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  על שירת נשים בפני גברים-" ותען להם מרים"
 

ולעתים , שכן ניתן להסיק ממנו כי נשים שרו לפני גברים, פנינו קושיבפשוטו של מקרא מעלה 
ותקח מרים הנביאה  ":כפי שנראה מן הנאמר על שירת מרים בפרשתנו,  ביחד עם גבריםשרו
ותען להם מרים שירו ; ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחֹלֹת, חות אהרן את התֹף בידהא
כך שרה דבורה ביחד עם ברק את שירת ). כא-כ, טו" (כי גאֹה ָגָאה סוס ורכבו רמה בים' לה

 1,)א, ה' שופ(' וגו" ותשר דבורה וברק בן אבינֹעם ביום ההוא לאמר: "הניצחון על סיסרא וצבאו
ותצאנה הנשים : "ד הכה את גליתילאחר שדו, ו כי נשים שרו ורקדו לפני שאול המלךוכן מצינ

 .)ו, א יח"שמ" (ר והמחֹלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה ובשִלשיםיערי ישראל לש מכל
וביטוי זה נזכר גם בדברי הפרידה  2,)ח, ב' קה" (ׁשרים ושרות"בקהלת מתוארות מקהלות של 

קבוצת ' אף בימי עזרא נזכרת ברשימה שבפרק ב). לו, ב יט"שמו(יד של ברזילי הגלעדי מדו
משררים "וביניהם עלו גם , י בעלייה הראשונה בעקבות הרשיון שנתן כורש"אנשים שעלתה לא
 ).סה, ב' עז" (ומשררות מאתים

" קול באישה ערווה: "בשם שמואל נמסרה הקביעה. מצטיירת תמונה שונה, כידוע, מן התלמוד
קביעה זו לא התפרשה בכל הקהילות ובכל הזמנים כאיסור , מנםא). א"ע, רכות כדב, בבלי(

 המקום לאחר השתלשלות דברים שאין כאן, אך למעשה, שה שרהיטוטלי על שמיעת קול א
 יש 4.שה שרהי נתפס הדבר בפסיקה המאוחרת כאיסור גורף על שמיעת קול א3,להאריך בה

 גברים ונשים לא התקבלה בעין יפה בעקבות דברי לזכור בקשר לכך כי גם שירה משותפת של
 :הקובע כי, )א"ע, מח(רב יוסף בר חייא בבבלי סוטה 

אם גברים שרים (= כאש בנעורת -זמרי נשי ועני גברי ,  פריצותא-זמרי גברי ועני נשי 
ואם הנשים שרות והגברים עונים , פריצות] זו, בשירה לזמרת הגברים[והנשים עונות 

                                                           
י לישראל על יד דבורה שרה היא וברק זאת השירה שזכר ואין הרצון "ועל זה הנס שעשה הש: "ג" וכתב הרלב1

' אז ישיר משה'בזה שיהיה ברק עוזר לה בעשיית שירה כי היא לבדה עשתה אותה והנה נזכר עמה ברק כזכר 
והסיוע , יברה את השיר בכוחות עצמהג דבורה הנביאה ח"לדעת הרלב, כלומר). כד, ג לשופטים ד"רלב(' וגו

שיש לפרש גם ', וכו" אז ישיר משה ובני ישראל"וזאת כפי שנאמר בפרשתנו , של ברק היה רק בביצוע השיר
ירושלים , ספר שופטים, וראו יחזקאל קויפמן (וכאן כי משה חיבר את השיר ובני ישראל רק סייעו לו בזמרת

 ).א' בפירושו לפס, 133' עמ, 1962
אמר רבי יוסי הדא הוא : "המשווה מקהלה זאת למקהלת הנשים של מרים בים סוף, ראו על כך הנאמר בזוהר ו2

 ).א" ע,יט, שמות, זוהר". ('ותען להם מרים') כ,  טו'שמ(כמה דאת אמר ' ושרות'דכתיב  
 :  ראו על כך 3

Saul J. Berman, “Kol Isha” in: Leo Landman (ed.), Rabbi Joseph H. Lookstein 
Memorial Volume, New York 1980, pp. 45-66. 

