת וגדלה לבורא ולכ� ה,כלומר בכוחה של הנשמה לפעול דר  הדבר, הבחירה
 הפיתוי לחוש כה עצמאי ומספיק: מטפסי� באותו סול� ממש הול  וגובר ג� פיתוי שלילי המגביל את תנועת הנשמה

ואמנ� , כפירה זו מגיעה לשיאה בחטא ההאלהה העצמית. ת אי תלות בבורא וא( כפירה בקיומותחושלעצמ  עד כדי 
, במוב� זה. )]יחזקאל כט ג ["ניאני עשיִתו"המעיד על עצמו ,  המובהקת לכ  היא פרעהההדוגמ(ל רק האד� לדבר זה מסוג

 סוג של אמונה תמימה והתבטלות �גלו', זור�'שתודעת� העצמית נמוכה וקיומ� טבעי ו, דווקא ביצורי� הפשוטי� יותר
נית� א( לומר שעצ� . תר ככל שהיצור בסיסי יותר ונחות וניכר יותר ויו,א גדול משל היצורי� המורכבי�ו שה,כלפי הבורא

מהדהדת ביתר שאת את , למרות שהיא ודאי נחותה מהדברי� המורכבי� ובעלי ההכרה,  של יצורי� אלהפשטות�
, זו הסיבה לכ  שרגע המעבר מהעיר לטבע". אור אינסו( פשוט"ה שאנו מציירי� כ"פשטותו העילאית והקדמונית של הקב

 .דנו כהתרוממות רוחניתעל ימורגש , הצומח והדומ�, מעול� הְמַדDֵר לעולמות החי" מטה" תנועה בעצ� למרות שהוא
 והעפר משמש כמקור ,מצטיירי� בעינינו כמקו� הרוחני ביותר, ותשכול� רק אדמה צחיחה ואבני� דוממ, ִמְדDִַריֹות

כאשר מודדי� . )סו( תפילת שמונה עשרה בסידור, א" עברכות יז" (ונפשי כעפר לכל תהיה"ההשראה לביטול האנושי של 
 .מתגלי� דווקא כגבוהי� ביותר' נמוכי�'הברואי� ה, את תכונת ההתבטלות

  
  שורש החומר              
        מחשבה  _      
  שורש הרוח              

    _              
  רוח              
        מעשה           _          
  חומר                

  
  2תרשי�                  
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מתוארת כמעי�  שכ� היא, "אמא"פרצו(  שאנו מצרפי� עתה קרויה ג�  עליונהה.  תחתונהה%  ועליונה

יש לדמיינה כמעי� א� גדולה הנמצאת מעל ומעבר .  תחתונהה%ו ו ות רוחני עליו� שממנו יוצארח�

, לפי הקבלה. הכיל את עולמותיה� הסותרי�ומזינה את שניה� ומסוגלת ל' ניקהימ, '"בת"ול" ב�"ל

ומבטאת ) 40אישבאשה יותר ִמבניתנה ש" בינה היתרה"על דר  ה(מקבילה ג� לספירת הבינה " אמא"

�לא כעיגול  עליונה ה מסיבות אלו נצייר את 41.את היכולת להבי� טענות מנוגדות לחלוטי� וליישב

של ' מרובעת'ג� את תודעתו ה המקי( ומכיל כעיגול גדול יותר  אלא תחתונההי� לזה של ממדשווה 

להל� התרשי� החדש שנוצר לנו ותמצית הטבלה החדשה . של האשה' מעגלית'ג� את תודעתה ההאיש 

  :המקבילה לו

  

   

  
  
  
  
  
  
  
  

      4טבלה       3תרשי�                
  

  
  

אלא , נקבי שרירה וקיימת%זכרי והאימננטי% רתית של הטרנסצנדנטיההייררכיה המסו, לפי תרשי� זה

�הדיוק� הרחב יותר מגלה דרגה נוספת של נקביות המסתתרת מעל . שהיא רק החלק הנגלה לעי

 מישור זה מרומז בביטוי המקראי 42.ארכיטיפ הזכר והמתוארת כא� כשורשה של הנקביות הנגלית

). מלשו� סיבה ומסובב(' תשפיע על'ה� ' תקי( את' ה� הפירוש" סובבת" כאשר 43,"ְנֵקָבה ְ?סֹוֵבב Fֶָבר"

רגע לעובדה ל שנעלה אות� כדאי להתייחס קוד� ול� א,שאלות רבות מתעוררות נוכח התרשי�

לת מעי� תפנית עלילתית הסרת המס  מעל עול� הנסתר מחול. הפתעההפשוטה שיש כא� יסוד של 

בעול� הספרות . של ספרי הבלשי�" שרת עשה את זההמ"קצת בנוסח , סית של האד�בדרמה הקל

העל המוש   הבזויה והנחבאת אל הכלי� מתגלה פתאו� כמוח,  הדמות הנכשלת:זוהי קלישאה

עלינו לנסות , ה של המציאות עצמה כאשר אנו מבקשי� לעסוק בטבעול� א.בחוטי� מאחורי הקלעי�

�חס בי� שני הצירי� יכולה לשמש לנו כמפתח הבנת הי, כפי שנראה מיד. לגשת אליה באופ� פתוח ורענ

  .לפענוח� של חידות רבות המעסיקות אותנו

  

  טבע שני

במצבה הראשוני ' אמא טבע' מגלמת את  תחתונהה נראה כי  עליונהה ההכרה בקיומה של קוד�

הטבע נדמה כמכלול הוליסטי . המחדיר תורה לתו  העול�' אבינו שבשמי�' את ו ואילו ,נגוע והבלתי

                                                      
 יתירה בינהה " מלמד שנת� הקב– 'את הצלע] אלהי�['  הויב�' : דכתיב?מאי טעמא דרבי: חסדא' אמר ר: "ב" ע נדה מה40

 ".באשה יותר מבאיש
 את דברי אוסרי� ,לשמוע את דברי מטמאי� ואת דברי מטהרי�לב מבי�   כאפרכסת וקנה ל  עשה אזני: "ב" ע חגיגה ג41

� ". את דברי פוסלי� ואת דברי מכשירי�,ואת דברי מתירי
שורש המקבל יתגלה כעת כגבוה .  שהופיעה לעיל3 הקצרה המופיעה כא� נית� להמשי  בהתא� לטבלה 4את טבלה  42

, המכונה ג� פנימיות הלב, שורש הלב; יתגלה כגבוה מעול� התיקו�, הווונה עול� התהמכ, הוושורש הת; משורש המשפיע
 .יתגלה כגבוה מהשכל וכ� הלאה

  .ירמיה לא כא 43

 שורש הכלי� אמא

� ב
  ;שורש האורות

 אורות

 כלי� בת

  ו

  ה

  נסתר

  נגלה

  ה
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מבקש להפר את הרגשת שלמותנו , כקו הפור" אליו – ואילו התורה ,והו בו אנו חיי� בשל אשרעגליומ

 מציע לנו אפשרות לחשוב מחדש על  עליונההקיומה של . הטבעית ותובע מאתנו להתעלות

 כלומר למקור ,דימינו לא�המפוארת אותה הטבע ממלכת בשורתו הראשונה היא ש. הדיכוטומיה הזו

סתמי הקיי� " יקו�"אי� היא .  יחסיתדרגה נמוכהכלומר ישות ִמ, בתווקא יותר כמו  דאיה, הכל

אלא , הוא מראה לנו, "אמא"ש� % ישנה אי.  שנולדה ממקור נעלה ונעל�"בריאה" אלא, מתוק( עצמו

מות השֵל: הוא אומר דבר נוס(ו. ושהיא משהו שאינו מתגלה באופ� טבעי ושטר� זכינו להכיר

הוליז� מגלמת " אמא"; מדמי� למצוא בטבע מבטאת שלמות מסדר נמו  יחסיתההוליסטית שאנו 

 המשלב ,על%הוליז�מדובר במעי�  ;"בת"ה%ההוליז� של הטבע�  מ,רחב ומקי(, מסדר גבוה יותר

  . המושגי� דר  התורה והמצוותו , את הרבדי� הרוחניי� שמעבר לטבעוג� את מעגל הטבע ג�בתוכו 

את המקור ' אמא אדמה' למצוא במחודשסיו� הקדו� והיהנ: משמעות הדבר מרחיקת לכת  

 שבר ולא ;הטבע הוא השתקפות ולא מקור. ישותנו ולהתנח� בזרועותיה מסתבר כנועד לכישלו�יל

חלק מקלקולו של הטבע הוא , למעשה. לה אנו מייחלי�אשר לעול� לא נמצא בו את הנחמה . שלמות

דבר זה מוביל . מספיק לעצמוככשל� וכלפי חו" ר  לו להצטיימתהגור,  בותהמוטבעהגאוותנות 

העל שאנו כעת נחשפי� % הוליז�. לסתימתו בפני קבלת שפע רוחני מבחו" ולשקיעתו לתו  עצמו

  . אליה אנו מתגעגעי�שתית האמ" אמא"ה ,אליו עלינו לשאו(שלאפשרותו הוא היעד האמתי 

 הראשו� עובר האד� בשלב. היא דרמה המורכבת משתי מערכות" אמא" השיבה לול�א  

בו הנינוחה  ושעליו לוותר על ההשתקעות ,הוא מגלה שהטבע אינו השל� אלא רק איבר ממנו: משבר

טבעית ותובעת התעלות מאומצת % לא שבמהותה היא ,את התורה הקווית והאנכיתולקבל במקומו 

כמוליד רגשות לה נראה משבר זה כבוגד בשאיפה להוליז� ולהרמוניה ויבתח. הרגלי�לנטיות ולמעל 

 א� ההתמסרות לתורה ול�א). קולקרב בי� עיגול % מעגלי לדוו�ר משלמעָב(מתח וניכור , של שני�ת

 המוביל למציאות לשביל קו התורה הופ  –  מבטיח לנו התרשי� החדש– ולמצוות אמתית ושלמה

יה הקודמת  ששבירת ההרמונ,בה מתגלה הרמוניה חדשה ומורכבת יותרש, הוליסטית שלמה עוד יותר

  .של�במשתלבת בתוכה כחלק 

כאשר המעגל  (44"העול� הבא" מעגל ההוליז� הגבוה הוא שמכונה בפינו ,לפי החסידות  

 המוות או לאחרית  אינו מוב� רק כמתייחס לחיי� אחר"עול� הבא"המושג ). הנמו  הוא העול� הזה

 הניתנת להשגה א( –נו מפותח משהכר' עול� מחשבתי '– גבוהה יותר כדרגת תודעה אלא ,הימי�

 הדמיו� ול�א; )ידי אותה אותעל לכ� שניה� מיוצגי� (שני העולמות בנויי� באופ� דומה . בהווה

 להשכיח את העובדה שהעול� הזה אינו אלא משל וחיקוי ואילו העול� הבא הוא לולמתעתע וע

ק� עצמ  הת; העול� הזה דומה לפרוזדור בפני העול� הבא"לפיה שהמשנה . הנמשל והמקור

�למרות הדמיו� , ר לסלק את האשליה כי העול� הזהית נועדה בי� ה45"בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלי

מסדרו� ,  בלבדאינו התכלית אלא האמצעי, )שכ� בתבניתו הוא נוצק(הגדול שהוא נושא לעול� הבא 

 מחייבת שבפועל, הדר  לתיקו� עצמ  בפרוזדור היא קבלת התורה. לנוחצר שיש להתקד� בו מבלי 

  46.דה ופנימהבמקו� הצאת האד� להפו  את העול� הזה לפרוזדור ולנוע מעלה והחוצה 

                                                      
 .  לעיל1כפי שהיה נית� לחשוב לו היינו חושבי� במונחי� המקובלי� שתוארו בטבלה , ו ולא 44
 . משנה אבות ד טז45
 ול�א. א הערו" המקשר ביניה�י הוכאשר ,  כשתי דרגות של הוליז� או שלמותה תחתונה%וה עליונה  בתרשי� מצוירות 46

עול� גבוה , מעל כל דרגה של שלמות יש דרגה נוספת: למעשה יש לחשוב על מבנה זה כחוזר על עצמו שוב ושוב לאי� ק"
א( , ה עליונה. י צרהמעבר ביניה� נעשה תמיד דר  טיפוס מאומ" בערו" קווכש, ביחס לקודמו" עול� הבא "אהושיותר 

סול� העולמות הוא סול� של . בעצמה משל המרמז על נמשל מסדר גבוה יותראפוא היא , ה תחתונהשהיא הנמשל של 
האינסופי של הבורא ' עולמו '–המרמזי� כול� לנמשל נשגב אחד בלבד , כל אחד ז  ומדויק יותר מזה שתחתיו, משלי�

בי� כל עול� לעול� היחס הקבוע  מבנה יחיד אלא את אפוא אינו מייצג ה–ו–ההציר ). שהוא בעצ� מעל כל העולמות(
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 קוד� כל כדי להבחינו מהטבע "שני"הוא נקרא . "טבע שני"כינוי נוס( למעגל הגבוה הוא 

 וכ� כדי להבהיר שהוא שיי  לסדר גבוה יותר של מציאות שנית� ,המוכר והנתו� לכולנו באופ� ראשוני

 והוא בכל זאת נקרא ;"עלמא דשיקרא" אליו רק אחרי שמבחיני� שהטבע הראשו� הוא בעצ� להגיע

בה הדברי� מונחי� שמשו� שהוא מבטא הוויה )  למשל'אמונה'או ' תורה'או ' רוח'ולא  ("טבע"

בה התפתחות אינה כרוכה בביטול עצמ  אלא שבה התנועה חופשית וזורמת וש, במקו� המיועד לה�

הטבע הפנימי ,  שלנוהראשו�במוב� זה הטבע השני הוא בעצ� הטבע . י זהות  האמתיתבגילו, אדרבה

 טבע עליו� זה מבטא אחדות גבוהה 47.בו הדברי� מתגלי� לנוש והוא שני רק בסדר ,תי יותרוהאמ

� לכ� נית� .אחדות הכוללת ג� את תנועת החריגה מהטבע, בהרבה מזו שמעניק לנו הטבע התחתו

יש לנפ" את האשליה שהטבע .  של המרידה בטבע הראשו�טבעית האנטי  הפעילות להשיגו א  ורק דר

עידונו נעלה ממנו ולצאת למסע ללהסכי� לקבל הדרכה ממקור , הראשו� הוא ביתנו ומקומנו

 ול�א; ה� ַטDָעֹות מעגליות המבטאות ביתיות ומנוחה, העליו� והתחתו�, שני הְטַבִעי� אפוא. תיקונולו

הטבע , הסגור בפני קשר ע� הבורא' רווק' של ה הילדותיתחתו� מבטא את הביתיותבזמ� שהטבע הת

שיתו( הש� ביניה� נובע מכ  .  הנבנית מתו  הברית עמוהבוגרתהעליו� מבטא את הביתיות 

 של השלמות ותצלמ� ודמות� המוחשי � למראית עי� בטבע הראשו� הותשהשלמות וההרמוניה השורר

פורה זרימה שהטבע הראשו� מציע היא המטהרגשת האחדות וה. בע השניוההרמוניה הנשגבות של הט

לפי החסידות זוהי המשמעות . הטובה ביותר לאופי המשוחרר והעצמי של החיבור הפנימי לבורא

באמצעותו ש המשליהיו , בכלל� הטבע הנשי, האשה והנשיות": והוא ימשול ב "הפנימית של הפסוק 

  .ישיג האד� את העולמות העליוני�

 מקביל לרובד  תחתונההמעגל . מה ללשו� הפסיכולוגיה יכול לתרו� לביאורהתרגו� הסֵכ

ש� . 'הדמיו� המיתי וכו, המאוויי� והחרדות,  את היצרי�י�הכולל, מודע%  הטבעית או התתהנפש

 מקביל לרובד ו. 'עקרו� העונג ':המונחה בידי מה שפרויד כינה, י והרגשי שלנוותהילד' אני'נמצא ה

