והיא שעמדה היא הגדה של פסח אליה נוספו מדרשים חדשים שנכתבו
על-ידי נשים .מדרשים אלה מאירים קטעים מההגדה המסורתית באור חדש.
ראשיתה בבית המדרש "ניגון נשים" ע"ש אסתר סטולמן במדרשה באורנים ,בו
לומדות נשים מכל הזרמים ,ויוצרות פרשנות חדשה למקורות עתיקים .במסגרתו
נערך מזה כעשר שנים סדר נשים לקראת ליל הסדר ,ובכל שנה נכתבת הגדה
חדשה על-ידי נשים .הגדות אלה היו בית היוצר לרוב המדרשים המופיעים כאן.
הגדת והיא שעמדה ממשיכה את סדרת ספרי הטקסים למשפחה של המדרשה
באורנים ,הכוללת את ההגדה של פסח הצעה לסדר ,ואת ימי אדם  -טקסי חיים יהודיים.

המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות
החיים היהודיים בישראל

הוצאת הקיבוץ המאוחד

הגדה של פסח עם מדרש נשי חדש

על ערש לידתו של עם ישראל עמדו המיילדות ,נשים אמיצות מרדו בצו הכיליון
ודאגו להמשכיות החיים ,ומרים הנביאה סחפה איתה את כל העם על שפת ים סוף.
היכן הן כל אותן נשים מופלאות?
דמויות נשים נעדרות מההגדה ,וקולן חסר גם ככותבות וכפרשניות של הסיפור.
בהגדה שלפנינו אנחנו מבקשות לטוות ולהוסיף עוד חוט ,החוט החסר של נשים
פועלות וגיבורות ,דורשות ומפרשות.
נשים רבות טורחות סביב שולחן החג ,לפניו ולאחריו .בהגדה זו שותפות נשים
המבקשות לקחת חלק פעיל גם בפן הרוחני של ליל הסדר ,והן מזמינות את כולנו
לעשות כמותן – לספר ,לפרש ,לדרוש ולהגיד לבניהן ולבנותיהן.

והיא שעמדה

בליל הסדר כולנו מסובים .האם כולנו ...מסובות?

והיא שעמדה
הגדה של פסח
עם מדרש נשי חדש

פתח דבר
בליל הסדר אנחנו מספרים את הסיפור המכונן של עם ישראל – סיפור לידתו
ַּב ֵמיצָ ִרים ויציאתו לחירות .על ערש לידתו של העם עמדו המיילדות ,נשים אמיצות
מרדו בצו הכיליון ודאגו להמשכיות החיים ,ומרים הנביאה סחפה איתה את כל
העם על שפת ים סוף .היכן הן כל אותן נשים מופלאות? דמויות נשים נעדרות
מההגדה ,וקולן חסר גם ככותבות וכפרשניות של הסיפור.
מחצית מהעם ,המחצית הנשית ,לא נוכחת ולא שותפה בסיפור המרכזי של
התשתית התרבותית של עם ישראל .ההגדה של פסח ארגה לתוכה במהלך
הדורות קולות רבים .בהגדה שלפנינו אנחנו מבקשות לטוות ולהוסיף אליה עוד
חוט ,החוט החסר של נשים פועלות וגיבורות ,נשים דורשות ומפרשות.
בליל הסדר כולנו מסובים .האם כולנו ...מסובות? נשים רבות טורחות סביב
שולחן החג ,לפניו ולאחריו ,ואינן לוקחות חלק פעיל ומוביל בטקס ליל הסדר.
בהגדה זו שותפות נשים המבקשות לקחת חלק פעיל גם בפן הרוחני של ליל
הסדר ,והן מזמינות את כולנו לעשות כמותן – לספר ,לפרש ,לדרוש ולהגיד
לבניהן ולבנותיהן.
ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה ַהּלַ יְלָ ה ַהּזֶ ה ִמּכָ ל ַהּלֵ ילֹות?
במדרשים החדשים שבהגדה זו נמצא כמה מרכיבים .רעיון החירות מתורגם על-
ידי כמה מהפרשנויות לשאלת חירותן של נשים ,אז והיום .נבחנת בהם מידת
החירות והשעבוד למוסכמות חברתיות ,לסדרי החברה ולעצמנו .דמויות נשים
מוחזרות לסיפור יציאת מצרים ,אליהן מצטרפות נשים מובילות מההיסטוריה
היהודית ,המקבלות כאן מקום והכרה .המדרשים שאינם עוסקים ישירות בנשים
מביאים ,מעצם כתיבתם על-ידי נשים ,פרשנות הניזונה מנסיון חייהן של הנשים
הכותבות אותם ,מנקודת מבטן הייחודית .נוכל למצוא בהם קריאה לשינוי סולם
ערכים ,לתיקון עולם ,לראייה חומלת ואמפתית של הזר והשונה .כן נקרא על
תפקידים האופייניים לנשים – החל מהריון ,לידה ואימהות ,ועד לבישול ,ניקיון
וארגון הבית  -ויחסן אליהם .חלק מהתוספות מבקשות לאזן ולהשלים – ארבע
בנות בצד ארבעת הבנים ,כוס מרים לצד כוסו של אליהו ,ועוד.
המדרשים והפרשנויות המובאים בהגדה זו נכתבו כולם על-ידי נשים ,והם כתובים
בסגנונות מגוונים .חלקם ממשיך דרכי מדרש מסורתיות ומשתמש בלשון ההגדה
ובמבנה המוכר ,חלקם יוצר מדרש נשי חדש ,תוך שימוש בשפה ובדרכי הבעה
חדשות .מהם שנכתבו ברצינות ,ומעל אחדים מרחפת בת-צחוק ,יש שנכתבו
מתוך תחושת כעס ,ויש מתוך רוח של פיוס .בחרנו לסמן כל אחד מהמדרשים
החדשים בדמות אחת מארבע הבנות – דמויות נשים שנוצרו בהשראת ארבעת
הבנים מההגדה :חכמה ,כועסת ,תמה ושאינה יודעת לשאול .המדרשים החדשים
מובאים בסמוך לקטע המתאים בנוסח ההגדה המסורתי ,המופיע בשלמותו
בהגדה על רקע צבעוני .אתם מוזמנים ומוזמנות לבחור מתוך התוספות שלנו,
ולשזור אותם בליל הסדר שלכם.

