
 ?תנּומהות ואת מהּויא
 חנה פנחסי

 

 עליזה לביא )עורכת(

 תפילת נשים

 עמודים 310, התשס"אביב -תלידיעות ספרים, 

 

המכר -במשך חודשים ארוכים ברשימת רבי מצאותויהו 1תפילת נשיםהתקבלותו המפתיעה של הספר 

יים, חילוניים, עבור קהלים שונים: דתברלוונטי כה הפך ספר תפילות  דכיצ ,את השאלה ותמזמינ

התנגדות בקרב הקהילה  עוררל 2תה אמורה היומרה הפמיניסטית של הספרימסורתיים? לכאורה הי

 רע.ילא כך א ,ברם 3;אחרותובקהילות מסורתית ה הקהילה ,הדתית

בדברים שלהלן אצביע על היסוד המהותני המוטמע בספר מבחינות שונות. אני משערת כי התקבלותו 

מהותנית -תפיסה נשית, בין השאר, בשל תי, המסורתי ואף החילוני התאפשרהשל הספר בציבור הד

 א האימהות.ופיה מוקד חייה של האישה ה-עלוהמובעת בספר, 

, בעיקר הזרם הפמיניסטי הרדיקליהמחלוקת בשאלת קיומה של מהות נשית טרם הוכרעה, ו ,כידוע

יסה המהותנית הופכת לעתים שהמהותנות חיונית להעצמת נשים. אולם התפגורס  ,צרפתיזה ה

מעמדן המשמרים באמצעותה את ם יכלירכיוון שהיא משרתת כוחות פטריאמ ,חרב פיפיותלקרובות 

 קרובה תפילת נשיםבשם אותו טיעון מהותני. לכן חשוב להדגיש כי המהותנות של  ,הנחות של נשים

 ., כוחו של הספר בשמרנותובמילים אחרות 5.מאשר לזו של הלן סיקסו 4של הרב אבינר תפיסתויותר ל

 ספר.לידי ביטוי ב מהותנות זובאה בהם שאת האופנים השונים  תארלהלן אשבדברים 

יהיו אלו ש לצפות אפשר-אימאות השנים האחרונות, מברור לגמרי שכאשר נאספות תפילות נשים 

ואת מקומן תפילות הנשים שיקפו את חייהן  , שהריעכשוויותקולות שיתאימו לתפיסות פמיניסטיות 

גם אם נניח כי הטקסטים העתיקים ישקפו בחלקם הגדול תפיסה  ,אולםובמשפחה ובקהילה. 

                                                      

 ממקור זה.הן . כל ההפניות להלן 2005אביב -ל, תתפילת נשיםעליזה לביא,  1

המזוהות עם רעיונותיו רבות נשים ועם דעותיהן של  'קולך'היומרה הפמיניסטית יסודה בזיהוי העורכת עם ארגון  2

 בחירה להעמיד נשים מתפללות במוקד הספר.ב , וכן(עוד)לאה שקדיאל , יעל לוין ו

 אך קצרה היריעה מלפרט.  ,וני רלוונטית לכאןהציבור החיל ידי-לדומני שגם ההתקבלות ע 3

באתר  ,'פרופסורית לחינוך אני אהיה'כסלו תשס"ז. וכן: הרב אבינר, ב, י"ח 11ליון יראו למשל עלון 'בראש יהודי', ג 4

NRG יהדות: http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/439/143.html. 

עמ'  ,2006אביב -, תלללמוד פמיניזם: מקראה אום ואחרים )עורכים(,דליה ב(, 1975) 'צחוקה של המדוזה'סיקסו, הלן  5

153-134. 
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 6התפילות לבחירתהשפעה רבה הנוגעת  תפילת נשיםעדיין יש לעורכת ספר כמו  ,כליתרפטריא

השפעתה הפוטנציאלית של העורכת היא גם  להן משמעות. יםפי סדר ומבנה המעניק-על לעריכתןו

בכל הפרמטרים הללו בחרה עליזה  .ביקורתיותהצגת שאלות ב, ושל התפילות ההקשרל עבר במתן הס

על התקבלותו  ,ניכרלדעתי, באופן  שכאמור הקל לביא, במרבית המקרים, לחזק את המסר המהותני

 של הספר.