את היכולת להתגבר על היצרי� הטבעיי� ,  הכולל את החשיבה הלוגית והאנליטית–  או המודעחהרו

הבוגר ' אני'ממוק� הפה . את האפשרות להתחבר לאידאות רוחניות ולנסות ליישמ� במציאותו

לגבי שני מישורי� .  אנו מאמיני�ובידי הערכי� שבה�' עקרו� המציאות' המונחה בידי והשכלי שלנו

 הרובד השכלי והמודע יכול וצרי  לשלוט ברובד הרגשות – "מוח שליט על הלב"( הכלל אלו תק

 הנשמהמקביל לפי ציר זה לרובד ,  עליונהההמסומ� בידי , מעגל הטבע השני הנח מעליה�. הטבעיי�

ג� בו אצורי� כוחות מיתיי� . מודע א  למעשה שונה ממנו מאוד%המזכיר את התת, מודע%או העל

.  כל אלו אינ� עומדי� בסתירה לקו הרוח וקו הרוח אינו מקלקל אות�ול�א, הגיוניי� יודחפי� בלת

טפס לאותי� לקבל את עול התורה הנאצלת אלינו במורד קו הרוח וינית� להשיג� רק א� נ, נהפו  הוא

 הנשמה –תי ביותר שלנו הגבוה והאמ' אני' אנו מגלי� את האו אז. במעלה הסול� שהיא מציעה לנו

 – מכיוו� שהוא מגל� את הבינה פנימיות הלברובד רוחני זה מכונה לעתי� ג� . נת בקרבנוהשוכ

ג� הוא . שלנו המתגלי� כאשר מפשיטי� מעליה� את הרגשות השטחיי� והחולפי� הרגשות הגבוהי�

  לגבי48.לא גשמי ואנוכי,  הפע� הכוונה היא לעונג רוחני ונעלהול�א', עקרו� עונג'מונחה בידי סוג של 

                                                                                                                                                              
כאשר , עובד הש� המטפס במעלה עולמות הלימוד והתודעה מתקד� ממשל למשל.  יחס המשוכפל שוב ושוב– שמעליו

יוצא מכ  שהמשל הראשו� לכל . בכל קפיצת מדרגה נדרש ממנו לוותר על השלמות וההרמוניה של המדרגה הקודמת
 .  אלא האשה הארציתואינ, ה"של הקב' מעגליותו'לולמעשה ההמחשה הקרובה ביותר לשלמותו ו, העולמות

  ".אמת "– בגימטריה" טבע שני: " רמז לדבר47
 �המכירה ה� בזיקה ביניה, נג לנגעוהבחנה זו בי� ע).  ב דספר יצירה" (אי� ברעה למטה מנגע, אי� בטובה למעלה מענג "48

ראוי יותר ' נגועקרו� הע'מה שפרויד כינה , לפיה. מאפשרת תיקו� והעלאה של משנת פרויד, מורי�ה� בהיות� הפכי� ג
ולחציצה בינו לבי� ' אני'שכ� כולו נגוע בנגיעות אישיות ואנוכיות ורק חותר להתכנסות רחמית אל ה ,עקרו� הנגעלש� 
קר וחיצוני אלא ג� ובעיקר בידי ' עקרו� מציאות'ידי אול� לא רק ב, כפי שפרויד טוע�, קרו� זה אכ� ראוי לריסו�יע. העול�
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 הרגשות המזוככי� של – "פנימיות הלב שליט על המוח"הכלל היחס בי� רובד זה לרובד השכלי תק( 

  .  ולכ� צריכי� לכוו� אות�,הנשמה נעלי� מהכלי� השכליי� שזיככו אות�

  

  "בשתי נקבות מתעטר הזכר בביתו"

 � הזוהר 49.הר בספר הזוה מופיעו לזו זות מתייחס תחתונהה% וו,  עליונההבו שהמחשה של האופ

בשתי נקבות מתעטר הזכר  ":מסביר שכאשר איש מתחת� הוא אינו נושא אשה אחת אלא שתיי�

" נקבה התחתונה" ה50."נקבה תחתונה להתחבר בו ולהיזו� ממנו, נקבה עליונה לתקנו ולעטרו... בביתו

נקבה "ל ההפתעה היא שעמה הוא זוכה ג� .אותה עליו לפרנס ולהפרותש, היא כמוב� אשתו של האיש

.  שהזוהר מזהה בהמש  כשכינה– מפרה אותו% "מתקנת" ישות נשית רוחנית החֹופה מעליו ו–" עליונה

 והשכינה היא  תחתונההאשתו היא , ו כ  שהאיש הוא  כי תמונה זו מקבילה לתרשי� שלנונקל לראות

  .  עליונהה

, ת ער שמי ופח�לכאורה הזיווג ע� השכינה הוא הרוחני והחשוב ואילו הזיווג ע� האשה ג

 האיש זוכה להשראת השכינה רק דר  – "אשתו גרמה לו אותו זיווג עליו�"ש אול� הזוהר מדגיש

שבח הוא לב� "נראה ש, א� הזיווג העליו� הוא התכלית, מקשה הזוהר, אבל עדיי�. אשתו ובזכותה

 ג� אפשרות זו ול�א"!  בגלל הזיווג העליו� שמזדווג עמוהוא יוצא לדר  יותר מכשהוא בביתואד� כש

עיקר הבית הוא אשתו מפני שהשכינה לא סרה מ� הבית , בזמ� שב� אד� הוא בביתו: "מופרכת מיד

מקו� שרייתה הוא דווקא קוד� כל , מכיוו� שהאשה היא המביאה את השכינה, כלומר". בגלל אשתו

:  מסכ� הזוהר,"סוד הדבר. "היא מלווה את האיש בחו" רק משו� שבבית הפכה לחלק ממנוו, בבית

אז אמא עליונה . לא נמצאת אצל הזכר עד שנתק� הבית ומתחברי� זכר ונקבה] שכינה[אמא עליונה "

  ". מריקה ברכות לבר  אות�

�בו הבעל ניצב אשר , תמונה זו משכללת כמוב� את הדג� הפטריארכלי המוכר לגבי נישואי

 .נעלה מ� האשה מעוות וחסרכוחני והיא מספרת לנו שדימוי הזכר כר. מעל האשה כמעי� מל  בביתו

 השייכת – דרגת השכינה שהשגותיה דקות וגבוהות יותר –ישנה דרגה גבוהה יותר של בינה רוחנית 

  . צור חיבור אינטימי ושל� ע� אשהי והחסומה בפניו עד שי,לבעל ולא ,דווקאלאשה 

 נמש  ליונה עההעיגול הגדול של , כפי שנית� לראות. הדברי� משתקפי� בתרשי� שלנו

 של וכלומר ההוליז� הגבוה שהוא מבטא נשגב כביכול מבינת. וממקור נסתר שמעל לרובד הנגלה של 

 התוודע תחילה לעיגול הקט� של י רק א� הוכל להתקשר עמי ו.  מעגלי�� מביו אינושמטבע, ו

מחייבת מחזוריות טבעית זו . לחיי� עצמ�, כלומר למחזוריות הפשוטה של הטבע הראשו�, תחתונה

,  למציאות של ערכי�ואות' מורידה' ולכאורה ,ו להאט ולצאת מעול� המחשבות הפרטיות שלואות

 למעגליות איוראו הד  למעשה היא משמשת כמעי� ול�א; � מביוא איננותחושות ורגישויות שה

ה נמצא " להבחי� בכ  שהקבו  ובהדרגה פוקחת את עיני,העמוקה והמיסטית שמעבר למציאות הנגלית

שדרכיו הנסתרות אינ� בהכרח ישרות והגיוניות ושמעבר להשתדלות , ג� במקומות לא צפויי�

הוא באמת תמיד , ג� הכישלונות והרעות, ישנה אמונה תמימה בכ  שהכל והמודעת והבוגרת של

                                                                                                                                                              
הללו ניגשי� ליצר לב האד� הרע מנעוריו ומושכי� אותו לבית . הדרכה וחינו  תורניי� המקרבי� את האד� אל פנימיותו

מתי נג האוכלומר הדר  המובילה אל האני האמתי שלו המונהג בידי עקרו� הע, "דרכוחנו  לנער על פי "המדרש באופ� של 
 להרחיק את האד� ממה שמענג –  כמו אצל פרויד– מטרת הריסו� איננה, על פי גישה זו. נג הנשמה בזיווגה ע� בוראהו ע–

אלא רק להרחיקו ) את האשליה שתענוגות החיי� ה� העונג האמתי ורק מייצרת יותר תסכול ומרירותמה שמשמר (אותו 
 . קירובו למקורות העונג האמתיי� והפנימיי� שלומהנגעי� החיצוניי� המשעבדי� אותו אל החו" תו  

 א"נ ע%ב"מט ע, א" חזוהר 49
 .א" ענ, ש� 50
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 שעד כה הכיר רק את –את האיש מלמדי� של האשה הזורמי� הנפש חיי , לי� אחרותי במ51.לטובה

מנהג� הקדו� של הכלות להקי( את . הגבוהה של הנשמההזרימה  את סוד –יתיי� חיי הרוח התכל

  .חתנ� תחת החופה מבטא בי� השאר את האור המקי( שה� מעניקות לו בפע� הראשונה ברגע החתונה

א� , לכאורה.  לא מדוע האשה זקוקה לאישול� אכל זה מסביר מדוע האיש זקוק לאשה

אול� התרשי� מראה לנו . לא לה, י שהזיווג ביניה� מועיל רק לוהר, הבינה היתרה נמצאת כבר באשה

היא קיימת באופ� של , פי שהבינה היתרה של האשה קיימת בה מלכתחילה על שכ� א(. שלא כ  הוא

עצמה חגה בטבעיות להאשה כש. מודע שהאשה אינה יכולה לגלותו בכוחות עצמה שורש נסתר ובלתי

רחק ההחופה ,  עליונהה, וג מה� ולטפס אל האור הגבוה שלה מבלי להידרש לחר תחתונההבמעגלי 

אי� לה את הסול� הנדרש על מנת לבצע את , ג� א� לעתי� היא חשה במעומע� במציאותו. מעליה

בי� פני� לחו" ובי� ' גברית'כרוכה בהבחנה היכולת לגלות את מהותה הפנימית והגבוהה . הטיפוס

חדירתה של תודעה גברית לחייה . כלומר מאיש3, ויה חיצונילו ה לקבל מב�שעליה הבחנ, נמו לגבוה 

הדבר דורש . יהיהאחת לשנ� להבחי� בי� הנפש לנשמה ולטפס מלה מעניקה לאשה ציר אנכי המאפשר 

של עליו לאמ" ראייה חודרת מבעד למציאותה החיצונית : כמוב� ג� השתדלות מצדו של האיש

בעיני רוחו את האישיות השלמה ' לראות'עליו . הבפועל אל הפוטנציאל הרוחני הגלו� ב%האשה

כאשר האשה מביטה , אז או. והרחבה יותר של אשתו המתעלה לאי� ערו  מעל אישיותה הנגלית

את השתקפותה הנוכחית אלא ג� את דמות נשמתה הגבוהה הניבטת אליה לא רק היא רואה , בבעלה

באמצעותו היא שהסול� , י� נשמתהכ  הופ  האיש להיות הערו" המקשר בי� אשתו לב. 'דרכו'

 כאשר זה קורה מרוויחה האשה מחדש את האיכויות 52.הפנימי הגבוה שלה' אני'מטפסת אל ה

 הפע� באופ� ול� א–' שלווה וכוב, עצמיותב,  הקשורות בזרימה,� רצתה מלכתחילהשבההנפשיות 

   53.מבורר ומדויק יותר

 כל אחד צרי  54.את השכינה ביניה�זה לזה על מנת להשרות אפוא שני הצדדי� זקוקי� 

   55.ללמוד מהשני וכביכול ללכת בעקבותיו על מנת להכיר את מסלולי הליכתו ולהפני� אות�

                                                      
הדבר דורש מהגבר להתאי� . קרו� זה בכ  שחיי האישות של בני הזוג מותאמי� למחזור האשהי בבית היהודי מתממש ע51

 בה� מחויב  אשר� של הזוגיותקרו� תק( לגבי כל המישורייאותו ע. השונה משלו, עצמו לקצב ההתנהלות של האשה
בעת היא מאפשרת  אול� בה, במישור מסוי� האטה זו מנמיכה אותו.  של אשתוזההאיש להתאי� את קצב התנהלותו ל
 .  חיבור ישיר עמו באופ� טבעילו מגע ע� דופק רוחני גבוה שאי� לו

 – )א" עכתובות יז(ר היא אינה כזאת ג� כאש" כלה נאה וחסודה"בית הלל פסקו שמרקדי� לפני הכלה ,  לפי החסידות52
עצ� , יתרה מכ ;  שכל כלה נאה וחסודה בשורשה העליו� משו�–" מדבר שקר תרחק" מפני שחששו, כבית שמאישלא 

 הרב יצחק :ראו(השירה בפניה שהיא נאה וחסודה מושכת עליה חוט של חסד מדרגתה העליונה ומייפה אותה בפועל 
 .אליובאופ� דומה יכול איש להראות לאשתו את יופייה הנעלה ובכ  לקשרה ). נו' עמ, חת� ע� הכלה, גינזבורג

הנשי והגברי , נית� להשגה רק מתו  היכרות ע� שני צדי המציאותה עליונה ההוליז� הגבוה של : נית� להבי� זאת ג� כ  53
ת בדבר שלמותה של המציאות נותרת האינטואיציה הנשי לכ�. מבלי להכיר את האחר לא נית� להבי� את הכוליות. כאחד
 רק קשירת גורלה ע� ב� זוג ממי� זכר בחיי נישואי� המעמתי� .מפותחת  ההיכרות ע� ב� המי� השני ראשונית ובלתיקוד�

להרחיב את מעגל , אותה ע� חשיבה וחיי� מסוג חדש לגמרי מאפשרת לאשה לממש את האינטואיציה שלה במלואה
 .וי של הגברהבנתה כ  שיכלול ג� את עולמו הקו

ידי הבדל על ת ֶרהסימטריה של הזדקקות האיש והאשה זה לזו על מנת להשתל� מבחינה רוחנית מוֶפ, למעשה 54
עבור האשה מדובר בואילו , הזרה לו במהותה, בהתחברות ע� רוחניות מסוג חדשעבור האיש מדובר ב: משמעותי אחד

. אודות אביה� ואמ� הראשוני� של ישראלעל  במדרשי� הבדל זה מרומז. בחשיפה של הרוחניות הצפונה כבר בתוכה
. ברי המי� שלה� היו מכוסי�יכלומר א, "טומטומי� "�מסופר שאברה� ושרה היו במקור) בראשית יב ב(בילקוט שמעוני 

בראשית (גריעה שרי הפכה לשרה דר  :  באופני� הפוכי�ול�א, ברי הזיווג שלה�יע� שינוי שמותיה� ה� קיבלו את א
הדבר משתק(  (הוספההפ  לאברה� דר  , נית� להקיש, ואילו אבר�, ]")רח�[ה עיקר מיטרי� "גל( לה הקב: "מז ברבה 
כפי ). 5ואילו כדי להגיע מאבר� לאברה� יש להוסי( , 5על מנת להגיע משרי לשרה יש להחסיר : ה של שמות�י בגימטרג�

 מגלהחינו  :  לעיל כגברית ונשית2נוכיות שזיהינו בטבלה שני תהליכי� אלו תואמי� את שתי הגישות החי, שנית� לראות
שלא עשני "בכ  שהאיש מבר  : בי� ברכות השחר של האיש והאשההידוע  הפער מסייע בביאור כמו כ� הוא .מעצבוחינו  
ברכת בכ  שהאשה מו; וכי עליו לרכוש את גבריותו בעמל) אשה% רק לא(הוא מזכיר לעצמו כי הוא עדיי� איננו איש " אשה

 .היא מזכירה לעצמה כי נשיותה כבר נמצאת בתוכה ועליה רק לגלותה" ברו  שעשני כרצונו"
" לא יהל  אד� אחורי אשה בדר "לפיה אשר המביאה הלכה , )א" עברכות סא(גמרא הזדקקות הדדית זו נרמזת ב 55