שנה נכתבת הגדה חדשה על-ידי נשים .כתיבה ויצירה אלה הן הבסיס למדרשים
שכונסו בהגדה זו .טללית שביט ורבקה לוביץ' היו פורצות הדרך לעריכת סדרי
הנשים הראשונים במדרשה באורנים ,ובחזונן ראו את המשמעות התרבותית של
כתיבה נשית לליל הסדר .רוחן השרתה עלינו את הרצון להוציא הגדה זו לאור.
אנחנו מבקשות להודות לתורמים ולתורמות הרבים שאפשרו את פרסומה של
הגדה זו ,ולנשים הכותבות שלמדו ,הגו וכתבו ,והעמידו לרשותנו את פרי יצירתן.
בֹותינּו וְלָ נּו – והיא העומדת לנו ומבטיחה שניתן להוסיף חוליה
ו ְִהיא ֶש ָׁע ְמ ָדה לַ ֲא ֵ
לרצף הסיפור היהודי המכונן את זהותנו ,בה כולנו ,נשים וגברים ,שותפים שווים.

אחת

אחת

כועסת

חכמה

אחת

ואחת

תמה

שאינה יודעת לשאול

ו ְַעכְ ָׁשיו ֵק ְר ָבנּו ַה ָּמקֹום
ראשיתה של הגדה זו בבית המדרש "ניגון נשים" ע"ש אסתר סטולמן במדרשה
באורנים ,בו לומדות נשים מכל הזרמים ,ויוצרות פרשנות חדשה למקורות
עתיקים .במסגרתו נערך מזה כעשר שנים סדר נשים* לקראת ליל הסדר ,ובכל

*סדר נשים במדרשה באורנים נחקר לאחרונה על ידי חגית אקרמן ,וכדאי לקרוא עליו
בהרחבה בספר :ח' אקרמן ,עושות סדר ,סדר פסח לנשים – מבט מגדרי,
הוצאת רסלינג ,תל-אביב .2012
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ַק ֵּדׁש

סימני הסדר

ַק ֵּדׁש ְּור ַחץ ּכַ ְר ַּפס יַ ַחץ
מֹוציא ַמ ָּצה
ִ
ַמגִ יד ָר ְח ָצה
עֹורְך
ּכֹורְך ֻׁשלְ ָחן ֵ
ָמרֹור ֵ
ָצפּון ָּב ֵרְך ַהּלֵ ל נִ ְר ָצה

מוזגים כוס ראשונה
בשבת מתחילים כאן:

ֹלהים
וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר :יֹום ַה ִּשׁ ִּשׁי .וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָּשׁ ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל צְ ָב ָאם :וַ יְ כַ ל ֱא ִ
ַּבּיֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה וַ ּיִ ְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁשר
ֹלהים ֶאת יֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי וַ יְ ַק ֵּדׁש אֹתֹו ּכִ י בֹו ָׁש ַבת ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁשר
ָע ָׂשה :וַ יְ ָב ֶרְך ֱא ִ
ֹלהים לַ ֲעשֹֹות:
ָּב ָרא ֱא ִ
כשחל באחד מימי השבוע מתחילים כאן:

ֹלהינּו
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹותיו.
רֹומ ָמנּו ִמּכָ ל לָ ׁשֹון וְ ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמצְ ָ
ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּבנּו ִמּכָ ל ָעם וְ ְ
מֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחה
נּוחה ּו) ֲ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה (לשבתַׁ :ש ָּבתֹות לִ ְמ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ַחּגִ ים ּוזְ ַמּנִ ים לְ ָׂששֹֹון (לשבתֶ :את יֹום ַה ַׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ ) ֶאת יֹום ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ ה
יאת ִמצְ ָריִ םּ .כִ י ָבנּו ָב ַח ְר ָּת
רּותנּו (לשבתְּ :ב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש זֵ כֶ ר לִ יצִ ַ
זְ ַמן ֵח ֵ
ּומֹוע ֵדי ָק ְד ֶׁשָך (לשבתְּ :ב ַא ֲה ָבה
ֲ
אֹותנּו ִק ַּד ְׁש ָּת ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים( .לשבת :וְ ַׁש ָּבת)
וְ ָ
ּוב ָׂששֹֹון ִהנְ ַחלְ ָּתנּו.
ּוב ָרצֹון) ְּב ִׂש ְמ ָחה ְ
ְ

ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַק ֵּדׁש (לשבתַ :ה ַׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים:
במוצאי שבת:

		ׁש
ַקּדֵ
		חץ
ּו ְר ַ
		ּפס
ּכַ ְר ַ
		ץ
י ַַח
		יד
ַמּגִ
		צה
רָ ְח ַָ
		
		 ַמּצָ ה
מֹוצִ יא
		
		רֹור
ָמ
		
		רְך
ּכֹו ֵ
		עֹו ֵרְך
ֻׁשלְ ָחן
		פּון
צָ
		ך
ּבָ ֵר
		ל
ַהּלֵ
		ה
נִ ְרצָ

ִה ְת ַק ְּד ִׁשי
ו ְַר ֲחצִ י ,לִ ְב ִׁשי לָ ָבן
ִּפ ְר ִסי ּכְ נָ ַפיִם ּכִ ְפרֹוס צִ ּפֹור ִמ ְד ָּבר ֶא ְב ָר ָתּה
צְ ִאי ָאחֹות ֵמ ֶא ֶרץ ֹלא לָ ְך ו ֲַחצִ י ֶאת יָם סּוף
ַהּגִ ִידי ֶאת ַה ִּסּפּור ֶׁשּלָ ְךֶׁ ,של ַע ֵּמְך ,לִ ְבנֵ ְך ,לְ ִב ֵּתְך
יַּלְ ִדי ּכְ ִׁש ְפ ָרה ּוכְ ָ
פּועהְ ,מ ִׁשי ֵמ ַה ַּמיִם ּכְ ַבת ַּפ ְרעֹהַ ,ר ֲחצִ י,
ְׁש ִתי ְּורוִי ִמ ְּב ֵא ָרּה ֶׁשל ִמ ְריָם
ַח ְּפ ִׂשיִּ ,פ ְס ִחיִ ,מצְ ִאי וְהֹוצִ ִיאיֱ .א ִפי ַמּצָ ה ֶׁשל זְ ַמן ּד ַֹחק ,לֶ ֶחם עֹנִ י,
לֶ ֶחם זִ ּכָ רֹון ו ְֶח ֶסד.
ַט ֲע ִמי ֶאת ְמרירּות ַה ְּפ ֵר ָדה ּוכְ ֵאב ַה ְּב ִח ָירהַ ,הּנִ צְ ָר ִבים ַּב ֶּפה,
ַּב ָּשׂ ָפהַּ ,בּגּוף
לַ ְּק ִטיִ ,א ְס ִפי וְכִ ְרכִ י ֶאת ַה ֶהכְ ֵר ַח ִעם ַהּנִ כְ ָסף
רּותְך
ִע ְרכִ י ֻׁשלְ ַחן ַחגִּ ,פ ְר ִׁשי ַמ ָּפה ּכְ חּולַ ת-יָם ָעלֶ ָיה י ְַפלִ יגּו ְס ִפינֹות ֵח ֵ
ּגַ ּלִ י ֶאת ַהּצָ פּון ְּבלִ ֵּבְך
ָּב ְרכִ י ּכִ י ִּב ְמ ֵתי ְמ ַעט ָּבאת ָּופ ִרית ו ְָר ִבית ו ְִה ְת ַעּצַ ְמ ְּת ִּ ...ב ְמאֹד ְמאֹד
ַהּלְ לִ יּ ,כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹוּ ,כִ י לָ עֹולָ ם קֹולֵ ְך
ְרצֹונֵ ְך ּגָ לּוי ו ְָׁשלֵ ם לְ ָפנֵ ינּוּ ,ובֹו נִ ְרצֶ ה.

אֹורי ָה ֵאׁש:
ּבֹורא ְמ ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש לְ חֹל ֵּבין אֹור לְ ח ֶֹׁשְך ֵּבין
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ַע ִּמים ֵּבין יֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי לְ ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשהֵּ .בין ְק ֻד ַּשׁת ַׁש ָּבת לִ ְק ֻד ַּשׁת
יֹום טֹוב ִה ְב ַּדלְ ָּת .וְ ֶאת יֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי ִמ ֵּשׁ ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ִק ַּד ְׁש ָּתִ .ה ְב ַּדלְ ָּת
וְ ִק ַּד ְׁש ָּת ֶאת ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ָּשׁ ֶתָך:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש לְ ק ֶֹדׁש:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה:
ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָ
שותים כוס ראשונה בהסיבת שמאל

ְּור ַחץ

נוטלים ידיים ולא מברכים על נטילת ידים.
יש הנוהגים שרק עורכ/ת הסדר נוטל/ת ידיים.

ּכַ ְר ַּפס

טובלים את הכרפס במי מלח ,מברכים ואוכלים בלא הסבה:

ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
חגית אקרמן

יַ ַחץ
חוצים את המצה האמצעית משלוש המצות של קערת הסדר.
מניחים את החלק הקטן בין שתי המצות השלמות,
ואת החלק הגדול עוטפים במפה ומצפינים לאפיקומן.
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ַמּגִ יד

ִּב ְב ִהילּו יָ צָ אנּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם.
יתי וְ יֵ יכֹולּ ,כָ ל
ָהא לַ ְח ָמא ַענְ יָ א ִּדי ֲאכָ לּו ַא ְב ָה ָתנָ א ְּב ַא ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ םּ .כָ ל ִּדכְ ִפין יֵ ֵ
יתי וְ יִ ְפ ַסחָ .ה ַׁש ָּתא ָהכָ א ,לְ ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּב ַא ְר ָעא ְדיִ ְׂש ָר ֵאלָ .ה ַׁש ָּתא ַע ְב ֵּדי,
ִּדצְ ִריְך יֵ ֵ

חֹורין:
לְ ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּבנֵ י ִ

"הא לַ ְח ָמא ַענְ יָ א ִּדי ֲאכָ לּו ַא ְב ָה ָתנָ א ְּב ַא ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם".
ָ

זה לחם העוני שאכלו אבותינו ואמותינו בארץ מצרים.
יתי וְ יִ ְפ ַסח"
יתי וְ יֵ יכֹולּ .כָ ל ִּדצְ ִריְך יֵ ֵ
"ּכָ ל ִּדכְ ִפין יֵ ֵ

לחּככן.
בואו ,תטעמו מלחם העוני שלנו .אולי הוא יערב ִ
אולי תקחו איתכן משהו מכאן ותוכלו להעביר הלאה למקום אחר.
אולי רעיון קטן או איזה משפט.
אולי שיר או ניגון.
"ה ַׁש ָּתא ָהכָ א ,לְ ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּב ַא ְר ָעא ְדיִ ְׂש ָר ֵאל".
ָ

השנה אנחנו כאן ,אבל אולי בשנה הבאה נהיה שם.
ָה ַׁש ָּתא ַע ְב ֵּדי ,לְ ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּבנֹות ִ
חֹורין.
רבקה לוביץ'

ָאסּור לְ ַה ְח ִמיץ!
ַאל ִּת ְת ַע ְּסקּו ַּב ָּק ָטן,
ַּב ָח ְמ ִרי,
ַאל ִּת ְת ַע ְּקׁשּו
לְ ַבזְ ֵּבז ֶאת ַהּזְ ַמן
ַעל ַּד ֻּקּיֹות ֶׁשל ַּדּקֹות,
ּגַ ְבהּות לִ ְּבכֶ ם,
ַק ְׁשיּות ָע ְר ְּפכֶ ם,
ֵאינָ ּה ַּב ָּמקֹום ַעכְ ָׁשו.
ַאל ִּת ְת ַעּכְ בּו ַּב ָּמקֹום
ּכְ ֵדי לִ ְמּדֹד
ּכַ ָּמה ּגָ ַבּה ַה ָּבצֵ ק
ֶּפן ַּת ְח ִמיצּו
ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה!

