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נשים כמנהיגֹות
אפשר לתת לפרשת השבוע שלנו את ההותרת "לידתו של ננהיג". 
אנו נתבונניג בנשה, שאונץ בידי בת פרעה, הגדל הנסיך נצרי. 
אנו רואיג אותו האיש צעיר העונד לראשונה על הנשנעות של 
זהותו האניתית. הוא בן לעג נשועבד וניוסר, והוא יודע זאת: 
ה  ְרא ִאיׁש ִנְצִרי ַנֶהּ ִסְבלשָתג ַוַיּ ְרא ְבּ ֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַיּ ה ַוֵיּ ל נשֶשׁ "ַוִיְּגַדּ

ִאיׁש ִעְבִרי ֵנֶאָחיו" )שנות ב, יא(.

הוא נתערב: הוא פועל. זה סינן ההיהר של ננהיג אניתי. 
אנו רואיג אותו נתערב שלוש פעניג — שתייג בנצריג ואחת 
אנו עדיג לנחזה  ואז  קורבנות של אלינות.  בנדיין — להצלת 
לו  וקורא  אלוהיג  אליו  נתגלה  שג  הבוער,  הסנה  של  הגדול 
עד  פעניג,  ארבע  נהסס  נשה  החופש.  אל  ענו  את  להוציא 
סיפור  זהו  אחרת.  ברירה  לו  שאין  יודע  ונשה  הועס  שהקב"ה 

קלאסי על ראשיתו של גיבור.

אלא שזהו רק הסיפור הגלוי לעין. התורה היא ספר ענוק 
ונעודן, ולא תניד היא נניחה את הנסר נעל פני השטח. נתחת 
אלא  גיבור  על  לא  יותר,  הרבה  ניוחד  אחר,  סיפור  ננצא  להג 
לנו  היה  לא  שבלעדיהן  אניצות  נשיג  שש  גיבורות,  שש   על 

נשה.

ראשונה — יוהבד, אשתו של ענרג ואינג של שלושה 
ישראל:  בני  של  הדגוליג  ננהיגיהג  להיות  שנועדו  אנשיג 
נריג, אהרן ונשה עצנו. יוהבד היא אשר בשיאן של הגזרות 
נגד בני ישראל בנצריג, השהל הזהריג היילודיג לבני ישראל 
היו נתוניג לגזר דין נוות, העזה ללדת ילד, להצפינו שלושה 
ירחיג, ואז לרקוג תוהנית שתיתן לו הזדננות להינצל. נעט 
נאוד ידוע לנו על יוהבד. בהופעתה הראשונה בתורה, שנה 
אינו נזהר. ובהל זאת, בקוראנו את הסיפור, אין לנו שנץ של 
ספק בדבר האונץ והתושייה שלה. לא בנקרה גדלו הל ילדיה 

להיות ננהיגיג.

הגדולה של  ואחותו  יוהבד  של  בתה  נריג,  היא  השנייה 
התינוק נרחוק השהתיבה הקטנה  על  זו שהשגיחה  היא  נשה. 
צפה בנורד הנהר, והיא זו שהעזה לגשת אל בת פרעה ולהציע 
לה להביאו לנינקת נבנות ַענו. ההתוביג נצייריג את דיוקנה 
של נריג הצעירה הדנות עשויה ללא חת ובעלת קור רוח נדיר. 
חז"ל הפליגו אף נעבר להך. נדרש נאלף נספר הי האשר שנע 
ענרג על הגזרה שהל הבן היילוד לבני ישראל יושלך ליאור, 
הורה להל בני ענו לגרש את נשותיהג, הך שלא תלדנה עוד. 
יש  אג  לעולג  ילדיג  להביא  נהון  האג  לצידו.  ענד  ההיגיון 
זאת,  לנרות  בלידתג?  שיירצחו  אחוז  חנישיג  של  הסתברות 
לשנותה.  אותו  ושהנעה  דעתו  על  חלקה  הקטנה  בתו  נריג 
"גזרתך קשה נשל פרעה", אנרה לו, "שפרעה לא גזר אלא על 
וגזרתו  הוא,  רשע  פרעה  והנקבות.  הזהריג  על  ואתה  הזהריג, 
וגזרתך  צדיק  אתה  אבל  נתקיינת,  אינה  ספק  נתקיינת  ספק 
נשה.1  נולד  הך  ידי  ועל  דעתה,  את  קיבל  ענרג  נתקיינת". 
נאנונת  גדולה  הייתה  נריג  של  אנונתה  ברורה:  הנשנעות 

אביה.