 שעל –קנה וא( אלישע הנביא אל,  מנוח–מיד מובאות כקושיה דוגמאות של אישי� מכובדי� מהמקרא . מטעמי צניעות
, תכ� לומר שאישי� אלו היו עמי ארצות שלא הקפידו על ההלכהימכיוו� שלא י. כול� נאמר במפורש שהלכו אחרי נשי�
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  דירה בעולמות התחתוני�

 שעניינו היה שיבה לארכיטיפי� ,התאולוגיה הפמיניסטית היא פיתוח של הפמיניז� המהותני, כזכור

במונחי התרשי� שלפנינו . של ארכיטיפ הנקבה' תו מבפני�האר'שוני� ומובחני� של זכר ונקבה תו  

 ולסייע לה ו של ה לדרגת תחתונההבזמ� שהפמיניז� הקלסי ניסה להעלות את : יוגדרו הדברי� כ 

 שעד אותו רגע היתה  עליונההאל , ו%את הדר  אל מעבר להפמיניז� המהותני פר" , ולהידמות ל

א( כי בצורת� המוכרת ה� יוצרי� דיוק� של , יני הנשיותהוא שהבחי� בכ  שמאפי. סמויה מעיני כל

 וכל שנדרש הוא לשחזר את איכות� ,ה� במהות� נעלי� וטובי�, אשה הכפופה לגבר ומשרתת אותו

ת האשה כאובייקט לחשיפת חווייתה הסובייקטיבית מקורו שהמעבר שהוא חולל מתפי. המקורית

המבטל את , העול� הפנימי הנח מעליו  אל עברבהעתקת מרכז הכובד מהעול� החיצוני וההייררכי

פמיניסטית לא היתה /ניתאפג%נאוהתאולוגיה ה 56.ההייררכיה וחוש( את הפוטנציאל הגבוה של האשה

 ובמובני� ,העמקת ההבנה שהשורש הגבוה של הנשיות רוחני במהותו, אלא פיתוח של מהל  זה הלאה

המאפייני� שהיא מייחסת , ואכ�.  הגברית מוכר בחברהשהיהמסוימי� א( נעלה מסוג הרוחניות 

% ראייה הוליסטית–  כפי שהצגנו אות� כא� עליונההלארכיטיפ הנקבה תואמי� את תכונותיה של 

 הבשהכרה בדר  , קשב למציאות פנימית, ניסיו� להכיל נקודות מבט שונות, מעגלית של המציאות

   57. ועוד, הסופית�דברי� מתהווי� ולא רק בתוצאת

הניתנת לביאור , עקרוניתכרוכה בשגיאה היתה תקשרות זו ע� שורש הנשיות הגבוה אלא שה  

מיזוג שגוי בי� שתי דרגות המציאות  יצירתו של תההטעות הי. באמצעות אותו תרשי� עצמו

, לי� אחרותיבמ . עליונהה היא בעצ�  תחתונההבאופ� המדמה לחשוב כי , א"המיוצגות בידי האות ה

 , לטבע הנמו  והחיצוניהתייחסה ו,חליפה את העול� הבא בעול� הזההית התאולוגיה הפמיניסט

 כאילו היה זהה מלכתחילה לטבע הגבוה המכיל ג� את ,שאינו מוכ� להשתעבד לאדנותה של הרוח

את העול� הזה לכדי ' אליההה'ובכ  ,  תחתונהה על  עליונההקרינה את ההיא כביכול . אדנות הרוח

 בצלמה הנבראו  עליונההענ( של אכ� היא  תחתונה ה: בסיס אינה נטולתהטעות ". האלה"דמותה של 

   58. מתו  רצו� לעשות קיצור דר  אליוהשורש בענ(חליפה את הניות אפג%נאו אלא שה,ובדמותה

                                                                                                                                                              
 בי� שני סוגי אפואהגמרא מבחינה ". אחרי דבריה ואחרי עצתהאלא " "אחריה ממש"ה� לא הלכו : מובא התירו" הבא

וזו מופקדת בידי , מעשי%הנהגה אחת היא במישור הארצי. ל שני סוגי הובלה או הנהגההמצביעי� בעצ� ע" הליכה אחרי"
בו דווקא אשר , כלומר במישור רוחני יותר של הדרכה והכוונה, "דברי� ועצות"ואילו ההנהגה השנייה היא ב, הגברי�

 .ראוי שהנשי� ינהיגו את הגברי�
 שהיא אחרי הכל מקור – ה עליונה%שואב את כוחו מ, קלסיג� המהותני וג� ה, הפמיניז� בכללותו, דיוק ליתר 56

 ולכ� מנסי� להשיג אותה באמצעות ,ות דר  הפריזמה של ש אלא שבשלב הראשו� היא נתפ–העצמיות והעצמאות הנשית 
 . הייחודית הנשית לגמרי ומבחיני� במהותה ורק בשלב השני מתעלי� מעלי,ההידמות אליה
תואמת תחזיות שהושמעו , יש לציי�, תאו� בנקודה כה מאוחרת בהיסטוריה האנושיתהעובדה שאפשרות זו נפתחה פ 57

לפיה� תולדות העול� אשר , )ענ( ב, שער מעוט הירח, היכל נוקבא, ע" חיי�, הרב חיי� ויטאל(ל " בידי האריז%16במאה ה
בלשו� " נקודה ("יצוניתצלע חאט מדרגת  המטפסת אט, הנקבית" מלכות" דברי ימי השתכללותה של ספירת ה�כולו ה
עוד בסעי( ראו . משל עצמה") פרצו( ("פנימי�תללפני� ובה היא זוכה ש לדרגה , הכפופה לזכר ומשרתת אותו,)ל"האריז
 . להסבר רעיונות אלו בלשו� עכשווית,)ח"תשנ, תואי (אור שבעת הימי�, ספרו של דניאל שליטכמו כ� ראו .הבא

לאור , נראה כי בזמ� שהפמיניז� המהותני ביקש, )10ראו הערה (בו נגענו לעיל שה  את דימוי המכשפהא� ניקח לדוגמ 58
הרי שלפי הסינתזה שלנו אי� זה , לבטלו כדימוי שלילי והרסני ולהציגו מחדש כחיובי ובונה, ההבנה הפנימית של הנשיות

 �%היאה תחתונה הסבור כי , ז� המהותניהפמיני.  לפרק ולבטל דימוי זה ודומיו– לא כרגע ולא בכל עתיד הנראה לעי� –נכו
 לפי התרשי� ול�א. 'מפחידה'משוכנע כי דימוי המכשפה אינו אלא עיוות גברי של נשיות גבוהה ולכ� , ה עליונההיא 

דימוי זה משק( סוג של נשיות קליפתית ומרדנית שהעי� הגברית לא , המבחי� בי� שתי דרגות הנקביות, המורכב יותר שלנו
 של תשליל אאלא שדימוי זה הו. ")מכשפה לא תחיה"מכא� הציווי הנצחי בספר שמות (ווקא מזהה נכונה מעוותת אלא ד

המגמה הרווחת , לשיטתנו"). אשה משכלת"מכא� התייחסות ספר משלי ל(נשיות פנימית וגבוהה המאופיינת בבינה יתרה 
א( שתכליתה המוצהרת היא להעלות ', כו וה הרעההאש, המפלצת, קונסטרוקציה של ארכיטיפ המכשפה%היו� לעשות דה

�דימויו . נוקטת קיצור דר  מסוכ� שאינו מבחי� בי� הענ( החיצוני לשורש הפנימי אלא מזהה ביניה�, אותו לשורשו העליו
השפעותיה של מגמה זו . א  הוא כשלעצמו כשר ומתוק�, שהולבש עליו' סטריאוטיפ'השלילי של הענ( אינו לדעתה אלא 

היא למעשה " אחר"של ה" פניו"שכ� אגב הניסיו� האצילי לשק� את הרע ולגלות את ,   שליליות ביותרתהיינה לפיכ
  .  ומרוששת את התרבות מהייצוגי� המסייעי� לזהותו,שהוא חזק היו� כתמיד, מתעלמת מממשותו של הרוע החיצוני
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את אפשרות ההתבטלות כלפי התורה פגאניות דוחה %צה הסיבה לכ  שהנאוכא� ג� נעו

 שבמהות� ניחתות על הטבע באופ� –טבעית %ות עלולמעשה כלפי כל דבר המזכיר סמכ –והמצוות 

שביל הפוצע ", היא כמו שואלת" ,מדוע לי לסלול כביש ארו  ומתפתל אל הטבע השני. "הייררכי

�א� לדידי ההבחנה בי� שני הטבעי� שגויה מיסודה ואני כבר נמצאת , ונוטש את הטבע הנגלה לעי

 על מנת ,חזרה אל הטבע האבוד שלי,  ההפו תנועתי צריכה להיות בכיוו�, אדרבה? בטבע הרוחני

, במקרה הטוב". למיניה� כבר עוללו לו' טרנסצנדנטיות'לשחרר אותו מהדיכויי� והעיוותי� שתורות 

מה שהתנערות מסוג זה משיגה היא חוויה זמנית של רוגע הנובעת משחרור הרס� מעל נטיות הנפש 

יר ההתחרשות לשמיעת קריאות אתגר  רוגע זה גובה את מחול�א. התמסרות לזרמי הטבעמו

המציעות להפר את ההרמוניה ולהתרחק מהטבע אפילו א� ה� מאפשרות את השגתה של הרמוניה 

כ    שהוא בעצ� לא כל,בהוליז� החיצונימסוימת ' תקיע�ת'ניות יוצרת אפג%הנאו. גבוהה יותר

  . הוא אינו מכיל את אפשרות הטיפוס ההייררכי שולל הטבע: הוליסטי

הסירוב לקבל את , במישור זה. גיאה זו התבטאה ג� בהבנה מוטעית של מבנה האד�ש

 פירוש� היה סגירת השער בפני פנימיות הלב ושקיעה  עליונהה% כ תחתונההוזיהוי  ו של ההשפעת

. הוא הלב העליו� הרוחני% הוא, על התפעלויותיו הרגשיות החולפות,באשליה שהלב החיצוני

מה שהוליד את הטעות , הנפש היא הנשמה לפיה  אשר את הטעות הרווחתהרומנטיקה היא שהפיצה

התעמקות :  התרשי� שלנו מלמד אותנו שיעור חשוב59. התגלויות רוחניותה�רגשות הנוספת כי 

, נמוכה מהמוח, משכ� הרגשות הטבעיי�,  תחתונהה, אדרבה. התעלות רוחניתה בהכרח אינרגשית 

  . יקורתווהשגותיה חייבות להיות נתונות לב

 שכ� למרבה האירוניה ,'שגיאה אצילית'ע� כל זאת ראוי לכנות את שגיאת הרומנטיקה 

מסיבה זו . הדברי� וטעתה רק בכ  שהשליכה אות� על החיצוניותפנימיות ה את שדווקא היא תפ

�החסיד  כמוהו מדגיש. מזכיר החסיד את הרומנטיק� הרגש� הרבה יותר מאשר את השמר� השכלת

 בלב ,הרחמ� (""רחמנא לבא בעי " וכי" לו דירה בעולמות התחתוני�יהשתנתאוה "ה "קבתמיד כי ה

כמו ג� הדר  לחדור , ה לעול� הזה התחתו�"אלא שהחסיד מבי� שהדר  להביא את הקב; ")הוא חפ"

חייבת לעבור דר  התמסרות לדר  הפרישות השמרנית של התורה וההלכה המזככות , לפנימיות הלב

  60.דברי� ומכשירות אות� לקבל את האור האלוקיאת חיצוניות ה

  

  "אשת חיל עטרת בעלה"

בי� כנסת ישראל " זיווג"על ה,  על מהותה של התורה עצמהג�שופכת אור חדש  עליונה החשיפתה של 

�ה ובקבלת "בחיבור שלנו ע� הקבשני שלבי� ר הזק� " מתאר אדמו61בכמה מדרשותיו. ה" הקבלבי

 ,כאירוסי�הוא מתאר , המבו אנו מתחייבי� לתורה ומתחילי� לקייש, את השלב הראשו�: התורה

נכו� לעכשיו עברנו רק . כנישואי�הוא מתאר , בו אנו מתוודעי� לפנימיות התורהש, ואת השלב השני

                                                                                                                                                              
 חקש ,חלכתיבות הפ כראשי .ש.כרש והמפרש את ש, לרעיו� הכישו(עכשווי בהקשר זה כדאי לציי� ביאור חסידי 

מובנת לאור ) אבות ב ז" (מרבה נשי� מרבה כשפי�"המשנה . התקשטות חיצוניתשלשה מיני איפור והמבטאי� , רכוספו
ראו (שתיקונו בחירה באשה אחת והתוודעות מעמיקה ליופייה הפנימי , זאת כמצב של השתקעות ביופי החיצוני והכוזב

 ). כט%כח, מחיי� מש, הרב יצחק גינזבורג
מכני� את הלימודי� , "אנשי רוח"בעקבות מהל  זה אנו מזהי� היו� אנשי אמנות ותרבות העוסקי� בחיי הרגש כ 59

י� אנשי� המודעי� במיוחד לרגשותיה� שתופ, "מדעי הרוח"ההומניי� באוניברסיטה בתחומי הספרות למשל בש� 
 .'וכו' וכו" רוחנית"כאל היכרות ' פסיכולוגיסטיות'מתייחסי� לשיחות נפש , "רוחניי�"כ

דר  ("וזו אכ� דרכה המובהקת , ד" דווקא לחסידות חבת כאופיינייתדמנ הדגשת העיקרו� של זיכו  הלב בדר  העקיפה 60
שכ� כולה מקיימת את העיקרו� של , קרו� זה ברובד מסוי�י למעשה החסידות בכללותה מקיימת עול� א,")ארוכה וקצרה

 .הלכההל עשל דבקות ע� הקפדה דקדקנית שילוב עבודה פנימית 
 .קלט% קלח, תפילות לכל השנה; ב מה%ד מד, תורה אור:  למשל61
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ל השווהו למעמד "שחז(אותה השגנו בשעת מת� תורה אשר , הנמוכה יותר, את הדרגה הראשונה

�בחדרי החדרי� של , יותר' אינטימי'ה לדעת את התורה באופ�  לעתיד לבוא נזכול�א; )62אירוסי

  :  ככלה המתוודעת לחתנה בליל כלולותיה–סודותיה הפנימיי� 

  
פנימיות אבל ; באיסור והיתר, בלבדחיצוניות היינו רק בבחינת , א( שהיה גילוי פני� בפני�, במת� תורה

והרי זה . מקי( מלמעלה] אור[� ונשאר בבחינת לא נתגלה אז עדיי, שהוא בחינת ענג האלקי שבתורה, התורה
�וכל עיקר האור בבחינת , שג� ש� אינו נמש  עדיי� בבחינת פנימית רק הארה חיצונית, דומה לבחינת אירוסי

שהוא ,  שיהיה בחינת גילוי פנימיות התורה,אבל לעתיד. מקי( כמו טבעת קידושי� שהוא עגול ומקי( על גבי היד
כי עני� נישואי� הוא ג� כ� אחרי שכבר בא "... כי בועלי  עושי ", אז יהיה בבחינת נשואי�, ענג העליו� שבתורה

  63.האור בבחינת פנימית
  

שלב . העוסקת באיסור והיתר, חיצוניות התורה בלבדאינה אלא , לפי קטע זה, התורה שקיבלנו בסיני

 ה–וציר , כזכור.  תחתונהה%ל והזיווג בי� , אליו התייחס הזוהר לעילש" זיווג התחתו�"זה מקביל ל

לכ� הול� שחיצוניות התורה תהיה . ההייררכי והזכרי באופיו,  שיי  לעול� הנגלהתחתונה

אסור ותושתת על מערכת ציוויי� הייררכית של מַצווה לתחלק את העול� למותר ו, דואליסטית