ההגדה מבקשת אותנו לספר מחדש ,כאן ועכשיו ,את סיפור הולדתנו ,חניכתנו
והתהוותנו ,וכל פעם מחדש ללמוד ולהבין ולהכיל משהו נוסף ,אחר ,חדש,
על הביוגרפיה הקולקטיבית שלנו ועל האופן שבו הביוגרפיה הזאת פועלת
ומשפיעה עלינו גם עכשיו.
כמו בטיפול פסיכולוגי ,אנחנו מצטוות לשוב ולהיזכר בכאבי הלידה והילדות,
לחוש אותם בכל שנה מחדש ,ולהעניק להם פשר ומשמעות אקטואליים.
ההגדה מספרת לנו שחוויית יסוד של ניצול והתעללות מחייבת אותנו כבוגרות
לא לנצל ,לא להתעלל ,להיות אמפתיות לחלש .והדברים מנוסחים במפורש
יתם ְּב ֶא ֶרץ
שוב ושוב כבר בתורה " -וְ גֵ ר ֹלא תֹונֶ ה וְ ֹלא ִתלְ ָחצֶ ּנּו ּכִ י גֵ ִרים ֱהיִ ֶ
יתם
ִמצְ ָריִ ם" (שמות כב ,כ) ,ואפילו יותר מזה " -וַ ֲא ַה ְב ֶּתם ֶאת ַהּגֵ ר ּכִ י גֵ ִרים ֱהיִ ֶ
ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם" (דברים י ,יט) ,ועוד ועוד.
המסר העל-זמני הזה נכון היום ,ואולי יותר מאי פעם ,עם רבבות העובדים
והעובדות הזרים החיים כאן ,עם העוני הגובר ,עם המוני העולים המתקשים
להשתלב כאן ,עם הערבים החיים בתוכנו .אבל המקום בו נדרשת האמפתיה
שלנו יותר מכל ,ושבו הכי קשה וגם הכי חשוב למצוא אותה ,הוא כמובן בבית
ובמעגלי החיים הפרטיים שלנו ,עם החלש והפרטי של כל אחד מאיתנו.
הילד המורד שלי ,התלמיד החלש בכיתה ,המשפחה הדחויה בקהילה ,הם גֵ רים
פנימיים ,הם הגרים הפרטיים שלנו ,גרים המאתגרים אותנו ,ואותנו הנשים
בפרט .הם מציגים לנו תביעה קשה ונטולת גבולות ,להיות אמפתיות במקום
שהכי קשה לנו להיות בו ,ולתמוך במי שמלכתחילה לא בחרנו לתמוך בו.
אתגר מיגּורה של הגרות  -זהו בעיני אתגר נשי עצום!
ענת ישראלי

מוזגים כוס שניה

יש הנוהגים שצעיר/ת המשתתפים שר/ה את ארבע הקושיות.

ַמה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ִמּכָ ל ַהּלֵ ילֹות?
ּומּצָ הַ ,הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלֹו ַמּצָ ה.
ֶׁש ְּבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ָח ֵמץ ַ
ֶׁש ְּבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ְׁש ָאר יְ ָרקֹותַ ,הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה (ּכֻ ּלֹו) ָמרֹור.
ֶׁש ְּבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמ ְט ִּבילִ ין ֲא ִפילּו ַּפ ַעם ֶא ָחתַ ,הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים.
ּובין ְמ ֻס ִּביןַ ,הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלָ נּו ְמ ֻס ִּבין.
יֹוׁש ִבין ֵ
ֶׁש ְּבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ֵּבין ְ

ענת בישקו
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“הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלָ נּו ְמ ֻס ִּבין”
ַ
יּבה,
"אשה אצל בעלה אינה צריכה ֲה ִס ָ
יּבה"
ואם אשה חשובה היא  -צריכה ֲה ִס ָ

בבלי פסחים קח ע"א

אז מה למדנו?
שכדי להסב ולהרגיש בת חורין ,שעה בשנה ,צריכה האישה להיות חשובה.
חשובה?
לא טובה
לא אחראית
לא אימהית
לא חכמה
לא דעתנית
לא חושנית
לא נדיבה –
חשובה!
ואני כשאני עסוקה בלהיות חשובה
לאגֹו –
שפחה ֶ
אובדת לי מיד תחושת החירות.
אהובה בן אהרון

ֹלהינּו ִמ ָּשׁם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה
יאנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֲע ָב ִדים ָהיִ ינּו לְ ַפ ְרעֹה ְּב ִמצְ ָריִ ם ,וַ ּיֹוצִ ֵ
בֹותינּו ִמ ִּמצְ ָריִ ם,
ּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה .וְ ִאּלּו ֹלא הֹוצִ יא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲא ֵ
ִ
ּובנֵ י ָבנֵ ינּו ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים ָהיִ ינּו לְ ַפ ְרעֹה ְּב ִמצְ ָריִ ם.
ֲה ֵרי ָאנּו ָ
ּובנֵ ינּו ְ
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עבדים היינו
לִ צבא הכוח ,למלחמה ולפחד.
עבדים לקולות הגבריים הקוראים אלֵ י קרב.
אסירים של יוהרה וזלזול באחר ,כבולים בשרשרת הכיבוש.
עד אשר תקומנה הנשים ותקראנה
די!
די לאלימות!
די לעריצות!
די לנקמה!
די לשנאה!
די לאימה!
די לקולות המלחמה!
ותצאנה בקול גדול הזועק להידברות,
ותקראנה לחמלה ,להקשבה – לשלום!
שו בש

עבדים היינו לפרעה במצרים –
ְׁש ָפחֹות היינו לפרעה במצרים.
ויוציאנו ה' אלוהינו משם –
אלוהינו הוציא אותנו מעבדּות לפרעה
והשאיר לנו להוציא את עצמנו מעבדּותנו לעצמנו.
אילו לא הוציא הקב"ה את אמֹותינו ממצרים,
הרי אנו ובנותינו ובנות בנותינו היינו משועבדות לפרעה במצרים.
ואם לא נוציא אנו את עצמנו מעבדּותנו לעצמנו –
נישאר משועבדות
לעצמנו ,לתרבות ,למסורת ,ללחץ החברתי ,לְ מה בעצם?
במי זה תלוי אם לא בנו?
ואפילו כולנו חכמות ,כולנו נבונות ,כולנו מיושבות ,כולנו יודעות את התורה,
מצווה עלינו לספר ביציאה מהשעבוד העצמי.
ואולי על עצמנו.
סיגל אחיטוב
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ּתֹורה ִמצְ וָ ה
יֹוד ִעים ֶאת ַה ָ
וַ ֲא ִפילּו ּכֻ ּלָ נּו ֲחכָ ִמים ּכֻ ּלָ נּו נְ בֹונִ ים ּכֻ ּלָ נּו זְ ֵקנִ ים ּכֻ ּלָ נּו ְ
יאת ִמצְ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁש ָּבח.
יאת ִמצְ ָריִ ם .וְ כָ ל ַה ַּמ ְר ֶּבה לְ ַס ֵּפר ִּביצִ ַ
ָעלֵ ינּו לְ ַס ֵּפר ִּביצִ ַ

“בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים“
בבלי ,סוטה יא ע"ב

מי היו אותן נשים צדקניות שגאלו אותנו ממצרים?
התלמוד מספר כי צדיקותן של הנשים באותו הדור היתה בשכנוע הגברים ,כי
למרות הגזירות שגזר פרעה יש להמשיך ולהיאחז בחיים באמצעות הולדת
ילדים (בבלי ,סוטה יא ע"ב).
מרים והמיילדות העבריות לא היו הנשים הצדקניות היחידות בהיסטוריה
היהודית שגאלו את ישראל:
דור מאוחר יותר גאלו אותנו בנות צלפחד מהשעבוד לסדר הפטריארכלי.
מאבקן על הזכות לרשת ולהיות בעלות רכוש שיחרר נשים מתלות טוטלית
בגברים ִואפשר עצמאות כלכלית כלשהי.
עברו עוד כמה דורות ואסתר גאלה אותנו משעבודנו בגולה .בהקרבה ובאומץ
פעלה למען עמה ,ובתבונתה הטובה הפכה את האסון המתקרב ליום טוב,
שמחה ומשתה.
לא נשכח גם את יהודית ,שבחוכמתה הובילה את ישראל למאבק על
עצמאותו ושיחררה אותו משיעבוד להולופרניס וצבאו.
תרומה גדולה ביותר היא תרומתה של ברוריה ,תלמידת החכמים שגאלה
אותנו הנשים משיעבוד הבורות ופתחה לנו צוהר ללימוד תורה.
ועוד מסופר כי בימי-הביניים היתה קבוצה של נשים שמרדו וביקשו לטבול
בביתן במקום במקווה הציבורית .בנסיונן ִאפשרו לנו לחשוב על השינוי במעמדן
של נשים ובאוטונומיה על גופן.
ובעת החדשה החלו יוצרות ,משוררות ,סופרות ואמניות ליצור ,לכתוב
ולהשמיע את הקול הנשי על גווניו השונים .בביטויין האישי הן משקפות גם את
קולותינו הקולקטיביים.

כולנו חכמות וכולנו נבונות

נשים חכמות ,נבונות ,יודעת את התורה ,עושות ,יוצרות ,בוראות עולם ומלואו.
אחת ,מרים הנביאה  -שהוציאתנו ממצרים יחד עם משה ואהרון.
שתים מיילדות ,שפרה ופּועה  -שבזכותן נמנעה גזירת פרעה.
שלוש נשים ,בת פרעה ,מרים ִוא ָּמּה  -שומרות על הילד הקטן משה ומלוות את
גדילתו.
ארבע נשים ,שרה ,רבקה רחל ולאה – אימהות האומה.
חמש בנות צלופחדַ ,מ ְחלָ ה ,נ ָֹעהָ ,חגְ לָ הִ ,מלְ ּכָ ה ו ְִת ְרצָ ה – שבזכותן יש לנשים
נחלה בארץ.
היום לכולן יש מקום ַּבסדר.
תמי לוז גרבר

במהלך הדורות היו בוודאי עוד הרבה נשים צדיקות שגאלו את ישראל ואת
אחיותיהן  -ואני לא הכרתי ולא הזכרתי אותן.
כל הנשים הללו קוראות לנו להצטרף אליהן ולגאול את ישראל משעבודיו
השונים :להיאבק על זכויותיהם של החלשים והעשוקים שבחברה ,לפעול למען
פתרון צודק לסכסוך הדמים שאנו נתונים בתוכו ,ולקחת חלק במאבק לטובת
חברה סובלנית ,מקבלת ,מכילה ומאפשרת.
טללית שביט
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תֹורה:
ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ָעה ָבנִ ים ִּד ְּב ָרה ָ

הֹוׁש ַע וְ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה וְ ַר ִּבי
יעזֶ ר וְ ַר ִּבי יְ ֻ
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יבא וְ ַר ִּבי ַט ְרפֹון ֶׁש ָהיּו ְמ ֻס ִּבין ִּב ְבנֵ י ְב ַרק
ֲע ִק ָ

יֹוד ַע לִ ְׁשאֹול.
ֶא ָחד ָחכָ ם וְ ֶא ָחד ָר ָׁשע וְ ֶא ָחד ָּתם וְ ֶא ָחד ֶׁש ֵאינֹו ֵ

יהם וְ ָא ְמרּו לָ ֶהם:
יאת ִמצְ ַריִ ם ּכָ ל אֹותֹו ַהּלַ יְ לָ הַ ,עד ֶׁש ָּבאּו ַתלְ ִמ ֵיד ֶ
וְ ָהיּו ְמ ַס ְּפ ִרים ִּביצִ ַ
יאת ְׁש ַמע ֶׁשל ַׁש ֲח ִרית.
ּבֹותינּו ִהּגִ ַיע זְ ַמן ְק ִר ַ
ַר ֵ

אֹומר:
ָחכָ ם ָמה הּוא ֵ
ֹלהינּו ֶא ְתכֶ ם?"
"מה ָה ֵעדֹות וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר צִ ּוָה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ָ
יקֹומן.
וְ ַאף ַא ָּתה ֱאמֹור לֹו ּכְ ִהלְ כֹות ַה ֶּפ ַסחֵ :אין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ֲא ִפ ָ

יאת
יתי ֶׁש ֵּת ָא ֵמר יְ צִ ַ
ָא ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה ֲה ֵרי ֲאנִ י ּכְ ֶבן ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ,וְ ֹלא זָ כִ ִ
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ
ִמצְ ַריִ ם ַּבּלֵ ילֹותַ ,עד ֶׁש ָּד ְר ָׁשּה ֶּבן ָ
זֹומאֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :לְ ַמ ַען ִּתזְ ּכֹור ֶאת יֹום צֵ ְ
ִמצְ ַריִ ם ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך".
"יְ ֵמי ַחּיֶ יָך" ַ -הּיָ ִמיםּ" .כֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך" ַ -הּלֵ ילֹות.
אֹומ ִרים:
וַ ֲחכָ ִמים ְ
יח.
"יְ ֵמי ַחּיֶ יָך" ָ -העֹולָ ם ַהּזֶ הּ" .כֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך "  -לְ ָה ִביא לִ ימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ

בֹודה ַהּזֹאת לָ כֶ ם?"
"מה ָה ֲע ָ
אֹומרָ :
ָר ָׁשע ָמה הּוא ֵ
לָ כֶ ם וְ ֹלא לֹוּ .ולְ ִפי ֶׁשהֹוצִ יא ֶאת ַעצְ מֹו ִמן ַהּכְ לָ ל ּכָ ַפר ְּב ִע ָּקר .וְ ַאף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה ֶאת
אתי ִמ ִּמצְ ָריִ ם" .לִ י וְ ֹלא לֹוִ .אּלּו ָהיָ ה
"ּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה יְ הֹוָ ה לִ י ְּבצֵ ִ
ִׁשּנָ יו וֶ ֱאמֹור לֹוַ :
ָׁשם ֹלא ָהיָ ה נִ גְ ָאל.

ָּברּוְך ַה ָּמקֹוםָּ ,ברּוְך הּוא,
ּתֹורה לְ ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאלָּ ,ברּוְך הּוא.
ָּברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ

"מה ּזֹאת?"
אֹומרַ :
ָּתם ָמה הּוא ֵ
יאנּו יְ הֹוָ ה ִמ ִּמצְ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים".
"ּבחֹוזֶ ק יָ ד הֹוצִ ָ
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יוְ :
יֹוד ַע לִ ְׁשאֹול ַ -א ְּת ְּפ ַתח לֹו.
וְ ֶׁש ֵאינֹו ֵ
אתי
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא לֵ אמֹר ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה יְ הֹוָ ה לִ י ְּבצֵ ִ
ִמ ִּמצְ ָריִ ם".

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן-עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו
מסובין בבני ברק
ורק
היא שעמדה
אודיה מלצר

יבא וְ ַר ִּבי ַט ְרפֹון
הֹוׁש ַע וְ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה וְ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
“מ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ַר ִּבי יְ ֻ
ַ
ֶׁש ָהיּו ְמ ֻס ִּבין ִּב ְבנֵ י ְב ַרק“ ...

מה תפקיד הרבנים ומה תפקיד התלמידים בסיפור זה ,ובכלל?
כאן ,סביב שולחן הסדר בעליית הגג בבני-ברק נראה שיש היפוך -
המנהיגות נסחפת עם החוויה ,שוברת מסגרות .כמעט שוכחת שהגיע זמן קריאת
שמע של שחרית!
התלמידים ,לעומת זאת ,עומדים בשער ,מסתכלים על השעון,
משגיחים שלחוויה יהיה סיום ,שתהיה גם חזרה לשגרה.
כל אחד צריך לפעמים להתנסות בהחלפת תפקידים  -הורים וילדים ,גברים ונשים,
דתיים וחילוניים.
רק להרגיש לרגע איך זה להיות בצד השני בשביל לשוב בשמחה לחוף המבטחים
של תכונות מוכרות והרגלים ישנים –
קצת יותר רגישים ,קצת יותר מודעים.
אבל תמיד ישנה האפשרות (או הסכנה) שנציץ ...ניפגע ...ונחליט להישאר...
אסתר פישר
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כנגד ארבע נשים דיברה תורה:
אחת חכמה ,אחת רשעה ,אחת תמימה ואחת שאינה יודעת לשאול.
ארבע נשים שהן אחת .ארבע נשים שהן אני.
חכמה מה היא אומרת? ורשעה?
והתמימה מה? וזו שאינה יודעת לשאול?
הייתי יכולה לׂשים דברים בפיהן ואיני מוצאת טעם.
למה אגדיר דבריה של כל אחת מהן בנושא אחד
כשעולים קולות ארבעתן בתוכי ,כל הזמן ובכל נושא?!
אדרבא ,מוצאת אני טעם במאבק האין-סופי שלי להכיר בקיומן,
בזהותן הנפרדתַּ ,במרחב שמבקשת כל אחת מהן לעצמה,
ובאותה בת-קול שלי המחברת בין כולן.
לפיכך ,מודה אני לפניך ,בכל שנה יותר ,על ריבוי הקולות,
על יציאה ִמ ֵּמצַ ר לְ מרחב שאינו מפחד לשמוע.
אהובה בן אהרון
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ּדּב ָרה ָ
ּתֹורה:
ּכְ נֶ גֶ ד ַא ַ
רּבע ָּבנֹות ְ
ּכֹוע ֶסתַ ,א ַחת ַּת ָּמה ו ְַא ַחת ֶׁש ֵאינָ ּה ַ
ַא ַחת ֲחכָ ָמהַ ,א ַחת ֶ
יֹוד ַעת לִ ְׁשאֹל

בֹותינּו
הֹוריׁשּו ֲא ֵ
אֹומ ֶרת? ָמה ָה ֵעדֹות ו ְַה ֻח ִּקים ו ְַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ִ
ֲחכָ ָמה ַמה ִהיא ֶ
ּמֹותינּו לָ נּו?
ו ְִא ֵ
ּמֹותינּו ּגַ ם ֵהן ֵעדֹות לְ אֹותֹו ַהּנֵ ס.
ַאף ַא ֶּתם ִא ְמרּו לָ ּה"ֵ :עדֹות" – ַעל ׁשּום ֶׁש ִא ֵ
ׂשּוח ְּבצִ ּלָ ם ּולְ ָה ִׂש ַיח ָּב ֶהםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
"ח ִּקים" – ַעל ׁשּום ֶׁשּנִ ְּתנּו לָ נּו ֻח ִּקים לָ ַ
ֻ
"וְ ָא ִׂש ָיחה ְּב ֻח ֶּקיָך" (תהלים קיט ,מח).
"מ ְׁש ָּפ ִטים" ַעל ׁשּוםִ :מּלִ יםִׁ ,ש ָירהַּ ,פ ְר ָׁשנּות ִמ ְת ַח ֶּד ֶׁשתִ ,טּיּוב ו ְִתּקּוןֶׁ ,ש ָאנּו
ִ
ְמ ֻחּי ִָבים ָּב ֶהם.

