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וזאת
ליהודה

בהוצאת ישיבת מעלה גלבוע

פתח דברינו יאיר

העורכים

“וזאת ליהודה” שהוקדש ליחסנו לחיים הרוחניים של אומות  הגליון הראשון של 
במוקד  שעמד  בנושא  עוסק  הנוכחי  הגליון  רבות.  אוהדות  לתגובות  זכה  העולם 
ושל  נשים  שירת  של  בסוגיות  התמקד  הסערה  כששיא  לאחרונה,  הציבורי  הדיון 
הפרדה מגדרית בתחבורה הציבורית. כדרכם של דיונים כאלה, הוא התנהל לעתים 
בשטחיות ובהתלהמות, וכשהסערה שככה, הנושא לכאורה נשכח. אנו משוכנעים, 
לעומת זאת, שיש צורך לדון בשאלות מגדר וצניעות בצורה מעמיקה ופתוחה דווקא 

כשוך החמה הציבורית. 

בכלל  האנושית  בחויה  מרכזי  ביסוד  מדובר  לכל.  ברור  להיות  צריך  בכך  הצורך 
ובעולמה של היהדות בפרט. יתר על כן, מי שמחויב לתורה ולנצחיותה איננו יכול 
להתעלם מן השינויים שחלו בנושאים אלו, המחייבים התבוננות מחודשת בתורה 
אלו  בקרב  גם  דברים,  של  מטבעם  המציאות.  בחינת  כדי  תוך  והמסורה  הכתובה 
המחויבים להלכה ומנסים להבין את רוחה של תורה בעיני “שנות דור ודור” ניכרות 

עמדות שונות לגביהם. נסינו כאן להציג כמה מהן. 

יש מספר קשיים העומדים בפני הנסיון לקיים דיון כזה. אולי אף יותר מתחומים 
אחרים בתורה, המסרים של התורה בנושאי מיניות וצניעות עשויים להיות שונים 
ונשים העומדים בתחנות שונות בחייהם. רבים מן   גיל שונות, ולאנשים  לקבוצות 
ועל תיכוניות,  נועדו לתלמידי מסגרות תיכוניות  הדיונים התורניים המתפרסמים 
זאת,  לעומת  זולתם.  ושל  שלהם  למיניות  יחסם  גיבוש  של  בשלבים  הנמצאים 
מעט מדי עסקו בגיבוש מסרים המתאימים לאנשים בוגרים )שבדרך כלל נשואים( 
המתמודדים עם שאלות אחרות. יתר על כן, הדיון על הצניעות חייב אף הוא לעמוד 
במבחן מידת הצניעות )דבר שלא תמיד מיושם כדבעי(. ברור שחלק מן הנושאים 

שייך לענינים שאין לדרוש בהם ברבים. 

על כן גליון זה הוא בבחינת “את פתח לו”. הוא מציג עמדות שונות לגבי כמה מן 
הסוגיות שעלו על סדר היום הציבורי ועל הרקע שלהן. אנו מקווים שהוא יתרום 

לדיון ולחשיבה מורכבת, ברוח רבנו הרב עמיטל זצ”ל. 

עורכים:
הרב יהודה גלעד 
ד"ר קלמן נוימן 

הוצאה לאור:
ישיבת מעלה גלבוע 

הקיבוץ הדתי

עיצוב:
נרית זליגר - קו הרכס
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"ויקרא את שמם אדם"
הרב יהודה גלעד  |  ראש ישיבת מעלה גלבוע

גברים  היותנו  לפני  כי  לזכור  הכל חשוב  בראשית  המינים?  בין  להבדלים  ביחסה  התורה  בבסיס עמדת  עומד  מה 
ונשים, זכרים ונקבות, אנחנו קודם לכל בני אדם. “זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלוקים אדם בדמות אלוקים 
עשה אותו”. כך פותחת התורה את "ספר תולדות אדם" בפרק ה בבראשית ובפסוק הבא היא קובעת ‘זכר ונקבה 
בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם’. עובדת היותנו בני אדם שנבראו בצלם אלוקים היא היסוד 
העמוק לשוויון בין כל בני האדם אנשים ונשים. דומני שההצהרה השוויונית המשמעותית ביותר בתרבות האנושית 
נאמרה כבר בפרק א בבראשית. “ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם” 
)בראשית א, כ”ז( בפסוק זה מודגש מחד השוויון בין איש ואישה כבני אדם –שנבראו בצלם אלוקים, ומאידך בא 
לידי ביטוי גם השוני המובהק בין המינים “זכר ונקבה ברא אותם”. נראה שכאן מציבה התורה את האידאל בטהרתו -  
חיים של שוויון וצדק כבני אנוש הנובע מתוך הידיעה שכולנו ברואים בצלם אלוקים, עם ההכרה ביסוד המיני השונה 
בין איש ואישה. אמנם, נכון הדבר שבפרק הבא דברי התורה על האישה הנבראת מצלעו של איש, נראים כמציגים 
עמדה פחות שויונית. אולם כבר חז”ל ורש”י בעקבותיהם מבארים לנו כי הצלע המוזכרת בפסוק פירושה – צד, ועל 

כן  סיפור הבריאה השני מתאר הפרדה של צד האישה מצד האיש שנברא בתחילה כיצור דו-מיני בעל שתי פנים.
יתירה מזאת, מתוך כמה מדרשי חז”ל וסוגיות הלכתיות לא מעטות, ניתן לזהות כיוון שממנו תעלה תובנה חשובה 
ותרבותית  חברתית  בתוך מציאות  פועלות  וההלכה  התורה  כי  ואחרונים  ראשונים  חכמים,  לימדונו  כבר  לעניננו. 
נתונה, ולעיתים עליהן “להתפשר” לזמן מה עם חולשותיה על מנת להשפיע ולעצב את המציאות בכוון הנכון. כך 
למשל אומרים חז”ל בפרשת יפת תואר “דיברה תורה כנגד יצר הרע”, בדרך זו מסביר הרמב”ם ב”מורה נבוכים” את 
ענין הקרבנות בתורה )כהתפשרות  עם נוהג שהיה מקובל בזמן מתן תורה(, ובדרך דומה מתמודד הראי”ה קוק זצ”ל 
עם היתר אכילת בשר ועם מושג העבדות שבתורה. כלל התרבות האנושית בימי קדם רחוקה היתה מאד מיחס של 
שוויון וצדק בכל הקשור למעמד האישה. לעתים שיקפה הלכה את המציאות הרווחת בזמנה, ולעתים פעלה במגמה 
לעצב באופן ראוי וצודק יותר את מעמד האישה, על מנת להתקרב אל האידאל שהוצג לעיל. דוגמא מובהקת לכך 
היא יחסה של התורה לריבוי נשים. הקורא את פרקי הבריאה בבראשית מתרשם אל נכון שהמצב האידאלי הוא של 
זוגיות מונוגמית של איש אחד ואישה אחת. “על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד” 
ליותר מאישה אחת.  נישאו  ויעקב  וגם אבותינו אברהם  נשים,  ריבוי  כידוע התורה מתירה  כ”ד(.  )בראשית פ”ב, 
בעת מתן תורה לא היתה אפשרות וסיכוי להתנגד לנורמה המקובלת. אולם, חרם דרבנו גרשום שנתקבל בקהילות 
אשכנז במאה ה-10 ואומץ על ידי רבני הדורות האחרונים  לכלל קהילות ישראל, הפך את הפוליגמיה לאסורה על 
פי ההלכה. יש בכך אפוא התקדמות שיש בה בעצם חזרה אל האידאל הראשוני של התורה של “ודבק באשתו והיו 

לבשר אחד” ושל “איש ואישה שכינה ביניהם”. 
חשוב להבהיר, אין כאן כוונה לטעון כי התורה או ההלכה מתעלמות מן השונות שבין הגבר והאישה. שונות זו, בין 
אם היא מולדת ובין אם היא תלוית הקשר ותרבות, באה לידי ביטוי משמעותי בעולמה של ההלכה בתחומים שונים. 
עיקר טענתנו היא כי שונות זו אינה מבטאת ערך נחות של האישה כאדם, ועל כן באופן עקרוני אסור לה שתוביל 

