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  ?היכן היו הנשים במעמד הר סיני

  'יוצרות ניגו�'מנחת , מירב, אסתר פישר

  

אנשים  –ולם מעמד הר סיני נכחו כברור שבהרי ש ,השאלה בכותרת המאמר מעוררת תמיהה
מי שיאמר שזו שאלה שהיא תולדה של תסכולן ומרירותן של כמה נשים אף יש  .נשים וטף

גם ) או מעין זו(התיחסויות לשאלה זו שישנה  תברמסאך . יהודיות פמיניסטיות בנות זמננו
פסוקים משאלות בנוגע ל, כך נראה ,נובעתאשר , המסורתית של התורה ,בפרשנות הקדומה

 ,בהנחיות שנותן משה לעם לקראת המעמד הגדול, בפרשת יתרו. המתארים את מעמד הר סיני
מצד אחד ). שמות יט טו" (ים ;ל ִּתְּגׁשּו ֶאל ִאָּׁשהַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹנים ִלְׁשלֶֹׁשת ָימִ : "כתוב

להיות  ,מטבע הדברים, יכולש' אל תגשו אל אשה'מצד שני , שכולל את כולם' ויאמר אל העם'
גברים (האם כולם  ?אליהם משה מדברש' עם'ז מי נכלל בא .של העם מכוון רק לחלק הגברי

דברים לדברים שנאמרו לגברים ין הבחנה בהאם במעמד הר סיני היתה ה? אכן היו שם) ונשים
מה זה  –ובעיקר ? ומה טיב התכנים והחוויות השונות שנחוו שם ?מדוע –אם כן ? נשיםלשנאמרו 

לי ובשני שירים "בעזרת עיון במדרש חז? נשים בימינושל בא ללמדנו על קבלת תורה של גברים ו
  . אבקש להתיחס בקצרה לשאלות אלו ,בני זמננו

  
בפרשת יתרו שנת המופיעה בפסוק נוסף יע בשמות רבה מתיחס לתופעה לשונית מענמדרש ידו

  ): לפני הפסוק שצטטנו לעיל קצת ההמופיע(
  

�ֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵ�ידִמ� ָהָהר ֵלאמֹר  ָהֱאלִֹהי� ַוִ�ְקָרא ֵאָליו ְיהָֹוה�מֶֹ�ה ָעָלה ֶאל  
  )שמות יט ג: (ִלְבֵני ִיְ ָרֵאל

  
  : באופן הבא) כח' פר(פילות זו שבפסוק מרחיב המדרש בשמות רבה על כ

  
לה� ראשי דברי� שה� יכולות אמור  :ולאמר , אלו הנשי� "' כה תאמר לבית יעקב'

  .לשמוע
� דקדוקי דברי� שה� יכולי� אמור לה : אמר לו, אלו האנשי� "' ותגיד לבני ישראל'

  .לשמוע
  . במצות שה� מזדרזות ?למה לנשי� תחלה: דבר אחר
   .כדי שיהו מנהיגות את בניה� לתורה:דבר אחר

כשבראתי את העול� לא צויתי אלא לאד�  :ה"תחליפא דקיסרי� אמר הקב בירמר א
   ,הראשו�

  .ועברה וקלקלה את העול� ,ואחר כ. נצטוית חוה
כה תאמר 'לכ. נאמר  .עכשיו א� איני קורא לנשי� תחלה ה� מבטלות את התורה

 .'לבית יעקב

  

לבית יעקב ותגיד לבני  רתאמ'הכפילות של  לשאלתתשובות שונות (!!) ארבע  מכיל זהש מדר
שתחילה היתה פנייה לנשים ורק אחר  מהןעולה ולסדר בפסוק  שלש מתוכן נותנות פשר ;'ישראל

הדברים לנשים נאמרו שבו  אופןל תמתיחסנה הראשוהתשובה  :נסקור אותן בקצרה .כך לגברים
מזדרזות 'גברים בכך שהן ל הקדמתן את המסביר ההשני ;)דקדוקיהם(רים ולגב) ראשי דברים(