בֹודה ַהּזֹאת לָ נּו?
אֹומ ֶרת? ָמה ָה ֲע ָ
ּכֹוע ֶסת ַמה ִהיא ֶ
ֶ
ַאף ַא ֶּתם ִּפ ְרׂשּו י ְֵדיכֶ ם לִ ְק ָר ָ
אתּה ו ְִא ְמרּו לָ ּהּ :גַ ם לָ ְך ֵחלֶ ק ְּבלֵ יל יְצִ ַיאת ִמצְ ַריִם ַהּזֶ ה,
"ּב ְׂשכַ ר נָ ִׁשים צִ ְד ָקנִ ּיֹות ...נִ גְ ֲאלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ַריִ ם" (בבלי ,סוטה יא ע"ב)
ֶׁשּנֶ ֱא ַמרִ :
וְגַ ם קֹולֵ ְך ָראּוי לֹו ֶׁש ִּי ָּשׁ ַמע ִמ ְתרֹונֵ ן ְּב ִׁש ַירת ַה ֵחרּותֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ַעל ִמ ְריָם ַהּנְ ִב ָיאה:
ּוב ְמחֹֹלת" (שמות טו ,כ).
יה ְּב ֻת ִּפים ִ
"וַ ֵּתצֶ אןָ ּכָ ל ַהּנָ ִׁשים ַא ֲח ֶר ָ

אתי ִמ ִּמצְ ָריִ ם"
"וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא לֵ אמֹר ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה יְ הֹוָ ה לִ י ְּבצֵ ִ
"וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך"  -יָ כֹול ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש?
"ּבּיֹום ַההּוא".
לֹומרַ :
ַּתלְ מּוד ַ
"ּבּיֹום ַההּוא" ,יָ כֹול ִמ ְּבעֹוד יֹום?
ִאי ַ
"ּב ֲעבּור זֶ ה".
לֹומרַ :
ַּתלְ מּוד ַ
ּומרֹור ֻמּנָ ִחים לְ ָפנֶ יָך.
"ּב ֲעבּור זֶ ה" ֹ -לא ָא ַמ ְר ִּתי ֶאּלָ א ְּב ָׁש ָעה ֶׁשיֵ ׁש ַמּצָ ה ָ
ַ
בֹודתֹו.
בֹותינּו ,וְ ַעכְ ָׁשיו ֵק ְר ָבנּו ַה ָּמקֹום לַ ֲע ָ
בֹודה זָ ָרה ָהיּו ֲא ֵ
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ִמ ְּת ִחּלָ ה ְ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּ -ב ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר
הֹוׁש ַע ֶאל ּכָ ל ָה ָעםּ :כֹה ָא ַמר יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹאמר יְ ֻ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים.
בֹותיכֶ ם ֵמעֹולָ םֶּ ,ת ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָר ָהם וַ ֲא ִבי נָ חֹור ,וַ ּיַ ַע ְבדּו ֱא ִ
יָ ְׁשבּו ֲא ֵ
וָ ֶא ַּקח ֶאת ֲא ִביכֶ ם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר וָ אֹולֵ ְך אֹותֹו ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען ,וָ ַא ְר ֶּבה
ֶאת זַ ְרעֹו וָ ֶא ֵּתן לֹו ֶאת יִ צְ ָחק .וָ ֶא ֵּתן לְ יִ צְ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת ֵע ָׂשו ,וָ ֶא ֵּתן לְ ֵע ָׂשו ֶאת
ּובנָ יו יָ ְרדּו ִמצְ ָריִ ם".
ַהר ֵׂש ִעיר לָ ֶר ֶׁשת אֹותֹו ,וְ יַ ֲעקֹב ָ

ִמ ְּת ִחּלָ ה!
עובדי עבודה זרה היו אבותינו .מחשבה זרה שהפכה לאורח חיים ולמטבע לשון-
ּתֹורה ּכְ ִאּלּו
ו"ה ְּמלַ ֵּמד ִּבּתֹו ָ
ימה"" ,נָ ִׁשים ַּד ְע ָּתן ָקלָ ה" ַ
בּוּדה ַּבת ֶמלֶ ְך ְּפנִ ָ
"ּכָ ל ּכְ ָ
לִ ְּמ ָדה ִּת ְפלּות".

אֹומ ֶרת? ַמה ּזֹאת?
ַּת ָּמה ַמה ִהיא ֶ
"ּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור ַחּיָ ב ָא ָדם לִ ְראֹות ֶאת ַעצְ מֹו ּכְ ִאּלּו הּוא יָ צָ א
ו ֲַא ַמ ְר ֶּתם ֵאלֶ ָיהְ :
ִמ ִּמצְ ַריִ ם".
"א ָדם" – ּכָ ל ָא ָדםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :זָ כָ ר ּונְ ֵק ָבה ְּב ָר ָאם  ...וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ְׁש ָמם ָא ָדם"
ָ

עובדי עבודה זרה היו אבותינו .הם הפכו עבדים לצורת המחשבה הרואה באישה
יצור ולא אדם.
בהתקדש עלינו חג החירות אנו קוראות ִ -מ ְּת ִחּלָ ה!
כי עכשיו קרבנו המקום לעבודתו ,והשכינה פורשת עלינו כנפיה ומצווה עלינו
לספר ביציאת מצרים של ההוויה הנשית ,עד ֶׁשּי ְֻקּיַם בנו "ּכֻ ּלָ נּו ֲחכָ מֹותּ ,כֻ ּלָ נּו
ּתֹורה".
יֹודעֹות ֶאת ַה ָ
נְ בֹונֹות וְ כֻ ּלָ נּו ְ

רעיה אפנר

(בראׁשית ה ,ב).

אֹותּה ָאנּו ְמצֻ ּוִים לְ ַהּכִ יר,
ַ"עצְ מֹו" ַמה ַּט ֲעמֹו? לְ כָ ל ֶא ָחד ו ְַא ַחת ֵמ ִא ָּתנּו ִמצְ ַריִםֶׁ ,ש ָ
אֹותּה ָאנּו ְמצֻ ּוִים לְ הֹוצִ יא ִמ ִּק ְר ֵּבנּו.
אֹותּה ָאנּו ְמצֻ ּוִים לָ צֵ אתֶׁ ,ש ָ
ֶׁש ָ

יֹוד ַעת לִ ְׁשאֹל -
ֶׁש ֵאינָ ּה ַ
ימי ַאל ִּת ָיר ִאי" (ישעיהו מ ,ט) "ּכִ י קֹולֵ ְך ָע ֵרב"
"ה ִר ִ
ַא ֶּתם ִּפ ְתחּו ו ְִא ְמרּו לָ ּהָ :
(שיר השירים ב ,יד).

