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פרק י"ב .פמי יזם פוסטמודר י ,אשה ביהדות.
פמי יזם )מהמילה  ,fémininאישה בצרפתית( – זה אוסף של אידאולוגיות ,ת ועות פוליטיות
וחברתיות אשר מטרתן קידום שוויון ל שים מבחי ה משפטית ,פוליטית ,חברתית ,כלכלית ואישית.
תחילתו של המאבק הפמי יסטי במאה ה 19-ויש לעובדה זו משמעות מיוחדת .זו היתה תקופה של
פריחת הקפיטליזם ,אשר הביא אתו תפיסת חיים חדשה ,סדרי עדיפויות חדשים לעומת העולם
המסורתי .בראש סולם העדיפויות הועמדו הישג והצלחה :להשיג ,להרוויח ,ל צח ,לגלות ,לפע ח!
החברה ההשגית עודדה תחרות ,מה שלא היה בעולם הישן .גם ה שים משכו לתוך המערבולת
התחרותית ורצו להתחרות בגברים .141בחברה תחרותית השוויון הי ו ערך עליון :חייב להיות שוויון
הזדמ ויות ,כדי שכל המתחרים יתחילו מ קודת זי וק שווה ,אחרת התחרות אי ה הוג ת .לעומת
זאת ,בחברה שמטרת קיומה מילוי משימה או תפקיד כלשהו – לא מצא שוויון .להיפך ,תהיה שם
חלוקת תפקידים ,כמו בצבא ,שם יש טבחים וטכ אים ,חיילים קרביים ואפס אים ,טייסים ואלופי
המטכ"ל .כל אחד מהם חיו י ,וכל אחד צריך לעמוד על משמרתו-הוא ולמלא את תפקידו – ולא
יעלה על הדעת לדרוש שוויון.
החברה הקפיטליסטית שהתפתחה באמצע מאה ה ,19-עמדה )לפחות על ה ייר( על המשמר של
שוויון הזדמ ויות ,שמאפשר תחרות חופשית .לכן ,זה רק טבעי ,שבאותו זמן התחיל הגל הראשון
של המאבק הפמי יסטי .גל זה התרכז ,בעיקר ,בתביעה לזכות הבחירה ל שים .כאשר מטרה זו
הושגה במדי ות המערב בתחילת המאה ה ,20-חלה רגיעה מסויימת במאבק .רק בסוף ש ות
השישים של המאה ה 20-הגיע הגל הש י .הוא התחיל בארצות הברית ומשם התפשט לכל מדי ות
המערב וגם לישראל .גל זה היה הרבה יותר רדיקלי מהראשון ,לא רק מצד המטרות ,אלא גם
מבחי ת הרטוריקה ,שכללה ביטוים ,כמו "שחרור האשה מהדיכוי הגברי" וכדו' .רטוריקה לוחמ ית
זו באה מהשפעת אידאולוגיה " או-מרקסיסטית" ,שהיתה אז בשיא פריחתה.
או-מרקסיזם ירש מהמרקסיזם המקורי 142את ההשקפה ,לפיה החברה הא ושית התפתחה תוך
מלחמת מעמדות קבועה .בכל חברה תמיד יש מעמד שולט ,שמ כס לעצמו את העושר ואת הכח,
בעזרתו הוא מדכא את המעמד ה שלט .בעולם העתיק היו אלה אדו ים ועבדים ,בימי בי ים היו אלה
בעלי אחוזות ואיכרים .בעידן המודר י התגלמה מלחמת המעמדות בעימות שבין המעמד השליט
הבורג י ,ששלט על אמצעי הייצור ,ובין מעמד הפועלים .לפי המרקסיזם המקורי ,כל התפתחות
רצי ית באופ י הייצור ,מאפשרת למעמד המדוכא לדרוש שי וי ביחסי הכוחות בין המעמדות .השי וי
המיוחל אמור להגיע לאחר מהפכה ,שתביא את החברה לשלב התפתחותי גבוה יותר.
בתחילת המאה ה ,20-המרקסיסטים צפו שמעמד הפועלים שמ וצל על ידי בעלי ההון יתאחד ויזום
מהפכה ,שבסופה אמצעי הייצור יופקעו מבעלי הון ויהפכו לרכוש משותף של כל הצבור .בכך תיווצר
למעשה חברה חדשה מתקדמת ושוויו ית .מהפכה כעין זו אכן התרחשה ,אבל רק בקיסרות הרוסית;
במערב אירופה ובצפון אמריקה ההתרחשויות עמדו ב יגוד לתחזיות של המרקסיסטים .ראשית,
התפתחות מדי ת הרווחה במערב אירופה תרמה לעלייה ברמת החיים של הפועלים ,הם כבר לא
הרגישו מדוכאים ולכן איבדו את הפוט ציאל המהפכ י שלהם .ש ית ,בש ות החמישים של המאה ה-
 20החלו להגיע למערב ידיעות על המתרחש בברית המועצות .התברר שהמהפכה לא רק שלא
הגשימה את החזון של חברה שויו ית ומשגשגת ,אלא יצרה מדי ת משטרה טוטליטרית ,שהדיכוי
שהפעילה גד אזרחיה עלה על כל מה שהיה בעבר בתולדות העמים .הדיכוי ה וראי ורמת החיים
ה מוכה מאד ,סימ ו באופן ברור ,שה יסיון המרקסיסטי לב ות חברה חדשה ,הסתיים בכשלון אדיר.
כתוצאה מתהליכים אלו ,אי טלקטואלים שמאל ים בארצות המערב ,הגיעו להב ה כי לא יתן
להמשיך ולקבל את התאוריה המרקסיסטית כפשוטה – יש לעשות לה מיתוג מחדש .לכן ,קמה
הת ועה ה או-מרקסיסטית ,שחיפשה מדוכאים חדשים המסוגלים להרים את דגל המהפכה
החברתית ,ש פל מידיו של מעמד הפועלים .הם מצאו את השחורים ,את ה שים ואת בעלי ה טיות
 141כאן טמו ה הסתירה הפ ימית מסוימת :לכאורה הפמי יזם בא לרומם את האשה ,אך למעשה הוא סגד לדמות הגבר הכובש
והמ צח ,ורצה שהאשה תתדמה לגבר.
 142אידאולוגיה ש וסחה על ידי קרל מרקס ,צר לשושלת רב ים מגרמ יה ,אשר הוריו הטבלוהו ל צרות .הוא עסק בפילוסופיה,
כלכלה וסוציולוגיה ו יסח את מסק ות מחקריו בספרו עב קרס "הקפיטל" ,שה יח יסוד לת ועות הקומו יסטיות וסוציאליסטיות.
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המי יות שאי ן מקובלות .ב יגוד לתאוריה היש ה ,בה תפס מקור הכח אצל הבורג ים בעלי אמצעי
הייצור ,לפי התפיסה החדשה ,הכח מצא אצל הגברים הלב ים ,בעלי משפחות ,המקיימים ישואים
רגילים .הם המדכאים ,ואילו השחורים ,ה שים וקהילת להט"ב – הם המדוכאים שצריכים ליזום
מהפכה חברתית על מ ת להביא לשיוויון מגדרי מלא .תפיסה זו הפכה לזרם המרכזי במוסדות
האקדמיים בארצות מערב ,אשר מח כים כבר שלושה דורות ברוח שוויון או-מרקסיסטי ופמי יזם
לוחמ י )לאחרו ה הוקמו באו יברסיטאות רבות מחלקות ל"לימודי מגדר" או "לימודי שים"
שלמעשה משמשות כלים להפצת אידאולוגיה או-מרקסיסטית בין התלמידים(.
כך עבר הגל הש י של הת ועה הפמי יסטית ,ממאבק על זכויות האשה למאבק על שויון מוחלט.
הפמי יסטיות טע ו שגברים ו שים זהים באופן מהותי ורק מוסכמות חברתיות מביאות לכך שב ות
מתח כות לדפוסי הת הגות שית כביכול .הגיע זמן להשתחרר מסטראוטיפים אלו ולהלחם בחסמים
המגבילים את ה שים ולא מאפשרים להן להשתלב בתחומים ש חשבו באופן מסורתי לגבריים ,כמו
פוליטיקה ,צבא וכדו' .במקום לדבר על שיוויון זכויות ,החלו הפמי יסטיות לדבר על זהות מהותית,
להסתייג מכל סיון להצביע על הבדלים טבעיים בין שים לגברים ,ולכ ות בכי ויי ג אי כמו
"שובי יסט" או "סקסיסט" את כל מי שמעיז לדבר על ההבדלים.
ה או-מרקסיזם היווה קרקע פוריה גם לצמיחת "פוליטיקת הזהויות" .בתפיסה זו המחשבות,
האמו ות והעמדות של אדם לא ובעות מהכרעות הערכיות שלו ,אלא אך ורק מהשתיכותו לאחת
הקבוצות : 143אם הוא גבר לבן ,העמדות שלו יתאימו לאידאולוגיה של הקבוצה השלטת של גברים
לב ים )הם "הבחורים הרעים"( ,ואילו עמדות של שחומי העור או של שים )"בחורים טובים"(
ובעות מהשתיכותם לקבוצות המדוכאות .בהשפעת תפיסה זו החברה במאה ה 21-מתיחסת לא
לאישיותו של אדם אלא רק להשתייכותו למגזר מסוים או לקבוצה מסוימת .זו גם הסיבה לכך שגוף
או ארגון שאין בו ייצוג הולם ל שים חוטף ביקורת קטל ית ,שהרי לא יעלה על הדעת שרוב הגברים
בחרו לתפקידם בגלל הכישורים שלהם .לא ,הם בחרו בגלל שהם גברים ,ב י המעמד השולט!
וכאשר פקידה כלשהי חוטפת ביקורת על תיפקודה הלקוי ,היא טוע ת שמת פלים עליה בגלל שהיא
אשה!
היום ,כאשר גבר פרוץ פוגע באשה ,לא אומרים שהסיבה היא הפריצות שלו או חי וך מתיר י שהוא
קבל .לא ,הסיבה היא בכך שהוא גבר ,בן למעמד השליט שמרשה לעצמו פגיעה ב שים חסרות ישע.
ואם רואים שהחברה של ו לא מזדעזעת ממקרי הפגיעה ,הרי זה לא מפ י שהיא חברה מתיר ית
ומופקרת ,אלא מפ י שהיא שלטת על ידי גברים ועל כן היא מפגי ה יחס סלח י לפגיעה ב שים.

האם בעי י התורה יש זהות מהותית בין גברים ל שים?
א׳ .עזר כ גדו
ויאמר יקוק אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו:
בראשית פרק ב פסוק יח
מה פירוש עזר "כ גדו"? הרי העוזר אמור להיות בעדי ולא גדי – שאלה עתיקה זו שאלה עוד בימי
חז"ל וזכתה לתשובות רבות .המדרש רואה כאן  2אלטר טיבות :או עזר או כ גדו" .אם זכה עזר,
ואם לאו כ גדו" )בראשית רבה פרשה י"ז( .אך ר.ש.ר .הירש )שחי בזמן הגל הראשון של פמי יזם(
אומר שלא מוכרחים להעמיד את ה"עזר" מול "כ גדו":
ב׳ .האשה היא לצדו של האיש ,מקבילה לו ועומדת בשורה אחת עמו
בריאת האשה  -כבריאת האדם בשעתו :כדרך שהעולם המתין וציפה להשלמתו - ,עד שה'
הודיעו על נזר הבריאה ,כן הדבר גם כאן ,בבריאת האשה .הנה האדם כבר נברא; מסביבו פרח
 143גם כאן לכאורה יש פער שלא יתן לגישור בין עמדה אי דיבידואליסטית קיצו ית של פוסטמודר יזם ובין קולקטיביזם של או-
מרקסיזם ,ואעפ"כ שתי התפיסות משלימות זו את זו בהשקפה של שמאל רדיקלי במערב וגם בישראל ,וכבר ראי ו לא פעם שהתודעה
הפוסטמודר ית אי ה בהלת מסתירות הפ ימיות.

164

יהדות בעידן המודר י והפוסטמודר י

גן עדן ביופיו; ואף על פי כן לא אמר ה' "כי טוב!" אין הוא אומר" :לא טוב לאדם היותו לבדו",
אלא" :לא טוב היות האדם לבדו" :כל עוד האדם לבדו ,עדיין העולם שרוי בלא טוב .תכלית
השלמות ,שהארץ תשיג בזכותו ,לא תושג בשלמות ,כל עוד הוא לבדו .השלמת הטוב היא
האשה ,ולא האיש; ורק משנברא האשה הושלם הטוב  -לאדם וליקום כולו .וכך הורו רבותינו:
אין אדם נקרא "אדם" אלא בזכות אשתו; ורק שניהם כאחד קרויים "אדם" )יבמות סג ע"א(.
התפקיד הוא רב מכוחו של אחד ,ויש צורך לחלקו לשנים .משום כך נתווספה האשה אל האיש,
למען ימלאו בשלמות את ייעוד האדם .ואשה זו תהא "עזר כנגדו" .גם מבט שטחי יגלה ,שביטוי
זה מביע את כל כבוד האשה .אין כאן כל רמז ליחס מיני .האשה העמדה בתחום פעילות האיש;
שם היא חסרה ,ושם תהא "עזר כנגדו" .ו"עזר כנגדו" איננו מביע שעבוד ,אלא שויון גמור
ועצמאות שוה .האשה היא "כנגדו" ,לצדו של האיש ,מקבילה לו ,בשורה אחת ,וכו':
האשה נוטלת חלק מן החובות ,הכלולות בתפקיד האדם; כך יוכל האיש למלא ביתר שלמות
את החובות שעדיין נותרו לו .אך לשם כך יש צורך ,שה"עזר" יהא "כנגדו"  -לא "עמו" :אל יפעל
עמו במקום אחד ,אלא יפעל כנגדו במקום אחר ,בשורה אחת ממולו .אילו היה העזר נוצר
בדמות איש ,היו מוטלות עליו כל חובות האיש ,ואף הוא היה זקוק ל"עזר" .משום כך הוא נוצר
כאשה; האשה עומדת בצד האיש ,לא עמו ולא תחתיו; היא פועלת "כנגדו" ,בשורה אחת
ובנקודה אחרת .כל אחד יפעל בתחום המיוחד לו ,וכך ישלימו זה את זו.
רש"ר הירש שם


"עזר כ גדו" אי ו מביע שעבוד ,אלא שויון גמור ועצמאות שוה .האשה עומדת בצד האיש,
לא עמו ולא תחתיו.



"העזר" צריך להיות "כ גדו"  -לא "עמו" כדי שיפעל כ גדו במקום אחר ,בשורה אחת
ממולו .אם "עזר" היה וצר זהה לגבר לא היה עוזר לו כלום .האשה וצרה עם תכו ות
שו ות מגבר ,כדי שתקח על עצמה משימות שגבר יתקשה לבצע .כל אחד יפעל בתחום
המיוחד לו ,וכך ישלימו זה את זו.