ליחס בלתי הוגן כלפי האישה כאדם.
המהפכה שהתחוללה במאה האחרונה בחברה המערבית בתחום מעמד האישה היא, עם כל מורכבותה, בין הצודקות 
ביותר שהתרחשו אי פעם בהיסטוריה האנושית. העובדה שנשים, המהוות מחצית מהאוכלוסיה האנושית, יכולות 
לבטא את אנושיותן ע”י רכישת השכלה ועיסוק בכל תחומי החיים, גם אם היא עדיין רחוקה ממימוש מלא, היא 
אחד ההישגים הגדולים של העולם המודרני. עם זאת, יש להכיר בכך שהתרבות המערבית המודרנית גם הביאה 
האישה,  החפצת  בה  שיש  הגסה  המתירנית  התפיסה  מן  הנובעות  מעוותות  נורמות  של  שלילית  חבילה  לעולם 
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ביזויה והשפלתה בחומרה ובהיקפים שלא נודעו בעבר. השימוש הבוטה והגס בגופן של נשים הממלא את ההוויה 
הממוסחרת הסובבת אותנו במדיה, בתרבות, בפרסום ולעיתים אף ברחוב, יש בו לעיתים השפלה ודיכוי הרבה יותר 

מן ה’הדרה’ המיוחסת לצבור החרדי ביותר.
כאן, באופן מפתיע מתגלה דמיון ואולי אף מכנה משותף בעייתי בין שני הקטבים המרוחקים ביותר זה מזה, העולם 
החרדי המקצין מחד, והחברה הממסחרת את המיניות מאידך. נראה כי בשתי החברות לעיתים המיניות גוברת על 
האנושיות! חברה המוכנה לקדם מכירות של כל דבר באמצעות גופן המעורטל של נשים, מדכאת את המימד האנושי 
של האישה והופכת אותה לאובייקט מיני. באותה מידה חברה החשה צורך לגונן באופן אובססיבי על הגברים שבה, 
מכל נוכחות של נשים גם בהקשרים הסתמיים ביותר, מעצימה את האלמנט המיני הייצרי ופוגעת גם היא ביחס 

האנושי הבסיסי הפשוט אל נשים כבנות אדם.
דומני שניתן לומר, כי העמדה המרכזית  של התורה שבכתב ושל דברי חז”ל אינה מתעלמת 

או מתכחשת אל האלמנט המיני שהוא חשוב ומרכזי באנושיותנו. הלומד פרקים וסוגיות 
רבות בתורה, בנ”ך, ובתורה שבע”פ בחלקים הסיפוריים ובחלקים ההלכתיים שלהם, 

מתוך הקשבה שיש בה יושר אינטלקטואלי, מקבל את הרושם כי המתח המיני 
ונורמלי  טבעי  כנוכח  בתורה  מתקבל  אדם  ובנות  בני  בהיותנו  בנו  המוטבע 

והמשיכה  שהמתח  העובדה  רבש”ע.  ע”י  שנבראה  כפי  האנושית  בהוויה 
יותר מכל על  המינית הם האחראים להבאת חיים חדשים לעולם מלמדת 
החיוב והחיוניות שיצק בהם בורא העולם. גם העובדה שנביאינו וחכמינו 
ז”ל השתמשו במשיכה הארוטית שבין איש ואישה כמשל ליחסי האהבה 
והערגה שבין הקב”ה וכנסת ישראל מדברת בעד עצמה. לא יעלה על הדעת 
דבקות  של  נעלים  יחסים  לתיאור  שליליים  בדימויים  משתמשים  שהיו 
בעוצמתו,  הכרה  ומתוך  המיני  הענין  של  חשיבותו  בשל  דווקא  וקדושה. 
קבעה תורתנו שמקום מימושו המלא והבלעדי הוא במסגרת קדושת ברית 

הנישואין שבין איש ואישה הנשואים זה לזו. ההכרה בסכנות של היצר המיני 
כשהוא פורץ מחוץ לגבולותיו והתובנה ש”אין אפוטרופוס לעריות” )כלומר 

אין מי שחסין בפני יצר זה( הביאה את ההלכה לעצב מערכת מוקפדת של דינים 
:מעורבת(  )קרי  שלמה  בחברה  מישראל  ונשים  גברים  יחיו  שבמסגרתם  והלכות 

האוסרת  המפורטת  ההלכות  מערכת  דוקא  הדדי.  וכבוד  צניעות  על  שמירה  מתוך 
ייחוד וקירבה גופנית אינטימית בין איש ואישה שאינם נשואים זה לזה, היא היא הראיה 

ונשים  שהחברה הנורמטיבית שחז”ל מתייחסים אליה היא חברה מעורבת, בה חולקים גברים 
בצוותא ובטבעיות את המרחב הציבורי )למעט בזמן התפילה(.

אין ספק שבחברה כזאת קיים לעיתים מתח מיני ברמה כזו או אחרת - כך טבעו של עולם. האתגר שלנו כבני אדם 
צניעות  בין המינים באופן המבטא  נורמות התנהגות ביחסים  ומצוות הוא לעצב  וכיהודים מודרנים שומרי תורה 

אמיתית על פי גדרי ההלכה ומנהג המקום, בדרך של כבוד הדדי לאנושיותנו כגברים ונשים. 
בה  יש  ההלכה  מן  למתחייב  מעבר  יתר  הפרדת  בזמננו  אולם  הדרה,  יש  הפרדה  בכל  שלא  זאת  עם  להדגיש  יש 
יותר משמץ של השפלה לגברים )מתוך עמדה שאי אפשר לתת בהם אמון( ולנשים גם יחד. נראה שביחס לחברה 
שתיהן  הקיצונית.  החרדית  החברה  לבין  הקיצונית  המתירנית  החברה  בין  בסיסית  הסכמה  קיימת  שוב  מעורבת 
ונשים אמורה להוביל גם להתנהגות מינית מתירנית. החברה המתירנית  משוכנעות שחברה מעורבת של גברים 
הליברלית )בהכללה כמובן( מקבלת זאת בהסכמה, והחברה החרדית הקיצונית דוחה זאת מכל וכל, ועל כן מגיעה 
עד להגזמה של הפרדה באוטובוסים ובמדרכות. האתגר של חברה דתית מודרנית הוא להוכיח כי ניתן לנהל אורחות 
ונשים לאורה של  גברים  חיים בצוותא במרחב הציבורי  בה  וההלכה בחברה שלמה, מעורבת,  ברוח התורה  חיים 

תורתנו במערכת יחסים שיש בה צניעות, יושרה וכבוד הדדי.

הלומד 
מקבל את 
הרושם כי המתח 
המיני המוטבע בנו 
בהיותנו בני ובנות 
אדם מתקבל בתורה 
כנוכח טבעי ונורמלי 
בהוויה האנושית 
כפי שנבראה
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בדברים שלהלן אני מבקשת להציג בקצרה כיצד אני מבינה את הפרויקט הפמיניסטי ואת זיקתו לחיים הדתיים שלנו 
כאן ועכשיו כיהודים אורתודוקסים מודרניים.