ּכ ֵֹחנּו יִּגָ ַרע ְוי ְִמ ַעט ִּבלְ ָע ַדיְִך.

תמר דבדבני ודליה מרקס
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ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור ַחּיָ ב ָא ָדם לִ ְראֹות ֶאת ַעצְ מֹו
ּכְ ִאּלּו הּוא יָ צָ א ִמ ִּמצְ ָריִ ם
אתי
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר“ :וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא לֵ אמֹר ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה יְ הֹוָ ה לִ י ְּבצֵ ִ
אֹותנּו ּגָ ַאל
בֹותינּו ִּבלְ ָבד ּגָ ַאל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֶ ,אּלָ א ַאף ָ
ִמ ִּמצְ ָריִ ם”ֹ .לא ֶאת ֲא ֵ
אֹותנּו לָ ֶתת לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ
אֹותנּו הֹוצִ יא ִמ ָּשׁם לְ ַמ ַען ָה ִביא ָ
ִע ָּמ ֶהםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר“ :וְ ָ
בֹותינּו”.
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲא ֵ

בכל דור ודור יכולה אישה לבדוק לעצמה היכן מצרים שלה.
מדי פעם כדאי לאישה להסתכל בעינים ָּברֹות ,טריות ,חדשות ואמיצות היכן הם
ּכַ ְבלֵ י ִשעבודה.
מעת לעת יכולה אישה לבדוק כיצד המנהגים ,השפה ,האגדות ,הסרטים,
הסיפורים ,אמה ,אביהֶ ,
מוריה ,ממשלתה ,תרבותה  -הכניסו אותה לבית עבדים.
בכל דור ודור צריכה אישה ,ולּו במעט ,לצאת ממצרים.
אורנה גולדברג סירקין

ממצרים
ָּת ִמיד יֵׁש ִמלְ ָח ָמה ְּב ַא ְפ ִר ָיקה
חֹוקה
ַמּזָ ל ֶׁש ִהיא ְר ָ
ׁשֹומ ִעים
ֶׁשֹּלא ִ
רֹואים וְֹלא ְ
אֹותּה ִמּכָ אן
ָ
ּגַ ם ֲאנִ י ָהלַ כְ ִּתי ַּפ ַעם
ִּבנְ ִתיב ַהּי ִ
ִּסּורים
ירּוׁשלַ יִם
ִמ ִּמצְ ַריִם לִ ָ
ַּב ִּמ ְד ָּבר ,י ִָמים ַר ִּבים
ְּבלִ י ַמיִם
אֹותּה ְׁש ֵאלָ ה ָּב ֵעינַ יִם
ִעם ָ

ּגַ ם ֲאנִ י ִח ַּפ ְׂש ִּתי ּכ ַֹח
לְ ַהּצִ יל ַמה ֶּשׁ ֶא ְפ ָׁשר
ּכְ ֶׁשֹּלא ָהיָה לְ ָאן לִ ְבר ַֹח
ָּד ִמי ָהיָה ֻמ ָּתר
אֹות ַקיִן
נֹופלִ ים לַ ִּב ְרּכַ יִם
ֲאנָ ִׁשים ְ
ּדֹופ ִקים לְ ָך ַּב ֶּדלֶ ת
ו ְֵהם ְ
ֵהם ּבֹוכִ ים ְּבכִ י ַּת ְמ ִ
רּורים
ֹאמר ַ -מה ּלִ י ִעם ֵאּלֶ ה
ַאל ּת ַ
ֵאּלֶ ה ֲאנָ ִׁשים ְׁשח ִֹרים
ּכִ י ְּבכָ ל ּדֹור וְדֹור...

ּגַ ם ֲאנִ י ָּפגַ ְׁש ִּתי ֶר ַׁשע
ַה ַּמּכֶ ה ְּבלִ י ַא ְב ָחנָ ה
ֲאנָ ִׁשים ַח ִּפים ִמ ֶּפ ַׁשע
ֲאנָ ִׁשים ְּבלִ י ֲהגָ נָ ה
ְּבלִ י ַּביִת
ִעם יְלָ ִדים ְק ַטּנִ ים ַּבּי ַָדיִם

ּכִ י ְּבכָ ל ּדֹור וְדֹור...

ּדֹופ ִקים לְ ָך ַּב ֶּדלֶ ת
ֵהם ְ
ֵהם ּבֹוכִ ים ְּבכִ י ַּת ְמ ִ
רּורים
ֹאמר ַ -מה ּלִ י ִעם ֵאּלֶ ה
ַאל ּת ַ
ֵאּלֶ ה ֲאנָ ִׁשים זָ ִרים

ָּת ִמיד יֵׁש ִמלְ ָח ָמה ְּב ַא ְפ ִר ָיקה
חֹוקה
ַמּזָ ל ֶׁש ִהיא ְר ָ
ׁשֹומ ִעים
ֶׁשֹּלא ִ
רֹואים וְֹלא ְ
אֹותּה ִמּכָ אן
ָ

ּכִ י ְּבכָ ל ּדֹור וְדֹור
ַחּיָב ָא ָדם לִ ְראֹות ַעצְ מֹו
ּכְ ִאּלּו הּוא יָצָ א ִמ ִּמצְ ַריִם.
ֶׁשֹּלא י ְִׁשּכַ ח ֵאיְך ָּב ַרח,
ֻהּכָ הֻ ,ה ְׁש ַּפל ,נִ ְרצַ ח
ֵאיְך צָ ַעק לַ ָּשׁ ַמיִם

ָּת ִמיד יֵׁש ִמלְ ָח ָמה ְּב ַא ְפ ִר ָיקה
חֹוקה
ַמּזָ ל ֶׁש ִהיא ְר ָ
ׁשֹומ ִעים
ֶׁשֹּלא ִ
רֹואים וְֹלא ְ
ֶאת ַהּצְ ָע ָקה

ָאז ְׁשמֹר נָ א ַעל ּכֻ ּלָ נּו
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם
ֶׁשֹּלא נִ זְ ַּד ֵּקק ַאף ַּפ ַעם
לְ ַר ֲח ִמים ֶׁשל ְּבנֵ י ָא ָדם

עלמה זהר
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