על ההבדלים המהותיים בין גבר לאשה – אפשר לכתוב על כך רבות .144די לקרוא את הספר של חוקר
אמריקאי ג'ון גריי "גברים ממאדים ו שים מ וגה" ,בו הוא מציג את ההבדלים הרבים בין שים
לגברים; רבים כ"כ שאפשר לראות בהם יצורים מכוכבי לכת שו ים .וכבר הובאו כאן דברי חז"ל:
"אמר רב יוסף קסבר עולא שים עם בפ י עצמן הן" )שבת דף סב עמוד א(.
ובכן ,יש הבדלים רבים בין גברים ל שים ,ומה הסיבה לקיומם של כל ההבדלים האלה? הרב הירש
הסביר בטוב טעם שכדי להיות "עזר כ גדו" האישה חייבת להיות שו ה מגבר.
אך עדיין יש מקום לשאלה ,מדוע התורה בוחרת להגדיר את היחס של אישה אל הגבר כעזר; למה
לא לומר פשוט שהם צריכים לקיים יחסים שווים של תי ה וקבלה?
מערכת יחסים בין העוזר ל עזר ,לרוב מתקיימת בין א שים במעמד לא שוויו י :השר והעוזר שלו,
עקרת בית והעוזרת שלה ,המעסיק ועובד שלו וכו' וכו' .עם זאת ,הקשר יכול להיות גם הפוך ,כגון
כאשר הורה עוזר לילד להתלבש ,רופא עוזר למטופל שלו ,מורה עוזר לתלמידיו .לכן ,העובדה
שמישהו מוגדר כעוזר ,כשלעצמה אי ה אי דיקציה למעמדו ה חות כלפי ה עזר .העוזר יכול להיות
במעמד חות ,אך גם במעמד עליון או שווה.
ואם חפש ,היכן מופיע שורש 'עזר' בתורה ,פרט ל"עזר כ גדו" ,מצא אותו להפתעת ו אך ורק כלפי
הקב"ה ביחסו לישראל.
" ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצל י מחרב פרעה" )שמות פרק יח(.
" וזאת ליהודה ויאמר שמע יה' קול יהודה ואל עמו תביא ו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה" )דברים
פרק לג(.
 144פרויד כתב פעם ש השאלה המורכבת ביותר שהוא לא מצא עליה תשובה במשך  30ש ות מחקריו היא :איך להבין ,מה הוא רצו ה
של אשה.
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" אשריך ישראל מי כמוך עם ושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על
במותימו תדרך" )דברים פרק לג(.
א"כ ,בתורה ,מהות התפקיד של עוזר היא להתדמות לקב"ה וללכת בדרכיו :מה הוא עוזר ,אף את
עוזרת! ובאמת ,האישה וצרה עם רצון אדיר לעזור לזולת ,וזה מה שמאפיין אותה לעומת הגבר,
שיש לו רצון פ ימי להזדקק לעזרה ולקבלה .הביטוי הבולט ביותר של יכולת האשה להע יק עזרה
היא הריון וה קה.
כפי שהסבר ו ,היהדות אי ה דוגלת בשוויון מוחלט ובחברה הומוג ית ,שבה אין חלוקת תפקידים
בהתאם ל תו ים שו ים של א שיה .חברה שמטרת קיומה במילוי משימה ,חייבת לקדם חלוקת
תפקידים .כך גם עם ישראל ש וצר עבור משימה כבירה של עבודת ה' )"עם זו יצרתי לי תהלתי
יספרו"( ,מחולק לישראלים ,לויים וכה ים ,שים וגברים כדי שכל אחד יעמוד על משמרתו .וכל אחד
באשר הוא ,ראוי ליחס של כבוד אם הוא עושה אמ ה את התפקיד שהטיל עליו בורא עולם .זה
שויון אמיתי ,וכדי להגיע אליו ,ה שים לא חייבות להדמות לגברים ולהתחרות עמהם על תפקידיהם.
ג׳.

הכל לפי מעשיו של אדם...

ודבורה אשה נביאה מה טיבה של דבורה שנתנבאת על ישראל ושפטה אותם ,והלא פינחס בן
אלעזר עומד! מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ בין גוי בין ישראל בין איש בין אשה בין
עבד בין שפחה הכל לפי מעשיו של אדם רוח הקדש שורה עליו ,תנא דבי אליהו אמרו בעלה
של דבורה עם הארץ היה א"ל בוא ואעשה לך פתילות ולך לבית המקדש שבשילה אז יהיה
חלקך בין הכשרים שבהם ותבא לחיי העולם הבא ,והיא עושה פתילות והוא מוליך לבית
המקדש ,וכו' והיא מתבוננת ועושה פתילות עבות כדי שיהא אורן מרובה והקב"ה בוחן לבות
וכליות אמר לה דבורה את נתכוונת להרבות אורי אף אני ארבה אורך ביהודה ובירושלים כנגד
י"ב שבטים ,מי זכה לו ללפידות שיהא חלקו עם הכשרים ויבא לחיי העולם הבא? הוי אומר
דבורה אשתו ,עליה נאמר חכמות נשים בנתה ביתה ,ועל איזבל בת אתבעל נאמר ואולת בידיה
תהרסנו:
ילקוט שמעו י שופטים רמז מב
דבורה ,אשת לפידות לא זכתה לדרגה גבוהה ,לא מבחי ה חברתית ,ולא מבחי ה רוח ית :היא היתה
אשתו של אדם שאי ו כהן ואי ו לוי ,וגם אי ו תלמיד חכם ,כך שאי ה יכולה להת חם בכך שהיא
תומכת בבעלה הלומד תורה .אשת עם הארץ זו ,לא עוסקת בדברים גדולים ו שגבים ,היא עוסקת
בשלה ,בדרגתה הצ ועה ,אבל את תפקידה היא מבצעת בהצטיי ות פלאה .היא לא יכולה לעודד את
בעלה ללימוד תורה )כמו רחל ,אשת רבי עקיבא( ,אבל היא מחפשת דברים אחרים ,בהם היא יכולה
לקדם אותו" :אעשה לך פתילות ולך לבית המקדש שבשילה אז יהיה חלקך בין הכשרים".
"היא מתבו ת ועושה פתילות עבות כדי שיהא אורן מרובה" – היא מחפשת ומבקשת דרכים לעשות
יותר חת רוח להקב"ה ככל האפשר – ומצליחה .מתברר שגדלות אמיתית אי ה תלויה בדרגות
גבוהות או במעשים גדולים .היא מצאת גם במעשים קט ים ,וכל אחד במדרגה שלו יכול להגיע
לגדולה .וכך היה לדבורה אשר בשכר מעשיה הגיעה ל בואה ,שהיא שיא השלמות של בן אדם; היא
זכתה גם לשפוט את ישראל בחיי גדול הדור ,פי חס ,ע ק שבע קים – והכל בא לה על ידי שהצטיי ה
במעשים הקט ים ובשאיפה לעשות את תפקידה על צד היותר טוב.
וכן גם גוי – אם אי ו מתלו ן ,למה צטוה רק שבע מצוות ולמה לא מתירים לו ללמוד תורה – אלא
עוסק בשבע מצוות שלו ומחפש איך לקיימן בצורה הטובה ביותר – בעי י הקב"ה ,הבוחן כליות ולב,
גם הוא חשב לאדם גדול במדרגה שלו )למרות שלצערי ו ,אחדים מב י ישראל יכולים לזלזל בו(.
ד׳ .למה לא היית אתה?
אם יאמרו לי בעולם האמת זושא ,למה לא היית כמו משה רבנו? לא אתיירא כלל ,וכי אפשר
לדמות אותי למשה רבנו? ממה אני כן מתיירא  -כשיאמרו לי זושא ,למה לא היית זושא?
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רבי זושא מא יפולי
לא כולם יכולים להגיע לתוב ה שמתגלית במדרש ובדברי רבי זושא ,לכן כבר בשחר ההיסטוריה היו
בישראל חסידי השויון המזויף ,שהת גדו לסדר הקיים בעם:
ה׳ .קרח ועדתו יסו למרוד גד חלוקת התפקידים בעם ישראל:
כל העדה כלם קדשים ובתוכם יקוק ומדוע תתנשאו על קהל ה'
רש"י :כלם קדושים  -כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה ,ומדוע תתנשאו  -אם לקחת אתה מלכות לא היה
לך לברר לאחיך כהונה ,לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנכי ה' אלהיך )שמות כ ב( ,כל העדה שמעו:

במדבר ט"ז
חלוקה כו ה ,בהתאם לסגולותיו של כל אחד ואחד ,יוצרת אחדות אמיתית בעם ,כאשר כל אחד עם
אופיו הייחודי מצטרף למכלול שלם .אבל אידאולוגיה שוויו ית ,כמו של קרח ,יצרה רק מחלוקת
ופילוג ,וכבר אמרו חז"ל שמחלוקת קרח ועדתו אין סופה להתקיים :אם ח"ו היו חסידי השווין
מצליחים להפיל את משה ,היו ממשיכים לריב אחד עם הש י ,ולא היה סוף לדבר.
ו׳.

הסטרא אחרא תמיד מתחילה מסיסמאות שוויון ואחדות ומסיימת במלחמות

הסטרא אחרא שרי בחיבורא וסיים בפירודא ,הסטרא דקדושה שרי בפירודא וסיים בחיבורא.
זוהר ,משפטים צ"ה ,א
למעשה ,אין בעולם ש י א שים שהי ם זהים לחלוטין .תמיד יש הבדלים בין א שים באי טליג ציה,
בכישרון ,בתכו ות אופי; יש ם הבדלים פיזיים וגם רגשיים .חברה שמאלצת כה להתגיס לחיל
הרגלים בשם השויון ,או קובעת שגאון ובעל פיגור שכלי חייבים לקבל אותה השכלה בדיוק ,או
מחייבת מיסוי שווה לעשירים ולע יים – היא חברה אכזרית.
ז׳.

התכחשות להבדלים – זו אכזריות:

את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך  -אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן שהיו
מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים.
עין יעקב :שכל אחד יפה לו אמנותו בפניו.

מסכת סוטה דף י"א ע"ב
חכם אחד אמר" :אי-שוויון הגדול יותר – זה יחס שווה לא שים בלתי שווים" .השכל הישר מבין
ש כה לא צריך להתגייס לחי"ר; חולה לב זכאי לסיוע רפואי במידה מרובה לעומת אדם בריא; צריך
לעזור לגאון לקבל השכלה גבוהה במתמטיקה מופשטת ,ואילו לאדם בעל מ ת משכל של  70צריך
לעזור לקבל השכלה ככל שהוא מסוגל להשיג ,אבל לא ל סות בכח להשוות בי ו ובין הגאון .זהו
עיקרון של שוויון הזדמ ויות :לתת לכל אחד אפשרות לפתח את הכשרו ות אשר ח ן לו הבורא
ולהגיע למה שהוא מסוגל .זו היא גם גישה תור ית :אין שום דבר פסול בכך שאדם מבקש התחשבות
בתכו ות היחודיות ובמגבלות שלו ,אולם מטרת המבקש לא צריכה להיות שוויון בי ו לבין שאר
א שים .המטרה ה כו ה היא למצוא את הדרך ,בה הוא יכול לממש את הפוט ציאל הייחודי שלו ,בלי
להעיף מבטי ק אה על כשרו ות ויכולות של אחרים.
אולם גישה זו כבר לא מקובלת במאה  .21בעידן הפוסטמודר י ,ערך השוויון מתפרש באופן קיצו י:
אין להסתפק בשוויון הזדמ ויות .החברה חייבת לפצות א שים על מזלם הרע ובכך ל טרל את כל
ההבדלים מצד כישרון ,בריאות ומזל .דרישה זו עולה בק ה אחד עם התפיסה הפוסטמודר ית :אם
אין לשום אדם זהות יחודית המבדילה אותו מאחרים ,או תפקיד יחודי בחיים ,אין שום סיבה
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שאחד יקבל יותר כישרון ,והש י פחות! אין שום הצדקה לאי-שוויון ,כיון ששום אדם אי ו שו ה
במהותו מאדם אחר!
הגישה החדשה מקרי ה גם על יחסי שים וגברים :היום במדי ת ישראל אשה יכולה לשרת ביחידה
קרבית שהייתה מיועדת בעבר לגברים בלבד ,משום שזו זכותה .ואם יתברר שהיא תתקשה לעמוד
בעומס האימו ים ,הפתרון שמתקבל על דעת הקהל היום ,שרמת האימו ים צריכה להקבע על פי
היכולת של כל אלו שזכאים להשתתף בהם .במילים אחרות ,עקרון השוויון קודם לצרכים מבצעיים
של הצבא ,וכל שכן לשאר ערכים מוסריים וחברתיים.

פמי יזם פוסטמודר י
הפוסטמודר יזם ,שהכריז על "מותו של סובייקט" )ראה בפרק הקודם( הת ער מהכרה ב'א י' כישות
אוטו ומית ,ואי ו מאמין בקיום זהות עצמית ,אות טית ,קבועה ויציבה .הוא רואה בכל זהות ,תוצר
של הב יה חברתית ,ובעצם כופר בזהות .במלים פשוטות ,לפי הוגי דעות פוסטמודר יים ,אדם רואה
את עצמו כפי שהחברה רואה אותו וכפי שהיא מח כת אותו בעזרת מושגי השפה המדוברת.
לשיטתם לא קיימת זהות יציבה של גבר או אישה .היטיבה להגדיר זאת הסופרת הפמי יסטית מהגל
הש י ,סימון דה בובאר ,בספרה "המין הש י"" :אישה אי ה ולדת אישה ,היא הפכת אישה".
לפי התפיסה הפוסטמודר ית ,גברים ו שים ולדים שווים ,משום שהבדלים ביולוגיים בי יהם לא
קובעים שום דבר לגבי מ טליות ,הת הגות וזהות .אבל החברה ,מח כת את אלו שמבחי ה ביולוגית
ולדו כ שים ,להת הגות שית ,כפי שהיא מקובלת באותה חברה .כון שבכל החברות יש לגברים
ול שים מקומות מוגדרים בתא המשפחתי ויש גם חלוקת תפקידים ,אבל ההגות הפוסטמודר ית
אי ה מעלה על הדעת שיש בזה משהו טבעי .אין שום מהויות טבעיות בעולם ,יש רק תהליך חברתי,
אשר יוצר את החלוקה בגיל הילדות ,כאשר מרגילים את הב ות לשחק בבובות והב ים מורגלים
לשחק בחיילים וכלי רכב .145באופן זה מקבלת האשה תכו ות שיות ,כביכול ,שלאמיתו של דבר ,הן
כפויות ואי ן טבעיות.
מאותה סיבה ,המילה "מין" ,שמבטאת זהות ביולוגית של האדם )זכר או קבה( ,התחלפה בשיח
פוסטמודר י במילה "מגדר" ) ,(genderשמגדירה תכו ות שיות ,או גבריות ,כפי שהן תפסות
בחברה .המין הי ו מולד ,ושמוש במילה זו ותן לגיטימציה לתפיסה המסורתית של המשפחה
והחברה ,תפיסה הרואה בשו י הביולוגי בין המי ים ,גורם לחלוקת התפקידים בי יהם .ואילו
המגדר ,הוא התיוג והגדרה של החברה שקובעת את ורמות ההת הגות.
לסיכום ,על פי תפיסות פוסט-מודר יות ,הזהות ה שית למעשה אי ה קיימת ,זו פשוט המצאה.
תוב ה זו השפיעה על הרטוריקה הפמי יסטית של מאה ה ,21-ש מצאת בסתירה עם הפמי יזם של
ש ות השישים של המאה הקודמת .הפמי יזם הישן דיבר על העצמה ה שית ,על הצורך לפרוץ
לתחומים ש חשבו תמיד גבריים ,כמו פוליטיקה ,צבא ובטחון ,להיות שוות לגברים ובעצם להיות
"כמו גברים" .אבל הפמי יזם הפוסטמודר י כבר לא שם דגש על השווין; בשבילו הגבר הפסיק להיות
ורמה ומודל לחיקוי .הוא מבקש לשחרר שים מתפיסה "מהות ית" ,כזו המגדירה את טבען כ תון
מראש וקובעת לפיו את ייעודן בחיים .במלים אחרות ,כיון שלא קיימת זהות שית טבעית ,אזי
אישה יכולה להיות כל דבר .ת ו לכל אישה להחליט לבד ,מהי שיות עבורה! הפמי יסטיות החדשות
מבקשות חירות לממש את עצמן "ולכתוב את סיפור חייהן" ,מבלי שיכוו ו אותן לתפקידים ' שיים'
בלבד.
כך הכ יס הפוסטמודר יזם רוח חדשה לת ועה הפמי יסטית .יש לשים לב גם לצדו הש י של המטבע:
בזמן האחרון ,הוגי דעות רבים מציי ים ,שפירוק הזהויות שהביא למחיקת קטגוריה של "אישה",
לאמיתו של דבר לא השאיר לגיטימציה למאבק הפמי יסטי.