יש לציין . ג, כא, אבן העזר, הלכות אישות, ערוך השולחן,  ראו סיכום הדברים אצל הרב יחיאל מיכל אפשטיין4
 שירי קודש ה שלויש מי שהתירו בתנאים מסוימים  שיר, להכמה פוסקים מאוחרים ביטאו עמדה מִקכי 

וראו , סימן ח,  חלק בשרידי אשת "שו, כך פסק למשל הרב יחיאל יעקב ויינברג. ריםשל נשים וגב, מעורבת
 :על כך

Joel B. Wolowelsky,"Modern Orthodoxy and Women’s Self-Perception", Tradition 22,1 
(1986) 65-81. 
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 הרי זה מגרה את היצר ומבעיר אותו ,כאש לנעורת] הרי זה, רת הנשיםבזמרתם לשי[
 .)כמו אש שמדליקה פשתן

הסבר הפער בין מה שעולה מן המקורות המקראיים ובין האמור לעיל דורש מובן מאליו כי 
שכך נאמר במכילתא , מודדות עם קושי זהואפשר שכבר בספרות התנאית נמצאת הת, כלשהו

כי גאה ' ותען להם מרים שירו לה'): "152' רבין עמ-מהדורת הורוביץ (בשלח , דרבי ישמעאל
 מגיד הכתוב כשם שאמר משה שירה לאנשים כך אמרה מרים שירה ,'גאה סוס ורֹכבו רמה בים
  ".וגו' לנשים שנאמר שירו לה

לא , ושירתה לא הייתה מופנית לגברים, הדרשה מבינה כפי הנראה שמרים שרה אך ורק לנשים
  5.נשים משותפת עם מקהלת משה מה ולא כמקהלתכשלעצ

 ,בתנאים מסוימים,  ניתןלפיהן, ואולם בין הפרשנויות המסורתיות מצויות גם עמדות אחרות
כך . שירת מריםשל ותנאים אלו התקיימו במעמד , לשמוע בקולה של האישה ממד רוחני

 : )ב"קסז ע, שלח(במדבר נאמר בזוהר , הלדוגמ
וכל אינון צדיקייא די בגן עדן ) כ, טו(' וגו' את התוף בידה'  וגוותקח מרים הנביאה'

וכמה מלאכין קדישין אודאן ומשבחן עמה לשמא קדישא , צייתין לקל נעימו דילה
 וכמה מלאכים קדושים מודים 6,עדן מקשיבים לקולה הנעים-וכל אותם צדיקים שבגן(=

 ).ומשבחים יחד עמה את השם הקדוש
-יש מכנה משותף שניתן להגדירו ככיוון רוחני, הטענה שאציג להלןלפי , לפרשנויות אלו

ברצוני לומר כי המישור ההלכתי לא הניח לפרשנים אלו אלא את האפשרות לנסח את . אוטופי
כי אותם פרשנים שחשו , דהיינו. עצמתו הרוחנית המאתגרת של הקול הנשי בניסוחים אוטופיים

יתקיימו שתנאים בניחו שניתן יהיה להיווכח בזאת רק  ה, בקול זה טמון פוטנציאל רוחני גבוה
אינו מאפשר לחוש ש, מטשטש כאשר יתבטל היצר הרע המהווה כעת מעין מסך, לעתיד לבוא

 . בחיוניותו הרוחנית העזה של אותו קול נשי
מרים  כי ניתן לומר ש7לאחר שהוא מניח, )1620-1548(כך טוען למשל רבי מנחם עזריה מפאנו 

דהא לשירה ִּכיְונה היא וליכא קפידא בכל : "אכן שרו לפני הגבריםה מקהלב שרושהנשים ו
ואין להקפיד ] מרים[=שהרי לשירה כיוונה היא (=ר בההוא עלמא ליכא "כי יצה, גוונא

   9)".8באותו עולם] קיים[כיוון שיצר הרע איננו , בכל מקרה] לאסור זאת[=
רומם זה בו שרו מרים והנשים לפני הגברים על  מניח שרגע מורבי מנחם עזריה מפאנ, כלומר

 עולם"שחדרה אל תוך ה, "הבא עולם"דופן של איכות ה-היה מעין רגע יוצא, שפת ים סוף
קול האישה היה לפיכך באותו . ואפשרה לחרוג מהכלל האוסר על שירת נשים בפני גברים, "הזה

 לכך 10.ן התעלות רוחנית מיוחדתוהוא אפשר לגברים מעי, רגע מיוחד קול נבואי ואלוקי גם יחד
כוונתו כנראה להתגלות , "שירה"בביטוי ". דהא לשירה כיוונה: "כנראה הוא מתכוון באמרו
" שירה"ע איננו מדבר כאן על איכות "יש להעיר כי הרמ, ברם. רוחנית שאפשרה שירה זאת

ואף . או נשיתשיכולה להיות גברית " שירה"אלא על איכות נבואית כללית של , מיוחדת לנשים