 

 בחירת התפילות

ות פרטיות שלא רחבה מאוד. היא כוללת פרקי תהילים, תחינות, תפיל בספר 'תפילה'המושג הגדרת 

של קולות רבים  ועוד. הגדרה רחבה זו מאפשרת הכלה 7הפכו חלק ממסורת כלשהי, שירים מסורתיים

ומגוונים. דווקא על רקע פתיחות זו מעניין לבדוק מהם הקולות שנשארו בחוץ, ומהי משמעותה של 

 הדרה זו.

תפילה לאם 'כהן, -וה פנחסבספר מופיע שיר אחד מן השירה העברית המודרנית, שירה )הנפלא( של ח

ה בו לאלוהים. הבחירה בשיר יחיד זה אשר מעמיד יהגדרתו כתפילה נשענת על הפני 8'.טרם שחרית

 באמצעותאת המגמה לשרטט את גבולות הנשיות  נתבמרכזו את האימהות בספירה הפרטית מסמ

של לאה גולדברג  למשל, חלקו האחרון של שירה ,בחריגבולות האימהות. באותה מידה יכול היה לה

יכלו לענות על  ום אלישני שירים קנוני 10'.שירת אישה'או שירה של אסתר ראב  9',שירי סוף הדרך'

אותה הגדרה של נשים כותבות תפילה. אולם גולדברג מסמנת את האופציה של שירה אוניברסלית 

על החרות הזאת:  בשל/הפונה לכל אדם, "למדני, אלוהי, ברך והתפלל/ על סוד עלה קמל, על נוגה פרי 

"ברוך שעשני  ,חושניים-ואילו שירה של אסתר ראב מכיל יסודות נשיים "לראות, לחוש לנשום/...

אשר מרחיבים  ,והחושניים םי, האוניברסליושני ממדים אל "...וצלע רכהשאני אדמה ואדם/  /-אישה

 – תנות השמרניתהמהו – חורגים ממגמתו הכללית של הספר ,את הטריטוריה הנשית המסורתית

  11.נעדרים ממנו הם ושכמותם ,, לדעתיולכן

                                                      

 כאשר כותרת המשנה של הספר היא "פסיפס תפילות".אפשרויות הבחירה בוודאי מתרחבות מאוד  6

 אלמנט דתי. שוםשאין בה  ,154עמ'  ,שם ,תפילת הטוחנת הראו לדוגמ 7

 .28עמ' שם,  8

 . 154עמ'  ,כרך ב ,1973ביב א-, תלשירים גולדברג,לאה  9

  .93, עמ' 1972אביב -, תלתפילה אחרונהראב, אסתר  10

שירי סוף 'של  ההספר וחזרו על הדוגמן עדרות של שירה עברית נשית מיאציין כי מבקרים נוספים התייחסו לה 11

צביה ; 15.2.2006 ,הארץ ,'בענווה, אלי, אני קרבה אליך, פורשת צפונות לבי ומודה לך'שנאן, אביגדור ראו:  '.הדרך

 יהדות: NRGבאתר  ,4.1.2006, 'לדובב שפתי שתוקות' ,ולדן

 http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/029/222.html .שירּה של  הוא ועדרותיהמפתיע בה ףנוס שיר

 .גמר לעולם"(י)"אלי אלי שלא י 'הליכה לקיסריה'חנה סנש 
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תפילות של נשים יהודיות רפורמיות שכבר לפני שנים עסקו באתגר  גם איננו כולל תפילת נשיםהספר 

פאלק  12.תפילותיה של מארשה פאלק בולטות בהיעדרותןלוגי שמעמידה התפילה המסורתית. התאו

בסידור המסורתי, וכתבה  המופיעהיא האלוהים כפי שסתה להתמודד עם הזהות הגברית של ינ

הכותבות הישראליות בספר )רות לזר ולאה שקדיאל,  מקצתתפילות אלטרנטיביות. אין ספק כי 

למשל( הושפעו מכתיבתה, גם אם לא הזדהו לחלוטין עם הכיוון שבחרה. גם תפילות נשים רפורמיות 