 145מספרים על חוקר אחד שהחליט לבדוק את הטע ה הזאת וכש ולדה לו בת ,לא הרשה לאשתו לתת לה בובות ,ומגיל קטן דחף לה
חיילים ,פטיש ומסמרים .מה היתה הפתעתו ,כשיום אחד חזר הביתה וראה שבתו עטפה את הפטיש בסמיכה ,שמה אותו בעגלה יש ה
ומסבירה לכולם שהיא אמא.
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פמי יזם דתי
בש ות השבעים והשמו ים של המאה ה ,20-קמה הת ועה הפמי יסטית הדתית ,ששמה במרכז את
השוויון בין גברים ל שים בע י י הדת .הראשו ות שפרצו את הדרך היו שים רפורמיות
וקו סרבטיביות ,שדרשו להע יק ל שים חברות בבתי כ סת ,לקרא קדיש ,להיספר במ יין ,לקרוא
בתורה ולהיות רשאיות ליזום גירושין .לאט לאט חלחלו הרעיו ות הפמי יסטיים גם לתוך הקהילה
האורתודוקסית ,בשילוב עם התפיסה הפוסטמודר ית ,ו כון להיום הם כבר הכו שורשים בחלקים
של החברה האורתודוקסית.
ח׳ .ה"א י מאמין" של הפמי יזם הדתי הפוסטמודר י
איננו מוכנות שיגדירו את טבענו ,או שיכוונו אותנו רק למה שיש הסבורים שהוא ייעודנו – להיות
רעיות ואימהות .אנו רוצות לעצב לעצמנו את חיינו הדתיים במסגרת ההלכתית שבה אנחנו מחזיקות.
אישה שבוחרת להיות אם ורעיה – תבורך .אישה שבוחרת להתפתח מבחינה רוחנית דרך לימוד
תורה ,לעבוד את ה' דרך תפילה וקיום מצוות אחרות ,תבורך גם היא ואל ימנעו זאת ממנה .אישה
שרוצה להיות מעורבת יותר בתפילה ,בטקס הנישואין ,לומר קדיש אחר יקיריה וכדומה – תבורך גם
היא .איננו עושות זאת כדי להיות כמו גברים .אנחנו פשוט מבקשות לעבוד את ה' דרך המצוות שעם
ישראל נצטווה בהן ,ולא דרך הפריזמה המצומצמת של התפיסה המהותנית לגבי טבענו המולד
והקבוע מראש.
רבקה לוביץ .הפמי יזם הדתי בישראל – תהליכים ואתגרים בעולם הדתי בתקופת ו

אחת הדוברות הרהוטות של הפמי יזם הדתי ,רבקה לוביץ )שאת מאמרה צטט גם בהמשך( אומרת
בכ ות רבה שהשקפתה יו קת ממקורות חיצו יים" :הפמי יזם הדתי שואב השראה מן הפמי יזם
הכללי" .יחד עם זאת ,יש לפמי יסטיות הדתיות רצון לשלב את ערכים הליברליים והפמי יסטיים
שבהם הן מאמי ות ,עם האמו ה ועם אורח חיים הדתי ,שלתוכו ולדו .המשימה אי ה קלה ,אך גם
אי ה חדשה :תמיד מצאו בעם ישראל א שים ,פתוחים לעולם החיצון ש יסו לשלב את הרעיו ות
ששאבו משם עם היהדות .לא כל מה שאפשר לקלוט בעולם חיצון וגד את התורה .יש רעיו ות,
עליהם אמרו חז"ל" :חכמה בגוים תאמין" .אבל איך תיחס לרעיו ות האופ תיים שאי ם תואמים
את ערכי התורה או מצאים בסתירה להלכה? איך בו ים "ריבוע משולש"? יש רק דרך אחת :או
לשפץ את ההשקפות החדשות ול פות מהן כל דבר שסותר את התורה ,או "לשפץ" )יש שיאמרו
"לזייף"( את התורה :ללחוץ על הרב ים שיגלו גמישות וימצאו פתרו ות יצירתיים שיאפשרו את
השילוב המיוחל .כמובן תמיד יימצאו רב ים שית גדו לזיוף – הם יכו ו "חוגים שמר יים" ,אבל
תמיד יימצאו גם רב ים שיהיו מוכ ים לגלות גמישות.
זה לא סוד שיישומם של הרעיו ות הפמי יסטיים עלול לגרום תופעות שליליות :פירוק המשפחה
והקהילה; יצירת תחרות ומתח בין שים וגברים .ברור גם שרעיו ות האלה ברובם אי ם עולים בק ה
אחד עם דעת תורה ,אז איך אפשר לשלב אותם עם תורה? הפתרון" :פרש ות שית" למקורות
תור יים:
ט׳ .איך להתמודד עם היעדר של הסיפור ה שי במקורות?
נשים שוחות בים הפרשנות וההלכה לעומקו ולרוחבו ,והופכות לכתובת של פסיקה הלכתית לנשים
וגברים הפונים אליהן ורואים בהן סמכות דתית; נערות נותנות דרשה בטקס בת המצווה שלהן; נשים
כותבות מאמרים ותשובות הלכתיות בכתבי עת המקובלים על הציבור הדתי לאומי; ומספר הולך
וגובר של נשים לומדות לרבנות ,נבחנות ומקבלות הסמכה על ידי רבנים גדולי תורה .בעתיד הלא
רחוק ,נשים ילמדו וייבחנו אף לדיינות...
ככל שאנו מעמיקות בלימוד התורה ובשיח ההלכתי ,כך בולט לעינינו החֶ סר וההיעדר של הסיפור
הנשי בשיח הדתי ובמקורות הנמצאים ביסוד עולמנו הרוחני .הרבה כאב כרוך בלימוד דברי חז"ל על
טבען של נשים ומעמדן ,ושתיקתן של דמויות הנשים בסיפורי התורה והמדרשים זועקת לשמים .אין
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ספק שהמקורות הדתיים מספרים את סיפורו של העם היהודי מזווית מבטם של גברים – זה היה
ההקשר החברתי שבתוכו צמחה תרבותנו 146ואי אפשר להתכחש לכך .אך נשים היֹה היו בסיפור
ולכן אחת הפעולות הפמיניסטיות בימינו היא לתת להן קול ,לחלץ אותן מהאנונימיות ,להשלים את
הסיפור על ידי מדרש או פרשנות נשית .פעולה חדשנית זו היא המשך ישיר לפעולה הדרשנית של
חכמינו ,אשר השלימו על ידי מדרש ופרשנות חללים סיפוריים או פתרו בעזרתם קשיים בטקסט...
רבקה לוביץ .הפמי יזם הדתי בישראל – תהליכים ואתגרים בעולם הדתי בתקופת ו

גם בתחום ההלכה – אם דרישות של פמי יזם פוסט-מודר י מת גשות עם ורמות הלכתיות ,צריך
לחפש פתרו ות יצירתיים:
י׳.

"לאחר ש שים תבעו ,רב ים שקלו מחדש את הפסיקה והתירו!"

רבים מהמעשים שנחשבו בעבר כמרחיקי לכת ואסורים נחשבים היום למותרים ,אפילו בעיני
המחמירים .כך למשל בעבר נאסר לימוד תורה לנשים ,147והמציאות בשטח שינתה את הפסיקה ואין
עליה עוררין .גם קריאת מגילה על ידי נשים לנשים נחשבה בעבר למעשה חתרני ואילו היום היא
מקובלת בקהילות רבות ומותרת על ידי רבנים רבים ,וכך גם האיסור לרקוד עם ספרי תורה בשמחת
תורה ,לקרוא בתורה ,לעשות קידוש בסעודת שבת ,לברך על לחם משנה ,לומר קדיש במניין ולכלול
נשים בזימון .כל אלה היו בעבר בלתי מקובלים ואסורים ,ולאחר שנשים תבעו את מקומן ,רבנים
אורתודוקסים שקלו מחדש את הפסיקה ההלכתית והתירו אותם ,אם כי לעתים בהסתייגויות שונות.
זוהי התפתחות מבורכת ,הנעשית בכלים הלכתיים ,מתוך ראיית המציאות והבנת הצורך של ימינו.
רבקה לוביץ .הפמי יזם הדתי בישראל – תהליכים ואתגרים בעולם הדתי בתקופת ו

מה שמפריע מאד לפמי יסטיות הדתיות הוא הפער בין מקומן בעבודה ובחברה ,שם הן תופסות
משרות מכובדות ומשפיעות ,לבין מקומן בבית הכ סת שאמור להיות מרכז החיים של כל שומר
תורה ומצוות.
י״א .מקום ה שים במרחב התפילה
בעולמנו נשים שותפות בכל תחומי החיים – מנהלות מחלקה בבתי חולים ,שופטות ,מנכ"ליות בנקים
מובילים ומשמשות בתפקידי מפתח ציבוריים .אך דווקא במקום המשמעותי ביותר לזהותן היהודית
והדתית ,בבית הכנסת ,הן נדחקות אל מאחורי המחיצה ,חסרות קול ונוכחות .ברוב בתי הכנסת
בישראל אישה לא נושאת דבר תורה ,לא יכולה לנשק את ספר התורה העובר בין גברים בלבד ,יש
בתי כנסת שמבקשים מנשים לא להרים את קולן בעת השירה בתפילה...
אנחנו שואפות ליצור הרמוניה בין זהותנו בחברה הכללית ובבית הכנסת ,לממש את עבודת ה' שלנו
ולאפשר לנו לתת לה ביטוי במקום המרכזי ביותר שלה .איננו מתנגדות למחיצה אך מדוע עלינו
לשבת מאחור ,להיות בלתי נראות ובלתי נשמעות? מחיצה יכולה להפריד ולא להסתיר ,להיות מכבדת
ולא מפלה ,אם היא מחלקת באופן שווה את חלל בית הכנסת ,כך שגם בתפילה שמרנית לחלוטין,
נשים יחושו שהן חלק מהציבור המתפלל ולא צופות במתרחש מהיציע.
רבקה לוביץ .הפמי יזם הדתי בישראל – תהליכים ואתגרים בעולם הדתי בתקופת ו

אפשר להבין את ההרגשה הלא וחה של מ כ"לית ,ש אלצת להסתתר מאחורי המחיצה בירכתי בית
כ סת ,אבל במבט האמת ,זה הבל .הרי בעי י התורה יש רק דבר אחד חשוב באמת – זו התקרבות אל
הקב"ה ,וכל שאר הדברים :עבודה ,הצלחה ,מימוש עצמי ,מעמד חברתי – ערכם פעוט .במבט
האמת ,אי אפשר לומר שלאדם המתפר ס משטיפת כלים במסעדה יש פחות הזדמ ויות להתקרב אל
בורא עולם מאשר למ כ"ל ב ק או לרב עוטה פראק מהודר ודורש על בימת בית הכ סת .זה כון גם
 146לתומ ו חשב ו שתורה ה צחית ית ה בסי י מידי בורא עולם ולא צמחה מתוך תרבות ו...
 147חזר ו על כל התורה ולא מצא ו איסור כזה .ה ושא של לימוד התורה ל שים יידון בהרחבה בהמשך.
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ל שים :מה שחשוב באמת זו תפילה זכה וכ ה ,העמידה פ ים אל פ ים מול בורא עולם ,וזה יכול
להיות בעזרת שים בדיוק כמו בעזרת גברים .ב וגע לשכר של מצוות תפילה והתקרבות אל הקב"ה,
עיקרון של שוויון הזדמ ויות שמר ללא ספק.
הקשר בין השיח הפוסטמודר י לפמי יזם דתי דוחף את ציגותיו להכ ס לסוגיות ,שאין להן כל קשר
למאבק הפמי יסטי:
י״ב .קהילה דתית מחבקת
כאידאולוגיה ,הפמיניזם הדתי מכבד כל אדם המבקש לחסות בצל האמונה ,מבלי לבדוק בציציותיו
ומבלי להדירו לשולי החיים הדתיים' .הנורמה' שקבעה כי משפחה מורכבת מאבא ,אמא וילדים,
התערערה וכיום יש יותר ויותר משפחות 'אחרות' המבקשות להיות חלק מהקהילה הדתית :בנים
ובנות שנמשכים אל בני מינם אך אינם רוצים לנטוש את אורח חייהם הדתי ואת הקהילה שבה גדלו...
כמי שחשו על בשרן הדרה והשתקה ,איננו יכולות להתכחש להם ולדחות אותם – מי אנחנו כי נשפוט
מה נכון ומה לא נכון בעיני ה'? תפקידנו הוא לחבק ולהכיל ,...הפניית עורף לבני הקהילה הלהט"בית
שבתוכנו משמעה הוצאתם אל מחוץ לחברה הדתית ,גרימת סבל ובושה לבני משפחותיהם ,וגזר דין
של אומללות למשך חייהם.
מתוך מחויבות זו אנו נזקקים לתת תשובות ולהתמודד עם השאלות ההלכתיות והחברתיות שמציאות
זו מולידה :רווקות מבקשות לטבול במקווה; אם יחידנית מבקשת לשבת ליד בנה בבית הכנסת כדי
לחנכו לתפילה בציבור; זוג חד-מיני מבקש ליצוק קדושה בזוגיות שלו; בחורה טרנסג'נדרית מתקשה
להיכנס לבית כנסת מחשש שלא יתנו לה לשבת בעזרת הנשים...
רבקה לוביץ .הפמי יזם הדתי בישראל – תהליכים ואתגרים בעולם הדתי בתקופת ו

"ליצוק קדושה בזוגיות של זוג חד-מי י" ,למרות שעל פי התורה ,ב י זוג כזה חייבים מיתה !...אחד
הרב ים מהדור הקודם הציע רעיון עוד יותר מהפכ י :אתה שואף לקדושה – לך לבית כ סת ,תוציא
ספר תורה מארון הקודש ,תתכרבל בו ולך לישון שם .תשכב על קדושה ,תתכסה בקדושה ,כולך
תהיה קדוש!
ואם כבר רוצים לחבק ולהכיל ,למה לא לחבק את הג ב שרוצה לתרום כספי מעשר שלו לבית הכ סת
או לפדופיל שרוצה לארגן חברת תהילים לילדי כתות ג-ו?