ראשית, אקדים ואומר כי אני סבורה שהפמיניזם הוא תנועה שעניינה מוסר, צדק ושחרור לא רק של נשים אלא גם 
של גברים. התנועה אמנם פעלה ועדיין פועלת רבות לתיקון עוולות יסודיות כלפי נשים, אבל מי שישים לב למבני 

העומק של התיאוריות הפמיניסטיות יבחין כי בשורת השחרור אינה חד צדדית. 
אחת התרומות החשובות ביותר של הפמיניזם לשחרור האישה )והגבר( הוא קריאת התגר על תפיסות מהותניות. 
מהי תפיסה מהותנית? בעצם כל עמדה הגורסת שיש לאדם טבע נתון שאינו תלוי במעשיו, בבחירותיו ובחינוכו, 
ובגדול, בכל מה שהוא יעשה עם עצמו. מישהו החליט כבר בשבילו מהו “טבעו האמתי” או מהי מהותו, וכל שעליו 

לעשות הוא להשתדל לא לפעול בניגוד למהות זאת, אחרת הוא יהיה מתוסכל ואומלל. 
המהותנית  הקביעה  את  לקעקע  בעצם  באה  ו”מגדר”  “מין”  בין  הפמיניסטיות  התיאוריות  רוב  שהציעו  ההבחנה 
הזאת. המין הוא עובדה ביולוגית, ואילו המגדר הוא הבניה תרבותית; החברה מספרת לעצמה סיפור על מה שמעבר 
נוטים לחשיבה רציונלית  נתון את העובדה שגברים  כך, למשל, חשיבה מהותנית תקבל כטבע  לתחום הביולוגי. 
מופשטת ואובייקטיבית, ואילו נשים לחשיבה סובייקטיבית ורגשנית. לעומת זאת, הטענה בדבר ההבניה המגדרית 
לא תערער בהכרח על ההבחנה הזו, אך תטען שהיא פרי תרבות, חינוך וכדומה, ולאו דווקא פרי טבע מולד. היכולת 
הגישה  את  שליוותה  ההכרח  של  התפיסה  מן  שחרור  מאפשרת  תרבותית  כהבניה  ואחרות  אלה  תכונות  לראות 
הקודמת, ומאפשרת יתר חופש לאדם לעצב את עצמו ואת תכנית חייו כפי שהוא מוצא לנכון. יש אמנם הוגות 
פמיניסטיות המכירות בהבדלים מהותיים בין גברים ונשים, אך גם הן דורשות לתת משקל שווה בחברה לתכונות 
הנשיות ולקעקע את ההיררכיה שמחשיבה יותר את התכונות ה”גבריות”. מנגד, יש ביקורת על כך שעצם העמדה 
הזאת )המקבלת הבדלים מהותיים( משרתת את השליטה הגברית. כאשר אני קוראת מאמר כמו זה שהופיע בעלון 
“עולם קטן” לפרשת ויצא המציב הבחנה דיכוטומית בין דמותה של הרבנית קנייבסקי ע”ה לעומת “נשות קריירה”, 
וטוען שמהותה הפנימית והאמתית של האישה, היותה אמפתית, רגישה סבלנית וכו’, מכשירה אותה יותר לעבודות 
האימהות, אני חשה שההבניה המגדרית הזאת אינה תמימה כל כך. בסופו של דבר יש מי שמרוויח ומפסיד ממנה. 
וחוץ מזה צריך לשאול - האמנם גברים מוכנים לקבל את העובדה “המהותנית” שהם לא מספיק טובים לגדל ילדים? 

האמנם כל הנשים באמת אימהות טובות כל כך? 
האם לדעתי יש מהות נשית שונה? אחת התיאורטיקניות הפמיניסטיות כותבת שאיננו יודעים מי זו האישה באמת 
כיוון שיש מגף של כוחניות ושליטה המונח על צווארה )הטענה המהותנית למשל(. קודם תסירו את המגף, היא 
דורשת מהעולם הגברי, ואז יהיה לנשים )וגם לגברים( חופש באמת לבחור. כשתהיה בחירה חופשית באמת, תהיינה 
נשים שתבחרנה להיות פרופסוריות ושופטות, עם או בלי הרבה ילדים, וייתכן שתהיינה נשים שתבחרנה להישאר 
בבית ולגדל ילדים. רק אז הבחירה הזו תוכל להיחשב אותנטית באמת. כל זמן שהמכבש התרבותי המבנה את המגדר 
לא מאפשר לאישה לחשוב אחרת אנחנו בבעיה. הבסיס חייב להיות חשיבה ביקורתית והרחבת אפשרויות הבחירה. 
לדעתי התפיסה המהותנית היא שורש הבעיה וצריך להיפרד ממנה – הגבר הוא מה שהוא יעשה מעצמו, והאישה 

היא מה שהיא תעשה מעצמה.
כיצד כל זה בא לידי ביטוי אל מול מקורות היהדות? הגישה השלטת היום בעולם הדתי עושה שימוש ברעיונות של 
מהות שונה לנשים כדי לבטל כל אפשרות של שוויון. לעומת זאת יש לומר שיש בפנינו מציאות חדשה. הרב יואל בן 
נון אמר לי פעם שאישה עם רשיון נהיגה וכרטיס אשראי זו כבר מציאות חדשה שחז”ל לא דיברו עליה. בשום אופן 
היא אינה יכולה להיחשב כ”תחת אביה” או “תחת בעלה”. “נשתנו הטבעים” – האישה של היום איננה זו שמדובר 

הלכה, פמיניזם וצדק
ד"ר רונית עיר-שי | התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן; מכון שלום הרטמן, ירושלים.
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עליה במקורותינו הקלאסיים. נוסף על כך, ניתן להראות כי אפילו הרמב”ם דיבר על הנשים שבזמנו וראה בהחלט 
פוטנציאל להתפתחותן )ראו את ניסוחיו הזהירים לגבי תלמוד תורה לנשים(. אפשר אולי למצוא בדבריו פתח לכך 

שהחשיבה המהותנית עבר זמנה ואין לראות בה אבן יסוד של היהדות. 
נכון, הפמיניזם הביא נשים לחשוב מחדש על מבנה המשפחה. יש  נשים, בעיקר בחו”ל )שם האידיאולוגיה של 
הפריון אינה  חזקה כל כך כמו בארץ(, שאומרות שאם מטילים עליהן אחריות בלעדית לגידול הילדים הן אינן רוצות 

ילדים. אבל מדוע ללכת רחוק כל כך ולהציג את העמדה הקיצונית הזו כעמדה הפמיניסטית האולטימטיבית? 
טענה נוספת שנשמעת כנגד הפמיניזם היא שהפמיניזם מפרק משפחות וגורם לגירושין. אך מי באמת גורם לכך? 
אולי זוהי החברה הפטריארכלית שאינה מוכנה באמת להכיר בשוויון לנשים, שפירושו – בין השאר – נטילת אחריות 
נובע מיוזמה  הגירושין  גבוה של מקרי  וגידול הילדים. הסטטיסטיקה אומרת שאחוז  גם בענייני הבית  משותפת 
של נשים. האם אין לראות בכך אינדיקציה עובדתית או לכל הפחות רמז מי מרוויח יותר ממוסד הנישואין? הואיל 
ובשורת השחרור הגיעה לנשים )כלומר שהן לא חייבות להיות אימהות בלבד, אלא יכולות גם לממש את עצמן 
בכל תחום(, אך החברה הפטריארכלית לא השתחררה ממבני עומק סמויים שקיימים בתוכה )גם אם על פני השטח 
נראה שאנחנו כבר בעידן פוסט פמיניסטי, כי הגענו לכאורה לשוויון(, אז יש נשים שלא רוצות חלק בזה. באופן 
אישי, אני סבורה שבנושא זה קיים באמת שינוי – אנחנו מנהלים אורח חיים יותר שוויוני מאשר ההורים שלנו, 
ואני רואה שבדור הבא זה הולך וממשיך. על כן הפמיניזם לא צריך להשפיע על חוסן המשפחה ואף לא על גודל 
המשפחה. אולם אני חושבת שהרטוריקה הנפוצה בחלק מן המגזר בעניין הצורך במשפחות גדולות מאוד, בצירוף 

האידיאולוגיה המהותנית, פוגעת עדיין בעיקר בנשים ובשכבות מוחלשות. 
לגבי שיח הצניעות והדרת נשים מן המרחב הציבורי – צריך לזכור שהלוחמות הגדולות בכל העולם נגד פורנוגרפיה 
והחפצת נשים הן הפמיניסטיות. כאן בארץ פשוט קל יותר להאשים רק את החרדים על יחסם לנשים, ולכן אין 
התגייסות נרחבת נגד תופעות אלו. אני שותפה לדעה שגם ל”צניעות” הקיצונית וגם למתירנות יש בסיס משותף 
הרואה את האישה בתור אובייקט מיני. הלכות הצניעות בניסוחם הקיצוני אומרות בעצם שכדאי לאישה להתכסות 
כדי למנוע את הפיכתה לאובייקט מיני בעיני הגבר, והשיח הליברלי המתירני אומר “תתפשטי”, “למה לא בעצם”? 