את תפקידן  המדגיש ,אף היא לסדר הפניות בפסוק תמתיחסה, תהשלישיהדרשה ו ;'למצות
הסוגרים את , תחליפא' דברי ר ,לעומת זאת. 1ןבהנחלת התורה לבניהשל הנשים המרכזי 
תחילה לגבר ורק הציווי ניתן בו ש, י מגן עדןורי הבעייתמסבירים שלאור התקדים ההסט ,המדרש

ה לנהוג אחרת ולצוות אותה "הקב הפעם החליט, בחטאהכבדה ל האחראית ,אחר כך לאישה

                                                 
 .ב"ט ע"ראו בבלי קידושי� כ. ובתוכו תלמוד תורה' מצוות האב על הב�'על א/ הפטור הפורמאלי שלה� מ 1
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הדבר מזכיר טקטיקה חינוכית ידועה של נתינת אחריות ותפקיד לילד המופרע של ( ...תחילה
 שנדרשת ויתכן ,ומתיתאקסי היא שאלת נוכחותן של נשים, עבור בעל המדרש כאן ....)הכיתה

שחווית הדרשן מבקש לטעון , ובכל זאת. 'אל תגשו אל אישה' :המשךה רהדגשה דווקא לאו
 נחיתותן(בשל חולשותיהן  םאבין  ;מזו של הגברים שונהמעמד הר סיני של הנשים היתה 

המתאפינת  ,הירודה המוסריתורמתן  ,'ראשי דברים'להבין רק להן מאפשרת שהאינטלקטואלית 
מזדרזות למצוות ואחראיות על חינוך (בשל יתרונותיהן על פני הגברים  ובין אם ,)'לקלקל'טייתן נב

  ). הילדים
  

פרי עטן של משוררות בנות  ונעיין בשני שירים ,פרשנותהשנה קדימה בתולדות  1,500-נקפוץ כ
 מה: עם אותה שאלה שהעסיקה את הדרשן בשמות רבה ,כל אחת בדרכה ,המתמודדות ,זמננו

 –ואם לא ? האם נשים וגברים חוו שם את אותה החוויה? היה ההיבט המגדרי של מעמד הר סיני
  ? מה אפיין את החוויה הייחודית של כל אחד

  

  2חוה פנחס כה�/  ֵ�� ְמפָֹר�

 
 �3ָ42 2ְָבר ָהְלכ� ֶאל ָהָהר �ְמַח2ִי�

  ,6ְֶ�ֶקט ַרב ְמַח2ִי�, ְמַח2ִי� ִלְרא5ת
  �8ַ ַה8ְַמ3ִי�, ִמְנָהָג� �8ַ ַהֲחמ5ִרי�3�ֶֹא 2ְ 

  6ֶַ;ֶקט ַהֶ:ה ִצ59ר לֹא ִצְ�ָצה
  ,�8ַ ְיָלִדי� ַעל 2ְִתֵפי ֲאב5ֵתיֶה�

  ְוַהֶ;ֶקט ַרב ִמְ<=א 2ְמ5 ִלְפֵני ָ>ָבר
  נ5ָרא ְוָגד5ל ַוֲאִני ע5ד ָרִציִתי

  ְלַהְס9ִיק ְוִלְתל5ת ֶאת ַה2ְָבִסי�
  ת ְזַמ� ְלַעְצִמי ְלַתֵ?� ֵריח5ַתיַלֲע=5

  3�ֶֹא ִיְרַעב, ְוִחAְַמִ@י ֶאת ֶהָחָלב ַלִ@ינ5ק
  6ֶָרַגע ַה3ֹא, 3�ֶֹא ִיְב2ֶה ָחִליָלה

  ַה9ִBִָ�ה. Aָ2ַה ְזַמ� ַעד 2ְל5ת, ַמְתִאי�
  .ֶ�ִ@ְתַי�6ֵ ַה2ְִביָסה ְוַהִ@ינ5ק ָמה