אשה ביהדות – פטור ממצוות עשה שהזמן גרמה
עוד בש ת  ,1976בתחילת הת ועה הפמי יסטית בארצות הברית דרש לע ין גדול הפוסקים
באמריקה ,הגאון רב משה פיי שטיין זצ"ל.
י״ג .התיחסות הלכתית לפמי יזם דתי
בענין התנועה החדשה של נשים השאננות והחשובות בע"ה .י"ח אלול תשל"ו.
הנה בדבר הנשים השאננות והחשובות אשר בעניני הנהגות המדינות בעולם הן גם כן
מהלוחמות יחד עם התנועה כזו עם הנשים הלוחמות בזה מכל העמים שבעולם ,אבל נשים אלו
שהן שומרות תורה רוצות להכניס מלחמתן גם במה שנוגע לכמה דיני התורה ויש מהן אשר
מתפללות בטלית וכדומה בעוד דברים ,ורוצה שאביע בזה דעתי בעצם הדבר...
והנה ראשית צריך לדעת כי מעיקרי האמונה הטהורה שלנו שכל התורה בין שבכתב בין שבעל
פה ניתנה מהקב"ה בעצמו בהר סיני ע"י משה רבנו ע"ה ואי אפשר לשנות אפילו קוץ אחד לא
להקל ולא להחמיר .אך נצטוינו שכשיש צורך לסיג ולגדר היה חיוב על הסנהדרין וחכמי
התורה לתקן איזה תקנות לאסור איזה דברים וכן לחייב איזה דברים אך בהודעה מרבנן שהוא
לתקנה ולסיג ,ומזמן שנתפזרנו בכל הארצות לית לנו כח זה אלא שיש לחכמים לתקן כל מקום
ומקום איזה תקנה רק למקומם ורק לזמן קצר .וממילא זה שהתורה פטרה ממצות עשה שהזמן
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גרמה הוא מן התורה וגם רבנן לא חייבום כי לא ראו בזה שום צורך לחייבן ואדרבה משמע
שהצורך הוא לפוטרן דוקא מהטעמים שפטרתן תורה ,ולבד טעמי התורה שלא ידוע לסתם
אינשי אף לא לת"ח גדולים ואנו מחוייבין להאמין שאיכא טעמים גדולים לקב"ה נותן התורה
איכא גם טעמים גלוים לכל ,כי סתם נשים בעולם אינם עשירות ועליהן מוטל גידול הילדים
והילדות שהיא מלאכה היותר חשובה להשי"ת ולהתורה ,וכן ברא השי"ת בטבע כל מין ומין
דמבעלי חיים שהנקבות יגדלו את הולדות ואף את מין האדם לא הוציא מן הכלל בזה שגם טבע
הנשים מסוגל יותר לגידול הילדים שמצד זה הקל עליהן שלא לחייבן בלמוד התורה ,ובמצות
עשה שהזמן גרמה ,שלכן אף אם ישתנה סדור החיים בעולם גם לכל הנשים ולעשירות בכל
הזמנים ואף כשאפשר למסור הגידול לאיזה אינשי ונשי כבמדינתנו לא נשתנה דין התורה
ואף לא דין דרבנן ,ולא תועיל שום מלחמה כי אין שום כח לשנות אפילו בהסכם כל העולם
כולו שום דבר ,והנשים שמתעקשות ורוצות ללחום ולשנות הן בחשיבות כופרות בתורה.148
איברא דאיכא רשות לכל אשה לקיים אף המצות שלא חייבתן תורה ויש להם מצוה ושכר על
קיום מצות אלו וגם לשיטת התוס' רשאות גם לברך על המצות וכמנהגנו שמקיימות מצות
שופר ולולב וגם מברכות שא"כ גם על ציצית שייך לאשה שתרצה ללבוש בגד שיהיה בצורה
אחרת מבגדי אנשים אבל יהיה בד' כנפות ולהטיל בו ציצית ולקיים מצוה זו .ורק להניח תפילין
כתבו התוס' עירובין דף צ"ו ע"א ד"ה מיכל דצריך למחות בידן משום דתפילין צריך זריזות
מרובה בגוף נקי ובהיסח הדעת שמטעם זו אף אנשים שמחוייבין בתפילין נמנעין מלהניחם כל
היום אלא רק זמן המועט דתפלה בשחרית ,וכן איפסק ברמ"א או"ח סימן ל"ח סעי' ג' ,וכו' .אבל
פשוט שהוא רק בחשקה נפשה לקיים מצות אף כשלא נצטוותה ,אבל מכיון שאינו לכוונה זו
אלא מצד תורעמותה על השי"ת ועל תורתו אין זה מעשה מצוה כלל אלא אדרבה מעשה
איסור שהאיסור דכפירה שחושבת דשייך שיהיה איזה חלוף בדיני התורה היא עושית גם
במעשה שחמיר.
אגרות משה אורח חיים ח"ד סי' מט


יש הרבה טעמים עלמים לכך ,שתורה פטרה שים ממצוות עשה שהזמן גרמה; גם חכמים
לא ראו טעם לחייבן מדרב ן ,בין היתר משום שבאופן טבעי מוטל עליהן גידול הילדים
שהיא מלאכה היותר חשובה להשי"ת.



כל אשה רשאית לקיים מצוות שלא חייבתן תורה ,ויש לה שכר על קיומן ,ויכולה גם לקיים
מצות ציצית אם תרצה ללבוש בגד שיהיה לו ד' כ פות ,ובת אי שיהיה שו ה בצורתו מבגדי
א שים – כדי לא לעבור על איסור "לא יהיה כלי גבר על אשה".



אשה הרוצה לקיים מצוות שהיא פטורה מהן מתוך תרעומת ,משום שאי ה מוכ ה "שיכוו ו
אותה מלמעלה לתפקידים ' שיים' בלבד" – אין זה מעשה מצוה כלל ויתכן גם שיש בזה
איסור.



במצוות תפילין ,כתבו התוספות ,שיש למחות ביד ה שים שרוצות לה יחן משום שקשה
להזהר בקדושתם ולהשמר מהיסח הדעת ,שמטעם זו אף א שים שמחוייבים בתפילין,
מ עים מלה יחם כל היום )כפי שזה מעיקר הדין( ,אלא מ יחים רק לזמן קצר בתפלת
שחרית.

י״ד .אפילו בעולם הזה ,ההשפעה של שים גדולות מוכרת כשווה לזו של גברים גדולים:
ויצא יעקב מבאר שבע ...

..." 148עיין ברמב"ם פ"ג מתשובה ה"ח דשלשה הן ה קראין כופרין בתורה האומר אף על תיבה אחת שמשה אמרו מפי עצמו ,והכופר
בפירושה שהוא תורה שבעל פה ,והאומר שהוחלף דבר אחד כל אחד משלשה אלו כופר בתורה ודי ם שאין להם חלק לעוה"ב ,ואף
שלשון הרמב"ם הוא האומר שהבורא החליף מצוה זו ,פשוט שהוא לרבותא דאף דאומר שהבורא החליף מצוה זו וכ"ש כשאומר
שהרשות ביד האי שי להחליף ,שג"כ הרי אומר בזה שאין התורה צחית וכל הטעם הוא שהרי מכחיש כמה כתובים המורים שהתורה
צחית כדכתב הכ"מ".
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רש"י :מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה יצא משם
פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה וכן )רות א( ותצא מן המקום האמור בנעמי ורות.

בראשית כ"ח ,י
ט״ו .לע ין הקדושה ,שים שוות לא שים
ושנית צריך לדעת כי אין זה בשביל שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים דלענין
הקדושה שוות לאנשים לענין שייכות החיוב במצות שרק מצד הקדושה דאיכא בישראל הוא
ציווי המצות וגם לנשים נאמרו כל הקראי דקדושה בין תחילת תנאי קבלת התורה והייתם לי
סגולה ואתם תהיו לי גוי קדוש שנאמר לבית יעקב אלו הנשים ותגיד לבני ישראל אלו האנשים,
ובין ואנשי קדש תהיון לי שבמשפטים והייתם קדשים דשמיני וקדשים תהיו והייתם קדשים
שבפ' קדשים וכי עם קדוש אתה לה' שבפ' ראה ובכל מקום שנמצא ענין קדושה דישראל נאמר
גם לנשים ,ולכן גם הנשים מברכות בלשון אשר קדשנו במצותיו כמו האנשים אף על המצות
שלא חייבתן תורה ,וכו'.
אגרות משה אורח חיים ח"ד סי' מט


הקריאה" :ואתם תהיו לי גוי קדוש" אמרה ל"בית יעקב – אלו ה שים" ,ובכל מקום
ש מצא ע ין קדושת ישראל ,זה אמר גם ל שים ,ולכן שים מברכות על המצוות" :אשר
קדש ו במצותיו" ,בדיוק כמו הא שים.

ט״ז .לע ין קדושה מעלת האשה יתירה מן האיש
ולפי שהאב והאם סבת הבן על כן אמר" :איש אמו ואביו תיראו" ,לפי )קידושין ל ב( ששלשה
שותפין יש בו באדם :הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו ,והקדים האם למעלתה כי הקדושה מעלה
יתרה באשה יותר מבאיש ,ואחר האם הזכיר האב שהוא העקר
רבי ו בחיי ויקרא פרק יט
אם בע י י הקדושה ,מעלת ה שים לא פחותה ממעלת הגברים ,מדוע פטרו מלמוד התורה וממצות
שהזמ"ג?
י״ז .לע ין הקדושה שים שוות לא שים
הוא קולא מאיזה טעמי השי"ת שרצה להקל לנשים כדלעיל ולא מצד גריעותא ח"ו ,ובהחיובים
בין איש לאשתו איתא חיוב הכבוד על האיש לאשתו ועל האשה לבעלה בלא שום חלוק ,והרבה
מהנשים שהיו נביאות ויש להן כל דיני נביא שבאנשים ,ובהרבה דברים נשתבחו בין בקראי בין
בדברי חז"ל עוד יותר מלאנשים ,וליכא שום זלזול בכבודן ובכל דבר בזה שנפטרו מלמוד
התורה וממצות שהזמ"ג וליכא כלל שום סבה להתרעם כלל ,וזה יש לכתר"ה להסביר בכל פעם
ופעם ולהיות תקיף וחזק בדעתו שהוא כדיני התורה למחות באלו הנשי שאחר כל זה יעמדו
בדעתן האולת והעקושה שלא לשנות שום דבר ממנהגי ישראל הקדושים.
אגרות משה אורח חיים ח"ד סי' מט
בעל אגרות משה מדגיש ,שפטור שים מלמוד התורה וממצות שהזמ"ג ,לא ובע מזלזול בכבודן ואין
סבה להתרעם עליו .אולם הוא לא מסביר מה הטעם של פטור ,משום שהתורה עצמה לא אומרת ,מה
הטעם ,לכן מ קודת ראיה של הלכה ,כל מה שאפשר לומר הוא" :מאיזה טעמי השי"ת שרצה
להקל" .אולם ייתכן לגשת לשאלה מ קודת ראיה של טעמי המצוות – כאשר הוגי דעות מ סים
למצוא הסברים המתקבלים על הדעת ,מבלי לומר שזאת הסיבה ,שבגללה בורא עולם תן מצוה זו
או אחרת.
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י״ח .מה הוא טעם הפטור של שים ממצות שהזמ"ג?
כבר הזכרנו בפי' פסוק מב ,שנשים פטורות מסוכה .סוכה היא מצוות עשה שהזמן גרמא;
ובדרך כלל נשים פטורות ממצוות אלה .כך הן פטורות ממצוות ציצית ,תפילין ,שופר ,לולב,
סוכה ,ראייה ,חגיגה; יוצאים מכלל זה קידוש ,פסח ,מצה ,שמחה ,הקהל .מספר החריגים הוא
כמעט כמספר הנוהגים על  -פי הכלל .שבת ופסח הן הגדולות שבמצוות היסוד של היהדות,
החוזרות מזמן לזמן; ונשים חייבות בהן  -לא רק מהבחינה השלילית )איסור מלאכה ואיסור
חמץ( ,אלא גם מהבחינה החיובית )קידוש " -זכור"  -בשבת ,קרבן פסח ומצה בפסח( .ואף  -על
 פי שהן פטורות מראייה ומחגיגה ,הרי הן חייבות להשתתף בעליית רגלים  -על  -ידי שלמישמחה )ראה תוספות קידושין לד ע"ב ד"ה אשה( ועל  -ידי הקהל אחת לשמיטה; נמצא ,שפטור
הנשים משאר מצוות עשה שהזמן גרמן איננו יכול להיות תלוי בפחיתותן; כאילו התורה
סבורה ,שאין הן ראויות לקיים אותן מצוות .אלא נראה לנו ,שקרוב מאד לומר כך :התורה לא
חייבה את הנשים במצוות אלה ,מפני שאין הן זקוקות להן .שהרי זה כל עצמן של מצוות עשה
שהזמן גרמן :הן מבטאות אמיתות ,מחשבות ,עקרונות והחלטות על  -ידי מעשים סמליים; והן
מחדשות ערכים אלה מפרק לפרק ,למען נשיב אותם אל ליבנו ונגשים אותם במעשינו ,והתורה
מניחה ,שיש לאשה דביקות יתירה ונאמנות של התלהבות לייעודה; והנסיונות המזומנים לה
בתחום ייעודה  -סכנה מועטת נשקפת לה מהם; משום כך לא היה צורך להטיל עליה את כל
המצוות ,המוטלות על האיש; כי האיש טעון זירוז חוזר ונשנה לנאמנות בקיום ייעודו; ויש צורך
לחזור ולהזהיר אותו מפני כל רפיון במילוי תפקידו .וכך אתה מוצא גם במילה ,שהיא המצוה
המכוננת של עם ישראל :ה' לא ראה לנחוץ להבטיח את בריתו  -במקום המילה  -על  -ידי סמל
נצחי אחר גם בחוג הנשים .וכן אתה מוצא גם במתן תורה )שמות יט ,ג( :ה' פנה אל הנשים
תחילה ובנה על נאמנותן ומסירותן; והעובדה נשתמרה בתודעה הלאומית ועברה מדור לדור:
בכל התעיות והירידות של עמנו הרי בשכר נשים צדקניות זכו ישראל לגאולה; הן ששמרו
וטיפחו את זרע התחייה - .רק פטור הנשים מראייה ומחגיגה מתבאר ,כנראה ,בדרך אחרת :כי
הייצוג הלאומי הפומבי של התורה  -שהוא המזמן את האומה אל המקדש  -הוא בראש
ובראשונה מתפקידי האיש.
רש"ר הירש ויקרא פרק כג פסוק מג


אם הסיבה ש שים פטרו ממצוות עשה שהזמן גרמן מחמת פחיתותן )כאילו התורה סבורה,
שאין הן ראויות לקיים אותן מצוות( ,מדוע הן התחייבו במצוות עשה של שבת ,פסח,
וחייבות להשתתף בעלייה לרגל מחמת שלמי שמחה ומצוות הקהל? הרי גם אלו מצוות עשה
שהזמן גרמן?