אבל שניהם חולקים ראייה משותפת בדבר הטבע המיני של האישה ושניהם מנוסחים מנקודת מבטו של הגבר. 
בין  ההפרדה  את  יותר  ולהדגיש  להתבצר  צריכה  הדת  הקיימת  המתירנות  שבגלל  האומרת  לתפישה  מודעת  אני 
המינים. אך אני סבורה שהדבר עולה במחיר יקר. דווקא הפמיניזם עוזר לבנות חברה צנועה יותר בזה שהוא מצמצם 
את היחס לאישה כאובייקט מיני. דווקא האובססיה מסביב לנושא ה”צניעות” אינה צנועה ומדגישה את המיניות 
הנשית לכאורה. האם המסקנה מדברים אלה היא שצניעות אינה ערך? ההפך הוא הנכון! צניעות היא מן הערכים 
החשובים ביותר שחברה יכולה לאמץ לעצמה. היא כמובן אינה נוגעת רק למישור היחסים הראויים בין המינים, אך 
מאחר שאנו עוסקים במישור זה ראוי לומר שצניעות שאינה מעוצבת מנקודת המבט הגברית בלבד ואינה מבוססת 
על תפיסת האישה כאובייקט מיני היא משימה עדינה, קשה ומורכבת. כאישה דתית עלי לומר בכאב כי איני בטוחה 
שהחברה הדתית הצליחה בה יותר מן החברה המערבית החילונית הליברלית. תקיפות והטרדות מיניות מכל הסוגים 

אינן נעדרות )בלשון המעטה!( לצערי מן המחנה הדתי.
ככל ש”שיח הצניעות” יירגע, גברים ונשים כאחד ירוויחו מכך. אני סבורה כי היות שבציבור הדתי תיכונים מעורבים 
אינם אפשריים )ומכל מיני סיבות איני בטוחה שהם רצויים, בניגוד לבתי ספר יסודיים( הרי שלכל הפחות תנועת 
נוער מעורבת היא תנאי הכרחי להתפתחות בריאה. בכל מסגרת תהיינה תקלות, אך השאלה היא תמיד איפה יש 

הפסדים גדולים יותר. הרי מתח מיני יהיה קיים תמיד בין אם החברה מעורבת ובין אם היא נפרדת לחלוטין. 
בעבורי הפמיניזם מבטא ערכי מוסר וצדק. יש לי אמנם כמה השערות מדוע הוא נתפס באור שלילי כל כך בחברה 
הדתית )ודרך אגב, גם בחילונית(, אבל אין זה מה שחשוב. חשוב שנאמין שהקב”ה הוא אלוקי הצדק ונפסיק לגרש 

אותו מבית המדרש בטענה שביצורם של אמונת חכמים או סמכות חכמים חשובים יותר.
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מתוך שיחה עם הרב משה ליכטנשטיין  |  ראש ישיבת הר עציון

מבט תורני על שוני ודמיון בין המינים

כיצד אתה רואה את ההבדלים בין גברים ונשים וכיצד הם משתקפים בעולמה של עבודת ה’ בכלל ושל תלמוד 
תורה בפרט? 

בודאי שישנם הבדלים כאלה, אחרת לא היינו קוראים להם “איש” ו”אישה” אלא היה לנו שם אחד לשניהם. ברמה 
הפיזית, אנו מציינים זאת ע”י הביטוי “זכר ונקבה” .אין חולק שקיימים הבדלים פיזיולוגיים בין המינים. הדילמה 
היא ביחס למרכיבים הנפשיים והקוגניטיביים של החיים. גם כאן, אנו מבדילים ביניהם ע”י שימוש במלים שונות – 

“איש ואישה” –ואף המציאות מלמדת אותנו שאכן יש הבדלים. 
החיים ויחסנו למציאות מתנהלים בשני מישורים: המישור הרציונלי והמישור החווייתי\נפשי. המרכיב הרציונלי 
החווייתי  המרכיב  ואילו  הפרטי  באדם  תלויים  שאינם  לוגיים  כללים  על  מבוסס  בהיותו  ואוניברסלי,  אחיד  הוא 
מבוסס על הרושם הסובייקטיבי התלוי במבנה הנפשי של האדם הפרטי. ככל שמדובר בכללים לוגיים, אין פערים 
אותם  לפי  פועלים  נקבה  או  זכר  ממין  מדען  זהים.  והמתודה המדעית  הלוגיקה  כי  לאישה  גבר  בין  משמעותיים 
כללי היסק מדעיים וביולוג או ביולוגית, פיזיקאי או פיזיקאית חוקרים בצורה דומה. לעומת זאת, החוויות, 
התחושות והרגשות העוברים על האדם באופן אישי מתאפיינים ע”י הבדלים בין גברים לנשים. 
היחסים האישיים בנויים על כך שהזוית הנשית והגברית שונה וכל אחד תורם את תרומתו 
היחודית. אדגיש שכשאני מדבר על הבדלים בין גברים ונשים, הכוונה היא בתור אבות 

טיפוס ובאופן כללי, ובודאי שיש יוצאים מן הכלל.
דוגמא לפערים הללו, ביחס להורות, ניתן למצוא בקטע יפה בספר אדם וביתו 

של הגרי”ד סולובייצ’יק:
אדם הראשון קרא את שם אשתו חוה כי היתה “אם כל חי” אך שמו שלו 
איננו מזוהה עם אבהות. הוא קרוי אדם או איש אבל לא אב. תפקידו כאב 
לא תואר באורח סמל בשמו, שלא כתפקידה של חוה האם. )עמ’ 125(.

אצל האישה, האמהות מהווה חלק מזהותה אך האיש הוא “אדם” שכובש 
את  משקפים  ואלקנה  וחנה  ורחל  יעקב  של  הסיפורים  גם  האדמה.  את 

ההבדל ביחס ההורי בין איש ואישה. 
זאת  והביעו  הרגשיים  במישורים  הללו  להבדלים  מודעים  היו  חז”ל 

במימרות שונות וגם בדברי הגמרא בברכות לא: 
וחנה היא מדברת על לבה ...אמרה לפניו: רבונו של עולם, כל מה שבראת 
חוטם  לשמוע,  ואזנים  לראות,  עינים  לבטלה,  אחד  דבר  בראת  לא  באישה 
להריח, פה לדבר, ידים לעשות בהם מלאכה, רגלים להלך בהן, דדים להניק בהן; 

דדים הללו שנתת על לבי למה, לא להניק בהן? תן לי בן ואניק בהן.
חנה קובלת על כך שיש לה את היכולת הפיזית לתת חיים אך איננה מממשת אותה. 
הגבר יכול להשאיר את הזרע וללכת, אך האישה מגדלת תינוק בתוך רחמה ואחרי הלידה 

היא מזינה אותו. זו דוגמא להבדלים בין גברים ונשים שמשתקפים בתחומים אחרים. 
לאור זה, בחינת אופי עבודת ד’ ותלמוד תורה של נשים, תלויה בתובנה האם מדובר בפן החווייתי או הלוגי שלנו. 