פרשת
שמות

לעילוי נשנת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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את הגיבורה הנסקרנת נהולן שנרתי לסוף: בת פרעה. לה 
היה האונץ להציל ילד נבני ישראל ולגדלו באותו ארנון עצנו 
שאביה זנג בו לההחיד את עג בני ישראל. הלוג אפשר בהלל 
לדניין שבתו של היטלר, אייהנן או סטלין הייתה עושה נעשה 
הזה? יש נשהו הרואי וחינני גג יחד בדנות זו, שהחוָנש נשרטט 

בקוויג הללייג בלבד, באישה זו שנתנה לנשה את שנו.

דברי  ספר  בשנה.  נוקבת  איינה  התורה  הייתה?  היא  ני 
תיה, וחז"ל נזהיג  היניג א' )ד, יח( נזהיר בת של פרעה ושנה ּבִ
תיה  אותה עג בת פרעה שהצילה את נשה. ננשנעות שג זה, ּבִ

תיה, גזרו חז"ל לינוד נפתיע:  או ּבַ

נשה  פרעה:  בת  לבתיה  הוא  ברוך  הקדוש  לה  אנר 
לא היה בנך וקראתו בנך — אף את, לא ַאת בתי ואני 

קורא אותך בתי.3

צדיקיג  נעט  ננתי  אחת  הייתה  פרעה  בת  הי  חז"ל  דרשו  עוד 
)הנסורת נונה תשעה בלבד( שנהנסו לגן עדן עוד ביני חייהג.4

והך, בעוד נעל פני השטח פרשת שנות היא סיפור החניהה 
סיפורן  סיפור־נגד,  רוחש  השטח  לפני  נתחת  דגול,  ננהיג  של 
של שש נשות נופת, שבלעדיהן לא היה לנו נשה. הן שייהות 
לנסורת ארוהה של נשיג חזקות בהיסטוריה היהודית, שהנשיהה 
בדבורה, חנה, רות ואסתר בנקרא, והלאה עד דנויות בנות הנאה 
העשריג — דתיות הגון שרה שנירר ונחנה ליבוביץ, וגג שאינן 

דתיות הגון אנה פרנק, חנה סנש וגולדה נאיר.

איך קרה אג הן שהנשיג, הנתגלות הננהיגות נוצלחות הל 
היטב  נתבונן  אג  רביג?  ציבורייג  הודרו בהלהה נתפקידיג  הך, 

השלישית והרביעית הן שתי הניילדות, שפרה ופועה. לפני 
שפרעה גזר על בני ישראל להשליך את הבניג היילודיג ליאור, 
להרגג  לניילדות  הוראה  ידי  על  רצח־העג  ניסה לבצע את  הוא 
ֶאת  דשת  ַהְנַיְלּ יֶראָן  "ַוִתּ פקודה.  סירבו  ופועה  האבנייג. שפרה  על 
ֶאת  יָן  ַחֶיּ ַוְתּ ִנְצָרִיג;  ֶנֶלְך  ֲאֵליֶהן  ר  ֶבּ ִדּ ר  ֲאֶשׁ ַהּ ָעׂשּו  ְולשא  ָהֱא־לשִהיג, 
היתננו  הן  לנזיפה  אותן  זינן  השפרעה  יז(.  א,  )שנות  ַהְיָלִדיג" 
וסיפרו לו שהנשיג העבריות זריזות בלידתן, ונספיקות ללדת לפני 
בוא הניילדות. על ידי השקר הזה חנקו נעונש והצילו חייג רביג.

הנתועדת  הדוגנה  זוהי  ניוחדת.  חשיבות  זה  לסיפור 
הראשונה לאחת נתרונותיה הגדולות ביותר של היהדות לתרבות 
האנושית: הרעיון שלהוח יש גבולות נוסרייג. יש הוראות שאסור 
לציית להן. יש פשעיג נגד האנושות שאין לתרצג בטענה "רק 
ניוחס  אזרחי",  ה"אי־ציות  הנוהר  זה,  רעיון  פקודות".  נילאתי 
בדרך הלל לסופר האנריקני בן הנאה ה־19 הנרי דיוויד תורו, 
והוא חלחל לתודעה הבינלאונית לאחר השואה ונשפטי נירנברג. 
אולג נקורו האניתי ננצא אלפי שניג קודג להן, בנעשיהן של 
ההרה  לו  ניתנה  שלא  שלהן,  האונץ  ופועה.  נשיג, שפרה  שתי 
של  הנוסרייג  הגיבוריג  בפנתיאון  נקוג  להן  נקנה  נספקת, 
תולדות האדג. הוא נורה לנו שהנצפון חשוב נההליהה בתלג 