מסתבר לומר שתורה לא חייבה את ה שים במצוות אלה ,מפ י שאי ן זקוקות להן.



התורה מ יחה ,שיש לאשה דביקות יתירה ו אמ ות של התלהבות לייעודה; דווקא האיש
טעון זירוז מזמן לזמן ל אמ ות במילוי תפקידו; ויש צורך לחזור ולהזהיר אותו מפ י כל
רפיון.



כך גם במצות מילה ,שהיא המצוה המכו ת של עם ישראל :ה' לא ראה ל חוץ להבטיח את
בריתו  -על ידי איזה סמל אחר גם בחוג ה שים.



את פטור ה שים ממצוות ראייה ומחגיגה ,צריך להסביר בדרך אחרת )שהיא בודאי לא
תמצא חן בעי י פמי יסטיות( :הייצוג הלאומי הפומבי של התורה  -שהוא המביא את
האומה אל המקדש ברגלים  -הוא בראש ובראשו ה מתפקידי האיש.

משל למה הדבר דומה? לש י א שים בש ות ה 50-בחייהם שבאו להתיעץ עם רופא על אורח חיים
בריא .הרופא יעץ לש יהם למעט באכילת פחמימות ובשר שמן ,ולאחד מהם אמר שהוא חייב ללכת
לבריכה .אולי הש י יתרעם ,למה לא חייבו גם אותו לשחות בבריכה? מה הוא חות? למה מזלזלים
בו? הרי התשובה הפשוטה היא ,שרופא אסר לש יהם להרבות בפחמימות ובשר שמן כיון שזה מזיק
לכולם ,הוא גם חייב את הראשון לעשות מעשה :ללכת לבריכה כדי לטפל בבעיות חמורות בגב
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התחתון שלו ,אבל לאדם ש י אין כאבי גב ,הוא לא זקוק לשחיה .וכך יאמר לו הרופא :אם תרצה,
תלך לשחות – זה דבר בריא ומה ה .אבל אתה לא חייב :כיון שאתה יותר בריא מחברך ,אין לך צורך
חיו י בשחיה.
י״ט .מדוע שים פטורות ממצוות תלמוד תורה?
איתא בברכות )דף י"ז( גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים שנאמר נשים
שאננות וגו' אמר ליה רב לר' חייא נשים במה זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנשתא ובאתנויי
גברייהו לבי רבנן ונטרן לגברייהו עד דאתי מבי רבנן ע"כ .הנה מבואר נגלה כי יש לשאול למה
ועל מה גדולה ההבטחה שהבטיח לנשים? ואם שכר הנשים גדול בשביל שמסייעים לבניהם
ולבעליהם לתורה כל שכן היה ראוי להיות יותר גדול שכר אנשים הלומדים אותה .אמנם יש
לך להבין זה ממה שאמר הכתוב שהביא נשים שאננות ,כי האיש במה שהוא גבר איננו בעל
שאנן והשקט מצד התגברותו והתפעלו ,בכן אינם מוכנים גם כן כל כך אל השאנן והמנוחה
הוא העולם הבא שהוא המנוחה בעצמו .אבל הנשים ראויים ומוכנים לה מצד עצמם שאינם
בני פעולה והתעוררות מצד עצם בריאתן ,לפיכך גדולה ההבטחה שהבטיחן הקב"ה יותר מן
האנשים מצד השאנן ושלוה אשר המה מוכנים לו כי זהו חלק הנשים וראויות לזה ביותר.
ובמעט הסיוע שמסייעים לתורה שכרם גדול מאד כאשר כבר הם מוכנים אל השאנן ,וכל המוכן
לדבר מה בנקל ישיגו מצד תכונתו .אבל האנשים צריכים מצד זה שיהיו עמלים וטורחים
בתורה מבלי מנוח לילה ויום ,וזהו גופו ותגיד לבני ישראל דברים הקשין כגידין הוא העמל
הגדול הזה .אמנם לנשים בלשון רכה כי אינם צריכים כל כך ,ואעפ"כ הם ראויים לשכר יותר
גדול עד שלזה גם כן הקדימן הכתוב לאנשים כאמור.149
דרשות המהר"ל  -דרוש על התורה


מדוע כה גדולה ההבטחה שהבטיח הקב"ה ל שים? ואם זה בשכר שמסייעות לב יהם
ולבעליהם ללמוד תורה ,כל שכן היה ראוי ששכרם של גברים הלומדים תורה יהיה יותר
גדול?



האיש ,שמטבעו הוא אגרסיבי 150ומתפעל בקלות ,אי ו מוכן לעולם הבא )שהוא המ וחה(.
אבל שים מטבע בריאתן יותר מוכ ות לחיי עה"ב ,ע"כ ע"י סיוע מועט שמסייעות לתורה ,הן
משיגות את חלקן בע"ה ,משא"כ גברים שזקוקים לעמל התורה כדי להגיע לזה.

שלא עש י אשה  -שעש י כרצו ו
כ׳ .ברכות השחר
תניא היה ר"מ אומר חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום אלו הן שעשאני ישראל שלא עשאני
אשה שלא עשאני בור.
מסכת מ חות דף מג עמוד ב

" 149ועוד היה ראוי להקדימם בשהם ההתחלה והכ ה לתורה ,כי מן זריעת האשה וצר גוף ובשר של הילד כדאיתא ב דה )דף ל"א(
בע ין חלוקת הג' שותפין .וידוע שהגוף הוא הוא ההתחלה וההכ ה לקבל השכל בשהוא חומר זך ודק ,ואי אפשר זולת התחלה זאת
מצד ב י אדם .בכן ה שים כשהם צדק יות הם הם ההתחלה להוליד בן זכות החומר שיהיה מוכן לקבלת שכל התורה ,וזהו באקרויי
ב ייהו לבי כ שתא שהן המוליכות ומכי ות הב ים לכך .וכן באת ויי גברייהו וגו' ,ר"ל כי בהיותה חומר מוכן לכך אזי מתאחדת
ומתקשרת בתורה לגמרי בהשתוקקות היותר פלא עד שמתוך כך מת ויי גברייהו וגם מ טרי להן וכו' .שבהשתוקקות רב מצפין
ומשתוקקין לבעליהן בעלי התורה עד דאתי מבי רב ן ,ומצד החבור ודביקות היותר גדול שיש להם בתורה מצד הכ תם מתאחדין עמם
לגמרי .והוא מה שאמר התם דפלגי ן בהדייהו כי הם מתאחדים עמ ו לגמרי לכן פלגי ן בהדייהו זהו שהקדימן" – מהר"ל שם בהמשך.
 150מחברי ספר ) Brain Sexעמ'  (7מציי ם" :ההבדל הגדול ביותר בין גברים ל שים בהת הגות הוא באגרסיביות )תוקפ ות( הטבעית
של גברים ...הם לא סגלו לעצמם את התוקפ ות כטקטיקה של מאבק בין המי ים .א ח ו לא מלמדים את ב י ו להיות תוקפ יים -
להיפך ,א ח ו מ סים לשווא להאבק עם התופעה .אפילו החוקרים העוי ים ביותר את הרעיון של הבדלים בין המי ים ,מודים שמדובר
בתכו ה גברית אופיי ית ,שאי ה ית ת להסבר על ידי הת יה חברתית".
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ברכת "שעש י כרצו ו" אי ה מוזכרת כאן בגמרא ,ולכאורה היא תשובה לברכתו של איש :הוא מברך
על כך שיש לו מעלה עליה ,שהוא מחוייב בתלמוד תורה ובמצוות עשה שהזמן גרמן .ואישה עו ה לו
באותו ע ין" :שעש י כרצו ו" .מה ביאור הברכה?
כ״א .חז"ל לא חייבו לומר ברכה זו ו שים הגו לומר אותה מעצמן
"בא"י אמ"ה שלא עשאני אשה" – שאינה חייבת במצות עשה שהזמן גרמא ונהגו הנשים לברך
שעשאני כרצונו ואפשר שנוהגים כן שהוא כמי שמצדיק עליו הדין על הרעה.
טור אורח חיים סימן מו
לפי הטור ,ברכה זו ש שים הגו לברך מעצמן )ולכן יש פוסקים שאומרים שאין לברך בשם ומלכות(
– פירושה הוא השלמה של האשה עם חלקה ,שלא התחייבה במצוות עשה שהזמן גרמן .וקצת קשה:
אם ע י ה של ברכה זו להצדיק עליה את הדין ,למה חז"ל לא חייבו שים לברך אותה ,כפי שתק ו,
למשל ,ברכת "דיין האמת"? ועוד ,ברור שהביאור שהובא בטור אי ו עולה בק ה אחד עם הסברים על
סיבת הפטור ממצוות אלו ,שהביאו המהר"ל ורש"ר הירש .איך הם מפרשים את וסח הברכה?
בפירושו לסידור תפילה )וכן בספר חורב( ,מסביר הרש"ר הירש לשיטתו ,שה שים מברכות שעש י
כרצו ו ,משום שמודות על היותן קרובות לתכלית שלהן יותר מא שים ,מאחר שאין להן את
ה סיו ות והקשיים שיש לאיש ,ואצל הבת העיקר הוא שישמרו אותה וגם היא תשמור עצמה שלא
תתקלקל .151אין היא זקוקה לריבוי מצוות כמו הגבר ,ואם רק תתרחק מהשפעות רעות ואדרבה
תתקרב ותראה ה הגות טובות מעובדי ה' ,תתגדל ממילא להיות בעלת יראת שמים ויראת חטא.
אבל איש אי ו כן ,ורק ע"י לימוד התורה שהוא התבלין ליצר ,יתרומם לשבור את יצרו ולתקוע יראת
שמים בליבו ,משא"כ אשה קרובה היא לתכליתה וגם בלי תורה תגיע אליו .152וזוהי הודאת האשה
בכל בוקר ,שעש י כרצו ו ,שהיא בטבע קרובה למה שהקב"ה רוצה ממ ה .ועכשיו מובן באמת,
שברכה זו הגו שים מעצמם כתשובה לברכתו של איש :הוא מודה על המעלה שיש לו עליה בכך
שהוא מצווה בתלמוד תורה ובמצוות עשה שהזמן גרמן .והיא מברכת על המעלה שיש לה עליו,
שהיא אי ה זקוקה למצוות אלו כדי להגיע לתכליתה ולזכות בעולם הבא.

שים ותלמוד תורה
כ״ב .אשה שלמדה תורה ,יש לה שכר
אשה שלמדה תורה ,יש לה שכר ,אבל אינו כשכר האיש ,מפני שלא נצטווית ,וכל העושה דבר
שאינו מצווה עליו ,אין שכרו כשכר המצווה שעשה אלא פחות ממנו.
רמב"ם ,הלכות תלמוד תרה ,פרק א' הלכה י"ג
מקור דברי הרמב"ם במסכת סוטה ,שם המש ה אומרת על סוטה ש בדקה ע"י המים ,שאע"פ
שבאמת היא חטאה ,לא בהכרח שתמות מיד:

 151שמירה מקלקול – זה ע י ם של מצוות לא תעשה ,ש שים חייבות בהן כמו גברים.
 152אחד הק אים מתח ביקורת על אחד מספרי הוצאת ארטסקרול שהביא פירוש זה )בלי להזכיר את המקור( וכתב שמחברו מסלף
את התורה כדי למצוא חן בעי י שים מודר יות – וכ ראה לא ידע שהמקור הוא בדברי רש"ר הירש ומהר"ל .ואולי לדעתו ,גם הם רצו
למצוא חן בעי י שים? ואם במהר"ל עסקי ן ,כדי להעיר שיש המקשים מדבריו בתפארת ישראל )פרק כ"ח( שם הוא מבאר את
הפסוק" :כה תאמר לבית יעקב"  -אלו ה שים ,ועו ה על השאלה ,למה ול שים תחלה " :הם ראשון לקבל יותר מן הא שים ,כי הקרוב
אל החומר הוא מקבל ,כאשר ידוע ,כי החומר מוכן לקבלה ,...וה שים הם חומריים ביותר ,ולכך הם מוכ ים אל הקבלה .ובשביל זה
סדר הע ין ותן כי אשר הוא ממהר לקבל ,הוא יותר קודם ממי שהוא מאחר ,לכך הקדים ה שים תחלה .וזה שאמר שהם 'מזרזות
במצות' ,דהיי ו שמקבלים המצות עליהן" .האין כאן סתירה? מצד אחד ,יותר קרובות לעולם הבא ,ומצד ש י" ,חומריים ביותר"?!
השאלה ובעת מחוסר הב ה בלשו ו של מהר"ל ,כאילו כוו תו לומר ש שים קרובות לטבע הגשמי יותר מא שים .אבל מהר"ל מדבר
במושגים הפילוסופיים של "חומר וצורה" ,שמקורם בדברי הרמב"ם ועוד ראשו ים .יש ה מציאות סתמית ובלתי-מוגדרת ,שאין לה,
כשהיא לעצמה ,מציאות בפועל ,אלא רק מציאות בכוח – זה חומר .החומר מוכן לקבל צורה שמשלימה אותו ובכך הוא הפך
למציאות בפועל .צורה – זה אופן בו השכל של ו קולט את מהות הפ ימית של דבר ותכלית קיומו .האשה שהיא כחומר ,משתוקקת
לקבל את התוכן מן האיש שמשפיע ,וע"י השפעתו וצרת אחדות שיוצאת מן הכח אל הפועל .לכן בקבלת התורה שים היו ראשו ות,
שהכל מתחיל מן החומר המשתוקק לקבל צורה.
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כ״ג .זכות תולה לה
אם יש לה זכות היתה תולה לה )את מיתתה למשך זמן( יש זכות תולה שנה אחת יש זכות תולה
ב' שנים יש זכות תולה ג' שנים .מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה שאם תשתה
תדע שהזכות תולה לה .ר"א אומר כל המלמד בתו תורה לומדה תפלות.
מסכת סוטה דף כ עמוד א
הגמרא בהמשך מבקשת לברר את דברי המש ה:
כ״ד .איזו זכות יכולה לעכב את העו ש?
זכות דמאי )מגינה כל כך(? אילימא זכות דתורה הא אינה מצווה ועושה היא )דכתיב ולמדתם אותם
את בניכם ולא את בנותיכם ,ואין שכרה גדול כמו שכרו של איש המצווה ועושה( אלא זכות דמצוה! זכות

