'לא יתייחד אד' ו'מתייחדת אישה':
איסורי הייחוד בסו מסכת קידושי בי משנה ,תוספתא ותלמוד
ד"ר ענת ישראלי ,מכללת אורני והמדרשה באורני
)הרצאה בקונגרס העולמי ה 16למדעי היהדות ,ירושלי ,קי! (2013

מסכת קידושי מסתיימת בדיו מפורט באיסורי ייחוד בי גברי ונשי.
דפי אלה פורשו עלידי קבוצת מלומדות שפעלה במדרשה באורני בתשע"ב ,והונחתה עלידי ד"ר ענת
ישראלי ואסתר פישר .בימי אלה הוא ראה אור תחת הש 'דורשות טוב' ,ואנחנו מקוות להשלי את הפירוש
לפרק כולו )פרק ד' בקידושי( ולהוציאו לאור במסגרת ה  .FCBTזהו ניסיו חלוצי להוציא פירוש קבוצתי,
המשלב רקעי שוני ,תחומי דעת שוני ומתודות שונות ,וכל זאת ברמה אקדמית נאותה ותו) שימוש בכלי
המחקר הקיימי .אנחנו מאמינות שהפירוש הקבוצתי הול ה את המתודה הפמיניסטית ,ה את המגמות
העכשוויות לשיתופי פעולה מחקריי ,שהמרחב האינטרנטי מאפשר בזמננו ,וה את אופיו הקולקטיבי,

האקלקטי והרב קולי של התלמוד עצמו .הדברי הבאי מבוססי על קטע קצר מהפירוש.
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הדיו על איסורי הייחוד מופיע בדגשי שוני במשנה )פ"ד ,מ"יביד( בתוספתא )פ"ה ,ה"טכא(
בבבלי )פ ע"ב – פב ע"ב( ובירושלמי )ד יא ,סו ע"ב( .בדיו כא נעסוק בפתיחת הדיו בכל המקבילות.
נעמוד על הדגשי והמגמות השונות של כל אחד מהקבצי ,ונציע קריאה פמיניסטית שלה .א
תחילה שתי נקודות מרכזיות ,שיפורטו ג בהמש :
א .איסורי הייחוד והלכות צניעות עוסקי בשאלות של מפגש בי תפיסת היצר לנורמות
החברתיות.
בקטעי המובאי כא ישנ הנחות סמויות שאינ מתפרשות במפורש ,לא כא ולא
במקומות אחרי .ישנ כמה אפשרויות להבנת ההנחות האלה .חלק מה מוכרעות בדר
מסוימת על ידי התלמודי ,וחלק לא מוכרעות כלל .בקריאה שאציע אנסה לחשו #מגוו
אופציות להנחות הסמויות הללו ,החורגות מההנחות הרווחות בפרשנות המסורתית וא#
במחקר.
ב .בנוס #אבקש ג לחדד את הדעות השונות הבאות לידי ביטוי בקטעי שיידונו כא .כמו בכל
אתר כמעט בתלמוד הבבלי ,נית לאתר ג כא מגמות שונות ,אולי אפילו מנוגדות ,שהותכו
לתו הטקסט .הפרדת מדגימה את הרבקוליות של יוצרי הטקסטי )לדורותיה
ושכבותיה( ,ומאפשרת 'חיבור למיקרופו' ג של קולות חבויי או מושתקי ,שיש לנו
עניי עכשווי בשמיעת.

 1ההפניות בהערות מובאות כא על פי הקיצורי שבפירוש .למראי מקו מלאי ראו את הרשימה הביבליוגרפית
שבסו #הפירוש.
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א .המשנה:
המשנה שלנו מגדירה את סוגי הייחוד האסורי על בני שני המיני שאינ בני זוג .המשנה מדלגת
על הנחת היסוד של הנושא כולו ,שאסור לבני שני המיני שאינ בני זוג להתייחד – 2כלומר,
להימצא ביחד ביחידות ,ללא אנשי נוספי 3.הנחת היסוד הזו נתפסת כאקסיומה שאי צור אפילו
לציינה ,והמשנה מתחילה את הדיו במצבי נוספי ,של שלושה אנשי או של בני משפחה:

משנה ,קידושי ד יב:
מתני' .לא יתייחד אד ע שתי נשי ,אבל אשה אחת מתייחדת ע שני אנשי; רבי
שמעו אומר :א #איש אחד מתייחד ע שתי נשי בזמ שאשתו עמו ויש עמה
בפונדקי ,מפני שאשתו משמרתו.
מתייחד אד ע אמו וע בתו ויש עמה בקירוב בשר ,וא הגדילו  זו ישנה
בכסותה וזה יש בכסותו.
המשנה מפרטת את איסורי הייחוד :לגבר אסור להימצא יחידי ע שתי נשי ,בעוד שלאשה מותר
להימצא ע שני גברי .לדעת ר' שמעו בר יוחאי מותר לגבר להתייחד ע שתי נשי כאשר אשתו
נמצאת באזור ,ואפילו לישו ע נשי אלו באכסניה ,משו שאי לחשוש כאשר אשתו נמצאת ש.
המשנה מתייחסת ג לייחוד ע בנות המשפחה הקרובות ,ואומרת שמותר לאד להימצא בייחוד
ע אמו וע בתו ,אפילו בשינה משותפת הכרוכה בקירבה גופנית .כל זאת עד שהב או הבת גדלו,
שאז יש לשמור על שינה בלבוש או בכסות נפרדת ,ג א במיטה אחת.
המצב הראשו )שבו נתמקד( ,של יחיד ע שני בני המי השני 4,מורכב יותר ולכ מצרי הגדרה
מפורטת יותר .המצב השני )שעליו נרחיב בהזדמנות אחרת( פשוט :ייחוד של גבר ואישה אסור ,אלא
א כ מדובר בא ובנה או באב ובתו .המשנה מזכירה רק את שני היוצאי מהכלל האלה ,אשר
מה מוב שכל יתר המצבי הזוגיי אסורי למי שאינ בני זוג.
נראה שהתפיסה העומדת מאחורי הנחת היסוד שלגבר ולאשה שאינ בני זוג אסור לשהות זה ע זה
ביחידות ,היא שלאד )גברי? נשי? כול?( אי יכולת שליטה מוחלטת על מיניותו/ה ותשוקתו/ה,
ולכ יש למנוע מצבי אינטימיי בי בני שני המיני א אסור לה לקיי יחסי ,פ יתפתו לכ .