ה השולח מטה "הקב ו, תחתונההכנסת ישראל היא כמוב� .  מאפייניה של התודעה הגברית–ומצ�וה 

א  טר� הגענו , התארסנו: אלא שבינתיי� החתונה אינה שלמה.  המתחת� עמהואת התורה הוא כמו 

ענג "ר הזק� מתאר כ" שאדמו–פנימיות התורה . המגיעה רק בשלב הנישואי�, להתייחדות הממשית

הוא , נועבורבהיא קיימת . תנו עדיי� מוסתרת מא–" טעמי התורה"כשלה ובמקו� אחר " האלקי

אותנו סביב ' מקיפה'היא כביכול ששפירושו תודעה גבוהה שטר� השגנו ו, "אור מקי("בצורת , מסביר

: תודעת אור מקי( היא מצד אחד בנו ומצד שני איננה. במקו� להיות בתוכנו ממש) מ�דע�תנו(ראשינו 

שהיא כמו הידע , נה עליוה% הדבר מקביל ל64.מודע שבנפש% לעל' מודחקת, 'היא קיימת בנפשנו בהסתר

ר הזק� משווה "אדמו. ואותה כ  שאי� לה גישה אליו עד שתזדווג ע� ' מקי(' ה תחתונהההפנימי של 

�  . המבלי לחדור אלי אצבעההמקיפה את , טבעת המוענקת ברגע הקידושי�בי� ה האור המקי( לבי

�שלב , רההמשמעותי יותר של ההתחברות ע� התו, כל זה ישתנה כאשר נגיע לשלב האחרו

�אז תחדל . הילאנג המתלווה והאמתית של ב� הזוג וחוויית הע" ידיעה"ת הובו מתקיימש, הנישואי

יושל� ויצטר( אליו " הזיווג התחתו�. "תחדור לתוכנו פנימהו ,התורה לרח( מעלינו כפויה כגיגית

"�ר אותנו לבינתנו של התורה הנגלית לערו" המקש ו%הפו  היכשאז ,  עליונהה%ל ובי� " הזיווג העליו

אינה עוסקת רק באיסור והיתר ואי� בה , ית תתגלה לנו פנימיות התורה שאינה דואלאז או. הנסתרת

ה נוכח ופועל "ומראה כיצד כוחו של הקב, אחדותית,  הפנימיות גבוהה יותר.חוויה של מַצווה ומצ�וה

ומורגש " פנימי" אלא אור כלשאנו מאמיני� בקיומו דר  הש" (מקי"לא יהיה זה עוד אור . בכל מקו�

שהידע הגבוה בכ  חשי� לומדי החסידות הוא ההכרה שהפלא הגדול . שיזרו� לתוכנו וימלא אותנו

ר הזק� בביטוי "זו כוונתו של אדמו.  באופ� מודחקול�א, היה גנוז בתוכ� מאז ומעול� עליונה השל 

 ; מביאה לשלמות את מי שאנחנוידיעת טעמי התורה הפנימיי�: סקהשבסו( הִ@"    עושִיבועלִי"

  . אותנו" העוָש"

                                                      
 אל תקרי מורשה –' תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב' "; )משנה תענית ד ח" ( זה מת� תורה–' ביו� חתנתו'  "62

 .)א" עברכות נז" (אלא מאורשה
 . תורה אור מד ד63
אול� נית� לשאול . מודע% מודע ולא הכיר באפשרות קיומו של על%שדיבר רק על תת, ר לנו מפרוידהמושג הדחקה מוכ 64

 ובכ  לקבל את האפשרות שפרט להדחקות של יצרי� ודחפי� שמקור� בנפש ,מודע%מונח וליישמו ג� לגבי העלהאת 
 �מודע %לפיו הבינה מודחקת לעלשהרעיו� .  בנפש האלוקית�של אמתות רוחניות שמקור' הדחקה'הבהמית ישנה ג� מעי

זהו מעי� )". משלי ב ג(' כי א� לבינה תקרא ': שנאמר,הבא על אמו בחלו� יצפה לבינה): "א" עברכות נז(רמוז כבר בגמרא 
משאלה לדעת את הא� לא יצר בהמי נמו  אלא הארה נבואית גבוהה ב האוהר, פירוש תורני לתסבי  אדיפוס הפרוידיאני

יש להדגיש כי הסבר זה תק( רק לגבי מי שזיכ  את נפשו (היא הבינה , הרוחנית שבנשמה' אמא'ת להמאותתת על התוודעו
 ).משיכה הנמוכה לא� הגשמיתלמעל אל הבהמית והתעלה 
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לא יכולנו להגיע אליה� בכוחות עצמנו ועלינו , א� טעמי התורה קיימי� בתוכנו, מדוע אפוא

ההבנה שיש ,  ובכלל–בתוכנו נעלה מה %הסיבה היא שהנתיב אל דבר? לעבור דר  חיצוניות התורה

 בפנינו רק כאשר אנו מקבלי� שישנו  נפתח–נפש נמוכי� לגבוהי�  בדיובי� רהייררכיה בתוכנו 

הייררכיה של סמכות וידע שאנו צריכי� להכיר את , תנומשהו נעלי� מא ואציאות בכלל מישהו במ

ההייררכיה החיצונית מעוררת את ההכרה באפשרות קיומה של . מקומנו בה ולקבל ממי שמעלינו

   65.ובנות הגבוהות החבויות בתוכנו וממילא ג� סוללת את הדר  לקבל את הת,ההייררכיה הפנימית

עתידה להפו  אותו , ר הזק�"מסביר אדמו, תחייתו של המישור הארצי בידי הנשמה הרוחנית

 היא כביכול תתעלה למעלתה  עליונהה תתמלא בידי  תחתונהה% כש. ממקבל סביל למשפיע פעיל

  :ו במקו� מתחתיוותעמוד לפתע מעל 

  
שהוא מקבל בעצמו , ]ו[' אנפי�%זעיר'מקבלת האור על ידי ]  תחתונהה[' לכותמ'ספירת ה, בגלות,  שכעתוהנה ידוע

. 'מלכות'והוא משפיע אחר כ  ל, )שיר השירי� ג יא(" בעטרה שעטרה לו אמו ":וכמו שנאמר].  עליונהה" [אמא"מ
שתתעלה ', אנפי�%זעיר'עטרת בעלה ' מלכות'שתהיה ה, )משלי יב ד(" אשת חיל עטרת בעלה ":אבל לעתיד נאמר
   66...יותר למעלה הימנו

  

 כתלמידה הנמצאת ו%לכ  שבמקו� להתבטל ,  תחתונההה של ייוביל לעלי גילוי פנימיות התורה

 פירוש הדבר הוא היפו  מושל� של 67!ו כמורה המעצבת ומדריכה אותומצא מעלייהיא ת, ומתחתי

יותר ' גבוה' ייהפ  ל כ  שהעול� הגשמי, בתחילת המאמרנ�סית שאפָיההייררכיה הגברית הקל

, כלומר הידע הרוחני הגבוה יתגלה בתו  הטבע. מד אותו ובמקו� ללמוד ממנו יַל,מהעול� הרוחני

במקו� שהתרבות .  באופ� טבעי וללא תיקו� וחינו  הייררכיי�המציאותמתו  ויאיר , החומר והגו(

יל לחזו� המטריארכלי של רג הדמיו� הבלתי.  ותית� לו לחנ  אותהמנואת הטבע היא תרפה מ' תחנ '

ר הזק� א( נאחז בביטוי "אלא שאדמו, לא זו בלבד. ניכר כעת, אני מקווה, התאולוגיה הפמיניסטית

 תהפו  ממקבלת שקטה  תחתונההלפיה מברכת הנישואי� האחרונה כבסיס לנבואה ש" קול כלה"

במרכז המהפכה הניצב " קול הנשי" ובכ  מבשר את חזו� השמעת ה–למשפיעה המשמעת את קולה 

  68:הפמיניסטית

  
שהיא בחינת , )תהלי� לט ג(" נאלמתי דומיה ": כי עתה בגלות נאמר,"'קול כלה כו' מהרה ישמע כו ":וזה שנאמר

. והכלה שותקת" הרי את מקודשת לי ":ולכ  החת� הוא אומר. ' כו) לח יד,�ש(" וכאיל� לא יפתח פיו", שתיקה
] תפילת[וכמו כ� יוב� עני� . "קול כלה"היה ג� כ� משפעת ונקרא אז ת, שתתעלה מעלה מעלה, אבל לעתיד

אבל . הוא רק בזמ� הזה שהנוקבא היא בחינת מקבל ולא משפיע, בחשאי] הנאמרת[תפילה ' עשרה%שמונה'
    69."קול כלה"בקול ר� ויהיה ' שמונה עשרה' אז יהיה , כשתתעלה להיות בבחינת משפיע כמו הזכר עצמו,לעתיד

  

                                                      
הופיע היא שבאותה תקופה היה בו טוב בעול� ברגע ש ש� אחת הסיבות המובאות בספרי החסידות להופעתו של הבעל 65

ענינה של תורת , הרב מנח� מנדל שניאורסו�(היה זקוק לרופא מיוחד שיבוא ויחיה את נפשו ו" לפו�יע"העול� שרוי ב
 נשי� מחוסרות הכרה או עלט מספר "מוטיב חוזר בסיפורי הבעש. )א"התשנ, ת"קה: ברוקלי�, ]ו"התשכ[ החסידות

נמצאת , ה של העול� כולוובהרחב,  רמז מובהק לכ  שהנפש הטבעית של כנסת ישראל–ט מעורר לחיי� "משוגעות שהבעש
ביטוי ספרותי לכ  קיי� ). מקומות שוני�, ט"שבחי הבעש: ראו(ט על מנת להתעורר "במצב של חולי וזקוקה לתורת הבעש

 נמצא צר מגלה שהאויו הואלאוכשהוא מגיע , חול� שמחכה לו אוצר מתחת לגשר רחוקה האד� עלבסיפור החסידי הידוע 
מציאה ללא האמונה בצדיק השולח אותנו הרחק  לא נית� ִלבלא, מלמד הסיפור, א בתוכנוהאוצר נמצ. בביתושתחת התנור 

 .  בתוכנול מנת למוצאועמעצמנו 
 . תורה אור מד ד66
בי� שתי הברכות האחרונות מתו  הברכות שמוצפ� בהבדל הדק ' נישואי�'ל' אירוסי�'ר הזק� מראה כי המעבר מ"אדמו 67

; ]ו[אנפי� %מקבלת אור על ידי החת� זעיר, היא המלכות, שהכלה', כלה% ומשמח חת�  'בזמ� הזה נאמר: "הנאמרות בחופה
הוא ] במוב� של באמצעות" ע�"כלומר [שעל ידי הכלה ',  הכלהע�משמח חת� 'אז נאמר , אחרי שכבר תתעלה, ולעתיד

� ".ל"מפני שאשת חיל היא עטרת בעלה כנ, משמח את החת
מרי וולסטונקרפט , חופפי� בזמ� לחייה של הפמיניסטית הראשונה, מעניי� לציי�, )1812%1745(ר הזק� "חייו של אדמו 68
�היא נולדה כשהיה בער  ב, כפי שמראי� התאריכי�). 1797%1759( 15, �א( כי לא סביר שנוצר . 52 ונפטרה בער  כשהיה ב

עלות את הסברה שהופעת� נית� לה, אי פע� קשר כלשהו בי� האינטלקטואלית האנגלייה למורה החסידות שברוסיה
 – שאלת מעמד האשה –הסינכרונית על בימת ההיסטוריה היא ביטוי לשתי התמודדויות שונות ע� אותה קושיה חדשה 

 . להתייצב במרכז הזירה המודרניתהיתה שעתידה 
 .ב% מה אתורה אור  69
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כ  ישנה את המציאות בשהרובד האימננטי כולו ישא את קולו ואפוא ר הזק� היא " אדמותחזיתו של

 שינוי שיתבטא בכ  שתפילותינו –) ה ברא אותה מלכתחילה באמצעות דיבור"כפי שהקב(עצמה 

" שיבה לטבע"במעי�  אפוא מדובר כא�. ושהכלה תדבר בחופתה, אמרנה בקול ר� במקו� בלחשית

ראשית ריסונו ועידונו של הטבע בידי :  במסלול עקי( הנמנע משגיאתהול�א, ניותאפג%נאונוסח ה

" טבע שני"ורק לאחר מכ� הפחת הנשמה לתוכו באמצעות תורת הנסתר והפיכתו ל, תורת הנגלה

�  .את עולמו' מתוכ� ברא השהמביע את הפשטות והחופשיות , מתוק

  

פסוק זה קורא לכנסת . 70"ֲחָד9ָה CDֶָר" ְנֵקָבה ְ?סֹוֵבב Fֶָבר' ָרא הַעד ָמַתי ִ?ְתַחIִָקי� ַהDַת ַהHֹוֵבָבה Bִי ָב"

 אשה שלמה –ה חדשה יבגרותה ולהפו  לבריהתלהפסיק להתחמק מ" בת"ישראל הנמצאת בדרגת 

הזמ� העתידי . ר הזק�"על התחדשות זו מדבר אדמו. המסוגלת להשפיע על הסדר הגברי ולשפרו

 מדובר ;אינו עיד� אסכטולוגי הנח לעד בעתיד ולעול� אינו מתממש, הירחשוב להב, אותו הוא מנבאש

, מורי החסידות של התקופה האחרונה. בעיד� שאנו מתקרבי� אליו ומחויבי� לקחת חלק במימושו

היינו ('  הנקבי בעבודת הממדהדגישו ומדגישי� את חשיבות ה, וממשיכי דרכו' בפרט הרבי מלובבי"

טיפוחה של למדנות את  את חשיבות לימוד התורה לנשי� ומו ג�כ) 'שי וכוהנפ, המעשי,  הגשמיממדה

א( כי היא לוקה בחסרונות , ידוע באמירותיו שתנועת שחרור האשה'  הרבי מלובבי"71.נשית ייחודית

 ולכ� מחלישה את ,המאפייני� את המודרניות בכלל' אני'המוחצנות וקידוש ה, הבולטי� של הגאווה

תקומת היא בעצ� קליפתו של התהלי  החיובי ביסודו של ,  במקו� להעצימוי של נשי�אמתטבע� ה

הרבי א( גיבה אמירות אלו בשורה של . הניצב בלב עיד� הגאולה המתממש בימינו, השכינה מעפרה

 72.בה פעל אינ� פחות ממהפכניי�ששבהקשר המסגרת החרדית , מהלכי� הנוגעי� בדימוי האשה

תי של הרוחניות הנשית אינו אפוא נבואה עתידית רשה הפנימי האמהמקי( המכיל את שוגילוי האור 

בעשותנו . כולנו להצטר( אליו ולחזקועל שיש להמתי� לה בחיבוק ידיי� אלא תהלי  המתרחש כעת וש

�עליה� שהא� נחזור על כשלי הגרסאות השגויות של הפמיניז� ,  אנו עומדי� כמוב� בפני הניסיו�כ

  . המצטברת בהלכה ובמוסר היהודיי� ועל בסיס� נחולל את המהפכההצבענו או נישע� על החכמה

  

  

  

  

  

  

                                                      
  ירמיה לא כא 70
המפתח באריכות את נושא עליית שיעור הקומה , ורג בהקשר זה חשוב במיוחד לציי� שוב את ספריו של הרב יצחק גינזב71

: ד"כפר חב (חת� ע� הכלה, יי� משמח, שכינה ביניה� :בעניי� זה ראו בעיקר. הנשי ואת חשיבות פיתוחה של למדנות נשית
אשרי "": אל תרבה שיחה ע� האשה"כ  למשל כותב הרב בנושא המשנה ). ה בהתאמה"ד ותשס"תשס, ז"תשמ, גל עיני
בוטל 'אי� חשש כי המרבה שיחה ע� אשתו  אז.  פנימיות התורה–וכי� להשתעשע ביחד בחלק� המשות( בתורה הזוג הז

... ויו� הקומה הרוחני המתבטא בריבוי השיחה התורנית מעשיר ומפרה את הקשר ביניה�ו ש–ולהפ  , 'מדברי תורה
יי�  ("גש בי� הלימוד הגברי והלימוד הנשיהלימוד המשות( עתיד להניב חידושי ושעשועי תורה אי� סופיי� מתו  המפ

 ). צ' עמ, משמח
שהתבטאה בשיחות שניהל עמ� , "נשות השלוחי�"ולא כ" שלוחות"ד כ" ידועה למשל התייחסותו של הרבי לשלוחות חב72

 Susan:  תרומתו של הרבי לקידו� מעמד האשהעלראו מאמרה של סוז� הנדלמ� . בזמ� שבעליה� האזינו בעזרת הנשי�

Handelman, "Putting Women in the Picture", in: The Chabad Movement in the Twentieth Century, (eds. Y. Kraus & M. 

