לקראת כנס חצי יובל למדרשת עין הנציב ,פסח תשע"א

אילו נתן לנו את התורה – דיינו )??(
על 'מתן תורה' פרטי וציבורי ושאלת 'דיינו' מהדהדת...
אסתר פישר ,מדרשת עי הנצי"ב

הפיוט 'דיינו' המוכר לכולנו מההגדה של פסח ,1מעורר אצלי מדי שנה תהיות ומחשבות :הפיוט
מדרג את ה'מעלות הטובות' שעשה הקב"ה ע ישראל ממצרי ועד בניית בית הבחירה ועל כל
שלב מצהיר שאילו היה רק את השלב הזה ,ג ללא השלב הבא – דיינו .חלק מהכרזות אלו
תמוהות ביותר .כ למשל' :אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נת! לנו את התורה' – האומנ דיינו? וכ!
– 'אילו נת! לנו את התורה ולא הכניסנו לאר #ישראל' – דיינו?!? א נראה שפיוט זה בא להדגיש
)אולי על ידי גוזמה לשונית( את הער של הודאה על מה שיש .את היכולת להשתהות על כל טובה
וטובה שבאה עלינו ולראות בה את חזות הכול .יחד ע זאת ,ברצוני להציע לראות בפיוט ג רמז
למסר שבנוס' להודאה על הקיי ,יש לשאו' קדימה .לא להסתפק רק במה שיש אלא לנסות
ולהשיג עוד ועוד )נכסי רוחניי ,כמוב!( .על מנת שזה יקרה צרי מדי פע לשי סימ! שאלה על
הצהרת ה'דיינו!' ולשאול 'האומנ דיינו??'.
על טובה אחת כזאת ,שנית! לראות בה 'גאולה' פרטית וציבורית כאחת ,אני מבקשת להודות
מחד ולשאול 'האומנ דיינו' מאיד  .בדיוק לפני עשרי וחמש שנה ,בפסח תשמ"ה ,עמדתי
להשתחרר משירותי הצבאי .הייתי רשומה ללימודי אקדמאי לשנה"ל הבאה ,ועוד לפני
שהספקתי להתלבט כיצד לנצל את החודשי בי! לבי! ,קיבלתי טלפו! נרגש מחברה ,בת קיבו#
טירת צבי ,בו היא מספרת לי על יוזמה שלה ושל חברות נוספות מהקיבוצי להקמת "מוסד תורני
לבנות" בקיבו #שדה אליהו .כעבור מספר שבועות התקבצנו כ( 15בנות בוגרות שירות ,כשאת
כולנו איחד חלו ורצו! משות' :לימוד תורה רציני ,מעמיק ,בית מדרשי והעיקר – לימוד 'לשמה'.
כל האפיוני הנ"ל היו שוני כל כ מכל חווית הלימוד אותה חווינו כולנו במוסדות החינו
הדתיי בה התחנכנו .מחזור א' של מדרשת הקיבו #הדתי לבנות יצא לדר ו ...השאר
היסטוריה .אני משתמשת במליצה זו ,פשוטו כמשמעו ,שכ! ידוע לכול שבמהל עשרי וחמש
השני שחלפו באמת נעשתה 'היסטוריה' בתחו זה שא' קיבלה לימי את התואר 'מהפכת
לימוד התורה לנשי'.
מאז ועד היו פרו ורבו ה"מדרשות" למיניה! .מאות בנות קובעות לעצמ! הרגל של שנת
לימודי תורנית אחת )לפחות( לפני השירות או אחריו .נשי מלומדות בתורה מתחילות כבר
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להיות חלק בלתי נפרד מהנו' בציבורנו ,ומעטי ה הפוסקי שיצטטו ,כהלכה למעשה ,את דברי
ר' אליעזר במשנה בסוטה "כל המלמד את בתו תורה – כאילו מלמדה תפלות'.
לימודיי במדרשה זו היו צעד ראשו! א משמעותי ,מבחינתי ,לתו מסלול חיי של לימודי
תורה גבוהי שהביאו אותי ,לשמחתי ,להיות מזה מספר שני רמי"ת במדרשה בעי! הנצי"ב
ולהיות שותפה למוסד המוציא משעריו כ( 80בוגרות מדי שנה ,נשי צעירות מלומדות ויראות
שמי ,הממשיכות מבית מדרשנו אל עשייה ברוכה בשטחי שוני של החברה הישראלית.

א ברוח שאלותיי בפתח הדברי ברצוני לשאול :הא 'דיינו'? ימי הולדת ,ה! של אד ,ה! של
מוסד וה! של אומה ,ה זמ! לחשבו! נפש :מה עשינו עד כה ומה עוד נותר לעשות .זהו ,אומנ ,זמ!
לחגוג ולהתגאות על הישגי קיימי א בו בזמ! ג לסמ! ולחתור להישגי נוספי .כ  ,נדמה לי
עולה ג מהפיוט "דיינו" אותו אנו קוראי מדי שנה בליל הסדר ,יו הולדתה של האומה
הישראלית .פיוט זה הוא שילוב של הודאה על חלקנו ,על כל שלב בגאולה ,יחד ע הכרה שאותו
שלב מצרי ג את השלב הבא.
אז האומנ "דיינו"? ישנ רבי הרואי בנושא 'תלמוד תורה לנשי' תחו עליו אפשר לבר
על המוגמר א לעניות דעתי ,ישנ! עדיי! שאלות רבות המהדהדות ועומדות על סדר היו :הא
היק' לימוד התורה של נשי מספק אותנו? ה! היק' העומק )שנות הלימוד ,עומק ורוחב הידיעות,
היק' תחומי הדעת( וה! היק' הרוחב – הא 'מהפכה' זו נוגעת לציבור הרחב של הנשי
ורלוונטית עבור!? לא! פנינו מועדות – הא ללימוד תורני המהווה העתק של הדג הגברי או שמא
יש כא! 'לימוד נשי' חדש עליו כה מרבי לדבר לאחרונה? מה! אפשרויות הקידו המקצועי
העומדות לפתח! של אות! נשי ש'עלו על הרכבת' ודהרו קדימה בלימודי תורה גבוהי ( הא
נסתפק במסלול ה'טוענות הרבניות' ו'יועצות להלכות אישות' )שה הישגי ראויי ללא ספק!(
או שמא יש מקו לבחו! שילוב נשי בעול הפסיקה ,הדיינות וההנהגה הקהילתית? ועוד נקודה
אחת – הא יש בשינוי מרחיק הלכת ,שהתחולל בהלכה היהודית בתחו לימוד הנשי ,דוגמה
לאופ! ולאפשרות השינוי ג בתחומי אחרי הנוגעי לנשי ,או שמא זוהי דוגמה בעלת ייחוד
משלה...

באסרו(חג פסח מדרשת הבנות מציינת את  25שנותיה בכנס חגיגי שיתקיי בירושלי .לצד
השאלות הנוקבות שהועלו כא! ושיידונו בכנס ,זו תהיה ג הזדמנות )ברוח חג הפסח( 'להודות
להלל ולשבח' :לקב"ה על שזיכה אותנו בתפנית הלכתית והיסטורית זו ,לתנועת הקיבו #הדתי על
מקומה בשינוי חברתי חשוב זה ,ולמספר נשי צעירות בעלות יוזמה ותושייה שבכוח תודעת!
ש'נת! )ג( לנו את התורה' ,ומתו כ הסירוב לומר 'דיינו' על מקומ! בעול הדתי – צמחו בדור
האחרו! שלל מדרשות ומוסדות לימוד לתפארת ע ישראל.