דמצוה מי מגנא כולי האי וכו'? אמר רבא תורה בעידנא דעסיק בה מגנא )מיסורים( ומצלא
)מיצה"ר( בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא מצוה בין בעידנא דעסיק בה בין
בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא .רבינא אמר לעולם זכות תורה ודקאמרת
אינה מצווה ועושה ,נהי דפקודי לא מפקדא באגרא דמקרין ומתניין בנייהו ונטרן להו לגברייהו
עד דאתו מבי מדרשא )לא שעוסקת בתורה אלא שטורחת בבנה ובבעלה שיעסקו( מי לא פלגאן
בהדייהו?!
מסכת סוטה כ"א ע"א
ראי ו במש ה מחלוקת בין בן עזאי שאמר" :חייב אדם ללמד את בתו תורה" ובין ר"א שאמר" :כל
המלמד בתו תורה לומדה תפלות" .הגמרא מבקשת לברר את דעתו של רבי אליעזר:
כ״ה .האם ראוי ללמד בתו תורה?
רבי אליעזר אומר כל המלמד את בתו תורה מלמדה תיפלות וכו' :תיפלות סלקא דעתך )וכי תורה
תיפלות קרא לה(? אלא אימא כאילו למדה תיפלות )רש"י :שמתוכה היא מבינה ערמומית ועושה דבריה
בהצנע( .אמר רבי אבהו מאי טעמא דר"א דכתיב )משלי ח'( אני חכמה שכנתי ערמה כיון שנכנסה

חכמה באדם נכנסה עמו ערמומית.
מסכת סוטה כ"א ע"א
ובכן ,רש"י מפרש שתיפלות זה ז ות .ומה הקשר לפסוק " :א י חכמה שכ תי ערמה"? מתוך לימוד
התורה היא עשית ערמומית ולומדת להסתיר את מעשי הפריצות שלה.
כ״ו .איך הרמב"ם הבין ,מה זה "תפלות"?
ואף על פי שיש לה שכר ,ציוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה מפני שרוב הנשים ,אין
דעתן מכוונת להתלמד ,153אלא הן מוציאין דברי תורה לדברי הבאי ,לפי עניות דעתן .אמרו
חכמים כל המלמד את בתו תורה כאילו לימדה תפלות .במה דברים אמורים ,בתורה שבעל
פה :אבל תורה שבכתב ,לא ילמד אותה לכתחילה; ואם לימדה ,אינו כמלמדה תפלות.
רמב"ם ,הלכות תלמוד תרה ,פרק א' הלכה י"ג
רמב"ם מפרש שתיפלות זה דברי הבל ,ודבריו של רבי אבהו )בקטע הקודם( מתפרשים כך :דוקא
כש כ סת חכמה לאיש ,כ סת עמה ערמומיות )היי ו חשיבה מופשטת ,מלשון "ערום"( ,אבל
כש כ סת חכמה לאשה ,היא מוציאה אותה לדברי הבל ושטות.
מכל ה "ל אפשר להסיק כמה מסק ות:
 153כלומר ,הן לא מוכ ות להקדיש את חייהן למשימת למוד התורה.
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 אשה אי ה מצווה ללמוד תורה
 אין לאב ללמד תורה לבתו
 בדברי הגמרא והרמב"ם אין שום איסור לאשה בעצמה לעסוק בתורה ,אם תרצה בכך; אדרבא,
יש לה שכר טוב על זה ,אם כי לא כשכרו של האיש ,שהוא מצווה ועושה והיא אי ה מצווה ועושה.
 אשה שמעודדת את בעלה ללמוד ע"י שמוותרת על שאיפות חומריות ועל עזרה בבית ,עשית
שותפה מלאה בלימודו ויש לה שכר גדול ,מאחר שבעלה שהוא מצווה ,עוסק בתורה על ידה.
 אע"פ ש שים פטורות מללמד תורה לב יהן ,אחד הדברים שהן זוכות על ידם לעה"ב ,הוא הבאת
ב יהן לבית רבם.
ו באר את המסק ות בהרחבה.
המסק ה ראשו ה שאשה אי ה חייבת ללמוד תורה ,שאלת השאלה :אמ ם אשה אי ה מצווה
ללמוד תורה ,אבל היא מצווה לשמור שבת ,ומ יין תדע ,איך לשמור שבת אם אי ה לומדת הלכות,
והרי לא בכל רגע תוכל לשאול את אביה ואת בעלה? את התשובה מצא בתוספות שמבארים את
דברי בן עזאי" :חייב אדם ללמד את בתו תורה":
כ״ז.

שים חייבות לבוא למעמד הקהל כדי לשמוע

בן עזאי אומר חייב אדם וכו'  -ירושלמי דבן עזאי דלא כר"א בן עזריה דדריש )חגיגה דף ג(.
הקהל את העם האנשים והנשים והטף אנשים באו ללמוד נשים לשמוע ונראה דפי' דמצוה
לשמוע הנשים כדי שידעו לקיים מצוה ולא משום שידעו שזכות תולה.
תוספות מסכת סוטה דף כא עמוד ב
ביאור הדבר שלדעת רבי אלעזר בן עזריה שים צריכות לשמוע דברי תורה כדי לדעת איך לקיים
מצוות ,וזה ולא כדברי בן עזאי ,שלדעתו צריך ללמד ב ות תורה כדי שידעו שזכות תולה .ויש להעיר
שלימוד ההלכה ,עליו מדבר ר"א בן עזריה ,אי ו במסגרת מצוות עשה של תלמוד תורה ,שהרי שים
לא צטוו בלמוד תורה מצד עצמו ,אלא שהן מחויבות ללמוד המצות ה והגות בהן ,כדי שידעו איך
לקיימן .וזה ההבדל בין א שים שבאים ללמוד )זו מטרה בפ י עצמה( לבין שים שבאות לשמוע )זה
אמצעי לידיעת הדי ים( .וכן פסק הרמ"א בשלחן ערוך:
כ״ח .אשה חייבת ללמוד הלכות
הגה :ומ"מ חייבת האשה ללמוד דינים השייכים לאשה .ואשה אינה חייבת ללמד את בנה
תורה ,ומ"מ אם עוזרת לבנה או לבעלה שיעסקו בתורה ,חולקת שכר בהדייהו.
שולחן ערוך יורה דעה סימן רמו ,סעיף ו
כ״ט .הדברים מבוארים בשולחן ערוך של בעל הת יא
ומכל מקום גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותן כמו דיני נדה וטבילה
ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם וכל מצות עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות לא תעשה של
תורה ושל דברי סופרים שהן מוזהרות בהן כאנשים.
ובימיהם היה החכם דורש הלכות המצויות ורגילות וצריכות לכל אדם לידע אותן בלשון
שמבינים הנשים ועמי הארץ מידי שבת בשבתו.
שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות תלמוד תורה פרק א סעיף יד
וכ"כ בפלא יועץ" :חובה מוטלת עליהן ללכת לעזרת שים ולהשגיח מן החלו ות להציץ מן החרכים
לשמוע בלמודים ואשה רעותה תלמד ליראה את ה'".
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ל׳.

האם החיוב מוגבל רק בהלכות של מצוות מעשיות?

מה שכתבו התוס' דמצוה לשמוע הנשים כדי שידעו לקיים מצוה ,אין הכונה דוקא מצוות
מעשיות כגון שבת וכדומה ,אלא גם מצוות של אמונה בהשי"ת ואהבת ה' ויראת ה' ובטחון
ומדות טובות ,הלא כל אלו הן מצוות שגם הנשים מצוות בהן ,וענינים אלו נלמדים מכל
הפרשיות שבתורה .וכגון מספר בראשית נלמד בריאת העולם בידי הקדוש ברוך הוא ,וענין
שכר ועונש הנלמד מענין המבול ונח ,ומאורעות האבות הקדושים והאמהות שהן כולן יראת
שמים ,והשגחת הבורא ועמידה בנסיונות .וכן ספר שמות שבו ענין גלות מצרים ,וגאולת
מצרים ,וקבלת התורה ,והקמת המשכן מקום השראת השכינה בישראל ,וכן מכל פרשה
ופרשה נלמדות תוכחת מוסר ,ואמרת ה' צרופה .ועל כן שפיר כתב הטורי זהב ז"ל דמותר
ללמוד בכל התורה שבכתב פשוטי הדברים ,שהרי כולן נצרכות לקיום המצוות ,הכוללת כל
ההנהגות הטובות של ישראל ,אשר גם הנשים מצוות בהן.
והרי חזינן שהקדמונים תקנו ספרים לנשים ,כגון ספר צאינה וראינה )שנדפס בשנת ת"ח(
המבוסס על פרשיות התורה ,ונתפשט בכל תפוצות ישראל ,ובספר זה מלבד מה שכתב
הפירוש הפשוט בפסוקים ,מביא גם הרבה דברי מוסר מקדמונים ומדרשי חז"ל .וכן ספר
שמחת הנפש המיוסד על פסוקים ומאמרי חז"ל ,ונשים צדקניות למדו בהם ,וכמו שכתב
בהקדמת דו"ז הגה"צ מוה"ר שמעון סופר ז"ל אב"ד ערלוי וכו' ,כי זקיני בעל כתב סופר ז"ל הנהיג
שבתו למדה לפניו מספר הנ"ל בכל ליל שבת .וזה שכתב החפץ חיים ז"ל בס' לקוטי הלכות
)סוטה כא א( ,על מה שהביא מהרמב"ם ז"ל דאף תורה שבכתב אין ללמדה לכתחלה לנשים,
וכתב דבזמן הזה שנתרופ פה קבלת האבות ,וגם מצויים במקום שאין אבותיו דרים שם ,ובפרט
אותן שמרגילין עצמן לכתוב כתב ולשון העמים ,דמצוה רבה ללמדם חומש ונ"ך ומוסרי חז"ל
כגון מסכת אבות וס' מנורת המאור כדי שיתאמת אצלם ענין אמונתינו הקדושה עיין שם ,והוא
כתוס' סוטה הנ"ל דנשים באות לשמוע כדי שידעו לקיים המצוות ,ואין לך מצוה גדולה מזו
להכניס בלבן אמונה בהשי"ת ויראת שמים .ועיין צוואת החתם סופר ז"ל שכתב "והבנות יעסקו
בספרי אשכנז בגופן שלנו המיוסדים על אגדת חז"ל ולא זולת כלל".
שו"ת להורות תן 154חלק יד סימן ג


צריך ללמד חומש לב ות ,כיון שלימוד זה בו ה אמו ה בהי"ת.



החפץ חיים חייב ללמד "ך ו"מוסרי חז"ל" כגון מסכת אבות.