Hallamish, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2005),את הערתה על נגיעתו בחייה כאד� פרטי �: בסו( המאמר,  וכ
"Reflections on Leave-Taking", in: Torah of the Mothers (eds. O. Elper & S. Handelman, Jerusalem: Urim Press, 

2000) .  
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  ג

  ויו� הזכר והנקבה בפנימיות התורהויו� הזכר והנקבה בפנימיות התורהויו� הזכר והנקבה בפנימיות התורהויו� הזכר והנקבה בפנימיות התורהוווושששש

  

  

  

הרי , לפיו הנשיות גבוהה מהגבריותשלפיו הגבריות גבוהה מהנשיות וציר נוס( שלאחר שבחנו ציר 

ו אנ, י� כאחדשני הציר. כל אחד מה�משמעי�ת של  שבהכרח התערערה במעט המוחלט�ת והחד

אנו מגלי� לפתע שלמרות שלא . על אחד מה�לא א( ולא נית� לוותר , חשובי� וחיוניי�, מרגישי�

יצרה שיווי , כל אחד בתחומו,  של שני הצדדי�עליונות� ההדדיתש  הרי,חיפשנו שוויו� אלא עליונות

 והנקבה ניצבי� עליו מתו  שני הצירי� האנכיי� נולדת בפנינו אפשרותו של ציר אופקי שהזכר. משקל

  .זה לצד זו כשווי�

  

  "ִ#ְקְרִאי ִאיִ!י"

. היא הממחישה את ציר השוויו� הזה, יהאות , לתרשי� שלנוה "הויהוספת האות הראשונה של ש� 

לפיו אנו עובדי� איננו מוסיפי� את האות החדשה מעל קודמתה אלא שבהתא� לציור הקבלי 

על מנת להשלי� את ". אמא"של ' זוגה%ב�'משמש כ הפרצו(, "אבא" מכונה בקבלה פרצו( י 73.מימינה

 –ספירת הכתר : ננצל את ההזדמנות לצר( מעליה� יסוד חשוב נוס(" אמא"ו" אבא"זיווג� של 

שני כביכול מושלי�  התחתיש – משפחת הכוחות האלוקיי�להנעל� הפרגוד החוצ" בי� האינסו( 

 ,"ד"וקוצו של י"המכונה , ה"הוימויה בתו  ש� הכתר מבטא דרגה חמישית ס. יחדיופרצופי� אלה 

 אלא היא מגלמת זכר ונקבה לדרגה זו אי� אופי מגדרי מובהק. מעל ארבע האותיות' מרחפת'וכביכול 

  .  לגמרי מעל לדינמיקת מערכות היחסי� השונות,74"בשר אחד"הדבוקי� לכדי 

  : זוהי אפוא התמונה השלמה

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                      
 . לעיל35 בהקשר לכ  ראו הערה 73
� ַיֲעָזב ִאי9 ֶאת Cִביו ְוֶאת ִאIֹו ְוָדַבק Dְִא9ְ?ֹו ְוָהי� ְלָבKָר ֶאָחד"מרומזת בפסוק הדרגה  74Bֵ בראשית ב כד" (ַעל(. 

  נסתר

  נגלה

  4תרשי� 
  

  ו

  ה

  ה  י

  יקוצו של 
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,  לספירת החכמההא קשוריה.  גבריות גבוההי ת כ  מבטאאת נשיות גבוהה מבט עליונהה%כש� ש

העליו� ,  אלא שבניגוד לנשיות75.מהווה את המקור הנעל� של התורה" אמא"וביחד ע� בינתה של 

�דבר זה בא ללמדנו על .  אלא בידי שתי אותיות שונות כא� אינ� מבוטאי� בידי אותה אותוהתחתו

 ההיחס בי� . דרגות הגבריות לעומת זה השורר בי� שתי דרגות הנשיותיחס שונה השורר בי� שתי 

. ולכ� ה� מהדהדות ומשקפות זו את זו, נמשל למשלבי� שהוא כזכור כיחס  תחתונה הבי� לעליונה 

 �, א כמו הראשוה י. התפתחות קו לבי� מוצא נקודתבי� שהוא כיחס , לעומת זאת, ו לבי� יהיחס בי

א כגו( ו הו%בזמ� ש, גרעי� של חכמה שטר� מומשה, יי� ותאורטיי�בעולמות רוחנ' מרח('ה

לכ� שתי האותיות מזכירות (מפתח ומוציא לאור את החזו� של הראש , מוריד, המשתלשל מטה

, אור ,  הנשלח ממנה ומפתחה לכדי ציר ע� כיוו�וקו, י�ממד חסרת מרחב וחסרת נקודהבהתאמה 

  ). תנועהזמ� וקטבי� וכ� מש  של 

הופעתה של הגבריות הגבוהה מעניקה לנו נציי� בקצרה כי ,  שניגש לבאר את ציר השויו�לפני

עד כה תיארנו את הגבריות כמגלמת את היחס . פרספקטיבה חדשה על התרבות הגברית המוכרת

 ו%שייכת להזוהי הגבריות .  המציב גבוה מעל נמו  ושוא( לטפס ולכבוש,הטרנסצנדנטי כלפי המציאות

 ומגלה לנו ו שמעל י%אול� כעת נחשפה לנו נקודת ה. למטה%על גבי ציר אנכי של למעלהה כולה ונע

הרצו� לגעת בנקודה של חכמה נצחית הקיימת מעל : מהו שורשה הגבוה של השאפתנות הגברית

א( כי הוא מתלבש בעול� הזה בתאווה , הצטיינותלהדח( הגברי לִקדמה ו. ומעבר להישגי� האנושיי�

מה שקובע . אל אמת נצחית, לגבוה שמעל הגבוהרצו� להגיע שורשו בעצ� ב, י� ולכבודישגחיצונית לה

, י% צומח מלמטה למעלה ומנותק מ וכאשר : י לנקודת האמת של ו הוא מידת חיבורו של ואת אופי

ת את כל הכוח בידיה מרכז, שלטת ומתנשאת המכוננת עצמה בפסגת המערכתתרבות התוצר הוא 

 כזה הוא המבנה הפטריארכלי החילוני המוכר ממשטרי� מלוכניי� .תחתיהושולטת במי ש

 והמאופיי� לעתי� קרובות בהישגיות חלולה ,ומתרבויות המרוממות את דמות הגבר והגיבור

במקרה זה . ימתו  מטה משתלשלת  ואול� שונה מאוד היא ריבונות זו כאשר . ובשתלטנות כוחנית

הוא אינו ; הנחה מעליועל %לסמכותמתוו  הכפו( בעצמו כל אלא משמש כלהריבו� אינו מתנשא מעל 

כזה הוא מבנה פטריארכלי דתי מתוק� .  המשרת את נתיניו ומפרנס�שליחמבקש להיות שליט אלא 

מחזיקי� ' אינ� –מל  ב כלה ו,כהני�הדייני� ודר  ה, הרבני� ו מההורי�–בו דמויות הסמכות אשר 

היכולת לתבוע התעלות באופ� הח( . תחת�פע למי שי� עצמ� כצינור המעביר שאלא רוא' מעצמ�

  76.י בגבריות הגבוהה של המכוחנות מקור

יתכ� רק מנקודת המבט של ימפגש האשה ע� דרגה זו של גבריות , כפי שנראה מהתרשי�

 וממילא רואה רק את האספקט הנמו  ,הנשיות הנמוכה שייכת בעצמה לציר האנכי. הנשיות הגבוהה

א� היא , אול� כפי שראינו, גבריות זונגד הכוחנות שבכ הטבעית היא להתקומ� נטייתה. של הגבריות

 ביושר ומתו  באה גבריות הזווא� ה( יתרו� גבריותיתכ� שבכל זאת גלו� ביאותה לקחת בחשבו� שינ

 הבמעלת, מתו  הרגשת שוויו�, וש� היא זוכה לחזות, אזי היא מתעלה אל הנשיות הגבוהה, )שליחות

 בטיפוס שלנו .� הגבר עצמוראשו� א( לראותה באופ� צלול מוברגע ה (תה גבריות של אותיתהאמ

דולה כביכול את האיש ממסלול ההישגי� ששקע בו , ילבי�  ובי�  מתווכת  עליונהה, במעלה האותיות

    .)הישגיותלהקשורות באמתות שמעל , ומזכירה לו את שאיפותיו האמתיות

                                                      
 ואל אבי שמע בני מוסר  ':דכתיב, מחכמה ובינה אתכלילת אורייתא :יהודה' אמר ר...  דלעילא נפקתאורייתא מחכמה "75

 ). א"ב פה ע"זוהר ח" ( 'אמ תטוש תורת 
דומה להשפעת האב על בנו הבאופ� ) גברי� ונשי� כאחד(ה יהתורה משפיעה על מקיימ, ואכ�. ב�%מבטא יחסי אבו �י ציר 76

מילה . שליטה הכוחני שלה� לצינור השפעה מתוק�האת בניה וכ  הופכת את שרביט ' המל'כביכול  התורה. ביהדות
 .מעניקה לנימול טעימה מחוויית המקבל ומאפשרת לו לגשת כמשפיע למקבלו שלו מתו  אמפתיה והזדהות
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מלמטה למעלה יש לנו ציר אנכי המבטא את מעלת . שלושת הצירי� ניכרי� כעת בשלמות

–עליונהה ( מעליו ציר אנכי נוס( המבטא את מעלת האשה על האיש ;)תחתונה ה–ו(האיש על האשה 

ציר השוויו� הוא הנסתר . הקיי� בצל הכתר העליו�)  עליונהה–י( ולבסו( ציר אופקי של שוויו� ;)ו

 �. אול� הוא הראשו� במעלה ובסדר ההשתלשלות, יו ולכ� ג� האחרו� שאנו מגיעי� אלהצירי�מבי

ביחסי הארכיטיפי� של הזכר נית� להגיע הוא מתאר את המדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר שאליה 

בה אשר הוא משני במעלתו רק לחיבור של דרגת הכתר ". זיווג דנשיקי�" בקבלה י�הנקרא, והנקבה

מזכיר את מקור� המשות( של בני הזוג ואת , ו ואכ� הכתר חופה מעלי,הזכר והנקבה מחוברי� לגמרי

  .אליו ה� נושאי� את עיניה�שהאופק האחד 

� ה: "יוני רמוזה בנבואת הושעוהתגלותו העתידית של הציר השו Lא ְנא�' ְוָהָיה ַבMֹו� ַהה

" אישי" ואילו ,המירא עבודה הפירוש" בעלי"י מסביר ש" רש77."ִ?ְקְרִאי ִאי9ִי ְוNא ִתְקְרִאי ִלי עֹוד Dְַעִלי

בו כנסת ישראל נושאת אשר ,  תחתונהה–ובאופ� כללי נית� לכנות את הציר האנכי . מאהבה עבודה –

בו אשר ,  עליונהה–י ואילו את הציר האופקי ,")בעלי("מיראה ' כציר של עבודת ה, עיניה אל בוראה

"). אישי("מאהבה ' עבודת הכציר של , פני� בפני�, מול בוראה' גובה העיניי�'כנסת ישראל ניצבת ב

הכרוכה בהכנעת רצונותיו , המעבר לציר האופקי הוא מעבר מקבלה סבילה של התורה', עבור עובד הב

    .הנעשית מתו  הזדהות מלאה, להשתתפות פנימית ואותנטית ע� חיי התורה, הפרטיי�

עצ� המפגש עמו , עוד לפני שהספקנו לעמוד במדויק על טיבו ועל השלכותיו של הציר האופקי

שיבוא ' אל הנער הזה התפללנו'נראה כי . בהרגשה חדשה של איזו� והוגנות, כ  נדמה, ממלא אותנו

 החדווה מועבת בידי התסכול על כ  שדווקא ציר ול�א. וישכי� בי� המיני� את שלו� הבית המיוחל

מדוע הוסווה , א� הוא המוב� ביותר מאליו, א� הוא החשוב והנעלה.  הוא המצוע( והמוסתר מכלזה

  ? כה עד שנדרשו אלפי שנות כוח וכאב על מנת לחשו( אותו

  

  78ִמע$ט הירח

הסיפור . בגמרא מופיע מדרש קצר וחידתי המתאר בלשו� מיתית סיפור המתרחש בימי בריאת העול�

Nִהי� ֶאת 9ְֵני ַהIְֹאֹרת ַהFְֹדִלי� %ַוMַַעK ֱא: " את יצירת� של השמש והירחמתנהל סביב הפסוק המתאר

 פסוק קצר זה מכיל בתוכו 79...."ֶאת ַהIָאֹור ַהFָֹדל ְלֶמְמ9ֶֶלת ַהMֹו� ְוֶאת ַהIָאֹור ַהQָֹט� ְלֶמְמ9ֶֶלת ַהPְַיָלה

 ואילו בחלקו השני הוא ,"ולי�מאורות גד"בחלקו הראשו� הוא מתייחס לשמש ולירח כ: סתירה

 והוא ,סיו� ליישב בי� שני חלקי הפסוקיהמדרש מוצג כנ". המאור הקטו�"ו" המאור הגדול"מגדיר� 

אגב כ  משת( אותנו המדרש .  שהתקיימו בזה אחר זההתפתחות שלביעושה זאת דר  הגדרת� כשני 

  :ה"שיח מעניי� בי� הירח לבי� הקב% בדו

  
  ]: בי� שני חלקי הפסוק [רבי שמעו� ב� פזי הקשה

  "!את המאור הגדול ואת המאור הקטו� ": וכתוב,"ויעש אלקי� את שני המאורות הגדולי� ":כתוב
  ? אפשר לשני מלכי� שישתמשו בכתר אחד, רבונו של עול�: ה"אמרה ירח לפני הקב

  . לכי ומעטי את עצמ : אמר לה
  ? הגו� אמעיט את עצמיהואיל ואמרתי לפני  דבר, רבונו של עול�: אמרה לפניו

...  
  . שמיעטתי את הירח, הביאו כפרה עלי: ה"אמר הקב

                                                      
 . הושע ב יח77
 Sarah Schneider, Kabbalistic Writings : חלקי� נרחבי� מסעי( זה ומחלק ג בכלל חבי� רבות לספרה של שרה שניידר78

on the Nature of Masculine and Feminine (Northvale, NJ & Jerusalem: Jason Aronson, Inc., 2001) ,עוסק כולו בנושא ה
בהוצאת , "נפילתה ועלייתה של השכינה"עתיד לראות אור בעברית בש� (עוט השכינה ומילואה מחדש בעיד� הגאולה ימ

 ). ראוב� מס
 .אשית א טז בר79



  30

 שעיר זה יהא :ה"אמר הקב? " 'לה"מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו : שמעו� ב� לקיש' והיינו שאמר ר
    80.כפרה על שמיעטתי את הירח

  
ע� ארכיטיפ הזכר והלבנה  מזוהה השמש כמעט תמיד ל והקבלה"בכללו ספרות חזובפולקלור העולמי 

 82.נקבהל לאור זאת יש להבי� את המדרש כעוסק בתולדות היחסי� בי� הזכר 81.ע� ארכיטיפ הנקבה