הן מבחינת הדבקות  נובע מכך שתלמוד תורה הוא תחום מרכזי בחיים הדתיים,  הרצון לעודד את הלימוד הנשי 
לקב”ה שבו והן מצד הכרת העולם מן הבחינה התורנית. מעבר לחשיבות האינטרינסית, ישנו גם צורך להמנע ממצב 

בו אישה משכילה בתחומים אחרים ואלו הידע התורני שלה הוא ברמה של כתה ג’.
התחומים שבהם הפן החווייתי-קיומי שולט בהם כתפילה וביטויים רגשיים אחרים, אכן שונים בין גברים ונשים 
ואילו דברים הקשורים למרכיב האינטלקטואלי יהיו דומים באופן בסיסי. כל הרגיל בעולמה של ההלכה מכיר בכך 

שהיא מושתתת על האלמנט המשפטי הבנוי על טיעונים לוגיים ומדות שהתורה נדרשת בהם. 

תלמוד 
תורה הוא 

תחום מרכזי בחיים 
הדתיים. ישנו גם 

צורך להמנע ממצב 
בו אישה משכילה 

בתחומים אחרים ואלו 
הידע התורני שלה 

הוא ברמה נמוכה
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המסקנה הנובעת מכך היא כפולה: מחד, ככל שמדובר בשימוש באינטלקט לעבודת השם אני מעונין להגביר את 
מעורבותן של נשים ולנסות ליישר קו עד כמה שאפשר עם גברים. מאידך, איני תומך בתפיסה הרואה את תלמודן 
של נשים כשונה )אא”כ מדובר ברמות הרבה יותר גבוהות של לימוד, המגיעות מעבר לרמת ההבנה המשפטית, אך 

לא על כך נסב הדיון הציבורי הנוכחי ואין כאן מקום לפרט יותר(. 
עלינו להכיר בכך שכחלק מההבדלים החווייתיים, ייתכן ויהיה הבדל ברצון ובאמביציה לעסוק בתחומים משפטיים-

ד’. בשעתו, כשלימדתי בבית ספר בחו”ל, היתה קבוצה נבחרת שהיתה אמורה ללמוד  הלכתיים כביטוי לעבודת 
תלמידים  עבור  אינטנסיבית  גמרא  לימוד  תכנית  יצרו  הספר  בית  מנהלי  השוויון,  בשם  מוגברים.  קדש  לימודי 
ותלמידות, אך מהר מאד התברר שחלק גדול מן הבנות שהיו בתכנית הרגישו מתוסכלות מהלימוד. בעקבות זאת,  
הצעתי להנהלת בית הספר שהבנות המעונינות בכך ילמדו תנ”ך מוגבר במקום גמרא. ואכן, התברר שזה היה רצון  
רוב הבנות. ואולם, היה מיעוט שהעדיפו ללמוד גמרא וצרפתי אותן לשיעורי. אחת מהן ממשיכה בלימוד במשך 
שנים, הגיעה להישגים נאים מאד והשתלבה בעולם התורה הנשי. לאור זאת, הייתי מוסיף שאל לנו לכפות את 

המודל הגברי על כלל הלומדות, אך עלינו לאפשר ולעודד מאד את מי שחשקה נפשה בסגנון הלימוד הישיבתי.
לעומת הצד האינטלקטואלי המשותף, יש להכיר בכך שישנם ביטויים שונים של עבודת ה’ אצל נשים בצד החוייתי. 

איני בא להטיף לנשים כיצד לבטא זאת, כי בנקודה זו אנו נבדלים, ולא עלי לקבוע זאת. 
אבולוציונית המתפתחת  היא מערכת  בכך שההלכה  להכיר  יש  נשים,  ה’ של  עבודת  דרכי  ככל שמדובר בשאלת 
לתקדים,  שבה  משפטית  ומערכת  החיים  מתנאי  המושפעת  חיה  מערכת  היא  ההלכה  מתמשך.  זמן  ציר  פני  על 
להמשכיות ולרצף יש משמעות. אנו חיים אותה בהווה, לא בעבר ולא בעתיד. יתר מכן, שמירת המצוות מבטאת 
מערכת יחסים שבין האדם והקב”ה ובין עם ישראל לקונו ואין למערכת יחסים אלא מקומה ושעתה. על דרך משל, 
גם אדם היודע שהביטויים למערכת יחסיו עם אשתו ישתנו עם חלוף השנים - אין זה אמור להשפיע על דרכי ביטוי 
היחסים בהווה. גם אם ידוע לנו שבעוד מאתיים שנה ההלכה תיראה אחרת, אין בכך לשנות את ההלכה של היום 
ומחוייבותנו אליה כפי שהיא נוהגת בזמנינו. נסיונות לשינויים רדיקליים בהלכה המוכרת, תוך כדי קביעה שכך יהיה 
בעתיד או תוך כדי נבירה במקורות קדומים והסתמכות על שיטות שנדחו מהלכה אינם נכונים. כמובן, קשה לקבוע 
במדוייק היכן עובר הגבול בין שינוי אבולוציוני לגיטימי ורצוי לבין שינוי רדיקלי שאינו ראוי, ומה שנראה בעיני 

פוסק מסויים כראוי ורצוי ייחשב על ידי חבירו כמרחיק לכת, אך עדיין האבחנה משמעותית וחשובה.
מעבר לשאלה ההלכתית, ישנה גם שאלת הרצף לעבר והזיקה לדורות עברו, מה שניתן לכנות במונח עממי כ”מסורת”. 
גם דברים שניתן להתירם מבחינה הלכתית צרופה, צריכים להציב אותנו על רצף אחד עם דורות עברו ולא לנתק את 
זיקתנו לעבר. לכן, שינויים הדרגתיים, בין אם בהלכה ובין אם במנהג, מתקבלים ואילו שינויים דרסטיים פוגמים 
בכך. אני מסתייג מהנהגות מסויימות שפשו במקומותינו ומשינויים מוצעים, אף אם ניתן להצדיקם מבחינת קריאת 

המקורות כשלעצמן. במידה והדברים ישתנו באופן הדרגתי, ארגיש בנוח עמם. 
כמובן, יש להדגיש שבכל הדיון הזה, תמיד יהיה מקום לדון באופן שונה בנוגע למקרים יוצאים מן הכלל, כבכל תחום 
מתחומי החיים. למשל, בשעתו נתתי את הסכמתי לכך שאישה שהשתכנעתי ברצונה הכן ובצורך הנפשי שלה להניח 
תפילין ובבעיות שתתעורנה אם לא תעשה כן, להניח תפילין בביתה בצנעה. ברם, תנאי קודם למעשה, גם כלפי 
החריגים הללו, הוא הכנות הודאית שהדבר נובע ממקור טהור של רצון לקרבה לקב”ה וחוויה דתית ואינו מושפע 
משיקולים אחרים כשויון בין המינים וכיו”ב. ואולם יש לחזור ולהדגיש שבימינו לא זו הדרך הראויה לכתחילה וראוי 

לא להגיע למצב כזה. נכון יותר לפעול לפי העקרונות שמניתי לעיל, ולהימנע מכך בעת הזאת.
בגלל  )ולא  ידענותה  בגלל  פונים אליה  ואם  ראויה  היא  ידי אישה אם  על  הוראת ההלכה  לגבי  לי שום בעיה  אין 
הכרומוזומים שלה(. הבעיה היא שאינני מכיר הרבה מועמדות שראויות לכך. ברצוני להדגיש ש”ראוי לכך” מחייב 
שני תנאים מרכזיים: א. הכרת עולם התורה דרך לימוד המושרש במצוות תלמוד תורה ובשיטות הלימוד שנהגו 
לאורך הדורות ולא באמצעות שיטות מחקר אקדמיות. ב. ידע תורני מקיף בכל התורה כולה. אני מייחל ליום שבו 
תהיינה פוסקות ראויות על פי הקריטריונים הללו, אך נכון להיום איני מכיר כאלו. יש רמה מסוימת של ידע שכבר 
קיימת, ונשים המשיבות בעניני טהרת המשפחה עושות עבודת קדש, אך רמה הדרושה לשאלות קשות המצריכות 

“כתפיים” רחבות, טרם פגשתי.
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דיון הלכתי:
לאיזה עניין נאמר קול באישה ערוה? 