 ִאי� לֹא ָיַדע
  ָעְבָרה, 2ְמ5 ְנִ�יָמת5 ֶ�ל ִאי� ָיֵ��, ִאיִתי ֶ�ר�ַח ַק3ָהַוֲאִני רָ 

C2ְ6ַָבִסי� ְוִנ9ְָחה 2ְֵרָס  
  ֶ�ל 42ָ@ְנִ@י �ַמ9ַת ַהַ;6ָת

  ָהְיָתה ִמְפָר= ָלָב� 6ְֶאְמַצע ַהAְִד6ָר
  ְוָיָצאנ� ִמָ;� ַעל ַהְ@ֵכֶלת

  ַהְרֵחק ַלAָק�5 56
  

  5Aִני� ְונֹאַכל ֲעִסיָס�ִנְפרֹט ִר 
  ַלAָק�5 56
  ָלDֲהָבה

  .ֵ�� ְמפָֹר�
  

                                                 
, על נשי�' חלקי� מדברי הניתוח נשאבו ממאמרה של טללית שביט. 7 'עמ, 1994אביב "תל, מסע אילה, כה�"פנחס' ח 2

 .4"10' עמ, 2005ה "תשס, המדרשה באורני�, 16מחברת שדמות , "א$ לא תדעי ל#": בתו.' כביסה ומת� תורה

 

  



  

  

 

 

  

  

  

 

 מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל -המדרשה באורנים 

  www.hamidrasha.org.il • midrasha@hamidrasha.org.il • 04 - 9830232פקס  • 04 - 9838753' טל • 36006דואר טבעון  ,אורנים

 

 

אך . ומחכים ,כולם כבר שם: של הציפייה הדרוכה שלפני מתן תורהיפהפה השיר פותח בתאור 
? אחת(אישה –) שראינו לעיל' ר אל העםמאיו'כמו (' כולם'מהר מאד מסתבר שזה אינו ממש 

יה חווי מתוארתאה שעומדת להיות נר ,לקו הראשון של השירבח. נותרה בביתה) ?אחת מרבות
? היכן היו נשים במעמד הר סיני: החמצה ושתשובת המשוררת לשאלה שבכותרת המאמר של
אך בחלקו השני של השיר מתרחש מהפך . טרודות בתינוקות בוכים ובכביסה, א שהן היו בביתןיה

השיר מתאר מעין התגלות . ע אליהאז הוא הגי, היא לא הצליחה להגיע לאל: בלתי צפוי
הרוח , הרוח המנשבת. התגלות פרטית לאם שתולה כביסה, בחצרו הפנימית, בביתמתרחשת ש

שם השיר ומילות הסיום ". ִנְּפָחה ְּכֵרָסּה ֶׁשל ֻּכָּתְנִּתי"איננה אלא רוח אלוקים ש, העוברת בכבסים
שם 'זו של , תה התגלות מהסוג שרק יחידי סגולה זוכים לוישלו מרמזות שלאישה בסיפור הי

  . 'מפורש
  

להיות מתוסכלת במקום , לובמקום לנסות ולהספיק הכ: מבקש להציע לנשים פתרוןזה שיר 
 –שם מתרחשות החוויות הרוחניות שכמיהה להיות במקומות  במקום לחוש, מחווית ההחמצה

במשימות היום יום הגשמיות , בין כתלי ביתךהמתרחשת ' אלטרנטיבית'היי קשובה להתגלות ה
אך באופן אחר , אומרת המשוררת, גם גברים וגם נשים זוכים להתגלות ולמתן תורה). לכאורה(

שהגשמתה העצמית של מעמיד שיר זה אלטרנטיבה למסר האומר , עבורי .ובמקומות אחרים
שאנחנו מכירים השונה מזה דגם של החוויה הדתית  באמצעות , האישה היא רק בביתה