 ההתמעטכאשר בשלב מסוי� , הוא מספר לנו ששני הארכיטיפי� החלו דרכ� כשה� שווי� בגודל�

  .סרו�י וה� עברו למצב הייררכי של מעלה וחלבנהה

התפתחות קדומה   מתאר בעצ� דרגת, בו שני המאורות גדולי�שרא, המצב הראשוני האבוד    

היו . לא היתה חלוקה הייררכית בי� עולמות עליוני� לתחתוני� ובי� רוח לחומרבה אשר של הבריאה 

 במקו� להיות מסודרי� זה מעל זה ול�א, בה רוח וחומר ועמ� כל העולמות וכל הארכיטיפי�

בו שיש לדמיי� זאת כמצב . ול� כלולי� יחד בתו  המקורבהפרשי� של קרבה ומרחק למקור היו כ

פירוש הדבר הוא .  כשמש נוספתהא מעביר בנאמנות את אור השמש במלואו ונראו כ  שה(הירח שקו

) כפי שהירח היו� מחזיר רק רוש� קל של אור השמש (השהחומר לא כיסה את הרוח ומיעט את אור

בו שזהו מצב של מעי� יו� נצחי . בעצמו כרוחני לגמרי בנקיות ובצלילות עד שנדמה האלא שיק( אות

 מוות או אי, אי� בו חוש , אי� בו התהוות בזמ�. הכל תמיד מואר וא( אחד אינו שרוי בחשכת הלילה

 עליונה ה–יהציר האופקי , בתרשי� שלנו. ידי משנהועל א שליטה ודיכוי של יסוד אחד ל וג� ,ידיעה

אלא שנכו� למצב זה זהו הציר היחידי . היא הירח עליונה ה%מש וא השיהי כאשר , הוא המשק( אותו

  .ללא דבר מתחתיו, שישנו

, היא שאחד משני המאורות הגדולי�לכ  הראיה . אבל משהו בכל זאת בעייתי במצב הזה    

זוהי ? "שישתמשו בכתר אחד", תא שואליה, "אפשר לשני מלכי�: " ומצביע על בעיה�ק, לבנהה

אולי ?  להשתלט על הכתר באופ� בלעדילבנה של הההיא מסווה את משאלתהא� : שאלה חידתית

?  ששניה� יחלקו בוה מציעלבנהשוא( להשתלט על הכתר בזמ� שההההפ  הוא הנכו� והשמש הוא 

ה מחליט "הקב, כ  או כ ? מצבהאפשריות של   מודה בבלתילבנה� ורק האולי שניה� שתלטני

.  להתמעטלבנה והוא מצווה על ה,שמש להשתמש בכתר אחדלא נית� לירח ול, לפחות כרגע, שאמנ�

מסע ,  היתהבואשר הרחק מעול� הנצח הרוחני , ובכ  משלחה למסע ארו , היהוא פוקד על, !"לכי"

� והופכת  עליונהה' נופלת'אז  או.  שאינו אלא סלילתו ויצירתו של ציר הזמ� עצמו,על פני ציר הזמ

מטה  תהמשתלשל (י% והזקוקה ל,יה בחשכה ובריחוק מעצמה השרו תחתונהה, לצל חיוור של עצמה

הגרוע , פירוש הדבר הוא בריאת העול� הזה. חזרה אל מעלתה הקודמתבעל מנת לטפס ) ובצורת 

 רוש� –אורו חיוור ומועט , קיומו הפכפ  ומחזורי,  לנו המוכרשכמו הירח, והחשו  מבי� העולמות

שני " המעבר מ83.הבנה וכאב אי, ת אפלה עמוקה של רוערפו נושפ ובעו– קלוש של זוהר נעלה יותר

בו הכל אלוקי או שהוא אפוא מעבר ממצב " מאור הגדול והמאור הקטו�"ל" המאורות הגדולי�

המכסה בענני חושי� וחוש  את , של המציאות' לילה'ה, בו מצטר( ג� העול� המעשישלמצב ' מואר'

  . ררי� העושי� את הטיפוס הנדרש וחושפ� רק למתעֹוררי� ולמתאֹו,האור והאלוקות

                                                      
 .ב" ע חולי� ס80
וקשורות ,  רבות,הסיבות לזיהוי השמש ע� הזכר וע� העול� הרוחני מחד והלבנה ע� הנקבה והעול� הגשמי מאיד  81

מעט , השמש משפיע את אורו על הלבנה וכביכול ְמַעDֶר אותה, ראשית. במארג ההקשרי� והתכונות של שני הארכיטיפי�
. באופ� המזכיר הריו� והולדה' מציאותית'הלבנה מעבירה את האור לאר" בצורה נסבלת וואילו , כמו שזכר מעבר נקבה

�בזמ� שהלבנה קשורה , המאפיינת את זמ� הֵערות' גברית'ולכ� ג� בחשיבה הרציונלית ה, השמש קשור ביו� ובאור, כמו כ
ורתו הקבועה של השמש מרמזת צ. המאפיינת את החלו�' נשית'רגשית ה% ולכ� בחשיבה האסוציאטיבית, בלילה ובחוש 

, לעומת זאת, צורתה של הלבנה. המציאות הטבעית� רוחניות ומזכירה את ניתוקה של התודעה הגברית מעל על נצחיות ו
בראש ( ומזכירה את התודעה הנשית הקשורה בטבע ובמקצביו ,מרמזת על זמניות וגופניות, המשתנה באופ� מחזורי

 ). � למחזור הלבנהובראשונה ההתאמה בי� אורח הנשי
 .)ת"קה: ברוקלי� (שני המאורות, אייזיק מהומיל' ר:  לעיו� חסידי מעמיק במדרש זה ראו82
 .מקור השדי� והרוע, הצד האחר והאחורי של העול� הזה, "סטרא אחרא" האפל של הירח מזוהה בקבלה ע� הוצד 83
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נבואה המופיעה בישעיה מספרת שבעתיד תתרחש שיבה .  כל זה הוא רק שלב אחדול�א    

  :בראשיתית של שוויו� בי� השמש לירח%למציאות הטרו�

  
   84.�ְוָהָיה אֹור ַהPְָבָנה Bְאֹור ַהַחIָה ְואֹור ַהַחIָה ִיְהֶיה 9ְִבָעַתִי� Bְאֹור 9ְִבַעת ַהMִָמי

  

 להתמלא מחדש ולהאיר בעוצמה זהה ה עתידלבנה משמעות הנבואה היא שהלפי הפרשנות המקובלת

 ממצב של מאור גדול ומאור קטו� עתידי� השמש והירח לשוב למצב של שני מאורות 85.לזו של השמש

ו  באשר, יציב שהתקיי� בעבר שחזור השוויו� הבלתיוב  לא מדובר כא� בסגירת מעגלול�א. י�גדול

הפסוק מבהיר כי עוצמת האור בשוויו� המחודש תהיה . נכשל צמד המאורות להשתמש בכתר אחד

איננו האור הפיזי שאנו רואי� , יש להבהיר, אור שבעת הימי�". שבעתיי� כאור שבעת הימי�"

ה "שהקב, המבטא תודעה רוחנית' אור, ' השמשקוד�אלא אותו ברוא ראשו� שהתקיי� עוד , בעינינו

יותר מהשוויו�  'עוצמתי'שוויו� אפוא  השוויו� שיכ�נ� בעתיד יהיה 86.מרו לצדיקי� לעתיד לבואיגנזו וש

  . ואור� של השמש והירח יהיה גדול מאותו אור אלוקי גנוז,המקורי

בו מוסבר שתולדות הבריאה ו, ל"תיאור מעמיק ומפורט של תהלי  זה מובא בכתבי האריז

ה "בה� הקבשבריאת העולמות התחתוני� ( הכולל התמעטות  מעי� מחזור ירח קוסמי אחד�כולה ה

המעלה ) תחתוני� עד שה� מתמלאי� באלוקותההתעלות העולמות (ואז התמלאות מחדש ) מסתתר

 ) תחתונהה ("נוקבא"בו האשר  הוא מתאר תהלי  ב� ארבעה שלבי� 87.את ההוויה כולה בדרגה

 הזכר "אנפי�% זעיר"ה את שיעור קומתו של כאשר בשלב הרביעי והאחרו� היא משיג, הולכת ומתעלה

עוד לו בשלב זה היא לא תזדקק ). ה עליונה–י" (אמא"ו" אבא"וה� מהווי� ציר אופקי בדיוק כמו , )ו(

 �  : ינק ממנה באופ� ישירתאלא " אמא"על מנת לתוו  בינה לבי

  
" אמא"קבלת אורותיה מומ] אנפי�%זעיר[משתמשת בכתר אחד כמותו ] נוקבא[שתהיה ג� היא ', הד] השלב[

  88.וזהו תכלית הגידול שלה... "אמא"ו" אבא"דמיו� , אנפי�%  זעירשלא על ידי, עצמה
  

להשתמש בכתר "יצליחו השמש והירח , בניגוד לשוויו� הקדו�, ל"אומר האריז, בשוויו� עתידי זה

יסיו� תחרותי ללא נ, שרור ביניה� יהיה כזה שיכיל את האמתות של שניה� כלומר השוויו� שִי,"אחד

  .להכריע מי מה� אוחז באמת הנכונה האחת

�מה מושג במסע ההתמעטות וההתמלאות ? אבל מה בדיוק ההבדל בי� שני סוגי השוויו

 מערכת בסוגל הוא שההבדל נעו" "הסבר האריז? שמקנה לשמש וללבנה את היכולת למלו  יחד

ניצבי� שמש והירח ה: אחור באחור קיי� באופ� המכונהמתבשוויו� הראשו� הקשר . היחסי� ביניה�

 – והפנימיות –שקוע בעצמו ואינו מסוגל לראות את הפני� מה�  כאשר כל אחד הכביכול בגב� זה לז

פני� של בני הזוג עד שה� פוני� זה אל זה באופ� של ' הסתובבות�'תהלי  השינוי בנוי מ. של הזולת

                                                      
 . ישעיה ל כו84
יהיה כאור החמה כעת ואילו אור החמה יהיה שבעתיי� כאור שבעת נית� עקרונית להבי� את הפסוק כמנבא שאור הירח  85

לפיה מדובר בשוויו� היא זו שאנו ש הפרשנות ול� א,כלומר כמבשר על שימור ההייררכיה בסדר גבוה יותר, הימי�
ה בה ולא יהי, קי אבותי למלאת פגימת הלבנהוקי ואלואל' ויהי רצו� מלפני  ה: "מבטאי� מדי חודש בסדר קידוש הלבנה

 ".ויהיה אור הלבנה כאור החמה כאור שבעת ימי בראשית, שו� מעוט
 .א" ע חגיגה יב86
 .פרק א, שער מעוט הירח, היכל נוקבא, ע" חיי� 87
יהפו  לאופקי כמו ציר ) המבטא כזכור את העול� הנגלה (ה–ומהציטוט משתמע שהציר האנכי ש  כלשימו לב . ש�, ש� 88
ביו� "יתקיי� הפסוק , ל"מסביר האריז, אז או.  זה מעל זהשני צירי� שוויוניי�יו בעצ� כאשר אז יה, )עול� הנסתר (ה–י

יעניקו שיקו( מדויק של העולמות ) 'של ה" שמו"לבושו החיצוני או (העולמות התחתוני� ": אחד ושמו אחד' ההוא יהיה ה
ביו� ": ה–י% וה–י :היו שני צירי� אופקיי�י –אנכי ה –ו% אופקי וה–י – ובמקו� שני צירי� שוני� ,)בעצמו' ה(העליוני� 

 ".אחד ושמו אחד'  היהיהההוא 
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. היפגש באמת ע� פניו ופנימיותו של השניול' לצאת מתו  עצמו' הדבר תובע מכל אחד מה� 89.בפני�

על מנת . רק כאשר שניה� מכירי� זה את זה ה� מסוגלי� לשכו� יחד תחת הכתר האלוקי האחד

 ומסיבות שיוסברו בסעי( הבא צד זה מוכרח , אחד משני הצדדי� להתמעט ולרדת עללחולל מעבר זה

 וכביכול מאבדת את פניה ,מי הנעלהמנותקת משורשה הפני,  תחתונהה%היא הופכת ל. לבנהלהיות ה

אלו א� בי� , כזהו מצב� התחילי של העומדי� בעמדת הנקבה. 'אחר'כולה , והופכת להיות כולה אחור

 ו%המופיע כ,  הוא הזכראפואהראשו� לגלות את פניו . האנושות או הטבע כולו,  מיעוטי�, ילדי�,נשי�

הגילוי הגבוה והטהור . ו שלטו� האד� על הטבעלמשל בצורת שלטו� הגברי� על הנשי� א, נקבהלמעל 

לקר�  המומשלת(ה "כלומר של מת� התורה מידיו של הקב, י%הנמשכת מ וביותר של הגבריות הוא של 

תעלה ת היא , אליופתחתייאות הנקבה לקבל את פניו של הזכר ותא� וכאשר ). אור היורדת מ� השמש

כעת מגיע .  עליונהה, פִנימיותה העליוני�%ת פֵניה א–  באופ� שתיארנו בחלק הקוד�– ש מחדשורכתו

אפוא כל אחד מהצדדי� גילה .  והיא גומלת לזכר ומעניקה לו מבינתה הגבוהה,תורה שלה להתגלות

רק בזכות מסע , א� כ�. והזיווג השוויוני פני� בפני� מתאפשר לראשונה, את פניו של השני

  .אחור לזיווג פני� בפני�ביווג אחור ההתרחקות התאפשר גילוי הפני� ההדדי והמעבר מז

  

  שלמות והשתלמות

מדוע לא פשוט להסתובב ולהתגלות לזכר ? אבל מדוע חייב גילוי פני הנקבה להיות כרו  במיעוטה

כמו כ� לא ברור מדוע דווקא ? שהיא מבלי להיות מושפלת לעפר ולהפו  למקבל הנתו� למרותו כמות

  ?מצב הענייני� להיות הפו היה ל הא� לא יכו? היא זו שמתמעטת ולא הוא

סוג : שני סוגי שלמויותהרב קוק מבחי� בי� . תשובות לשאלות אלו מביא בי� השאר הרב קוק

שלמות "הוא מכנה ש ,ישנסוג  ו;נצחית וללא מגרעותשלמות  – "שלמות מוחלטת"הוא מכנה ש ,דאח

 בתנועה הדרגתית מחוסר,  בהתהוות מתמדתויהמצשלמות ה – )"השתלמות"או  ("של הוספת שלמות

 ואילו ,השלמות השנייה היא שלמותה של הבריאה המתבגרת וגדלה כל הזמ�. שלמות לשלמות

מסביר הרב ,  באופ� פרדוקסליול�א. שבהגדרתה כוללת הכל, הראשונה היא שלמותה של האלוקות

סרו� ותנועת מושלמת מכיוו� שאינה כוללת את מצב החי ג� השלמות האלוקית היא בעצ� בלתי, קוק

על מנת להיות ). סרו� הוא חסרונהיעדר החי ה–' מושלמת מדי'היא , בניסוח אחר(ההשתלמות ממנו 

שלמה באמת עליה לגרוע מעצמה ואז למלא את הגריעה באופ� של השתלמות הדרגתית על פני ציר 

�ו הוא שעניינ, )של ההוויה האלוקית' צמצו�'אכ� דר  גריעה או (לש� כ  נברא העול� . הזמ

  :בלשו� הרב קוק. ההשתלמות

  
אבל יש . כי א� הכל בפועל, ואי� בה דבר בכח,  היא היא מחויבת המציאותשהשלמות המוחלטת, אומרי� אנו

שהרי השלמות המוחלטת האי� סופית אינה , שזה אי אפשר להיות באלקות, שלמות של הוספת שלמותג� 
, להתהוותצריכה ההויה העולמית ,  היא לא תחסר בהויהשהוספת שלמות ג�ולמטרה זו . מניחה מקו� להוספה

ושתל  תמיד הלו  , כלומר ממעמד של החסרו� המוחלט, שפלה] הכי[ולהיות לפי זה ַמְתחלת מתחתית היותר 
   90.ועלה להעליה המוחלטת