  13.מסורתיות יותר נעדרות מן הספר

עניין הפוליטי בהדרת הקול הרפורמי מתוך בקשת לגיטימיות של הציבור ה דלבכי מ דומה

האורתודוקסי במדינת ישראל, יש בבחירה זו גם משאלה להתעלם מן הקולות המציפים את השאלות 

מהותנות האודות זהותו הגברית של האל. זהו ביטוי נוסף לאותה מגמה שנשענת על על התאולוגיות 

 ודד עם השאלות הרדיקליות שמהותנות זו מעוררת. אך נמנעת מלהתמ ,הנשית

עבור נשים. לבחירה זו השפעה רבה על חיזוק הקול בידי גברים -בספר כונסו תפילות רבות שנכתבו על

-עבור נשים יתמקדו בתפקידיהן כבנותבהמהותני אשר ידגיש את האימהות. גברים הכותבים תפילות 

לאישה  ה: תפילה. לדוגמוקאות התפילה לנשים דמכוונּו יתקשו לנמק את שאם לא כן, זוג וכאימהות

תפילה לזכות בבנים של המקובל הרב סלמן  14שכתב ה'בן איש חי', בחודש תשרי לזכות בבן זכר

קבלת ההנחה כי יש  17.ועוד 16,תפילות לאישה לאחר הלידה של ר' אליהו הכהן מאיזמיר 15,מוצפי

יקר האימהית מעידה שוב על העמדה המהותנית ביכולתם של גברים לבטא את הכמיהה הנשית ובע

 18.השמרנית

תפילות שונות הלקוחות מן הסידור המיועד לכלל הקהילה, הימצאותן של  היאתופעה מעניינת נוספת 

נשמת 'בפרק על אובדן ושכול, או  19'הזכרת נשמות'ואשר שובצו בספר. למשל  ,נשים כאחדללגברים ו

נפתחת נאמר גם בכל שבת. בבחירה זו  אף שהוא, ריוןיופת הההנזכר בשל מנהג לאמרו בתק 20'כל חי

האפשרות לנכס לנשים את הסידור כולו, אך הבחירה של לביא היא להצטמצם בגבולות לכאורה 

                                                      

12 Martia Falk, 'Notes on Composing New Blessings: Towards a Feminist Jewish Reconstruction of 

Prayer', Judith Plaskow and Carol Christ (eds.), Weaving the Visions: New Patterns in Feminist Spirituality, 

San-Francisco 1989, pp. 128-137. 

תפילת פורסם אמנם אחרי  ,, ירושלים תשס"והלחמי-ערך הרב עפר שבת בית ,אל הלב: תפילות לעת מצואהספר  13

 אך הוא כולל תפילות רבות שנכתבו שנים קודם לכן. נשים

 .75עמ'  ,תפילת נשים 14

 .72עמ'  ,שם 15

 .95עמ'  ,שם 16

 .56נון בוחר לכתוב תפילה לנשים בנושא נישואים, ראו עמ' -גם הרב יואל בן 17

ם על יכולתם של גברים לבטא את הקול הנשי באופן אותנטי, מהותנית הרדיקלית המערעריהישנם קולות בתפיסה  18

 .(5הערה )לעיל, ראו סיקסו 

 .272עמ'  ,פילת נשיםת 19

 .81שם, עמ'  20
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 'קדיש'האימהות והמשפחה בעיקר, ולא להרחיב את פעילותן של נשים לספירה הציבורית. תפילת 

את ולהזכיר כמציינת את רצונן של נשים לזכור  'ותהזכרת נשמ'יתה, למשל, להחליף את ייכולה ה

יכולה  'תפילת הדרך'הכנסת, לרמוז לתהליך אשר מתרחש בפועל, ולחזקו. גם הצבת -מתיהן בבית

 מחוץ לבית. אל תה לסמן מרחב נשי גדול יותר, זה של נשים היוצאות לדרך, יהי

עבור גברים ונשים כאחד, בלה גם כאשר נכתבת תפי שלפיוהמיקוד במהותנות האימהית יוצר מצב 

ההקשר של הספר מנכס אותה לנשים בלבד. הנחתו המובלעת של ר'  21,כגון תפילתו של ר' נחמן לזיווג

משום שיש בה הפרה של המודל  נשיםשני המינים מעצימה בני משותפת לנחמן כי מצוקת הבדידות 