  . מהתרבות ההגמונית הגברית
  

רת רוהתוודעתי לשיר באנגלית שכתבה מש, שנים לאחר שנחשפתי לשירה של חוה פנחס כהן
לצערי איני מכירה תרגום מקצועי של . 80בסוף שנות ה (Merle Feld) אמריקאית בשם מרל פלד

  : לעברית) שלי(ולכן אביא אותו כלשונו באנגלית עם תרגום מילולי  זה לעברית
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  מרל פלד/ כולנו עמדנו יחד
  אסתר פישר: תרגמה

We All Stood Together \ By Merle Feld 

  

  .Lִחי ַוֲאִני ָהִיינ� 6ְִסיַני
  ה�א 2ַָתב י5ָמ�
  ַעל ֲאֶ�ר ָרLה
  ַעל ֲאֶ�ר ָ�ַמע

  .ַעל ַהAְַ�ָמע�ת ֶ�ל 2ָל ֶזה ֲעב�ר5
  

  ַהְלַואי 3ִ�ֶי ָהָיה ִ@ע�ד 2ָ�ֶֶזה
  .ל ַמה ֶ;ָ?ָרה ִלי ָ��ֶ� 
  

  בִנְדֶמה 6ְ�ֶָכל 9ַַע� ֶ�ֲאִני ר5ָצה ִלְכ@ֹ
  ֵאיִני ְיכ5ָלה

  6ְִזר5ע5ַתי ְ@ִמיד ִ@ינ5ק
  ֶאָחד ִמֶ;3ִי

  א5 ֶ�ל ֲחֵבָרה 
  ָ@ִמיד ַמְחִזיָקה ִ@ינ5ק
  ָלֵכ� ָיַדי ֵאיָנ� 9ְנ�י5ת

  ִלְר�ֹ� ְ>ָבִרי�
  

  ְוLז
  ַהְ:ַמ� 6ֲַחל5/

  ַה9ְָרִטי�
  ָהע4ְב>5ת 

  ֵאיפֹה ְוָלAָה, ָמַתי, ַמה, ַהAִי
  ח5ְמִקי� ִמAִֶ<י
L�ְר ֶאְצִליְוָכל ֲאֶ�ר ִנ  
  ז5 ַהַהְר8ָָ�ה

  
  Dְ. ְרָג�5ת ֵה� ַרק ק5ל5ת
  ְנִביַחת ַהֲהָבר5ת ֶ�ל ָהִא�3ֵ

  
  Lִחי 2ֹה 6ָט�ַח ְלַג6ֵי ַמה ֶ;ָ;ַמע

  ֶאְצל5 ַה2ֹל ָר���, ל5ת ַה2ֹל2ְִכ 
  ִעB�ר Dַחר ִעB�ר Dַחר ִעB�ר

  
  ִא3� ָזַכְרנ� זֹאת 6ְַיַחד

   ָיכְֹלנ� ִליצֹר ֵמָחָד� ְזַמ� ֶ�ל ְקד4ָ;ה
  ִניצ5צ5ת ָעִפי�

My brother and I were at Sinai 

He kept a journal 

of what he saw 

of what he heard 

of what it all meant to him 

 

I wish I had such a record 

of what happened to me there 

 

It seems like every time I want to write 

I can’t 

I’m always holding a baby 

one of my own 

or one for a friend 

always holding a baby 

so my hands are never free 

to write things down 

 

And then 

As time passes 

The particulars 

The hard data 

The who what when where why 

Slip away from me 

And all I’m left with is 

The feeling 

 

But feelings are just sounds 

The vowel barking of a mute 

 

My brother is so sure of what he heard 

After all he’s got a record of it 

Consonant after consonant after consonant 

 

If we remembered it together 

We could recreate holy time 

Sparks flying 
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, הן אינן בבית עם התינוקות. בשיר של פלד הנשים נוכחות באותו מעמד הר סיני כמו הגברים
לחוויה הגברית של : מה של תסכולייה ובנלכונשיר זה עטוף במל ,עם זאת. התינוקות איתן שם
עם רגשות ' רק'נותרו , ת המשוררתראומ, הנשים. התורה – יעוד כתוב ומפורטמתן תורה יש ת