                                                           
, ב, נטף-ורת סוזן דניאלמהד, כתבי פילון האלכסנדרוני (256, ב, על חיי משה, כפי שהבין פילון האלכסנדרוני 5

למכילתא שם הגיה את דברי " זית רענן"עוד ראוי להעיר כי ה). 321' עמ, א"ירושלים תשנ, מוסד ביאליק
דהיינו שמרים שרה , "שירה לנשים"במקום " השירה לשניים"המכילתא וטען שיש לגרוס כי מרים שרה את 

בעיה זאת בטענה כי מרים לקחה את התוף בידה לא פרשנים אחרים ניסו לתרץ . שענו אחריה" שתי נשים"לפני 
כדי לקלקל יופי זה בכך שקול התוף יפריע לגברים ,  אלא להפך-כדי ללוות בכלי זה את נועם שירת הנשים 

,  בדבריו על הפסוק בשמות טו,צידה לדרך, הרב ישככר אילנבורג: ראו לעניין זה. לשמוע את קולן של הנשים
, פרשת בשלח, שמות, ילקוט מעם לועז, פב וכן רבי יעקב כולי' עמ) ח"תשנ, יםהדרת ירושל: ירושלים(כ 

רבי יוסף רוזן טען כי מרים והנשים שליוו אותה רק ניגנו בכלים אך לא שרו . שס' עמ) ז"וגשל תשכ: ירושלים(
 .10'  עמ,א"ירושלים תשכ, צפנת פענח על ספר שמות, )מהדיר(כשר . 'ראו מנחם מ. בקולן

 .ראו שם,  כנראה,כבדשל יו  6
שענה , באפשרות הראשונה הוא טוען כי הנשים שהצטרפו למרים שרו רק כקול משני.  כאפשרות שנייה בדבריו7

 הרי שאין בזה , שהוזכרו לעיל,ועל פי דברי רבי יוסף בבבלי סוטה, לשירת הגברים המרכזית של משה וחבריו
 ).ך חששו להשהם כנראה לא כל כ" (פריצות"אלא רק , איסור ממש

מידע : "א"ע, השוו זאת לדברים המיוחסים לאליעזר עבד אברהם בבבלי בבא בתרא נח. הכוונה לעולם הרוחני  8
 ).העולם הבא=ידוע הדבר שיצר אינו קיים בעולם ההוא" (=ידיע דיצר בהאי עלמא ליכא

ע מפאנו "דברים אלו של הרמ. ב" ע,צט, סימן לו, חלק ד, 1884 לעמבערג ,כנפי יונה,  רבי מנחם עזריה מפאנו 9
, פרשת בשלח, ד"ורשא תרמ, ילקוט הראובני על ספר שמות: מוכרים יותר מן המקור המשני שבו צוטטו

שחי בפולין , ילקוט זה נערך על ידי רבי אברהם ראובן הכהן סופר". ותען להם מרים"על הפסוק , 78' עמ
ע להעדפת ביאור זה על " את הנימוק המקורי של הרמראוי להעיר כי הרב סופר בציטוטו שיבש. ז"במאה הי
ע מפאנו כי ביאור זה עדיף כיוון שבתורה נאמר שמרים פנתה לנשים בלשון " במקור טען הרמ.פני קודמו

,  ואין זה נראה כי הנשים שימשו כאן רק כמקהלת קולות פסיביים שענו למקהלת הגברים-" שירו: "ציווי
 . ה בפני הגבריםאלא כמקהלת קולות מרכזית ששר

 ).פב' עמ(בדבריו על פסוק זה בפרשתנו , צידה לדרך,  מעין זה כתב גם הרב ישככר אילנבורג10
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 כיוון שהיא אלוקית ,זאת מתבטלת לגמרי האבחנה בין גברי לנשי" שירה"נראה יותר כי ב
 . לגמרי

ע בדבריו שם היא שרק מרים שרה לפני הגברים ושאר הנשים "אפשרות נוספת שמעלה הרמ
ם ומדוע הותרה כאן שירת מרי. אך לא בשירה בקולם, ווי כלי נגינה שוניםיהצטרפו אליה רק בל

,  ברם11,"לכוון דעתם לעתיקא" ולא יכלו , נשים רגילות היו- נימוקו הוא ששאר הנשים? עצמה
, היא(=ל הוא שאישה -וכיוון שכך יכלה לדעת שברגע זה דווקא רצון הא, מרים הייתה נביאה

 .אף שההלכה אוסרת זאת בדרך כלל, תשיר לפני הגברים) מרים
הוא טוען כי מאחורי כל , ע"ן אלו שמעלה הרמ המופלאה ביותר מבי-ובאפשרות האחרונה 