 2ג במקומות אחרי לא מצאנו את האקסיומה החסרה כא .המקור הקרוב ביותר לנתינתה ,בצירו #מדרש ,נמצא
באבות דרבי נת ,נו"א ,פ"ב ,מהדורת שכטר ,עמ' ) 9ובמקבילה בנו"ב ,פ"ג ,עמ' " :(12הרי הוא אומר' :איש איש אל כל
שאר בשרו לא תקרבו' )ויקרא יח ו( מכא אמרו :אל יתיחד אד ע כל הנשי בפונדק ,אפילו ע אחותו וע בתו
]וחמותו[ ,מפני דעת הבריות" .מהדוגמאות של אחותו וחמותו ברור שהכוונה היא לייחוד ע כל אחת מהנשי בפונדק
לחוד ,לא ע כול ביחד .הדרש מבצע שני שינויי בפסוק :א .הוא קורא את המילה "תקרבו" כעוסקת בכל קירבה
פיזית ולא ביחסי אישות דווקא; ב .הוא מוסי #שינוי קל" :איש איש ]אפילו[ אל כל שאר בשרו לא תקרבו" .הכתוב
אמנ מסייג דבריו לפונדק בלבד ,ומכל מקו הוא מציע מדרש פשוט ומשכנע לאיסור הייחוד הבסיסי ,בניגוד למדרש
החלש יחסית שיציע הבבלי בסוגיה על משנתנו.
 3נחלקו העמדות של המפרשי והפוסקי בשאלה ,הא האיסור הוא איסור בפני עצמו או רק סייג ,שמא יבואו לידי
מעשה מיני אסור בעקבות התייחדות זו .ראו פירוט במהדורת שוטנשטי לתלמוד ,קידושי פ ע"ב ,סו #הערה  ,20על
מקור איסור ייחוד ע ערווה ,הא מדאורייתא או מדרבנ.
 4מהסיומת בתוספתא – "אפילו ה מאה"  מסתבר לכאורה שהייחודי האסורי או המותרי אינ ע שניי או
שתיי בלבד ,אלא ע שניי ומעלה ,כולל שלוש/ה ,ארבע/ה ,ואפילו מאה .אבל אפשר ג שהמלי "אפילו ה מאה"
מכוונות רק למקרה הספציפי שאישה נמצאת בחברת גויי ולא לכל שאר המצבי שנמנו במשנה ובתוספתא .וראו
סיכו המחלוקת אצל הפוסקי ,א לצמצ את האיסור למצבי של שניי ושלושה בלבד ,או להרחיבו לכל מספר,
במהדורת שוטנשטי לתלמוד ,קידושי פא ע"א ,הערה  .19וראו ג :סלוטניק ,הילכו שני ,עמ'  6362ולהל הערה 212
בעמ' .105
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המשנה אינה מגדירה מהו מצב אינטימי ,מה נחשב כ"ייחוד" 5.היא מדלגת בי התייחסות לייחוד
במשמעות של שהות משותפת במרחב אחד לבי ייחוד במשמעות של שינה במיטה אחת .מזה יש
להבי שייחוד הוא מצב כללי יותר ,הכולל הימצאות ביחד בעוד אופני מלבד שינה ,כפי שעולה
ממשמעותה המילולית של המילה ,שהיא "להיות ביחד ע."...
אבל ממה בדיוק חוששת המשנה? הא היא חוששת )א( מהאד היחיד העלול לחטוא בעצמו
ולהחטיא ג את שני האחרי? או שהיא חוששת מכוחו של הצמד וחושדת )ב( בשני הא/נשי
שעימ הוא/היא מתייחד/ת ,שיש להיזהר מפניה? לפי האפשרות הראשונה ,המשנה רואה את
הגבר כמי שלא יכול לשלוט ביצריו ,ולכ אסור לו להתייחד ג ע שתי נשי ,שעלולות להתפתות
לו .האמירה "אשתו משמרתו" תומכת בקריאה זו :הוא זה שעלול לחטוא ,והיא זו שתמנע ממנו
לפעול .לעומת זאת ,המשנה סומכת על האשה שלא תפתה וא #לא תתפתה לשני גברי שיתייחדו
עמה .לפי קריאה זו )שאמנ איננה ההבנה המקובלת של המשנה( ,המשנה סבורה שהאשה שולטת
טוב יותר בייצרה ,או לחילופי ,שהיצר שלה חלש יותר מזה של הגבר.
לפי האפשרות השנייה ,המשנה מתמקדת בשני הא/נשי ולא ביחיד/ה .אמירת הגמרא מיד בהמש
ש"נשי דעת קלות עליה" ,המתייחסת לנשי כקבוצה ולא לאשה בודדת ,תומכת בקריאה זו .לפי
קריאה זו ,לגבר הבודד נשקפת סכנה מפני שתי הנשי בהיות קלות דעת ,בעוד שלאשה לא נשקפת
סכנה מפני שני הגברי ,בהיות שקולי דעת ,או מפני שיכולת הריסו ההדדית שלה גדולה מזו של
הנשי 6.זו הקריאה היותר מקובלת של המשנה.
אפשרות שלישית היא שבשני המצבי המשנה אינה רואה אלא את הגבר בלבד ,ולו היא חוששת.
הוא זה שעלול להתפתות ועליו יש לשמור .מצבי בה השמירה עליו לא מובטחת ,ה מצבי
אסורי; ואילו מצבי בה השמירה עליו מובטחת )עלידי גבר אחר או עלידי אשתו( ה מצבי
7
מותרי.
מנקודת מבט פמיניסטית ,ראוי להדגיש שהאפשרות המוכרת לנו יותר ממציאות ימינו ,של יחסי מי