  

                                                      
במוב� ' להשתמש'לה י מבארת את המ–" ?אפשר לשני מלכי� להשתמש בכתר אחד "– אחת הפרשנויות לשאלת הירח 89

שאלת , ש זהלפי פירו. במקרה זה שאלת הירח היא הא� אפשר לשני המלכי� להתחבר בזיווג. זיווגהיינו ', תשמיש'של 
בכתר אחד כשני מלכו נראה כי באותה שעה השמש והירח אמנ� . הירח אינה הלנה על מצב קיי� אלא הצעה למצב חדש

 לפקוד –ה "תגובת הקב.  היא שקיוותה לשפר את היחסי�לבנהוה,  יחדיו כשני אוהבי�שימשוא  לא , עמיתי� לעבודה
בו הזכר יכיר אותה על מנת שיוכלו להיות בזיווג שליצור מצב נועדה , לבנה א( שהיא מקוממת את ה–עליה להתמעט 

 . אמתי של פני� בפני�
  .תקלא, כר  ב, אורות הקודש, ה קוק" הראי90
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לצאת מתחו� הנצח והאינסו( ולטעו� ג� את טע� הזמ� אפוא הוויה מושלמת באמת חייבת 

�� אירוניבאופ. והחיסרו , � לא –השלמות  אי כלומר ללא הכרת –ללא הכרת המוגבל�ת והחיסרו

  . תכ� שלמות מלאהית

. נראה כי תובנה זו מסבירה מדוע מיעוט הלבנה היה הכרחי, א� נתבונ� בדבר היטב, כעת  

את  –ה  ואילו ,)המומחשת בידי השמש המאירה מעצמה( את השלמות המוחלטת י תמייצגבציר שלנו 

 קוד� במצב של 91.)המומחשת בידי הלבנה המקבלת אורה מבחו"(מות של הוספת השלמות השל

ממרחק . עול� של יו� נצחי ללא חוש  וללא זמ�, המיעוט חיי� שני המאורות במציאות טרנסצנדנטית

 א� נתבונ� מקרוב נגלה שצד אחד בעצ� ול�א, נראה שהכל מושל� וכל אחד מתבטא במלואו

אינה באמת זוכה , סרו�יהמייצגת את השלמות המתהווה בזמ� מתו  ח, תהלבנה הנשי: מתוסכל

נל של אסטי הישוב בפלאת ישיבתה בעולמות העליוני� נית� להמשיל לאמ� פ. לממש את עצמה

הוא חבר שווה זכויות ורשאי להתבטא בדיוק ,  פורמלית.בו רק מרצי� ומשוחחי�אשר פילוסופי� 

כל . אינו נשמע כלל, המתגלה רק דר  מעשה כפיו,  קולו האמתי,על בפוול�א, כמו עמיתיו הפילוסופי�

, נל ג� פסלי� וציורי� ולא רק טקסטי� ונאומי�אעוד לא יורשה לו לשבור את חוקי השיח ולהביא לפ

במסגרת השוויו� הראשיתי זוכה , באופ� דומה. לא נוכל לומר ביושר כי הוא זוכה לביטוי הול� כחבריו

 ועד שלא יורשה לה , למעשה אינה באה לידי ביטויול�א, ק באופ� תאורטילמעמד גבוה רהלבנה 

  .  פניה האמתיי� לא באמת יתגלו,להתגש� ולגלות את אופייה הייחודי

דימוי זה ממחיש מדוע השלמות האלוקית המוחלטת איננה באמת מושלמת וג� מסביר מדוע 

ו שאינה ממומשת בתו  האלוקות היא ז.  לשנותוהנגד המצב הקיי� ומציעכ תא היוצאי הלבנהה

שלמות היא ג� הרגישה לחוסר השלמות   ובהיותה אמונה על מידת ההשתלמות מתו  חוסר,הטהורה

לכ� היא זו המעוררת את הצור  . לכ  שהיא והשמש עדיי� לא באמת משמשי� בכתר אחד, שבזיווג

די� הלילה והמציאות כתוצאה מהערתה מופר השוויו� ונול. לגרוע מהאלוקות ולברוא את העול�

לכאורה יש כא� החלשה של . פני זמ� ותהלי   החיי� הפיזיי� המשתלמי� על�הגשמית ובמסגרת

נוספה לה לראשונה אפשרות :  למעשה היא דווקא הועצמהול�א, העליונה" השלמות המוחלטת"

שני סוגי שילוב� של .  קיומו של העול� הגשמי המי?ק� לאור  זמ�–" שלמות של הוספת השלמות"ה

 שוני�כעת זוהי שלמות של : להיהשלמות יוצר שלמות מחודשת א  לאי� ערו  שלמה יותר מבתח

טית  ג� את האידאלי�ת הסט;של המציאות וג� את החוויה הנקביתהכוללת ג� את החוויה הזכרית 

�   92.של העול� הנצחי וג� את התנועה הדינמית של עול� הזמ

דוע הטרנספורמציה מקשר האחור באחור לקראת קשר אנו יכולי� להתחיל להבי� כעת מ

 כלומר בהדחתו של הצד הנקבי של המציאות מכס –" מיעוט הירח"הפני� בפני� היתה כרוכה ב

אר" על מנת שיתעלה למסע חיפוש עצמי מפר  ברחבי  ושליחתו ,המלכות של עול� הנצח והשלמות

,  טעימת טע� החיסרו� ואז היציאה ממנורק, רק הנפילה והעלייה מחדש. בהדרגה חזרה מנתי� למל 

 לאור הגאולה היו יכולי� להוציא את פניה הייחודיי� ורק השקיעה בחוש  הגלות ואז הפצעה מתוכ

אלמלא מסע זה פני� אלו . ח לפועלו מהכ– לזמ� ולהשתלמות,  שבמהות� קשורי� לחומר– של הלבנה

  . הי השמש ולספר לו את סיפורנות כלפה יכול לפתהי לעול� לא לבנהלא היו מתגלות וה

  

                                                      
91� א"בזמ� שערכה של ה, מספר המבטא שלמות, 10 הוא ד"וערכה המספרי של האות י:  הדבר מורגש א( באותיות עצמ

 .מספר המבטא חוויה של חצי, 5הוא 
העובדה . הש� המבטא את החלק הנעלה והנסתר מתו  שמו המלא',  כידוע אחד משמות הא הוה–יהאותיות  צירו( 92

ממחישה כי השלמות ,  ושהוא בנוי מחיבור של מספר המבטא שלמות ומספר המבטא חצי, דווקא15  הואשערכו המספרי
 . החיסרו�שת תחו שילוב של הרגשת מלאות ע� – של� וחציהאמתית והמלאה היא חוויה של 
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  'כפרה לה

ההודאה השכלית בהכרחיותו של מיעוט הירח ומסע ההשתלמות אינו . אלא שהלב עדיי� אינו שקט

 חייב להיות כרו  בסבל רב כלהדבר  מדוע היה : מענה מספק לשאלה האמונית הבוערתמצליח לתת

א היתה יכולה להיות דר  פחות קשה הא� ל. כ  במש  אלפי השני� האחרונות כ  של נשי� רבות כל

אונס ודיכוי שגברי� מעול� , ניצול, מדוע היו חייבות מיליוני נשי� ליפול קורב� להתעללות? וכואבת

 אינה מספקת את האד� – שזו אשמת הפטריארכליות –התשובה הנפוצה ? לא הצטרכו לעבור

�ה נברא העול� כ  שהנשי� מדוע לכתחיל: תית פתוחה את השאלה האמשכ� היא מותירה, המאמי

, הגינות בסיסית מוטבעת בבריאה דומה שאי? חלשות מהגברי� ומצויות בסכנת השתעבדות אליה�

  .אשר הפטריארכליות היא רק תוצר משני שלה

. נדרשה בעצמה לקושיה זו, אחת ההוגות המרכזיות של הפמיניז� החילוני, בובואר%סימו� דה

במציאות הביולוגית נו טמו� רק בתרבות הגברית אלא ג� היא הבינה ששורש אפליית הנשי� אי

לאבולוציה היה : רה לכ  מטריאליסטי וחסר רחמי�הסDֵ. אותה' זימנה' ובמידה גדולה א( ,שאפשרה

  של חמישי� אחוז מבני�ואיתרע מזל, ההריונות והלידות, וסתושא בנטל היצור  במי� חלש שי

בובואר %נשי שדה%בגו(% טרגדיית ההיות–יה קיומית גורל� אינו אלא טרגד. האנוש להוות אותו

    .מתארת בלשו� קשה ונוקבת

א( כי יציאתה למסע המיעוט .  עצמהלבנהג� בקטע הגמרא שניתחנו מובעת מחאה זו בידי ה

הואיל ואמרתי לפני  דבר הגו� אמעיט , רבונו של עול�: "היא מוחה, והמילוי נועדה לגלות את פניה

הוא בעצמו , ה בסו( הסיפור שתובא כפרה על מעשיו"כאשר מבקש הקב,  יתרה מכ? "את עצמי

בי� . החסרתי קוד�ש אלא שהמדרש כולל קטע נוס( 93.שנעשה לה עוולבכ  מאשר את מחאתה ומודה 

קצר ' משא ומת�'מבקש כפרה מתנהל מעי� ' בה השהמציאות הראשונית של השוויו� לבי� הנקודה 

שהוא מציע ללבנה כפיצוי ' פרסי ניחומי�'מעי� ,  לגבי ההתמעטותמעלותה שלוש "בו מציג הקבאשר 

מבי� . ושצדיקי� יקראו על שמה, שִיימנו את החודשי� לפיה, שתוכל להאיר ג� ביו�: על אובדנה

ביכולתה  ש– ההבטחה כי הלבנה תהא למופת של צדיקות – אותנו מעניינת כא� האחרונה, השלוש

ושאינו , בובואר אינה מכירה בו% צד שדה, נשי%בגו(%מציאות ההיותלהאיר את עינינו לגבי צד נוס( ל

  . טרגי אלא חיובי

דוד , שמואל הקט�,  יעקב הקט�–ייקראו צדיקי� בשמ  ":  במדרשה"הקבמתנסח כ  

�תכלית האד� היא לממש , בובואר%מנקודת מבטה המודרניסטית של דה.  טעו� הסברהרעיו� ז. "הקט

ְכוונה או נחמה ַה, א את עולמו מתו  עצמו ללא הזדקקות להשראה לברו–שלו האוטונומיה את 

 וכאבה לגבי ,"מכילה"וכ" מקבלת"ת האשה כשבובואר כלפי תפי% התרעמותה של דה. ממקור אחר

.  נובעי� במידה גדולה מאידאל האוטונומיות הזה,"מוגבלת"גורלה הביולוגי כנושאת רח� ולכ� כ

שכ� היא מגבילה את היותה סובייקט עצמאי , לילית גרידאשל האשה נדמית לה אפוא כש' קטנותה'

, המציבה במרכז את האד� היוצר, אידיאל האוטונומיות כה מרכזי לתמונת העול� החילונית. ופעיל

 היא למעשה מ�דרת ,קבלה ותלות, בובואר סוברת שכשהאשה נמדדת לפי מודל של הכלה%שדה

חווייתו .  לאידאל האוטונומיותהפו מידה גדולה  האידאל הדתי בול�א. מתחומו של האנושי עצמו

 ,הטרונומיומימושו מתבטא בקבלת חוק , לא בורא, נבראהיסודית של האד� המאמי� היא של היות 

ה היא "עמידתו של המאמי� מול הקב. לא חוק אוטונומי הנוצר מבפני�ו, המגיע מבחו" כלומר חוק

                                                      
 ולפיכ  מזכירה את מחזור – שעת גוויעת לבנה אחת והולדת השנייה –רב� ראש חודש ומבקש מוצגת כק' הכפרה שה 93

כל על  לדידה מוקד הניכור והסבל ששהיא, בובואר בדבר הווסת% רעיו� זה מהדהד בחוזק את דבריה של דה. הווסת הנשי
 . אשה לסבול
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%ובלתינזקק , ה תלויאתל בוראו כרוכה בהרגשה ש עמידה ילדותית זו של נברא מו94.כעמידה של ילד

שהאד� , )95"והייתי שפל בעיני"מלשו� " (פלותִש"הרגשת הקטנות או ה. קט� : במילה אחת.של�

היא בעיני האד� המאמי� דווקא , פטר ממנהיומנסה לה" דימוי עצמי נמו "המודרני מכנה אותה 

שבלעדיה לא נית� ', אשו� לעבודת ההיא התנאי ההכרחי הר. המידה המתוקנת הבסיסית ביותר

בובואר %כל החסרונות שדה,  מנקודת מבט זו96.להודות בקיומו או לפתוח את הלב לקבלת מלכותו

נשי שהיא ראתה כטרגדיה מובנת %בגו(% וחוויית ההיות,כיתרונותראתה באשה ובדימוייה מצטיירי� 

מגלמת , ודרה מתחו� האנושילפיה האשה הש, בובואר%בניגוד קוטבי לגישת דה. מחדש כאידאל

  .תמצית ההוויה האנושיתהחוויה הנשית בעיני המאמי� את 

שכ� הוא מעצב תודעה של , באופיו' זכרי'אידאל האוטונומיות החילוני , לי� אחרותיבמ

 ואילו אידאל ההטרונומיות הדתי דווקא ,יציאה מעצמ  וכיבוש העול� באמצעות רצונ , עצמאות

עבודת� . פתיחת חלל בתוכ  והתמלאות מבחו", ה תודעה של הודאה בחלקיות  ומתוו,באופיו' נקבי'

כולנו ביחד ; ה" מול הקבנשית היא אפוא אימו" תודעה – גברי� ונשי� כאחד –' העיקרית של עובדי ה

בעניי� זה נראה שדווקא הגברי� מתחילי� (כרעייתו ' לעמוד מול ה, בהשראת שיר השירי�, צריכי�

זו ). כה יותר וזקוקי� לאשה על מנת לסגל לעצמ� מה שלה בא בטבעיות גדולה יותרבנקודת מוצא נמו

ימי שיש ללכת לאורו היא הדג� השמ, קבי שהתמעט והתקט�המאור הנ, הסיבה לכ  שדווקא הלבנה

   97.וללמוד ממנו

המסקנה ההולכת ומתבהרת היא שחלוקת האנושות לשני מיני� בעלי הבדלי� אנטומיי� כה 

א  לא רק מהסיבות , אמנ� הכרחיתהיתה  –  כולל העובדה שאחד מה� פגיע יותר– משמעותיי�

לא מדובר כא� בטרגדיה אכזרית של הטבע אלא בפרי ידו המכוונת של . הביולוגיות של המשכת הגזע

, מציאותה הייחודית והשברירית של האשה. �חלק מחזו� מורכב שהוא מבקש להגשי, בורא מיטיב

כולל המחיר הכבד שהיא נאלצה , ניקה וגידלה את כל בני האד� בעול�י ה,ילדה, שנשאה ברחמה

 , כהתגלמות המצב האנושיות כאשר תולדות האשה מובנה לקבל את משמעותהמתחיל, לשל� עליה

אי� הדברי� נאמרי� כדי לפטור את . של הבריאה כולה אל מול בוראה הנעלה ממנהכמצבה ובהרחבה 

שככל פשע טעו� תשובה , על הניצול לרעה של הכוח שהוענק להאחריות את החברה הגברית מנשי

�, כ   פשעי� כאלו לזמיני� כלותכל שניסינו לעשות כא� הוא לחפש טע� לנסיבות שהופכ. ותיקו

עברה כדי  ועברה מה שהאשה בנויה כפי שהיא בנויה. להבי� מה הושג בסיפור חייה הקשה של האשה

המחייבת אותנו בענווה  וחלו( המאפיינת אותנו כיצורי� בנילהזכיר לאנושות כולה את השבריריות 

,  וכדי ללמד את האנושות כולה כיצד לפתוח את עצמנו למקור נעלה מאתנו של חכמה,רוח שפלותבו