וֶשחוק הצדק גובר על חוק הנדינה.2 

הגיבורה החנישית היא ציפורה אשת נשה. בתו זו של הוהן 
נדיין התעקשה להתלוות לנשה בשליחותו לנצריג, אף על פי 
שלא הייתה לה הל סיבה לסהן את חייה בהרפתקה זו. נפסוקיג 
אפופי חידה אנו לנדיג שהיא הצילה את חייו של נשה האשר 
הייתה  ציפורה  הי  חשיג  אנו  הד-הו(.  ד,  )שנות  בנג  את  נלה 
דנות בעלת נחישות נופלגת, שברגע נהריע הבינה טוב ננשה 

עצנו נה ה' דורש נִענג.
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שאלות לשולחן השבת:

שונות, 	  תהונות  בעלות  היו  עליהן  שסיפרנו  הנשיג 
וההריעו ההרעות שונות. איך השפיעה הל אחת בדרהה 

על עיצוב ננהיגותו הייחודית של נשה?
נהג לדעתך הגבולות הנוסרייג של השררה?	 
נה נייחד את סיפורה של בתיה נהל סיפורי התורה?	 

5

בהיסטוריה היהודית הקדונה ננצא שהנשיג הודרו נשני תחוניג. 
האחד הוא "התר ההונה", שננסר לאהרן ולבניו. השני הוא "התר 
נלוהה", שניתן לדוד ולבניו. שני תפקידיג אלה נועבריג בירושה. 
לעונת זאת, נההתר השלישי, "התר תורה", הנשיג לא הודרו. היו 
נביאות, לא רק נביאיג. חז"ל ננו שבע נביאות.5 היו וישנן גג נשיג 

גדולות תורה, נתקופת הנשנה )ברוריה, אנא שלוג( ועד היוג.

אפשרית גג אבחנה הללית יותר. הרב אליהו בקשי־דורון 
לבין  רשנית  סנהות  בין  אב'  'בניין  שלו  השו"ת  בספר  נבחין 
הנהגה בפועל.6  יש אישיג בעלי ענדות סנהות — ראשי ננשלה, 
הוח  להג  יש  אולי  הלל.  ננהיגיג  שאינג   — ננה"ליג  נשיאיג, 
אין להג חסידיג.  דבריהג, אבל  להפות על אנשיג לנלא אחר 
אין הג נעורריג הערצה. אין הג נוסהיג השראה. לעונתג, ישנג 
ננהיגיג שאין להג שוג נענד רשני, אך אנשיג פוניג אליהג 
להג  יש  אבל  הוח,  להג  אין  לחיקוי.  דגג  בהג  ורואיג  לעצה 
גדולי  גג  פעג,  לא  הנוהג,  האלה.  היו  ישראל  נביאי  השפעה. 
בעלי  היו  רנב"ג  ולא  רש"י  לא  ודור.  דור  הל  חהני  ישראל, 
הרב  היה  הגורסיג שהרנב"ג  החוקריג  נן  )יש  רשנית  סנהות 
הראשי לנצריג, אך רוב החוקריג סבוריג שלא, אף הי צאצאיו 
נילאו תפקיד זה(. בהל הנקריג שננהיגות תלויה בתהונותיו של 
הננהיג, ולא בתפקידו או בתוארו — ננהיגות נהסוג שַנקס ֶובר 

הינה סנהות הריזנטית — אין אבחנה בין גבריג ונשיג.

יוהבד, נריג, שפרה, פועה, ציפורה ובתיה היו ננהיגות לא 
נהוח תפקיד רשני שנשאו )בתיה הייתה ננהיגה לנרות תוארה 
אונץ  להן  ננהיגות נפני שהיו  היו  הן  נסיהת נצריג(.  הרשני, 
ונצפּון. הן סירבו להוף את ראשן בפני הוח או להיהנע לנסיבות. 
הן היו הגיבורות האניתיות של יציאת נצריג. האונץ שלהן הוא 

עדיין נקור השראה. 

1  שנות רבה א, יג.
2  ישנה הידוע נסורת נדרשית שעל פיה שפרה ופועה היו יוהבד ונריג. האן הלהתי 

בעקבות פירושיהג של אברבנאל ושד"ל.
3  ויקרא רבה א, ג.

4  דרך ארץ זוטא א.
5  נגילה יד ע"א.

6  הרב אליהו בקשי־דורון, שו"ת בניין אב, נהדורה שנייה, סה. 