בכפייה – כלומר אונס ,למשל אונס האשה עלידי שני הגברי שאיתה  כלל אינה עולה על דעת
המשנה 8.הסכנה הנדונה כא היא סכנת הפיתוי וההתפתות ,ואילו סכנת האונס כלל איננה מובאת
בחשבו .הא זו אפשרות בלתי סבירה לחלוטי בעיני הגברי הכותבי ,או שמא זו אפשרות
שפחות מטרידה את מנוחת ,בהיותה בדר כלל סכנה המרחפת מעל נשי בלבד?
דומה שחכמי המשנה ג אינ מתארי לעצמ קשר בי שתי הנשי שישמרו ויגנו אחת על השנייה
מפני תקיפתו של הגבר ,או לחילופי ,יתביישו אחת מהשנייה ולא יפתו או יתפתו לו .נראה כי
מבחינת ,מדובר בקשר בי כל אשה בנפרד ע הגבר שנמצא ש .לעומת זאת ,במצב בו שני גברי
 5ספראי בפירוש למשנה ,ד ,יב ,דני במונח "להתיחד" במשנה ומראי כי לעיתי קרובות הוא מופיע כיופימיז
ליחסי מי ,א כא מדובר בהתייחדות כשהות ביחד .ראו ג :רוזצבי ,יצר הרע ,עמ' .68
 6וראו למשל :ווגנר ,רכוש או אד ,עמ'  ;161159בסקי ,נשות המדרש ,עמ'  ,98 ,30וחוקרי אחרי להל ,בהערות
שהתנאי מניחי העדר מוסריות מינית אצל נשי.
ַ
הבאות ,הסבורי
 7זוהי גישתה הגורפת של האופטמ ,קריאה מחודשת ,עמ'  ,4930בפירושה לכל הסוגיה .לדעתה נשי ותשוקת אינ
כלל הנושא כא ,כי א יצריה הכמעט בלתי נשלטי של הגברי בנוכחות נשי .קשה לטענה זו ההתמודדות ע
האמירה "נשי דעת קלות" המופיעה בהמש  .פירושה של האופטמ לאמירה זו הוא שנשי מתפתות בקלות ,א אינ
נתפסות כמפתות.
אפשרות נוספת ושונה להבנת ההיגיו של המשנה מציעי ספראי בפירוש למשנה ,ד ,יב ,בעקבות סדר אליהו רבה:
אפשר שהמשנה מתבססת על הלכות עדות )"על פי שניי יקו דבר"( ודואגת שבכל מצב יהיו שני גברי שיוכלו להעיד
על ההתרחשות .לפי אפשרות זו ,חוסר הסימטריה במשנה אינו מעיד על הבדל מיני בי גברי ונשי ,אלא ההבדלי
נעוצי בהלכות עדות .אבל ספראי עומדי בעצמ על חולשתה של האפשרות הזאת ,שאינה מסתברת.
 8כדברי ספראי ,ש" :דומה שהתיאור ח #מכל פ של ֵראליה ,והוא מצייר דמות דמונית של אישה שאי לה עכבות של
בושה ומראית עי ,בניגוד לגברי שאמנ אינ טלית שכולה תכלת א בציבור אי ה חשודי".
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נמצאי יחד ברור לחכמי שמתקיי יחס כלשהו ביניה ,וברור לה שהיחס הזה יביא להשפעה
חיובית; כלומר ,ה ישמרו אחד על השני מפני התנהגות לא מתאימה.
לצערנו ,המציאות המוכרת לנו שונה מהתמונה הזאת מכמה בחינות ,ונראה שיש כא פער בי
פנטזיה למציאות :מחד גיסא ,נשי מקיימות ביניה קשרי של הגנה ושמירה האחת על השנייה,
כמו ג יחסי של קנאה ורכושנות .מאיד גיסא ,מוכרי היטב ג המקרי בה גברי משתפי
פעולה ,וא #שואבי עידוד מנוכחות חבר ,כדי לקיי יחסי מי )בהסכמה או באונס( ע אותה אשה,
או בוחרי להיות נוכחי פאסיביי וא #תומכי במצבי בה מתקיימי יחסי כאלה ליד.
אונס קבוצתי הוא המקרה הקיצוני ,אבל ג הלגיטימציה החברתית להטרדה מינית ומילולית ניזונה
ממסרי העוברי בי גברי .שהות מקרית משותפת של אשה ע שני גברי נחווית עלידי נשי
פעמי רבות כסיטואציה מאיימת ומסוכנת עבור.
כנשי קראנו משנה זו בתדהמה מ הפער שבי המציאות המוכרת לנו ובי ההנחות וההנחיות של
המשנה .זה פער מטריד :מה מקור העיוורו הזה למצב הפגיע של אשה בנוכחות גברי זרי? אפשר
שהכותבי מתייחסי כא למצבי בהתא לפנטזיות שלה :שתי נשי ע גבר – נשמע מפתה
ומחייב מניעה; אבל שני גברי ע אשה אחת – לא מוש  ,ולכ לא מחייב הגבלה כלשהי .זוהי אפוא
"משנת דבי גברא רבה" – משנת גברי; משנה שנכתבה עלידי גברי ,שעוסקי בה באופ לא מודע
במה שמסוכ לגברי ,ובדרכי שבה יוכלו גברי להימנע מהגשמת הפנטזיות שלה ומפיתויי לא
רצויי .לעומת זאת ,אי ה רואי כלל את הסכנות והמכשלות העומדות בפני הנשי.