 זוג.-זקקות לבןיהמוכר המייחס בעיקר לנשים את הה

ה המודרנית ששובצה בספר, תפילות הנשים שהודרו, התפילות הציבוריות שמנוכסות לסיכום, השיר

גברים, כל אלה מכתיבים את המסגרת המהותנית,  ידי-עלשל תפילות לנשים שנכתבו  לנשים, ושילוב

כמיהה לאימהות מתוך צורך של נשים להתפלל ומצמצמים אותה ל, תפילת נשיםב ,האימהית בעיקרה

 .והגנה עליה בלבד

 

 מבנה הספר

רגעים בחיי  – גן נעול'לאחר הפתיחה בפרק דומה:  תפיסה יםמבנה הספר וחלוקתו לפרקים חושפ

. מיד לאחריה מופיעים 'תחינה לבת עם קבלת המחזור'המצווה המסתיים ב-מגיע פרק בת 'אישה

לידה, זבד  ריון,יזוג, תפילה לכלה, תפילה על פוריות, תפילות הנוגעות לה-: מציאת בןאלההפרקים ה

מצטמצמים חיי הנשים לנישואים  22חייהן,ל 40-ועד שנות ה 12הבת, ותפילות האם. כלומר, מגיל 

 בחייהן הרוחניים. כלומר ,ביטוי בתפילתן ןללא עבודה, יצירה או פעילות ציבורית שיש לה ,ואימהות

חלה, טבילה הפרשת  23,רוטן בספר הוא הדלקת הנרישפ 'מצוות מן התורה' היא כותרת הפרק הבא

, על שאינן לידתן"על שלוש עבירות נשים מתות בשעת וטהרה. כידוע, בחירה זו מקורה במשנה: 

כל כלומר, גם פרק זה קשור קשר הדוק לאימהות. מעניין ש 24.זהירות בנידה, ובחלה, ובהדלקת הנר"

אינן  ,ול וכד'כגון דאגה לזולת, חמלה וטיפ ,בתכונות המיוחסות לנשיםאף הן שאר המצוות הנוגעות 

מחקר  ,דתיותן של נשים עללציין את מחקרה של סוזן סרד  ראוי. בהקשר זה כלל בספר נזכרות

  25נובע ממעשי החסד הנשיים. המתמקד גם באופי השונה של תפילתן, אשר

                                                      

 .50עמ'  ,שם ,תפילת ר' נחמן לזיווג 21

 .126עמ'  ,מדובר גם בתפילות על בן המשרת בצבא, שם 22

 דאורייתא כמשתמע מהכותרת.מה ואיננה מצואציין שהדלקת נרות שבת  23

 ו. ,שבת ב 24

, ירושלים אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות ,יעל עצמון )עורכת( ,'רוחניות נשים בקונטקסט יהודי'סוזן סרד,  25

 Carol Gilligen, In a Different, . סרד מניחה מהותנות נשית ונשענת על מחקרה של גליגן257-245תשנ"ה, עמ' 

Voice, Cambridge, Mass. 1982מנעות של לביא מעידה על מהותנות שיסודה שמרני, ולא מעצים.י. גם כאן הה 



 5 

בפתיחת הפרק קשורה, ככל הנראה, להכרה הנ"ל  'נשית'מנעות מציטוט מדויק של המשנה היהה

הניסוח השלילי המתמקד  כלומר ,המשנה את המצוות הנשיותמגדירה בו שן אופל הבבעייתיות ש

התעלות רוחנית. עוד נראה ל ואלשל מצוות תרומתן הצבעה על  ,למשל ,באיום המוות. אין במשנה

"טהרה וטבילה". שינוי זה רומז  ,ה וחיוביתימשתנה לשון המשנה מ"נידה" ללשון נקי תפילת נשיםשב

הסתמכות על המשנה מצד אחד,  26.הנשיות והטומאה לגבימעלה שאלות  נידההעל ההבנה כי סוגיית 

עוד בחירה המעידה על הן בבחינת  אחר,והשתקת האתגר שהיא מציבה לעמדה פמיניסטית מצד 

 27.אימוץ המהותנות מתוך אינטרס שמרני

 אן, כל. גם כ'תפילות נשים לשעת משבר'עובר הספר לפרק  28,'חגים ומועדים'ב לאחר הפרק העוסק