  . לתת לו להפרות אותנו ואז להצמיח ולטפח את פרותינו המשותפי� בעולמנו שלנו, חזו� ושפע

אות� היא דחתה באופ� ש, לבנההציע ל' י� שההמדרש מספר כי בניגוד לפיצויי� האחר

 ,הוא פשוט לא יישב את דעתה. לגבי השאלה מדוע פיצוי זה אינו ראוי לא היתה לה תשובה, מנומק

 הרי זה משו� שבסופו של דבר שו� פלפול � דעתנו שלנו עדיי� אינה מתיישבתא� ג. ראה וקיבל' וה

.  הדעת בכל הנוגע לכאב המפלח את הגו( החייס אתיתאולוגי ושו� דרשה מתחכמת לא יכולי� לפ

�    . כפרו על עווני, אנא:ה" עד שתתחדש הלבנה מבקש הקב,לכ

                                                      
 .)ושע יא אה" (נער ישראל ואוהבהו" כבפסוק 94
 .ו כב,  שמואל ב95
מי , מי שהוא קט� הוא גדול... כמה הוא גדול ונעלה בעול� ההוא, זכאי מי שהקטי� עצמו בעול� הזה ":בלשו� הזוהר 96

�  ).תוספתא, ב" עא קכב"ח, זוהר( "שהוא גדול הוא קט
 ,א גדול מונה לחמה שהיא גדולהעשו שהו ";"אומות העול� מוני� לחמה וישראל ללבנה ":קצא% יב קצ, י ילקוט שמעונ97

 ".ויעקב שהוא קט� מונה ללבנה שהיא קטנה
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�  הדר� הארוכה אל השויו

ציר ג�    כ,שורש התאולוגיה הפמיניסטית המטריארכליתהינו כש� שציר מעלת הנקבה על הזכר 

 �ההתבוננות ש,  בכלל� השוויו� המודרניחזושל ,  התאולוגיה השוויוניתה שלשורששלפנינו הינו השוויו

   .�תיקונל ו�לספק לנו את הכלי� לבירורבו יכולה 

מנסה לכונ� את ציר השוויו� מבלי ללכת בדר  א שהוא יהבעיה היסודית בחזו� הפמיניסטי ה

החידוש העיקרי שלמדנו כא� הוא שללא דר  מאספת זו . את שני הצירי� האנכיי�' אוספת'הארוכה ה

ויו� איננה לדחות והדר  היחידה לכונ� ש. ת של שני הצדדי�ו� הייחודייהתו באמת בסגוללא מכירי�

 תו  נכונות להודות ,לחפש א  ורק את המעלה בכל צד: את השקפת העול� ההייררכית אלא להפ 

הקדמת הציר האחרו� יוצרת השוואה חפוזה של שני המיני� בש� אמונה . סרו� של השני לעומתויבח

 לאחד מה� ולכ� מבססת אחווה חיצונית  לאשאינה באמת מתייחסת ברצינות א(' ויו�וש'שטחית ב

ג� א� פירוש הדבר ( של כל אחד ואחד המיוחדותדווקא הבחנה בי� המיני� והצגת פניו , מאיד . בלבד

מאפשרת הכרה בהשלמת� ההדדית ומפגש אמתי פני� ההיא ) אפלייתו של השני לרעה באותו תחו�

   .בפני�

סדר הכינו� הנכו�  וכ� את היחס הנכו� השורר בי� הצירי� לכ  יש להבי� ג� את בנוס(

היחס בי� ציר מעלת הזכר לציר מעלת הנקבה הוא , כפי שעולה מהתרשי� שלנו. המשתמע ממנו

בזמ� שהיתרו� שלו עליה ;  ממעלת הזכר על הנקבהגבוההמעלת הנקבה על הזכר : שוויוני בעצמו בלתי

אחת . היתרו� שלה עליו רוחני ביסודו ושיי  לעול� הנסתר, ושיי  לעול� הנגלההוא גשמי ביסודו 

ולפיכ  כינו� הציר ,  היא שמימוש מעלת הנקבה נשע� על מימוש מעלת הזכרמצב זהההשלכות של 

כל ניסיו� לכונ� פמיניז� ללא . לכינו� הציר הפמיניסטי ולשמש כבסיס לולקדו� הפטריארכלי חייב 

סדר כינו� הצירי� חייב להציב קוד� כל את הציר הזכרי . ית נידו� אפוא לכישלו�תשתית פטריארכל

לאחר מכ� את הציר הנקבי של פתיחת , )ה תחתונה–ו(של קבלת עול מלכות השמי� הטרנסצדנטית 

ורק לבסו( להשיג את האיזו� וההשתוות בי� ) ו–ה עליונה(הלב ותיקו� האישיות העצמית האימננטית 

   98 ).ליונהה ע–י(השניי� 

. המייחד את השוויו� המוצג לנו כא� מקופל בקיומה של ספירת הכתר מעליו, מעל הכל

 אלא חלק שעל הזכר והנקבה כאחד מזכירה שכל אחד מה� אינו תופ' ההכרה במלכותו של ה

. ות ההייררכיותשמהמציאות השלמה וכ  מנטרלת את הכוחניות הרובצת לפתח� של כל אחת מהתפי

 לגשת למלאכת ההשוואה בי� מעלותיה� של שני אפואיו� בצל הכתר מאפשרת לנו החתירה לשוו

�ת שכזו אינה אלא יחסית ובטלה לגמרי הצדדי� באופ� משוחרר מתו  זכירה שממילא כל עליונ

  .לעומת עליונותו של מי שמעל כל המגדרי�

  

  

                                                      
הפטריארכליות לא : בהתא� את שגיאת הפטריארכליות וממילא א( לתקנה באופ� שונה מהדג� שלנו יוצא שיש להגדיר 98

 �, ריות מסוימות לתכונות זכהשוואה שסימנה אות� כירודות ב ה את התכונות הנקביות וא( לא בכשבו תפששגתה באופ
האיכויות הנקביות בגילוי� ; כלומר בתחומה של המציאות טר� שכלולה כ  ה� אכ� פני הדברי�, שכ� בתחומו של הנגלה

ההבנה  באישגיאתה נעוצה .  ואכ� נדרשת יד מכוונת זכרית שתתחו� ותכוו� אות�,מרוס� אכ� בעייתיות הטבעי והבלתי
 �  באי וכ�,נעלות א( מהגישה הזכרית, חיצוניות של תכונות חיוביות ונעלות ביותר' קליפות'שהתכונות הנקביות הנגלות ה

ההבנה שתפקיד הכוח הזכרי אינו ריסונו ודיכויו של הכוח הנקבי לטובת שלטו� הזכריות אלא זיכוכו עד שייחש( 
תיקונה הוא ; ידישכ� הצור  בה הוא תמ,  אינו ביטולהאפוא הפטריארכליות �תיקו. הפוטנציאל הרוחני העמוק שלו

ויישומו של יתרו� זה בתחומי חיי� רבי� ככל , אשה על האישליתרו� יש אחר מישור בבכ  שהשלמתה בידי ההכרה 
 .האפשר
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  "עי� שאינ� נפרדי� לעולמי�ֵר"

. ממדי של יחסי הזכר והנקבה להכיר מבנה רב, אני מקווה,  וזכינו,בזאת הגענו לסו( מסענו המתפתל

ברי� משלימי� המשתלבי� זה יאת שלושת הצירי� שבחנו יש לראות לא כפיסות מנותקות אלא כא

ראשית כשלבי� לאור  ההיסטוריה ושנית כבחינות : נית� לראות� כמשלימי� בשני אופני�. בזה

  . רגעו התקפות בכל רגע ,שונות של המציאות

 חזרה עליהבסול� הצירי� ואחריה ירידה של תנועה נית� להצביע על כשלבי� בהיסטוריה 

ראשית כל משתלשלי� העולמות מטה מהכתר האחדותי :  הירידה היא מטאפיזית ונסתרת.99למעלה

כעת מתחיל הטיפוס במעלה  .ה תחתונה–וולאחר מכ� מיעוט הירח יוצר את ציר , ה עליונה–ילזוג 

 אדמההאליהה את המבטאת את התרבות האנושית הקדומה ש ה תחתונה: יתההיסטוריה הנגל

 תרבות זו זיהתה בטעות את הטבע כדמות א� בוראת במקו� כדמות בת 100.וסגדה למחזוריות הטבע

שלא ביטא וא( הדחיק את כישורי , נבראת ואכ� היתה שלב ההתפתחות הנמו  ביותר בתולדות האד�

 מבטאת את ראשית וצמיחתה של .  עסק בקורבנות אד� ועוד,המוסר והשכל האנושיי� הגבוהי�

ח ושליטה את האד� על הטבע ואת כשִה, הגיבורי� והחכמי�, התרבות הפטריארכלית של המלכי�

הצמיחה מהתעוררות אמונתו . התרבותאת הרצו� על היצרי� הטבעיי� וא( הצמיחה את המחשבה ו

השתלשלותה של בשורה אלוקית לתו  , ושל  ההדרגתי ותיקונמהווה את מת� התורה של אברה� ל

 העיד� המודרני רואה את ראשית 101.המציאות והצעת חלופה לריבונות האנושית על הטבע

 102.ט"בעשהי ו"בידי האר ההדרגתית של פנימיות התורה ההתגלות בדמות ה עליונההתנוצצותה של 

הרומנטית ,  כגו� הצרפתיתסדרת המהפכות המודרניות התנוצצות זו ג� בהניכר, בעכירות ושיבוש

 , והגבריותתרבותה, להמיר את שלטו� המל יררכי וילהפו  את הסדר ההשביקשו , והפמיניסטית

שיבושי� האופפי� א(  (ה/כל את מלכות השמי� במלכות האדמלומעל , הטבע והנשיות, בשלטו� הע�

 זה פותח את השער  דבר.)כמו המקרה של שבתאי צבי ואחרי�,  והחסידות עצמ�את התגלות הקבלה

שיוכל להביא לידי , י המגול� בידי, אל מפגש ראשו� ע� מקורה האמתי והגבוה של התרבות הגברית

   103.ולהתכללות� מחדש בכתר העליו�, בי� הבינה הנשית לחכמה הגבריתפורה זיווג של� ו

 .זה נעלה ונסתר מזה, בדי מציאותוזמניות משקפי� שלושת הצירי� שלושה ר%כבחינות אל

 שלושת סוגי מערכות היחסי� ה� ג� בעלי תוק( ,פירוש הדבר הוא שלמרות ההתפתחות ההיסטורית

מעבר כאשר אנו מדברי� אפוא על התפתחות מהציר התחתו� אל העליו� איננו מדברי� על . תמידמ

 –למשל ה תחתונה קיומה של . למוכרי�בנוס( של צירי� נעלי� יותר התגלות מציר לציר אלא על 

                                                      
חציו הראשו� של : והצייר מחזור תנועות זהה, מזמור המתאר את בריאת העול� המהלל את בוראו, וראו תהלי� קמח 99

וחציו השני שירת , )שמי�, מי� עליוני�, שמי השמי�, כוכבי�, מלאכי�, �שמי(המזמור מבטא בריאה מלמעלה למטה 
  ).ישראל, אד�, חיות, עצי�, הרי�, תהומות(הלל מלמטה למעלה 

בו מתואר כי החלו להאליה את העול� , בלבד נית� למק� בדורו של אנושה תחתונה %לה תחתונה –ו% את המעבר מ 100
  . הלכות עבודת כוכבי� א א, משנה תורה, �"רמב; י על בראשית ד כו"רש: ראו. הארצי

, ומתקני� את שש המדרגות המסתתרות בתו  כ) לא כולל משה(שש הדורות מאברה� עד משה אפשר אולי לראות ב 101
  .כאשר משה ב� הדור השביעי מביא את התהלי  למימושו הסופי ע� מת� תורה

, ראשית תיקו� אד�: שר סדר התיקו� הפו  לסדר החטאכא, לפי החסידות דברי ימי העול� ה� תיקו� לחטא ע" הדעת 102
, )י% לו העלאת  (הגבריותכתיקו� , בהתאמה, נית� להבי� שלבי� אלו, לענייננו. ולבסו( תיקו� הנחש, אחריו תיקו� חווה

 �והיית� "מפתה לשהיא כנחש גדול ה, ההויה הטבעית בכללותיקו� , )ה עליונה% לה תחתונההעלאת  (הנשיותתיקו
שתיקו� אד� , עיקר החידוש הוא). כתר דקדושה לכתר דקליפההעלאת  ( האמיתיולכסות על בוראמבקש ו" י�כאלק

תיקו� נחש  (תיקו� חווה והנשיותואילו ממנו והלאה המוקד הוא , ט"והגבריות היה עניינה של היהדות עד בואו של הבעש
  .פ בידי הרב יצחק גינזבורג"י� שנאמרו בעדברפי % על). בגימטריה' נחש'שכנודע עולה , יעשה רק בידי המשיח

 י�המאפשר, גיבוש צד נקבי בזכר וצד זכרי בנקבה: התכללותא יצירת יתכלית ההפריה ההדדית של הזכר והנקבה ה 103
; )פא מד, ספר יצירה" (הב� בחכמה וחכ� בבינה ":רעיו� זה רמוז במשפט מספר יצירה. חיבור מזדהה ופנימי ביניה�

' זיווג'� בבינה היא כמו היחכה והיכולת להבי� בחכמה ול,"אמא"לו" אבא"ה� הספירות המקבילות ל" בינה"ו" חכמה"
 .המנטלי בי� חוויית העול� הזכרית לזו הנקבית
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 ולכ� קיומו של מבנה פטריארכלי הפועל לרסנה ולעדנה ,קבוע –הנפש והנשיות הנמוכה , הטבערובד 

לפי הזוהר מוגדרי� ; תמיד א( הואמ ה עליונהוי ציר השוויו� העליו� של ,  מאיד 104.תמידמהוא צור  

חיבור� ההדדי נצחי וקיי� מעבר לממד : 105"שני רעי� שאינ� נפרדי� לעולמי�"כ" אמא"ו" אבא"

ההשלכה של הבנה זו היא שיש לחשוב על כל .  וכל שקורה כעת הוא שהוא מתחיל להתגלות,מ�הז

 מחזה של –המתנהל למראית עי� בלבד ' מחזה'כמעי� , על שני ציריה, המציאות ההייררכית הנמוכה

 המסתיר את הממשות השוררת ,'טובי� ורעי� וכו, משפיעי� ומקבלי�, מעמדות ע� נעלי� ונחותי�

א� אנו זוכרי� . מצויי� במרחק זהה מכתרו העליו�', ש� כול� שווי� בעיני ה', י הקלעי�מאחור'

עובדה חדל להיות ה –  א( שטר� התגלה בשלמותו– הרי שציר השוויו�, שלא מדובר אלא בהצגה

  .מוב� מאליוה: במלי� אחרות. פשוטה מכלבסיסית והומסתבר כמציאות ה, והנסתרת ביותרהרחוקה 
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של , וספציפית יותר( מהבנה זו משתמע יחס חיובי יותר מזה של הפמיניז� ה� כלפי עברה הפטריארכלי של האנושות 104

רבי� מהערכי� והמוסדות .  מתו  עבר זה רלוונטי תמיד ולכ� ראוי לשימור בהווה ובעתידה� כלפי השאלה מה) היהדות
 –בעבודה של שליטה על הרגשות ועוד , בקבלת מרותו של רב, בחינו ,  הקשורי� למשל בנישואי�–הפטריארכליי� 

לטפל ברובד פראי של הוא קיד� מכיוו� שתפ, ראויי� עדיי� לשימור לשיטתנו, בלתי רלוונטיי�כהמזוהי� היו� כמיושני� ו
 מו ג�תפקיד� של ערכי� ומוסדות אלו כש הג�(המציאות שההכרה החדשה ברוחניות הנשית אינה מבטלת את קיומו 

 ). בהחלט צריכי� להשתנות לאורה�המשקל המיוחס לה
 ".�דלא מתפרשי� לעלמי� אלי� אקרו� רעידא אתר עלאה דאינו� באחדותא בחדוותא : "ג ד א" חזוהר 105