הנוסח בו פתחנו הוא נוסח הדפוס ,המוכר והנלמד לאור הדורות ,אבל עיו בכתבי היד מעלה תמונה
מעניינית ביחס למשנתנו:
משנה ,קידושי ד יב] :עפ"י כ"י קאופמ[
לא יתייחד איש אחד ע שתי נשי ,אבל אשה אחת מיתייחדת ע שני אנשי; רבי
שמעו אומר :א #איש אחד מיתייחד ע שתי נשי.
]יד[ בזמ שאשתו עמו יש עמה בפונדקי ,מפני שאשתו משמרתו.
מיתייחד אד ע אמו וע ביתו ויש עמה בקירוב בשר .היגדילו  זה ייש בכסותו
וזה ייש בכסותו.
עלפי חלק מעדי הנוסח יש להבי את עמדת ר' שמעו כעמדה החולקת על התנא קמא )חלקה
הראשו של המשנה( באופ עקרוני יותר 9.נראה אפוא שמלכתחילה הייתה המחלוקת בי ר' שמעו
והתנא קמא חריפה הרבה יותר :לדעת ר' שמעו אי איסור ייחוד על גבר ע שתי נשי ,כמו שאי
איסור ייחוד על אשה ע שני גברי .ר"ש מציע למעשה סימטריה מוחלטת בי גברי ונשי –
לכול אסור להימצא ביחידות בחברת ב או בת המי השני ,ולכול מותר להימצא בחברת בני המי
השני א נמצאי במקו שני אנשי או יותר 10,שימורה של דעת היחיד של ר"ש )למרות שיבושה(,
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כ עולה מהנוסח שהובא למעלה מכתביד קאופמ וכ מדפוס נפולי ,וכ ג עולה מסוגייתנו בירושלמי ,וכ ג הבינו
התוספות ,אחרי ששקלו את שני הפירושי ומצאו את הראשו לא הגיוני .ראו :ספראי ,פירוש למשנה ,ד ,יב; הערות
אלבק במהדורתו למשנה ,תוספות והשלמות ,עמ'  ;415אפשטיי ,מבוא ,עמ'  ,1108סעי.11c #
 10העובדה שההצעה לסימטריה מגדרית מובאת דווקא מפי ר' שמעו בר יוחאי בהחלט מעניינת ,על רקע אמירות אחרות
המיוחסת לו והקשורות למשנתנו :אמירה אחת היא זו המופיעה מיד בתחילת הסוגיה" ,נשי דעת קלות" )ראו
בהמש ( .במופע הנוס #של אמירה זו בבבלי ,בשבת לג ,ב ,היא מיוחסת לו .בר דבריו ש מופיעי בתו אגדה בבלית
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מנכיחה קול שוויוני ,שמשתמע ממנו אמו רב יותר במוסר המיני האנושייהודי ,ה זה הגברי וה זה
הנשי .זו עמדה המצמצמת את חרדת חוסר השליטה ומייחסת יכולת שליטה שווה לשני המיני.