משברים הנוגעים לאמונה ועבודת ה', לחיזוק  איןאימהות. במשברים בחיי נשים קשורים בזוגיות וה

המידות הטובות )האם אין נשים נכשלות בגאווה?(,למיניות )כגון מקבילה נשית ל'תפילה זכה' של 

 (, או לעבודה ופרנסה. יםכיפורה הגברים בערב יום

לב לסדר הדברים הפנימי. לאחר תפילה על התרת עגינות וקבלת גט מופיעות תפילות חשוב גם לשים 

: הילדים, הבעל, האישה. המסר העולה מסדר הדברים הוא כי זהפי הסדר ה-החולים על על רפואת

בתפילות. כך גם אחרונה בסדר הדאגות, וממילא  ממוקמת םאוה אישההבריאותה הפיזית של 

 לנשים. "טבעית" האימהית ההקרבהת ההכרה כי מתחזק

גם סדר התפילות בפרק העוסק באובדן ושכול מארגן את חשיבות המתים באופן המסמן גם את 

 ,תה סיבת מיתת בנהיהילדים בתחילה ולבסוף הנשים עצמן: תפילה לאישה שהי –חשיבות החיים 

 ידי-עלאל שנרצחו ולבסוף הספד על צדיקות ועל בנות ישר 29,מות ילד, תפילה לאישה היתומה מהורים

 זוגן.-בני

ת החיים הראויים לנשים, ומעגן סאת תפי אפואמשכפל  שרטוט מעגל החיים כפי שעולה ממבנה הספר

 גן נעול'הנקרא  במקומן המסורתי בבית, כאימהות. בהקשר זה אציין כי גם הפרק הפותח את הנשים

 30.עלמת", כביכולמאשר את זיהוי הנשים עם הספירה הפרטית ה"נ 'רגעים בחיי אשה –

 

                                                      

 ,'Rachel Adler, 'In Your Blood, Live: Re-visions of a Theology of Purity נושא זה נדון למשל אצל: 26

Debra Orenstein and Jane Rachel Litman (eds.), Lifecycles 2: Jewish Women on Biblical Themes in 

Contemporary Life, 1997 .Vermont] 

 Lisa Aiken, 'Man andא למשל במאמרה של ושימוש טיפוסי במשנה הנ"ל לחיזוק הטיעון השמרני אפשר למצ 27

Woman in Traditional Judaism', To Be A Jewish Woman, Northvale, N.J. 1993, pp. 27-43.  

 כי גם בו ניכרים אותם מאפיינים. קוצר היריעה לא אתייחס אליו, אםמפאת  28

 אין בה כל ייחוד לנשים.ו ,זוהי למעשה תפילת אזכרת נשמות כללית, המופיעה בכל סידור 29

 יב: ,כותרת המתייחסת לשיר השירים ד ',גן נעול'ה שמעורר השם בעל ההקשר האירוטי יאין בפרק כל מימוש לציפי 30

 ותי כלה, גן נעול מעין חתום"."גן נעול אח
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 הצגת הקשר התפילות והעלאת נקודות ביקורתיות

הקולות הנשיים שאנו מחלצות מן העבר משקפים את החיים אז,  ,כפי שנאמר בפתיחת הדברים

רכי הנשים היום. אבל יש מקום לצפות כי כאשר ניכר ויכולים להתאים באופן מלא לצ םוממילא אינ

תוך הצבת הקשר מבר לאלו שבהווה, תהיה התייחסות לכך הפער בין הנחות היסוד של החיים בע

נמנע כמעט  תפילת נשיםהאתגרים שעדיין עומדים בפנינו.  מקצתהצבעה לפחות על ולצדה היסטורי, 

לגמרי מהתייחסות לקונפליקטים העומדים בפני הנשים המתפללות בדורנו. אדגים את הדברים: 

אחריות  מניחה את 31'בן איש חי'ה ידי-עלשנכתבה  'תפילת התיקון לאישה שהיתה סיבת מיתת בנה'

האישה על מות בנה גם אם מדובר בתהליך ביולוגי טבעי. אין בהסבר הניתן לתפילה כל הסתייגות 

 של תפילה זו. העומדות בבסיסה הנחות היסוד מ

 בהן מוזכרת המשאלה לבנים זכרים אין כל הסתייגות מהתפיסהשהרבות כל התפילות ב, על כך נוסף

 המשתמעת כאילו אין שמחה שווה בהולדת בת.