הרב דוד ביגמן  |  ראש ישיבת מעלה גלבוע

המתייחס  דין  זהו  האם  כד(.  )ברכות  ערוה”  באישה  “קול  שמואל:  של  המימרא  היא  לענייננו  שחשובה  המימרא 
לקריאת שמע תקינה בלבד – שאין לקרוא קריאת שמע בעת ששומע קול אישה, או שמא מדובר באיסור רחב 
המקביל להסתכלות אסורה? אפשרות נוספת היא שיש ליישם את מימרת שמואל לשני ההקשרים. כל האופציות 

הפרשניות הועלו על ידי רבותינו הראשונים והאחרונים: 
רבי יצחק מוינה, בעל האור זרוע, פסק ש”קול באישה ערוה” נאמר בהקשר הדומה לאיסור הסתכלות, והוא אינו 
קשור לקריאת שמע כלל )ח”א סי’ קלג(. כך משתמע גם מלשון הרשב”א בחידושיו בברכות, כן פסק הרא”ש )ברכות 
זה  מעין  הטור פסק  גם  ה”ב(.  פכ”א  ביאה  )איסורי  תורה  הרמב”ם במשנה  גם מפסיקת  וכך משתמע  סל”ג(  פ”ג 

בהקשר של צניעות: “ואסור לשמוע קול ערוה” )אבן העזר סימן כא(, ולא הזכיר את הקשר לקריאת שמע.
לעומתם פסק הראבי”ה )ח”א סי’ ע”ו( בעקבות קדמונים שאין ענין קול באישה ערוה אלא לקריאת שמע בלבד. 
חיזוק לדבריו אפשר למצוא בדמיון הסגנוני בין המימרא הזו למימרא הפותחת “טפח באישה ערוה”, שסווגה על ידי 
הגמרא עצמה לעניין קריאת שמע. בדומה לזה מצאנו במרדכי )ברכות, פרק מי שמתו, רמז, פ( בהרחבה מסוימת, 

שלא רק קריאת שמע אסורה בשעת שמיעת קול אישה אלא גם תלמוד תורה.
רבי יוסף קארו פסק בשלחן ערוך על פי דעת הרמב”ם שיש להבין את המימרא של שמואל בהקשר הרחב: “ואסור 
 לשמוע קול ערוה” )אבן העזר סימן כא סעיף א(, אך כתב לאסור גם לעניין קריאת שמע )אורח חיים סימן עה סעיף ג(. 

איזה קול באישה נחשב כערוה?
איסור  בשל  אלא  בלבד,  שבקדושה  ודברים  שמע  קריאת  בשעת  לא  אישה  קול  לשמוע  שאסרה  הגישה  בתוך 
הסתכלות, נחלקו הפוסקים בשאלת מהות הקול שנאסר: האם מדובר בקול של ִזמרה או בלבד שמא אפילו בקול 

של דיבור? ומה דינו של קול ִזמרה שכבר התרגלו אליו? האם כל סוג של קול ִזמרה נאסר?
לשון מרן בשלחן ערוך: “יש ליזהר משמיעת קול זמר אישה”. דברים אלו נאמרו בהקשר של קריאת שמע, אך המגן 
אברהם  )סימן עה ס”ק ו( השווה זאת גם להלכות צניעות: “דקול זמר אשת איש  לעולם אסור לשמוע אבל קול 
דיבורה שרי”. וכבר הכריע לפניו המהרש”ל שאין איסור בשמיעת קול דיבור של אישה: “דלא אסרו אלא לשמוע 
קול שיר... אלא שאין שואלין בשלום אישה, והיינו משום חיבה”)יש”ש קידושין, פרק ד סעיף ד(. פירוש זה של 
הפוסקים, שהקול שנאסר משום ִקרבה המביאה  לפריצות הינו קול של שירה נתמך מגמרא מפורשת במסכת סוטה 

)מח ע”א(. 
עם  אישה.  זמר של  כל  איסור בשמיעת  יש  כי  להבין  ניתן  לעיל  וה”מגן אברהם”  מהלשונות  שנקטו  המהרש”ל 

זאת  הציעו הפוסקים מספר הבחנות המאפשרות להקל בצורות שונות:
א. מדובר רק בקול בודד ולא בשירה במקהלה, שכן “תרי קלי לא משמעי”.

הבחנה זו מקובלת מאד בצבורים שונים, ולכן נוהגים לאפשר שירת נשים במקהלה. היתר זה דחוק ביותר, זר לאופי 
וויינברג  יחיאל  וכבר הקשה הרב  והועתק מהקשר שונה לחלוטין - שמיעת קול שופר לשם מצווה.  של הסוגיה 

בעצמו קושיה חמורה על הכיוון הזה  )שרידי אש ח”א סימן קכא(.
ב. בדומה לאיסור הסתכלות באישה, האיסור הוא בהקשבה לשם הנאת זנות. 

נאמרת  לא  אך  בהקשרם,  יוסף  הבית  ומפסיקת  הראשונים  מלשונות  הסוגיה,  מפשט  מאד  משתמעת  זו  הבחנה 
במפורש.  על פי גישה זה פסק לנו מו”ר הגאון הרב אהרן סולוביצ’יק זצ”ל שאין בעיה בשירה בציבור כאשר אנו 
הבחורים – תלמידיו – משתתפים בשירה. הרב אהרן לא התיר הקשבה אפילו למקהלה, אך ביסוד דבריו עומדת 
ברורה. וההשלכה  רווחת,  תמימה  ראיה  ובין  זנות  לשם  הסתכלות  בין  וההבחנה  הסתכלות  לאיסור   ההשוואה 

ג. שירה תמימה אין בה איסור כלל, אלא רק שירה שנועדה לגירוי מיני - שירת עגבים – היא  שאסורה
בהקשרים  שתואר  כפי  האיסור  אופי  את  מאד  הולמת  אך  הקדמונים,  מפורשת  בדברי  אינה  אמנם  זו  הבחנה 

התלמודיים ובדברי הראשונים. 
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שתי ההבחנות האחרונות הובאו ביחד בשדי חמד בשם ה”דברי חפץ”, וביקר אותם הגרא”ד הורוויץ במכתב לגר”י  
וויינברג )שו”ת שרידי אש חלק  א, סימן קכא(, מתוך חשש ענייני, שבמציאות אבחנות אלו קשות להפעלה.

שתי ההבחנות האחרונות מתבקשות שכן הן פותרות קושי בלשון הבית יוסף: “ולעניין הלכה נראה דנקטינן כדברי 
הרמב”ם, ומיהו טוב ליזהר לכתחלה ממראית שער ומשמיעת קול זמר אישה בשעת ק”ש”.  ולשון זו תמוהה.  אם 
חל איסור על שמיעת קול זמר של אישה בכלל, הלשון הרפויה בענין קריאת שמע – “מיהו טוב ליזהר לכתחלה” 
ו/או  – אינה סבירה. אך אם נפרש בהתאם להקשר של הטור אבן העזר סימן כ”א, כי מדובר בהקשבה בעייתית 
אישה”.  זמר  קול  לכתחלה...משמיעת  “ליזהר  יש  קריאת שמע  מרן שבשעת  לשונו של  מובנת  בעייתית,   שירה 
 ראוי ליזהר בשעת קריאת שמע משמיעת  כל קול זמר של אישה, אף כזו שאין בה בעייה מבחינת הלכות צניעות.