- בין שיר זה לשירה של פנחסנקודות הדמיון . שאינה מקבלת ביטוי מילולי ועם חווייה עוצמתית
  : ותכהן רב

מנע  'תמיד להחזיק תינוק') או הרצון(הצורך  .א גידול הילדיםיבשני השירים העילה להחמצה ה*
  . ובשיר השני את האפשרות לרשום ולתעד ,הגעה להרהאת  בשיר אחד

 התיעודההגעה הפיזית אל ההר או : 'גברי'הדבר שכמהים ונכספים אליו הוא הדגם ה, בשניהם*
  . הכתוב של המעמד

  . בשניהם יש התיחסות לייחוד של החוויה הנשית ולעוצמתה*
את ' מכתירה'שחוה פנחס כהן  בעוד. בדלה, לדעתי, יש –נוגע ליחס לאותה חוויה נשיתאך ב

בשירה של פלד אנו נותרים עם שהרי  ,'שרשם מפו'הכבוד החוויה הנשית האלטרנטיבית בתואר 
חזקה יש רמיזה בשירה של פלד  ,עם זאת. היותה חסרת מילים עלעל עמימות החוויה ו צער
) הגברי –אן כ(בין תורה שבכתב : בעולם היהודי אנרים ספרותיים בולטים'י זנבין שבחנה הל

)הנשי –כאן (לתורה שבעל פה 
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ררכיה הפנימית שבין ילא אכנס לשאלה המורכבת בדבר הה. 
. ל שאין קיום לאחד בלי השניושברור לכ אומר רק. רך הדורותושתי אלה בתפיסה היהודית לא

לו יכולנו לזכור זאת יא" –לתלות ולהשלמה ההדדית הזאת רומזת המשוררת בדברי הסיום שלה 
  . "קדושה ניצוצות עפיםשל  היינו יכולים ליצור מחדש זמן ביחד
נשים צעירות בדורנו תבעו לעצמן את הזכות , תוך הידיעה שגם נשים היו במעמד הר סינימ

הההתנסות החדשה של אך . בעצמאות ועל ידי לימוד מעמיק, באופן בלתי אמצעית תורה לקבל
ית הלימוד הנשי יהאם חוו: עיוננו זהאת השאלות שעלו ב העציממרק   נשים בלימוד תורה

גידול ילדים נותן את אותותיו  שלהנפלא ' אילוץ'האם ה? ושונה ממקבילתה הגברית תייחודי
 ,'להגיע אל ההר' כדי שתוכלנה הלוגיסטית הנדרשת מהןתיות ירהן ביצ, בעולם הלימוד של נשים

התגלויות ' האם אכן רואים? )בפועל או בפוטנציה(היותן אמהות מ תוהן במהות הלימוד המושפע
אך , כןשיש שיאמרו ו ;יברכו על הטובהו, כןשיש שיאמרו ? בבתי המדרש של נשים' אלטרנטיביות

גישה  גם יש ,ה מתוך המדרש והשירים שראינולאך בניגוד לעו. יחוו עקב כך החמצה ותסכול
מתן  תלחוויזו תטען גישה כ. של גברים הלעומת אל 'חוויות של נשים'רים אודות ולדיב תתנגדשמ

   .ורק אותה ,יחוו אותהשגברים ונשים כאחד  תשאףו ,תורה אחת יהודית אוטנטית
  ...ימים יגידואולי ? עם מי הצדק

 

 

                                                 
, הברורה, החד משמעית, ההלכה הנוקשה. ואולי ההבחנה המרומזת היא דווקא בי� עול� הלכה ועול� האגדה 3

הרגשי והרב משמעי ,הספרותי, עול� האגדה, לעומת זאת. בשיר על ידי הרישומי� הגבריי� ממעמד הר סיני מיוצגת
 . מזכיר את חוויותיה העמומות של האישה בשיר


