דעות
אחרונות
9002.11.42
עליזה

לביא

בכותל

נשים

על תבונה וראשות
שמה שלירושלים ,אומרים ,רומז לכך שהיא עושה שלום
ואלימות,
בירושלים שוב מתעוררים ויכוחים
בין בני ארם .והנה,
ברחבתהכותל המערביובמפעל שלאינסל.
הפגנות וקטטות

גילו
ונכדו רבנו תם,
תפילין.
נשים החפצות בכר רשאיותלהניח
ולכולן,
אכן ,הכותל המערבי שייךלכולם

הבנה
ליוזמת הנשים ,ופסקו באופן עקבי כי

אך

מתקיים בו גם

פסיקה של בג״ץ בנוגעלתפילת

מנהג המקום .יתרה מזאת :יש
הכותל מדובר בכמה נשים ,שהתעטפובטליתוהוציאו
ברחבת
בכותל ,שהסדירה את הדבריםלפרטיהם.
כסלו ,מתור הגישהשהכותלשייר לכל
ספר תורה בראש חורש
הנשים
עלינו להביא למרכז השיח את הקול הנשי .בשלו הת־
$TS1$התנאים$TS1$
אלא שהטענה הזו היא חרב פיפיות.
העם היהודי .בהחלט נכון
$DN2$התנאים$DN2$לשיתוףפעולה בין אנשי ההנהגה הרוחניתלבין תל־
$TS1$תלמידות$TS1$
נאים
יגבילו אותו,אינו
מישמעלה את טענת חופשהפולחן כרי שלא

יכול להשתמש

בה

$DN2$תלמידות $DN2$חכמות,
מידות
ברגשותיהם של אחתים ,מן הראוי,

כדי
לפגוע

שהכותללאיהפורלכלי

שתתולזירתעימות.

מתרחש בשני העשורים

ביהדות

האחרוניםתהליר
נשים אל עולםהלימוד
עמוק

בכל הנוגע למעמד האישה .כניסת
התורניוההלכתי ,מעברן של תלמידות

אל לנשים לרכז
הדתית

לנחלתם

רק

את

במרחב

של

גברים.

של הנשים לעולם
הגברי הוא תהליך
ש״משך

שנים

רבות

האנרגיה
הנחשב
כניסתן

הריטואלים
ממושך,

הנהגה,

עשייה

שבעבר

נחשבו

נשית יהודית

גבריים

טהורים,

שהודחקה

ונשכחה

חכמות אל תפקידי
ושיחזור וחזרה

אל

הם בין הביטויים

המשמעותיים.
אנומצויים בעיצומו שלשינוי דרמטי,
הבאים

כאחת

המהפכות

בהיעדרו של קול

שייראהבעיני הדורות

החשובות ביהדות.

אותנטי,

שיתחבר לדת

החסרשלנו

מתמקד

מצידה החווייתי והרג־
$TS1$והרגשי$TS1$,

העולםההלכתי העכשווי .יצי־
$TS1$יצירת$TS1$
$DN2$והרגשי $DN2$,ויפרה את היובש המאפיין את
שי,
$DN2$יצירת$DN2$חיבורנכון בין
רת
היא

והלכותיה,
לבין הדת ,עלכלליה
הרגש הדתי

המשימה החשובה בעתהזו.

במשימה זו ישלקול הנשיולנוכחות הנשית תפקירמוביל.
אללנשיםלרכז את האנרגיה הדתית רק במרחב הנחשב לנחלתם
הריטואלים הגברי הואתהליך
של גברים.תהליך כניסתןלעולם

$TS1$לנשים$TS1$
לנ־
איןבליבי ספק ,כי תורת ישראל שייכת באופן שווה
ולגברים .נשים רשאיותלהוציא ספר תורהולקרואבו .יתר
שים
$DN2$לנשים$DN2$
זמננו.תפילתן של
עלכן ,לא מדובר באמירותתיאורטיות בנות
תפילות נשים צי־
$TS1$ציבוריות$TS1$,
ממושך ,שיימשך שנים רבות.נכון ,היו בעבר
במתכונות דומות לאלו של גברים אינה תופעה חדשה.
נשים
$DN2$ציבוריות $DN2$,אך חידושו טעון התפתחות הדרגתית ,ואין טעםלהצית
$TS1$המדובר $TS1$בוריות,
ישלנו עדויות על כר מהמאה ה־  12ואף קודםלכן .ואין המדו־
ויכוח סביבו במקוםסימלי כרחבתהכותל.
למיניהם ,אלא בעמודי התווך של ההיס־
$TS1$ההיסטוריה$TS1$
$DN2$המדובר $DN2$בזרמים מודרניים
בר

$DN2ההיסטוריה $DN2$היהודית.
טוריה

תהליר

חברתי אינו

להיפר :ככל
מלאכותית.
ניתןלהאצה

שיאיצובו ,כר תרחק ההבשלה
התפילין .המצווה מו־
$TS1$מוטלת$TS1$
אחת הדוגמאותהבולטות ה־א הנחת
:$DN2$ד״ר$DN2$לביא היא מחברת הספר״תפילת
ד״ר
$DN2$מוטלת $DN2$על הגברים ולאעל נשים ,אך חכמ־ הדורות,ביניהם רש״י
טלת

החברתית: .־
:$TS1$ד״ר$TS1$

נשימ׳׳