ל״א .למוד מוסר ל שים
ובספרים שלי יש "משלי" עם לשון אשכנז ,למען השם שיקראו בכל יום .והוא יותר טוב מכל ספרי
מוסר.
אגרת ,שכתב הגר"א לאשתו כשעזב את ביתו בדרך לארץ ישראל
המסק ה הש יה ,שאין לאב ללמד תורה לבתו ואם עשה כן כאילו לימדה תיפלות ,כתבו הפוסקים
שיש לסייג את המושג "תיפלות":
ל״ב .אין לאב ללמד לב ותיו עומק התלמוד ,טעמי המצות וסודי התורה
חייב אדם ללמוד לבנותיו המצות כגון פסקי הלכות .ומה שאמרו כל המלמד לאשה תורה
כאילו מלמדה תיפלות ,זהו עומק תלמוד וטעמי המצות וסודי התורה ,אותן אין מלמדין לאשה
ולקטן .אבל הלכות מצויות ילמד לה ,שאם לא תדע הלכות שבת איך תשמור שבת ,וכן כל מצות
כדי לעשות להזהר במצות .שהרי בימי חזקיהו מלך יהודה ,אנשים ונשים גדולים וקטנים ידעו
 154המחבר  -הרב תן גשטט ר יצול שואה ,היה מחשובי הדיי ים בבית די ו של הרב וואז ר וגם רבו של 'שיכון אגודת ישראל' בב י
ברק.
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אפילו טהרות וקדשים )עי' סנהדרין דף צ"ד ע"ב( ,וזהו 'הקהל את העם האנשים והנשים והטף'
)דברים לא יב( ,וזהו 'אתם נצבים היום כלכם וגו' טפכם נשיכם' וגו'.
ספר חסידים ,סי' שי"ג
ל״ג" .כל המלמד את בתו תורה כאילו לימדה תפלות" – זה דוקא בזמ ים שלפ י ו
ונראה דכל זה דוקא בזמנים שלפנינו שכל אחד היה דר במקום אבותיו וקבלת האבות היה חזק
מאד אצל כל אחד ואחד להתנהג בדרך שדרכו אבותיו וכמאמר הכתוב שאל אביך ויגדך בזה
היינו יכולים לומר שלא תלמוד תורה ותסמוך בהנהגה על אבותיה הישרים אבל כעת בעו"ה
שקבלת האבות נתרופף מאד מאד וגם מצוי שאינו דר במקום אבותיו כלל ובפרט אותן
שמרגילין עצמן ללמוד כתב ולשון העמים בודאי מצוה רבה ללמדם חומש וגם נביאים וכתובים
ומוסרי חז"ל כגון מסכת אבות וספר מנורת המאור וכדומה כדי שיתאמת אצלם ענין אמונתינו
הקדושה דאל"ה עלול שיסורו לגמרי מדרך ד' ויעברו על כל יסודי הדת ח"ו.
חפץ חיים ליקוטי הלכות ,מס' סוטה
א"כ ,לפי הוראת החפץ חיים ,מותר )ואף חובה( ללמד ל שים חומש" ,ך וספרי מוסר .והיום,
סומכים על דבריו ללמד לא רק פשוטי הדברים אלא גם לעיין במפרשים ולהעמיק בדבריהם ,ובספר
"בתורתו יהגה" מובא בשם הגר"ח ק ייבסקי שגם החזו"א הסכים לכך .ב וסף ,יש לציין שבזמ ו,
ב ות לומדות לימודי חול ברמה גבוהה ועיו ית ,ואם למד אותן רק פשוטי הדברים של חומש ומוסר
ברמה מוכה ,כמו "סיפורי התורה" ,יווצר עיוות ,שיגרום לב ות לחוש עליו ות של תרבות חיצו ית
על פ י התורה .זו ה"תיפלות" שרמב"ם מזהיר מפ יה" :מוציאין דברי תורה לדברי הבאי" ,כלומר,
ע"י הב ה שטחית והסברים קלושים ,יתבזו דברי התורה בעי יהן ויחשבום לדברי תפלות והבאי עד
שתחלש האמו ה והדביקות בתורה ותתמעט יראת שמים שלהן.
ל״ד .בזמ ו מי שאי ו מלמד את בתו דעת ה' הרי הוא מלמדה תפלות
בנות ישראל שלא נתחנכו בבתי ספר כלל אינן שונות הרבה מהראשונות כי מה שלמדו אלו
בבתי הספר לומדות אלו בשוקים ורחובות בגנות ופרדסים ובבתי תיאטראות וקרקסאות וכו'
כי כל החיים בזמן הזה חוליים המה וחוסר תוכן ובפרט תוכן יהודי ובכל מקום אתה נפגש עם
תרבות נכרית וזרה לרוח היהדות וכל מי שאינו מלמד את בתו דעת ה' ותוכן יהודי מקורי
שישמשו כתריס בפני השפעת הרחוב הרי הוא מלמדה ממילא את אותה התפלות הממלאה
עתה את חיי הרחוב.
הגר"ז סורוצקין ,מאז ים למשפט סי' מ"ב
ומה בקשר לתורה שבעל פה? האם אפשר לסמוך על הוראת החפץ חיים כדי ללמד גם תושב"ע
לב ות? בספר "ארחות רבי ו" מובא בשם מרן הגרי"י ק ייבסקי ,בעל הקהילות יעקב:
ל״ה .לימוד תורה שבעל פה ל שים
שבעל שאלתי את מו"ר אם בעל מותר ללמד את אשתו המורה משניות תורה שבע"פ וכו' וכן
לענין בתו אמר מו"ר אם לא ילמדוה תורה בזמנינו הוי תפלות טפי כי תקרא ספרים חצונים
שבזמנינו לדאבוננו הדבר פרוץ לכן מוטב להעסיקה בקריאת ספרי קדש וללמדה הדבר.
ובשנים שאחר כך שוב אמר לי מו"ר שבנוגע ללמד בנות משניות וכדו' אבל לא גמרא שאין
אסור היום בזמננו ואדרבה מצוה ללמדם כדי שלא ילעיטו עצמן בדברי כפירה וכדומה
שהרחוב מלא מהם.
ארחות רבי ו ח"א עמוד קצ"ג
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ל״ו .לא כולם הסכימו לגבי לימוד תורה שבע"פ
משניות שהוא תורה שבע"פ צוו חכמים שלא ילמדום והוא כאילו למדום תפלות ,ולכן צריך
למונעם מזה ורק פרקי אבות משום שהוא עניני מוסר והנהגות טובות יש ללמדם בהסבר
לעוררן לאהבת תורה ולמדות טובות ,אבל לא שאר המסכתות
שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן פז
אבל לכל הדעות ,גם בזמ ו אין זה כון ללמד גמרא )שקלא וטריא של הש"ס( ל שים.
המסק ה השלישית ,אין שום איסור לאשה בעצמה לעסוק בתורה ,גם בדברים שאמרו חז"ל שאין
לאביה ללמד אותה ,מצא ו לכך הרחבה בדברי אחרו ים:
ל״ז .איסור ללמד תורה שבע"פ לב ות אמר על הרוב
מפני שרוב נשים אין דעתן מכוונת וכו' .אבל אם למדה לעצמה אנו רואין שיצאה מהרוב ולכך
כתב לעיל שיש לה שכר ורצונו לומר אם למדה התורה על מכונה שאינה מוציאה לדברי הבאי.
אבל האב אי נו רשאי ללמדה דדילמא תוציא דבריה לדברי הבאי כי הוא אינו יודע מה שבלבה
וק"ל:
דרישה ופרישה 155יורה דעה סימן רמו
מע ין ,שבהקדמה ל'דרישה פרישה' ,ש כתבה על ידי ב ו של המחבר מובאים ש י חדושי די ים מאמו,
אשתו של רבי יהושע פאלק .אחד מהם וגע לסדר הדלקת רות ביום טוב – ואע"פ שמגן אברהם
)או"ח ,רס"ג סקי"ב( חלק על דעתה ,בעל 'ה ודע ביהודה' בדגול מרבבה ,מאריך לקיים דעתה
ומסיים" :וכן ראה לי להורות כאשת הגאון דרישה והיא אשה חכמה שאה לבה בחכמה".
גם מפוסקי זמ ו הורו להיתר ,כגון בשו"ת ציץ אליעזר )חלק ט' סימן ג'( שכתב" :אשה מותרת
בלימוד כל אלה ,דהיי ו הן תורה שבכתב והן תורה שבע"פ".
ל״ח " .שים אשר דב לבן אות ה לקרבה אל למוד התורה ,ה ה תעלי ה בהר ה'"
והנה ראינו להעתיק כאן בסוף הענין מספר עתיק יומין יקר המציאות הנקרא מעין גנים שו"ת
ומחברו רבי שמואל ב"ר אלחנן יעקב הרקוולטי )וויניציאה שי"ג( מה שכתב אל אשה חכמה
אחת בנדון היתר ת"ת לנשים וז"ל בהמשך הדברים ומאמר חכמינו כל המלמד את בתו תורה
כאלו מלמדה תפלות אולי נאמר כשהאב מלמדה בקטנותה שגם במעלליה תתנכר אם זך ואם
ישר פעלה דודאי כי האי גונא איכא למיחש שרוב הנשים דעתן קלות מבלות זמנן בדברי הבאי
וכרובן כן חטאו מקוצר רוח .אמנם הנשים אשר נדב לבן אותנה לקרבה אל המלאכה מלאכת
ה' מצד בחירתן בטוב במה שהוא טוב הן הנה תעלינה בהר ה' תשכונה במקום קדשו כי נשי
מופת הנה ועל חכמי דורן לאדרן להדרן לסדרן לחזק ידיהן לאמץ זרועותיהן וכו' עשי והצליחי
ומן השמים יסייעוך עכ"ל ,ולא נודע לנו מי הוא המחבר הנכבד הזה שעמד לחדש דין מחודש
זה בסברא בעלמא ובתוי"ט סוף מס' תמיד מביאו ומתארהו בשם מדקדק ומחבר ס' ערוגת
הבושם על דקדוק לה"ק.
תורה תמימה דברים י"א


החכם ה זכר ,רבי שמואל הרקוולטי ,מדבר על שים שרוצות ללמוד מצד בחירתן בטוב ולא
מרצון להתדמות לגברים או כדי לפרק את הזהות ה שית המסורתית.



לא ראה שהוא מצדד בלמוד הגמרא לכתחילה ,הוא רואה את התופעה כיוצאת מן הכלל
ומברך את אותן יחידות סגולה אשר דב לבן אות ה לקרבה אל מלאכת ה'.

 155פירוש על ספר ארבעה טורים שחיבר רבי יהושע פאלק ,תלמידו של רמ"א.
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לימוד הגמרא
האם וכל להבין ,מה פשר ההת גדות החריפה של חכמי ישראל עד ימי ו ללימוד גמרא של שים?
בודאי שיש לכך טעמים כמוסים בגדר "סוד ה' ליראיו" ,אבל אולי יש גם טעמים גלויים שאפשר
לעמוד עליהם?
יש אומרים שהסיבה היא בהבדל בדרכי החשיבה בין שים לגברים ,כפי שזה בא לידי ביטוי בדברי
חז"ל:
ל״ט .בי ה יתירה
ויבן ה' אלהים את הצלע מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתירה באשה יותר מבאיש.
מסכת דה דף מה עמוד ב
מ׳ .דעתן קלה
נשים דעתן קלה עליהן .
מסכת שבת דף לג עמוד ב
ל שים יש יתרון בבי ה ולגברים – בדעת .איך זה מסתדר ביחד ,ומה הסוד של מ טליות שית,
המאופיי ת "בבי ה יתירה" וב"דעתן קלה"? יש אומרים שהדעת ש ית ה לגברים יותר מ שים היא
"חשיבה א ליטית" שמאפשרת לפרק כל טע ה למרכיביה ,לבדוק כל אחת ב פרד ולעקוב אחרי
קשרי הגומלין בי יהן .כח הדעת המפרק ומפריד כל דבר ,הוא זה שמאפשר להבדיל בין הדברים
ש ראים דומים ולראות במה הם שו ים זה מזה ,וכמאמר חז"ל" :אם אין דעת )דיעה( הבדלה מ ין"
)ירושלמי ,ברכות פרק ה'( .למוד הגמרא דורש להשוות הלכות שו ות זו עם זו ,לראות הבדלים בי יהן
וע"י כך לעמוד על מהותן – לזה דרוש כח הדעת וגם חשיבה מופשטת .אשה לעומת זאת יחו ה
בבי ה יתרה ,ש יתן להסבירה כהב ה אי טואיטיבית והוליסטית.
מ״א .ל שים יש אי טואיציה מפותחת יותר מגברים:
ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא אמר רבי יוסי ברבי חנינא מכאן
שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש.
מסכת ברכות דף י עמוד ב
לסיכום ,הדעת ,שמאפיין את הגברים ,זו חשיבה א ליטית ,ובי ה יתירה של שים זו הב ה
אי טואיטיבית והוליסטית .הבעיה של הסבר הזה היא שבספרים רבים משמע לכאורה להיפך,
ש'דעת' אי ו פירוק אלא חיבור ,כמאמר הכתוב" :וידע אדם את חוה אשתו" .ייתכן שזו לא קושיא:
אולי 'דעת' מסמל דבר והפוכו ,גם הפרדה וגם חיבור ,אבל איך שלא יהיה לא וכל להבחין היטב בין
מושגי בי ה ודעת משום שהם התפרשו לעומק רק בתורתם של מקובלים ,ואין ל ו עסק ב סתרות.
מע ין להתבו ן בתוצאות של מחקרים שהתמקדו בהבדלים בדרכי החשיבה בין גברים ל שים .צריך
להודות שזו משימה לא קלה ,כיון שבעקבות השתלטות הפוסטמודר יסטים על המוסדות
האקדמיים ,כל המחקרים מסוג זה הותקפו והושמצו ,בגלל שאי ם עולים בק ה אחד עם האמו ה
הפוסטמודר ית האומרת שכולם שווים וכל ההבדלים הם הב יה תרבותית ללא כל יסוד ביולוגי
מהות י .חסידי השויון טוע ים ,שהממצאים של המחקרים אי ם מוכיחים כלום ,כיון שכל ההבדלים
ש צפו הם תוצאה של חי וך לתפקידים מסורתיים ,בהתאם לציפיות חברתיות .במלים פשוטות ,רק
בגלל שב ות מילדותן שיחקו עם בובות לכן התפתחה אצלן דרך חשיבה " שית" ,התואמת
סטראוטיפים וציפיות של משפחה .מסיבה זו ,תמקד במחקרים ה וגעים לתפקודי המח ,שקשה
יותר להסביר את ממצאיהם ע"י השפעות חברתיות.
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מ״ב .מחקרים חדשים מלמדים שיש סיבות ביולוגיות להבדלי החשיבה
בזמנו ,היה נראה לי ברור שכל הבדלים בתהליכי החשיבה בין גברים לנשים הם תוצאה של
סוציאליזציה ,ערכים תרבותיים ,שגיאות מחקר ודעות קדומות ...לאחר קריאת קילומטרים של מאמרים
בכתבי עת מדעיים וספרים רבים ...דעתי השתנתה.
דיא ה הלפרן Sex Differences in Cognitive Abilities -

במחקר ש ערך בש ת  ,2014חוקרים מאו יברסיטת פ סילב יה "צפו" במוחם של  428גברים צעירים
ו 521-שים צעירות )מדגם גדול באופן יוצא דופן( .הם מצאו שאצל שים ,באופן קבוע ,יש קשר חזק
יותר בין שתי ההמיספרות )ש י חצאים( של מוח ,בעוד שאצל גברים ,הפעילות מתמקדת בכל
ההמיספרה ב פרד.
הציור למטה מופיע במאמר ""Sex differences in the structural connectome of the human brain
שיצא לאור ע"י האקדמיה למדעים של ארצות הברית ).(2014
רואים בעליל ריבוי הקשרים בין שתי
המיספרות של מח האשה )למטה( ש צפו
בזמן ה יסויים .לעומתם אצל גברים
)למעלה( צפו קשרים מועטים בלבד בין 2
הצדדים ,כאילו כל המיספרה חושבת
לעצמה ללא קשר לחברתה.
לפי הידוע ממחקרים שלגביהם יש
קו צ זוס מלא ,ההמיספרה השמאלית,
אחראית על חשיבה מופשטת ,א ליטית,
על היגיון ויכולת מילולית )הבעה בכתב
ובעל פה( .ההמיספרה הימ ית אחראית על
חשיבה סי תטית או הוליסטית )היפך
א ליטית( ,על הבעה לא מילולית ,על
חשיבה אסוציאטיבית ואי טואיציה .בעבר
טען שרגשות הן תוצר של המיספרה
הימ ית בלבד ,והיום א שי מדע מתבטאים
יותר בזהירות :ההמיספרה הימ ית
קשורה לרגשות יותר מהמיספרה
השמאלית.
בחזרה לתמו ה :ריבוי הקשרים בין שתי
המיספרות אצל שים ,אומר שהן וטות
לשלב היגיון ואי טואיציה .אצל גברים,
להיפך ,החשיבה ממוקדת )כמעט מבודדת(
או בהמיספרה השמאלית או בימ ית.
פירושו של דבר :גבר משתמש בהיגיון
ובאי טואיציה ב פרד .אישה חושבת
ומרגישה בו זמ ית ,אצל גבר מחשבה ורגש
עובדים ב פרד .כתוצאה ,יש הבדלים
גדולים בחשיבה והת הגות:


כאשר גבר מתלהב מדבר מסוים או מרעיון ,הרגש שלו פועל והוא "מאבד את הראש" ,כלומר
החשיבה הביקורתית שלו מושבתת .אבל אשה ,גם כשהיא מתלהבת ,שומרת על היכולת של
חשיבה ביקורתית .אלה שעוסקים בקירוב רחוקים מכירים את התופעה :זוג חילו י ש חשף
לתורה ומתלהב – הבעל רץ קדימה ,פורץ גדר וכבר מתחיל לחשוב על שמירת המצוות ושי וי
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אורח החיים .ואז אשתו " ות ת ברקסים" .יש לה המון שאלות" :רגע ,אם שמור שבת ,מתי
לך לבקר את ההורים? ואיך אתה חושב להכשיר את המטבח אם אין לי כיור כפול? ומה א י
אעשה עם הבגדים החדשים שרק עכשיו ק יתי – אזרוק אותם?" כל השאלות האלה מעצב ות
את הבעל ,המרגיש שהיא שמה לו מקלות בגלגלים ,אבל הן מראות בעליל שעם כל ההתלהבות,
החשיבה הביקורתית שלה מתפקדת היטב.


מצד ש י ,כאשר יש צורך ל תח מצב מסוים או אדם מסוים ,הגברים יכולים לעסוק ב יתוח קר,
כשהם מתעלמים לגמרי מכל השיקולים מסביב .הם מעדיפים להפשיט את כל התופעות או
הרעיו ות שהם מ תחים ,מכל התכו ות שאי ן מהותיות ,ולשפוט על פי התוכן הפ ימי בלבד.
ואילו ל שים קשה לשפוט ללא משוא פ ים ,קשה להן להתעלם מכל השיקולים ,ש ראים לגברים
צדדיים ולהתרכז ב יתוח קר .החוקרת קרול גיליגן בספרה "בקול אחר" מביאה עובדה מע י ת:
כאשר הוצגה שאלה לפ י הקהל" :האם אפשר להצדיק אדם שגו ב מזון בשביל ב י משפחתו
הרעבים" ,בין אלה שע ו בחיוב היו הרבה יותר שים מגברים .הגברים טו לשלול את מעשה
הג יבה ,תוך הסתמכות על חוקים ו ורמות מוסריות .אבל השיפוט המוסרי של שים היה יותר
רחב ומעורב במידה רבה של אמפתיה ורגשי חמלה ורחמ ות ,אשר גברו לפעמים על מושגים
מופשטים של מוסר וצדק.