המלאכים ו ,שאליו פנתה מרים כשביקשה שיצטרפו אליה לשירתה" מלאך"אישה ואישה עמד 
אפשר שיש כאן ביטוי מעניין לתפיסה שכאשר . לא שאר הנשיםו, שרו עם מריםהיו אלה ש
ברים יכולים אז ואף הג,  הרי שירתה היא שירה מרוממת-" מלאך"עומד ה" שהיא"מאחורי ה

 .להתעלות עמה מבחינה רוחנית
נפטר בשנת (על התורה " כלי יקר"בדרך אחרת פתר קושי זה רבי אפרים מלונשיץ בעל הפירוש 

 הן שהנשים חל משוםרבי אפרים טוען כי השינוי במעמד שירת הנשים בפרשתנו ). 1619
וממילא , "השגת הנבואה"ב" גברים" למדרגת והתעלו במדרגתן הרוחנית, שהשתנו ברגע קל זה
פירושו של .  סכנה של התגרות מקולן של הנשים-  כך יש להניח,ברגע זה - לא ארבה לגברים

שכן בפסוק נאמר כי מרים , דקדוקית שהוא מוצא בלשון הכתוב" טעות"רבי אפרים מסתמך על 
והרי , )כ, טו" ( שירו:מריםותען להם : "פנתה אל הנשים שתצטרפנה אליה בשירתה בניסוח זה

מכאן . שהרי פנייה זאת הייתה לנשים, " מריםלהןותען : "היה על הכתוב לנסח פנייה זאת כך
אלא לפי שעל הים באו הנשים למדרגת האנשים בהשגת : "מסקנתו של רבי אפרים מלונשיץ

, לא' יר (12'נקבה תסובב גבר'וכן לעתיד נאמר ,  כמדברים לזכרים,על כן נאמר להם, הנבואה
  13)".כא

ע מפאנו לבין גישת רבי אפרים מלונשיץ "כ כי ההבדל העקרוני בין גישתו של הרמ"נראה א
סי מיוחד זה היה על הדגש ברגע ִנ, ע מפאנו"שלפי פירושו של הרמ, ביחס אל קול האישה הוא

שינוי עולמם הפנימי של הגברים ועלייתם במדרגה רוחנית למעלה שממנה יוכלו לחוש את 
לשיטתו של רבי אפרים מלונשיץ השינוי צריך לחול בנשים , ברם. רוחניות קולה של האישה

 מדרגתם של - כנאמר במפורש בדבריו -זו היא (שהן תתעלינה למדרגה גבוהה יותר , עצמן
  14.יעלם מקולן האלמנט שיכול לגרור את הגברים למחשבת חטאיוממילא ) הגברים

 
 ר אדמיאל קוסמן"ד 

 תלמוד  המחלקה ל
 

 
תורת היצירה , ראו יהודה ליבס. ל האחד כשהוא לעצמו-הוא כינוי בתורת המסתורין לא" עתיקא קדישא "11

 . 51' עמ, א" ירושלים תשס,של ספר יצירה
על עמדה זו . זה נאמר כי לעתיד לבוא נקבה תעלה במדרגתה למדרגתו של הגבר רבי אפרים מניח כי בפסוק 12

סימן כא ,  לפרשת בשלחנחל קדומים,  למשל,ראו. חוזר הרב חיים יוסף דוד אזולאי במקומות שונים בספריו
 ).ו"א ירושלים תשל"אוצרות הרחיד: נדפס בתוך(

מה ששורה הנבואה על אישה נראה שאין : "ורו לפסוקנובביא, אולי ראוי לציין כאן לדברי רבנו בחיי,  אגב כך13
רבנו בחיי סופר )". ב, ה' בר(' ויקרא את שמם אדם'שנאמר , ואדם נקראת, שהרי מין האדם היא, לתמוה

וכמה יסודות אמונה שנתגלו על ידי נשים , ומונה בהמשך דבריו כמה וכמה נשים שלפי המסורת זכו לנבואה
" אבל יש לה עקר, כל זה יורה שאין האישה דבר טפל לגמרי"ו מכל זה היא שומסקנת, לפי המסופר במדרש

 ) .קלה' עמ, ד"ירושלים תשנ, ב, מהדורת הרב חיים דב שעוועל,  ביאור על התורה,רבנו בחיי(
 .ס" דף שבועי לפרשת בשלח תש"ייחודה של מרים כמנהיגה" ,טובה כהן'   ראה גם מאמרה של פרופ14
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