 ידי-עלנכתבו שנשים לאלו  ידי-עלבחנה בין תפילות שנכתבו החסות ליאין בספר כל התי כאמור,

גברים. המשתמע מכך הוא שיש לגברים היכולת לבטא נאמנה את הנשיות. זוהי כמובן עמדה 

 ם את תפילותיהם. לגיטימית כל עוד לצדה ממומשת יכולתן של נשים לכתוב לגברי

אלא רק שאלה על העדר כל  ,ה לדיון מעמיק בכל הנושאים הללויהצבת ציפימשום אין בדברים שלעיל 

 32למעשה. , כלומר השתקתםוהתייחסות לנושאים אל

 

 סיכום

מבנה הספר ועריכתו, וההקשר  ,תפילת נשיםכך שבחירת הטקסטים ב בדברים שלעיל הצבענו על

האישה המתפללת כמי שמצפה לאימהות, מממשת אותה, מגנה  את יםמציג ,שניתן לתפילות הנבחרות

 תהמרכזי נימההאולם אלה אינם משפיעים על  33,עליה, ומסתפקת בה. ישנם גם יוצאים מן הכלל

 העולה מן הספר. 

עליזה לביא תרמה רבות ו ,ברור כי בעצם התופעה של תפילות של נשים יש פוטנציאל חשוב להעצמתן

שמרנית שבו, המניחה כי התקבלותו הרחבה קשורה למהותנות כאמור הנשי הדתי. אני להצפת הקול 

                                                      

 .264עמ'  ,תפילת נשים 31

בנוגע לסדר ט"ו . בהם היא מתבקשתששתי דוגמאות קונקרטיות )מני רבות( מעידות על העדר ביקורתיות במקומות  32

"מעניינת במיוחד ההתבוננות  :נאמר בהערה ,בו אומרות הבנות את הפסוק "כל כבּודה בת מלך פנימה"שבשבט 

( בלי התייחסות לחיזוק המופנמות הנשית שמשכפל מנהג זה. בהקדמה לפרק על 242.." )עמ' .ל סדר החגהמגדרית ע

תוך מחיקת  ,(40)עמ'  "הנערה הצעירה מצטרפת אל הכלל היהודי כאשר היא מגיעה למצוות" :מצווה נאמר-בת

 כלל היהודי".אל הההבדלים בין בנים לבנות הנוגעים ל"הצטרפות 

 ;43, עמ' 'תחת התומר' ,שלה היא בחוץ שהטריטוריהשירה של נביאה  ,הומצו-בתבטקס ירת דבורה למשל קריאת ש 33

 .231עמ'  ,של לאה שקדיאל 'תפילת גשם'השלמה ל
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ה של השמרנות מחיראת האם נכון לשלם נשאלת השאלה,  ייש צדק בדבריאם אותה הראינו לעיל. ש

על מקומן של הנשים בחיים היהודיים? האם מוגבל התקבלות שמקדמת שיח  תמורתהמהותנית 

מנטילת אחריות על כלל ישראל והדרתה , מן הצד האחד אישה כסובייקטהתעלמות מן הצרכים של ה

? תפילת נשיםרבה לתפילה היהודית שהשיג ק  היה ותכדי להשיג את האמפ ותראוי ,הצד האחרן מ

  .אך מכל מקום נראה לי חשוב לחשוף את עמדתו של הספר ,אינני בטוחה שהתשובה ברורה לי

שלא יתמקד  'תפילת נשים'יתכן ספר יכגון: האם  ,לות חשובותמעורר דיון בשא גם אין ספק כי הספר

'? האם וכיצד תוכלנה תפילות של נשים להפוך הבאימהות? האמנם יש לנשים דרך אחרת בעבודת 

 יש לצפות לצעד הבא.  עשה צעד ראשון וחשוב. תפילת נשים מנת שיועצמו גם הם? לנחלת הגברים, על

 

 

 

 