כתוצאה מקשר טוב בין שתי ההמיספרות במוח ,אישה יכולה לחשוב ולעשות הרבה דברים בו
זמ ית ) ,(Multitaskingמה שגבר מתקשה לעשות .הוא לא מסוגל להבין ,איך אפשר להחזיק
תי וק ובו בזמן להשגיח על הסיר שעומד על האש ולדבר בטלפון .הוא מעדיף לטפל בדברים
"בשיטת הסלאמי" ,בזה אחר זה ,אבל מצד הש י ,במה שהוא עושה ,הוא מסוגל להתרכז יותר
מאשה )כשבעל עסוק במשהו ,לפעמים הוא מפספס מה שאשתו אומרת לו באותו זמן או
מתעצבן עליה שהיא מפריעה לו(.



שיתוף פעולה הדוק בין שתי ההמיספרות מביא לכך ש שים מאופיי ות בחשיבה אסוציאטיבית
יותר מגברים שרגילים לחשיבה יותר לוגית ,כאשר מחשבתם עוברים מ ושא ל ושא בהקשרים
לוגים .לעומת זאת ,חשיבה אסוציאטיבית מסתעפת ולא פעם מובילה לכיוו ים בלתי צפוים,
כאשר שרשרת ההקשרים היא רחבה ומתפרשת על פ י עולמות תוכן שו ים לגמרי .לכן גברים
שמדברים עם שים ,לפעמים מרגישים שהן קופצות בצורה לא הגיו ית מ ושא ל ושא ,ולא היא:
זהו ההיגיון ה שי ,הב וי לא רק על הקשרים לוגיים אלא על מעברים אסוציאטיביים .חשיבה
אסוציאטיבית מהירה יותר מחשיבה לוגית ומאפשרת להחזיק בזיכרון פרטים רבים )מה שגבר
מתקשה לעשות( ולפתח קשרים חברתיים בקלות .ואולי חז"ל שאמרו " :שים דעתן קלה"
התכוו ו בין היתר לקלות ,בה עוברת אשה מ ושא ל ושא ,בלי לגרור רגלים בהקשרים לוגיים
כבדים.

יש הבדלים וספים ,אבל גם אלו ,ש מ ו לעיל מספיקים כדי להבין ,למה לימוד הגמרא לא מתאים
לרוב ה שים.


ראשית ,הוא דורש ריכוז מירבי בסוגיא ה למדת תוך התעלמות מכל דבר מסביב.
מ״ג .התעלמות מוחלטת מכל דבר מחמת ריכוז בעיון

ההוא מינא )מין ,כ ראה וצרי( דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי
כרעא )אצבעות ידיו היו מו חות תחת רגליו( וקא מייץ בהו )לוחץ עליהן ואי ו שם לב לכך מתוך עיו ו(,
וקא מבען אצבעתיה דמא )כך שאצבעות וטפות דם( .אמר ליה עמא פזיזא )עם פזיז הי כם(
דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו וגו'.
מסכת שבת דף פח עמוד א


ש ית ,לימוד הגמרא דורש היגיון צרוף ,מעברי מחשבה אסוציאטיביים מפריעים לו מאד.
והעיקר :מי שלומד גמרא חייב להשתמש בחשיבה מופשטת ,לדעת להפשיט כל סיטואציה
המתוארת בגמרא מכל הלבושים המציאותיים ,ולשלוף ממ ה רק את הרעיון המופשט שמתחבא
בפרטים של מקרה ה דון .זה ת אי קריטי ,ולא רק כדי להתעמק יותר בסוגיא .יש ן סוגיות
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שאפשר ללמוד אותם רק באופן מופשט ללא כל קשר למציאות הריאלית המתוארת בהן ,וכל
סיון ללמוד אותן ללא הפשטה יביא אסון תודעתי ללומד .אשה ,שאי ה רגילה להפריד בין הגיון
להרגשה ,שמחשבתה עוברת בקלות ,בהקשרים אסוציאטיביים ,לכל הפרטים מסביב ל דון,
תתקשה להגיע להפשטה כזו ועלולה להפגע מלימוד כזה.
מוכרחים לסייג את הדברים:
כשמדברים על דרכי חשיבה האופי יים ל שים ולגברים ,צריך לזכור שזה לא שחור-לבן :הגבולות
אי ן ברורות כ"כ ,ומדובר רק על תכו ות שמאפיי ות את ה שים יותר מגברים ,ולהיפך .ועוד ,ברור
לגמרי שיש שים עם ראש גברי ,בדיוק כמו שיש גברים בעלי מ טליות שית .ובהחלט יכול להיות
שלאישה ש ולדה עם דרך חשיבה גברית ,יהיה רצון שעבודת השם שלה תכלול גם לימוד גמרא,
ואליבא דאמת ,הדבר אי ו אסור לה .אולם ,מספר שים כאלה אי ו גבוה ,והמלצה לכלל ה שים לא
השת תה גם בדור הזה :יש להתרכז בתפקיד ההולם את כוחות ה פש שלהן ולהעמיק בו – ואז
יתברר שהוא הרבה יותר חשוב ומתגמל גם בפן הרגשי וגם בפן האי טלקטואלי.

היררכיה במשפחה היהודית
המאבק הפמי יסטי השפיע רבות על החברה המערבית ועל התא המשפחתי .חוקרים רבים חושבים
שהוא אחד הגורמים של הרס ה ישואין בחברה מערבית ,בסוף המאה ה .20-הפמי יזם השפיע גם על
חלוקת התפקידים בתוך משפחה ,וזה כון גם למשפחה היהודית .להלן מאמר של הרב שמחה כהן,
מומחה ביעוץ זוגי ,המלווה את ההתפתחויות בתוך המשפחה במשך עשרות ש ים .אפשר להסכים או
לא להסכים עם עמדותיו ,אך המבט שמובע במאמר הוא מע ין ביותר.
מ״ד .יותר שים עוצמתיות ויותר בעלים רכים בחברה החרדית
הקב"ה יצר את החברה האנושית באופן שיש בה מושלים ויש שכפופים לשלטון .המציאות
שבה יש אנשים המושלים על אחרים מקובלת על הכול ,גם בחברה הדמוקרטית שההבדל בינה
לבין החברה הדיקטטורית ,שהדמוקרטית בוחרת לעצמה את המושל.
סמכותיות זו הניתנת לקבוצת אנשים קטנה למשול באחרים קיימת בכל חלקי החברה ,למן
המדינה ,דרך ענפי התעשייה ,מערכות החינוך ,כמובן הצבא ,עד לבית הפרטי ,שהוא התא
החברתי המצומצם ביותר.
הנטייה להמליך אנשים שימשלו על אחרים אינה החלטה של החברה ,אלא התנהלות
מתוכננת מראש על ידי הקב"ה .כך אומר המדרש )בראשית רבה פרשה ח' סימן ח'(" :אמר לו
הקדוש ברוך הוא למשה ,האדם שאני בורא גדולים וקטנים אני מעמיד ממנו" ,ובהמשך כותב
המדרש על דרכי ההתנהגות של המושל עם הכפוף לו .כלומר ,מראש נבראה החברה
האנושית ,שבמערכת הסדר ששולטת בו ,לא כולם יוכלו להחליט בשווה ,אלא יהיו מי
שיחליטו ויהיו מי שיבצעו .אחרת ייווצר מצב שהגמרא )בבא בתרא כ"ד ע"ב( מכנה" :קדירא
דבי שותפא לא חמימא ולא קרירא" .כך כאמור בכל מערכת ,מפעל ,עסק ,חברה או משפחה,
צריך שיהיה מישהו שקובע ובני אדם מבינים זאת .הם יודעים שיש מנהל עבודה ,מפקד
לחיילים ,מורה לתלמידים ואבא בבית.
במשפחה ,כאשר לא ברור מי המחליט ומי הקובע נוצרות בעיות תפקודיות .מקובל הוא בעולם
היהודי שהקובע העיקרי הוא אב המשפחה ,ולא רק הילדים נשמעים לו ,אלא גם האישה
מקבלת את הנחיותיו .עד כדי כך רואה הגמרא סדר זה כחשוב ,שנאמר )ביצה ל"ב ע"ב(" :מי
שאשתו מושלת עליו חייו אינם חיים" .לכן קבעה הגמרא )פסחים ק"ח ע"א( ש"אישה אצל בעלה
אינה צריכה הסיבה" ,כיון שאינה חשובה לעומת בעלה .אולם הגמרא מציינת שאם היא אישה
חשובה היא כן צריכה להסב .בעוד שמהגמרא משמע שבתקופת האמוראים רוב הנשים אינן
מוגדרות כ'חשובות' לעומת הבעל ורק מיעוטן נחשבות לחשובות )רשב"ם(.
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במהלך השנים חלה הידרדרות בהירארכיה הברורה ,לכן הרמ"א )או"ח סימן תע"ב סעיף ד(
כותב בשם המרדכי" ,וכל הנשים שלנו מקרי חשובות" .הליך זה של התחזקות מעמד הנשים
נמשך מאז ומתעצם .הוא קיים כמובן מאד באומות העולם ,ולצערנו אט אט הוא חודר ומשפיע
גם על העם היהודי .הליך זה צבר עוצמה משמעותית במאה השנים האחרונות ,אבל מתברר
כי ניכר בצורה בולטת מזה יותר מארבע מאות שנה ,בתקופת האר"י הקדוש .בספר 'כוונות
האר"י' כתוב" :כי כל הבעלי תורה שבדורנו זה מהם נכנעים תחת נשותיהם" .האר"י הקדוש
מסביר את הסיבה לכך" :כי הם סוד העגל ,שלא מיחו בערב רב ,לעומתם הנשים לא רצו לתת
לעגל נזמי הזהב ,ולכך נשותיהם עכשיו שולטות עליהם".
כיוון שהנשים סבלו מאוד מחוסר מעמד במשפחה ייתכן ונשים בעולם המערבי הרוויחו
במידת מה מהתהליך החברתי המתפתח בנושא של השוויון בין המינים ,אך צריך להודות כי
יחד עם הרווח הן הפסידו רבות בעומס העבודה המוטל עליהן .כיון שחלק מתהליך השוויון
אומר; כניסה של נשים לעבודות שהיה מקובל שיעשו אותם גברים .אולם על אף שזה אולי
בניגוד לציפיות הנשים ,הרי בפועל כאשר הן נכנסו לאותן עבודות ,הגברים לא נטלו על עצמם
את עבודות הבית ,כך שהן עוסקות הן בעבודות הבית והן בהשגת הפרנסה...
בחברה החרדית הבעיה חמורה הרבה יותר ,כי בנוסף להליכי השוויון המתפתח בעולם שגם
הוא חודר לאורחות חיינו ,הרי כיוון שפעמים רבות הנשים החרדיות הן המפרנסות
הבלעדיות ,נוצר מצב שכיוון שיש להן את 'המאה' מבלי משים הן נוטות לקבוע את 'הדעה',
וזה הליך טבעי שלא תמיד חשים בו.
מה שמחזק את המגמה של שליטתה של האישה הוא ,שהבעל המחונך על פי תורה ומצוות,
מבין מאוד את אשתו .הוא זוכר כי בכתובה הוא זה שהתחייב לפרנס את המשפחה ,והנה לא
זו בלבד שהאישה עוסקת בענייני הבית ,היא גם נוטלת ממנו את חובתו על פי הכתובה .כך
מתחזקת המגמה ,כאשר האישה קובעת יותר ויותר והבעל פחות ופחות.
חסרון זה שהופך את האישה למנהלת הכמעט בלעדית של המשפחה מסביר מדוע לא נכון
להשלים עם מצב שהולך ומחמיר ,בעיקר באיבוד מעמדו של הבעל במשפחה.
את המציאות שהאישה היא המפרנסת ולכן גם הקובעת במידה רבה ,לא נוכל לשנות ,עם כל
ההתפתחות הנפלאה של הצבור החרדי ,עם ישראל עדיין זקוק להסדר הקיים שמאפשר
לאברכים להמשיך ללמוד ,מה שגורם למצב של אין ברירה ,שבו הנשים הן המפרנסות
ומסייעות לפרנסת המשפחה .זאת כהמשך להצלת הדור ,כאשר בניגוד לטבע האנושי שבו
הגברים הם אלה שנוטלים את עול פרנסת המשפחה ,נשים בוגרות בית יעקב העדיפו
ומעדיפות להקים משפחות שבהם הבעל יישב וילמד ,והם גם נלחמו על כך .זאת תופעה
מדהימה ברמה מחקרית בינלאומית ,ועל כך ניתן לומר שגם נס הצלת התורה בדורנו בא
בזכות נשים צדקניות .אבל כיוון שמתפתחת פה בעיה חמורה ,ומניסיוני לאורך שנים הבעיה
הולכת ומחריפה ,ומובילה למצב בו יש יותר ויותר נשים עוצמתיות ויותר ויותר בעלים רכים.
כדי לעצור את הסחף הזה נדרשת מערכת חינוכית במספר מישורים .האחת התנהגות
מכובדת של הבעל כדי שתהיה סיבה לתת לו את כבודו ומעמדו .מאידך גיסא נתינת כבוד
ומעמד לבעל מצידה של הרעיה .למשל חובתה של האישה לשבח את אבי המשפחה בפני
הילדים )דבר שללא ספק גם הבעל צריך לעשות לאשתו( ,לעולם לא להיכנס לתוך דבריו ,לבקש
רשות ממנו על דברים רבים שבהם לא מפריע לאישה לעשות את רצונו .הקפדה רבה מצידה
של האישה שהילדים יכבדו את האב ,והערך המחנך שבכך חשוב ביותר.
חינוך כזה לא יפתור את כל הבעיה ,אבל הוא יכול להיות חלק מההתמודדות עם תוצאותיה
ויסייע לעצירת תהליך חשוב במערכת היהדות שעד עתה נראה שכלל לא עסקו בו.
לכשהמשפחה תתנהל בצורה הנכונה אזי השכינה תשרה בבתי ישראל ,הילדים יהיו מחונכים
והם יקימו מערכת משפחתית תקינה ומנוהלת על פי הנחיות חז"ל.
הרב שמחה כהן" :ה שים שולטות"2010 ,
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ספח א'
עיצוב פוסטמודר י – גישה אקלקטית.
לא רבים מודעים לכך שהמושג "פוסטמודר יזם" פרץ לתודעת הקהל הרחב עם התבססותו של זרם
חדש באדריכלות ש ושא שם זה .הפוסט מודר יזם דגל בגישה אקלקטית ,השואלת מרכיבים
מתרבויות שו ות ומסג ו ות שו ים ,ומשלבת אותם יחדיו  ,אע"פ שהם לא מתאימים אחד לש י –
לפעמים בצורה קיצו ית .בעבר ,מטרת האדריכל או מעצב ,היתה ליצור יצירה "הרמו ית" ,היי ו
יצירה כזו שחלקיה מתאימים זה לזה ומשלימים זה את זה .היום הפוסטמודר יזם ,המפרק את כל
הזהויות ולא סובל שום דבר שלם ואחדותי ,מציע בתחום העיצוב גישה פלורליסטית ,עם ריבוי
סג ו ות סותרים ,צורות עקומות ושילוב צבעים עזים ,שלא מתאימים זה לזה )כמו אדום וירוק( –
וכך וצרת תמו ה ססגו ית ומעוותת.
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