מיכל רזניק

דברים בהשקת הספר "דורשות טוב" בספריית מכללת אורנים.13.1.14 ,
לפני שנה התכנסה קבוצה של נשי למדניות וחכמות להתבונ בתלמוד במבט פמיניסטי .הפמיניז מערער
כידוע על תפיסות יסוד .במוב הזה הגעתי אל הקבוצה כשאני מוכנה לשיח ביקורתי .הביקורת היא בלתי
נמנעת ,והיא חלק חשוב ממה שיש לפרוייקט כזה להציע.
אבל מה שלמדתי על פמיניז בקבוצה הזאת הוא הפמיניז המפוייס .אהבתי את המפגש ע המבט הבוגר ,של
נשי שהספיקו כבר להעמיד צאצאי ,להעמיד כמה סירי ,וג לקרוא משהו ולכתוב משהו בחייה .מנקודת
המוצא הזאת ,הקריאה הפמיניסטית בתלמוד נעשית לא כדי להוקיע אותו ולא כדי להילח בו ,אלא פשוט
כדי לא לוותר עליו.
לימוד הסוגייה כלל עיו ,והוא כלל ג התייחסות של נסיו חיי .ביוגרפיה היא כלי פרשני חשוב ג כאשר
הטקסט הוא ב  1500שני .הסוגייה התלמודית פורשת בפנינו מצבי אנושיי שאי אפשר להבי את עומק
אלא א חווינו מקצת מה ,כבני אד.
המפגש ע סוגיית "איסורי ייחוד" העלה שאלה עקרונית:
מאיזו עמדה אנו פוגשות טקסט שמתאר חוויה גברית של התמודדות ע היצר?
האפשרות הראשונה היא להתבונ בחוויה הזאת ,להבחי בדרכי בה מתאר התלמוד את היצר ,את מושאיו,
את המאמצי לשלוט בו ,ואת עיצוב התפיסות החברתיות שנגזרות ממנו.
דוגמה ציורית לתיאור כזה היא הסיפור על רב עמר שארח בביתו נשי שנפדו מ השבי .באמצע הלילה הוא
מצא את עצמו מטפס בסול אל עליית הגג כדי "לבקר" את הנשי שהוא עצמו הופקד על בטחונ .בעודו עולה
בסול תפסה אותו התודעה ,והוא החל לצעוק" :אש בבית עמר" ,כדי להזעיק את השכני שיעזרו לו
להשתלט על עצמו .הוא ירד מ הסול ,והייצר ,שנותר בלא בעלי ,מתגל בבית בדמות עמוד של אש.
איזה סיפור עז ביטוי .כמה דימויי משמשי בו ,וכמה עיצוב ספרותי הושקע בו.
אבל אני חוזרת אל השאלה המטרידה:
הא העמידה שלנו אל מול הדימויי הללו היא עמדה מתבוננת ומפרשת את הסיפור מתו! עצמו?
אני חושבת שיש כא הזמנה לאפשרות שנייה .לצעד נוס:#
את הסוגייה כתבו גברי ,וה מתארי ,בצדק ,את עולמ .פרשנות מרחיקת לכת במידה מסויימת היתה
יכולה להיות תיאור סוגיית איסורי ייחוד מנקודת המבט הנשית.
פרשנות שאינה מגיבה אל חוויית האחר המנוסחת היטב ,אלא יוצרת מציאות בפני עצמה.
אילו מוטיבציות מניעות אותנו כנשי? אילו יצרי מפעילי אותנו? לפעמי חסרו לנו אפילו המילי
המתאימות כדי לתאר את הנושא מעמדה סובייקטיבית .במקביל לעושר המבע המתאר את היצר הגברי,
מתגלה כא אילמות ביחס לחוויה הנשית .לא נאמר שהיא אינה קיימת .אבל א #חכ תלמודי לא טרח לכתוב
אותה בשבילנו.
ג הפע ,לא נפתרו כל השאלות של המהפיכה הפמיניסטית.
אבל הנחנו עוד אב בשביל הארו! והמתפתל הזה.
אסיי בקטע מתו! הספר שמתייחס למדרש מ התוספתא על בתו של אברה אבינו) :בתוספתא החליטו
שהיתה לו בת(.

 – ‡˙ÈÈ¯·‰Â ˙·‰התוספתא מסתיימת בסדרת מדרשי על אברה ,הכוללת ג את המדרש המפתיע
והיחידאי על בתו .במשנה מופיע רק המדרש האחרו ,והיתר חסר .הסוגיה התלמודית בהמש ,המתבססת
בעיקרה על הברייתות מהתוספתא ודומותיה ,משמיטה א את המדרש האחד שצוטט במשנה ,ואברה לא
נזכר בה כלל .כ נותרת הבת רק בתוספתא.
הלכה יז וכ אתה מוצא באברה אבינו שבירכו המקו בזקנותו יותר מנערותו שנאמר" :ואברה זק
בא בימי וה' בר את אברה) "...בראשית כד א( .ר' מאיר אומר :שלא היתה לו בת; ר' שמעו אומר
מש ר' יהודה :שהיתה לו בת...
הלכה כ אחרי אומרי :בת היתה לו לאברה ובכל שמה.
ָה ַ(ֹ+ל" ,היא ביטוי
בר ַָ ֶאת) ְ
דומה שהמחלוקת סביב עניי בתו של אברה ,המבוססת על הפסוק "וה' ֵ(ר ְ
מוקצ ומרוכז במיוחד של המרחב הרעיוני והרגשי שבתוכו אנו מצויי .השאלה היא מהו "בכל" שהאל
ביר בו את אברה מעבר למה שכבר סופר לפני כ שאברה התבר בו – מה עוד חסר לאברה שבור
כבר ברכוש רב ,בני ,עבדי מעמד ,כבוד ועוד .בתשובה לשאלה מציעי התנאי בני דור א.שה שתי
אפשרויות עקרוניות :האחת ,מפי ר' מאיר ,שהברכה היא בכ שלאברה לא נולדה בת כלל ,אלא בני
בלבד .האחרת ,מפי ר' שמעו 225שמסר מפי ר' יהודה )בר אלעאי( ,שהדבר היחיד שחסר לאברה היה בת,
ובה בור לעת זקנתו .א כ" ,בכל" כולל את הבת שנולדה לו ,או בווריאציה נוספת ,אנונימית :זה היה
שמה של אותה בת שבה בור אברה .גרסת התוספתא למסכת קידושי מסתיימת אפוא בהתחבטות הזו
שבי הבת כברכה שמתברכי בה ,ובי היעדרה הגמור כברכה שמתברכי בה .דומה שסוגייתנו כולה נעה
במנעד הזה .אפשר לראות בקצוות הללו ג רמז ומטאפורה לספרות התלמודית ולתרבות היהודית כולה :זו
התברכה דורות רבי ברכוש )רוחני( רב ,שלא כלל בת או בנות ,כהצעת ר' מאיר .כעת הגענו לעיד חדש,
שבו הברכה כוללת ג את הבת ,כהצעת ר' שמעו .ואפשר שמצפה לנו עוד עיד נוס ,שבו הבת עצמה
תהיה הברכה ,כדעת אחרי.
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