נדמה לי שדווקא במציאות שלנו הבחנות אלו הן המתאימות ביותר וקל יחסית לנהוג על פיהן. 
את  וגילו  זמרות,  שירת  לשמוע  שנהגו  תלמידים  ידי  על  בעיקר  בזה,  למעשה  לנהוג  איך  רבות  פעמים  נשאלתי 
הבעייתיות ההלכתית רק כאשר זכו להשכלה תורנית רחבה יותר. אני שואל אותם תמיד כיצד הם מגיבים לשירת 
הנשים, והם – ללא יוצא מן הכלל – טוענים שאין השירה מגרה אלא אם היא נועדה לכך. הסימנים לשירה כזאת הם 
המילים, הלחן, הסגנון המוסיקאלי, הלבוש ושפת הגוף. אנן סהדי שיש שירה שהיא בעייתית ביותר, אך יש שירה 

שאין בה בעיה כלל.
ניתן לסכם: אפשר להקל בשמיעת קול זמר של אישה כאשר יש  אומדנא ברורה של הקשבה תמימה לשירה תמימה. 
 אומדנא זו תלויה בחמישה תנאים: הקשר, אוירה הולמת, המילים של השיר, הסגנון המוסיקאלי, הלבוש ושפת הגוף.

הכללית,  התרבות  בתוך  אפילו  ִזמרה  של  קריירה  לפתח  בבנותינו  ולחסודות  לצנועות  בעיה  אין  זו  גישה  פי  על 
וללא שיתוף פעולה עם אותם הצדדים המסחריים  היסודות העדינים של התרבות התורנית,  ויתור על   אך ללא 

הוולגאריים של התרבות הסובבת אותנו. 
בגישה שלא התקבלה להלכה  סבר ספר חסידים כי יש איסור מקביל  לנשים לשמוע שירת גברים. למרות שאין 
נשים. צבור  לפני  גברים  לשירת  ביחס  גם  התנאים שהצעתי  על חמשת  להקפיד  ראוי  פסוקה, למעשה  הלכה   זו 

ההיתר של שני קולות – “תרי קלי” – הוא דחוק ואין לסמוך עליו כשהוא לבדו. בפועל, כאשר נוהגים על פי התר זה 
בלבד יש תקלות רבות; נדמה שנמצא פתרון פשוט וקל, וממילא אין הקפדה על המילים, הלחן, הסגנון המוסיקאלי, 

הלבוש ושפת הגוף, ובפועל נוצרת לעתים תרבות שאינה הולמת את רוח תורתנו. 

הרב ברוך גיגי   |  ראש ישיבת הר עציון

תגובה לרב ביגמן
אחר העיון בדבריו החשובים של ידידי ורעי הרב ביגמן שליט”א נראה לי להציע את הכיוונים הבאים:

אמנם ידועה המחלוקת אם סוגיית קול אישה מתייחסת דווקא לק”ש או להקשר רחב יותר, אולם מוסכם על כל . 1
גדולי הראשונים והפוסקים ולהלכה שהדין הוא רחב, ועל כן איני יודע מה עניין יש להאריך בזה. 

נבאר . 2 בזה.  וכיוצא  בו  הרגיל  או בשער  בו,  רגיל  נאמר בקול שהאדם  לא  זה  הזכירו שדין  מן הראשונים  רבים 
דברינו: באותה סוגיה הוזכרו גם “שער באישה ערוה” “קול באישה ערוה” ו”טפח באישה ערוה”, וכתבו הרשב”א 
והראב”ד בברכות שם שבכל הדברים האלו אין איסור, כל שאין בהם חשש הרהור. וראה גם ראבי”ה סי’ עו שכתב: 
“וכל הדברים שהזכרנו למעלה לערוה דווקא בדבר שאין רגילות להגלות, אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא 
חיישינן, דליכא הרהור, וכן בקולה לרגיל בו”. בדומה לכך דנו עוד הפוסקים בעניין טפח באישה בשרוול, אם הוא 
איסור גמור לפחות עד המרפק, או שיש מקום להתיר מעט למעלה מן המרפק משום שאין בזה חשש הרהור 
משהורגלו בו. ואף על פי שנראה לעניות דעתי כי ראוי לכל יראות שמיים להקפיד על שרוול עד המרפק, מכל 
מקום נראה לי שיש מקום ללמד זכות בזה. ולענייננו – המציאות היום היא שיש רגילות בשמיעת קול באישה, 

ועל כן לפי עניות דעתי יש מקום לבחון את גדרו של האיסור ואת גבולותיו לאור יסוד זה.
כפי מה . 3 וכן הלכתא דהכל  “הכל לפי דעת שמים.  דברי הריטב”א בסוף קידושין:  אני להזכיר את  עוד מבקש 

שאדם מכיר בעצמו, אם ראוי לו לעשות הרחקה ליצרו עושה, ואפילו להסתכל בבגדי צבעונין של אישה אסור 
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הרבנית חנה הנקין   |  ראש מדרשת נשמת

מנהיגות נשית רוחנית
הגמרא בסוכה כג. דנה בשאלה האם פיל יכול לשמש דופן של סוכה. אם הוא קשור אז הסוכה כשרה, שהרי גם 
אם ימות עדיין יהיה לדופן גובה י’ טפחים. אין כוונת הגמרא להציע בזה עצה מעשית לבניית סוכה, אלא לברר את 
רוחני-מנהיגותי  ביותר. ההתייחסות התלמודית לאישה בתפקיד  והתיאורטית  הדוגמא הקיצונית  בעזרת  ההלכה 

היא דומה לכך: הדבר מותר, אך לדבר על כך במישור המעשי הוא כמו להעלות אפשרות של פיל כדופן של סוכה.
ההלכה קובעת כי אישה פסולה לדון. הראשונים הקשו על קביעה זו, שהרי דבורה הנביאה שפטה את ישראל. כדי 

לתרץ קושי זה הם מציעים שלוש חלופות: 
א( דבורה אמנם היתה דיינת בי”ד, אבל הייתה שונה בהיותה נביאת ה’ ]רדב”ז הל’ מלכים א, ה[, או שישראל 
קבלוה מרצונם כשם שאדם מקבל אחד מן הקרובים ]תוספות, שבועות כט: ורמב”ן ורשב”א בשבועות ל’[. 

הסבר זה עומד בקריטריונים ההלכתיים האוסרים מינוי דיינת. 
ב( דבורה לא הייתה דיינת בי”ד אלא מנהיגה לאומית, כשאר מנהיגי העם בתקופת השופטים ]רמב”ן ורשב”א 

שם, וכן דעת הר”ן[.

לו  ואין מעלה טינא כלל מותר  לו  וכפוף  נכנע  ואם מכיר בעצמו שיצרו  ב’(,  )כ’  זרה  כדאיתא במסכת עבודה 
להסתכל ולדבר עם הערוה ולשאול בשלום אשת איש” ולאחר שהוא מביא מספר דוגמאות מחז”ל של מעשים 
הנראים לכאורה מנוגדים לכלל הצניעות, הוא קובע “שאין ראוי להקל בזה אלא לחסיד גדול שמכיר ביצרו, 
תורה  שדברי  בתורה,  ואומנתו  ועמלו  יצרו  על  שגובר  מי  ...ואשרי  ביצריהן  בוטחין  חכמים  תלמידי  כל  ולא 
 עומדים לו לאדם בילדותו ונותנין לו אחרית ותקוה לעת זקנתו, שנאמר עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו”.

דברי הריטב”א מאירי עיניים, שבכל הדברים האלו הכל תלוי במה שהוא אדם. ואמנם, נכון הוא שלא כל הרוצה 
זה בין שני הקטבים ולמצוא לעצמו את  ויטול, והעיקר הוא שהאדם צריך לנוע בעניין  יבוא  ליטול את השם 
האיזון הנכון והעדין ביניהם. איזון זה ראוי שיבחין גם בין דברים גדולים, כלקיחת כלה על הכתפיים ולרקוד, 
]ואולי אין  גדול  יז.(, שכדברי הריטב”א אין להקל בזה אלא לחסיד  )כתובות  כמעשיו של רב אדא בר אהבה 
בדורנו כזה[, לבין דברים ששווים כמעט לכל נפש ודשו בהם רבים כשמיעת קול אישה. ובמקרים כאלה, יש 

מקום לקבל איזונים אחרים בהקשרים הנכונים ובנסיבות הנדרשות.
לי נראה שבוודאי יש לשקול היום לאסור לגמרי להיות בהופעות של זמרות, ולא רק מצד קול באישה, שמבחינה 
זו יש מקום לשיקולים רחבים, כאמור; אך בוודאי מצד המראה, תנועות הגוף ועיצוב הקול, תכני עגבים ועוד 
כהנה, שהם הסכנה הגדולה, ושומר נפשו ירחק מזה. ולדעתי, זהו ההקשר הנכון של סוגיית הגמ’ בסוטה מח, 
הן בפריצות שבה והן באש בנעורת שבה. אגב, זה שנים רבות אני טוען, על יסוד דברי ספר חסידים, שראוי גם 

לנשים להימנע מללכת להופעות של זמרים הנגועים אף הם במכשולים אלה. 
ממילא נראה לי לעניין מעשה, שאם חפצי חיים אנחנו ומבקשים לידע את דרכה המאירה  של תורה לעת הזאת, 
ומתוך שקילת שיקולים רחבים של המציאות ורגישות הציבור על כל חלקיו, והחשש מפריצה גמורה של גדרות 
הצניעות, בוודאי אין זה נאה ונכון לבת ישראל שאהבת ה’ והתורה בתוכה לפתח קריירה של ִזמרה והופעות 

ציבוריות  בפני ציבור מעורב. ולכל היותר יש לכוון  לפיתוח קריירה להופעות בפני קהל נשים.
ומאידך, בדבר שמיעת קול באישה בטקסים רשמיים שהמסגרת שבהם אינה של קלות ראש כלל ועיקר, יש 

להקל בזה בשופי, והמחמיר יחמיר לעצמו בלבד. 
עם  יחד  הגברים  שירת  לאפשר  אורחיהם,  עם  שבת  לשולחן  היושבות  במשפחות  להקל  שיש  לי  נראה  ועוד 
הנשים באופן שכולם שרים, וישתדלו שלא להבליט קולם יתר על המידה. אבל אין להשתיקן חלילה, ויכולים 

להשתלב יחדיו באופן סביר.
והנלענ”ד כתבתי, מתוך אמונה וביטחון כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ומתוך תפילה ותקווה כי צור 

ישראל יצילנו משגיאות ויכווננו אל האמת.
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ג( דבורה לא הייתה דיינת פורמלית אלא  הייתה “מלמדת להם הדינים” ]תוספות שבועות כט: ורדב”ז מלכים 
א, ה[, כלומר פוסקת הלכה ]חיד”א ברכי יוסף חושן משפט ז[.

מנהיגה  להיות  או  הלכה  לפסוק  האישה  של  כשרותה  על  חולקים  אין  באחרונים  וגם  שבראשונים  הוא  המעניין 
“אישה חכמה  ועל  גברים  גם ספר החינוך ]מצוה קנ”ב[ קובע שהאיסור להורות הלכה שתויים חל על  לאומית. 
הראויה להורות”. ה”מנחת חינוך” מסביר כי בדינים המצריכים הכרעת בית דין, כדיני נפשות וממונות, יש צורך 
בבית דין כשר שבו אישה פסולה לדון; אך לעניין הוראה באיסור והיתר אין חילוק בין איש ואישה, “רק מי שהוא 

חכם, חשבינן דעתו יהיה מי שיהיה”, ואל תסתכל בקנקן.
שני  לאחר  היום,  היפותטי.  לגמרי  היה  הלכה  כפוסקת  או  רוחנית  כמנהיגה  אישה  על  הדיון  כאמור,   לימינו,  עד 
העשורים שבהם נפתחו שערי לימוד תורני גבוה בפני מספר הולך וגדל של בנות ונשים, אנו עומדים בפני מציאות 
חסרת תקדים שבה קיימות נשים בעלות יכולת תורנית גבוהה. השאלה העומדת על הפרק הינה: מה היא הדרך 

ראויה לנצל אוצר בלום זה?
הפוסט-מודרניזם  של  המהפכה   השטח,  לפני  מתחת  כמעט  בשקט,  התרחשה  לנשים  התורנית  המהפכה  אם 
מטלטלת את אמות הסיפים האמוניים של דורנו. הפוסט-מודרניסט מחפש משמעות רוחנית, חיבור, ובלבד שיוכל 
לעשות מרצונו הטוב – כי כל מה שכפוי עליו שנוא עליו. כאן טמונה ההתנגשות החזיתית של הפוסט-מודרנה עם 
המחוייבות להלכה, וכאן טמון לדעתי גם המסלול לכניסת נשים למנהיגות רוחנית. החירות לבחור היא עצם מעצמיו 
של הפוסט-מודרניזם, והיות שחלק לא מבוטל מהצבור בוחר בהעצמת נשים, הוא עשוי לאמץ מסרים דתיים ואף 

הלכתיים הבאים מנשים. כך מלמד הניסיון של יועצות ההלכה. 
לפני כ-15 שנה ניגשתי לשני פוסקי הלכה, הלוא הם אישי הרב יהודה הנקין, והרב יעקב ורהפטיג, ובקשתי לקדם 
המשפחה,  טהרת  נשים  לשאלות  הלכתית  כתובת  להיות  בהיסטוריה  לראשונה  נשים  להכשיר   – חדשנית  מגמה 
על כל התחום הנושק של בריאות האישה )גניקולוגיה, פוריות, הריון ולידה, גיל המעבר, וכו’(. המניע שלי היה 
כפול: מצד אחד ראיתי עוד נשים כמוני המחבבות את הלימוד ואשר מסוגלות לפתוח גמרא ופוסקים, ומנגד ראיתי 
מצוקות קשות וסבל רב של נשים מפאת חוסר ידע מספיק בהלכות טהרת המשפחה ומפאת חוסר כתובת נשית-

הלכתית. יחד הקמנו במדרשת נשמ”ת תוכנית להכשרת יועצות הלכה. מסלול הלימוד מקביל לזה שבכוללים, ואליו 
הוספנו רובד נוסף, לימודי השלמה ברפואת נשים ובתחומים נלווים. לאחר לימוד של שנתיים נבחנות הלומדות על 
ידי ארבעה פוסקי הלכה, ומוסמכות כיועצות הלכה. במקביל הוקמו ערוצי הנגשת הצבור ליועצות ההלכה, הקו 
הפתוח של מדרשת נשמ”ת ואתר האינטרנט. בדרכים אלה התקבלו מעל ל-200,000 ]![ פניות מאז תש”ס. פניות 

אלו משקפות מצבים הלכתיים מורכבים שעימם מתמודדות היועצות בפיקוחם של הרבנים. 
מדוע יועצות הלכה ולא פוסקות הלכה? כבר אמרנו שמבחינה הלכתית אישה יכולה לפסוק. אך “רבים חללים 

הפילה ועצומים כל הרוגיה” ]משלי ז, כו[. ואומרים חז”ל ]סוטה כב. וע”ז יט:[: 
“רבים חללים הפילה”- זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. 

“ועצומים כל הרוגיה”-  זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה. 
שני המצבים הם בלתי נסבלים. הראשון מכשיל את הרבים, והשני מונע מהרבים גישה לעצה ולתבונה אשר עשויות 
לחזק את שמירת המצוות ואת ההתמודדות עם צורכי השעה. לומדות התורה היום נמצאות במסע, ִממצב של “רבים 
חללים הפילה” אל מצב של “עצומים כל הרוגיה”. המסע הזה דורש יראת שמים, שימוש תלמידי חכמים, צניעות 

ולמדנות. 
הכשרת נשים למנהיגות רוחנית לא תבוא מתוך עיסוק בשאלות מגדר אלא מתוך הכשרה שקטה, דרך התמסרות 

ללימוד התורה ולערכיה. 