ב .התוספתא:
השוואת המשנה לברייתא המקבילה לה בתוספתא מעלה ממצאי נוספי:

משנה ,קידושי ד יב:

תוספתא ,קידושי ה טי

]עפ"י כ"י קאופמ[

]מהדורת ליברמ ,עמ' [:297296

מתני' .לא יתייחד אד ע שתי נשי ,אבל
אשה אחת מתייחדת ע שני אנשי; רבי

הלכה ט מתייחדת אשה אחת ע שני אנשי
אפילו שניה כותי ואפי' שניה עבדי

שמעו אומר :א #איש אחד מתייחד ע שתי
נשי.

ואפילו אחד כותי ואחד עבד חו 6מ הקט
שאינה בושה לשמש כנגדו אבל לא תתייחד ע
11
הגוי אפילו ה מאה.

]יד[ בזמ שאשתו עמו ]ו[יש עמה בפונדקי,
מפני שאשתו משמרתו.
מתייחד אד ע אמו וע בתו; ויש עמה

הלכה י אחותו וחמותו ושאר כל עריות

בקירוב בשר ,וא הגדילו  זו ישנה בכסותה
וזה יש בכסותו.

שבתורה לא יתייחד עמה אלא על פי שני .

ג א ההלכה המובאת בתוספתא אינה שונה באופ מהותי מזו של המשנה מבחינת תכניה ,מעניי
לראות את ההבדל במבנה ובנוסח :התוספתא אינה מעמידה את ההלכה הגברית לעומת זו הנשית
אלא מתייחסת רק להלכה של האשה .נקודת המוצא היא האשה.
מעבר לכ  ,מתבטא פה הבדל נוס ,#מהותי יותר :במשנה הובאה עמדה מקילה ,לפיה בשעה "שאשתו
עמו" אי איסורי ייחוד .ההנחה היא ,שהגבר נשמר עלידי אשתו מפני העבירה ,ולכ א היא נמצאת
ש ,הייחוד מותר .התוספתא ,לעומת זאת ,מתייחסת ליסוד הבול את המעשה המיני אצל האשה,
והוא הבושה :לאחר שהיא קובעת כי לאשה מותר להתייחד ע שני גברי ,ג א ה כותיי או
עבדי או צירו #של השניי ,מביאה התוספתא את האיסור להתייחד ע שניי במקרה שאחד מה
הוא קטי ,וזאת משו ש"אינה בושה לשמש כנגדו" .א כ ,בעוד שעלפי המשנה ,הבל של הגבר
מפני העבירה הוא נוכחות של גור חיצוני )גבר אחר או אשתו( ,אצל האשה זו הבושה שהיא חשה
אל מול הנוכחי .אמנ הפסיכולוגיה דומה – הנוכחות של גור נוס #מהווה גור מעכב
בהתדרדרות לחטא – א הבדלי הלשו והשיח מענייני ומשמעותיי :אצל הגבר "אשתו משמרתו",
אבל האשה "בושה לשמש כנגדו" .הבושה )או היעדרה( היא פנימית ,והאשה אינה תלויה בגור
חיצוני אקטיבי שישמור עליה .כנגד מוקד השליטה החיצוני של הגבר במשנה מציבה התוספתא
מוקד שליטה פנימי לאישה .בכ היא מחזקת את האופציה הראשונה שהוצעה קוד ,לפיה
שעברה עיבוד מרחיק לכת ,ואינ בהכרח דבריו .ראו למשל מאמרו של לוי ,רבי שמעו בר יוחאי .אמירה נוספת של
רשב"י מופיעה בסוגיית הירושלמי על משנתנו ,ירוש' קידושי פ"ד ה"יא ,סו ע"ג" :תני רבי שמעו ב יוחי :הטוב
שבנחשי רצ 6את מוחו הכשירה שבנשי בעלת כשפי".
 11הסיפא של הלכה י' בתוספתא – "אבל לא תתייחד ע הגוי אפילו ה מאה" – מופיעה כא במהדורת ליברמ ואיננה
תיקנו כא עלפי
מתאימה להקשר .ברור שהיא שייכת להלכה ט' ,כדברי ליברמ ,תוספתא כפשוטה ,עמ'  ,980ולכ ַ
צוקרמנדל )כתביד ערפורט(.

5

ההבדלי בי נשי וגברי הנקבעי כא מבוססי על תפיסה תנאית ,שדווקא האשה היא זו
ששולטת טוב יותר מהגבר בייצרה ,ולכ היא מותרת להימצא בחברת שני גברי כיוו שהיא לא
תתפתה לה ,ואילו הגבר עלול להתפתות לשתי נשי לכ שהותו עמ אסורה .זאת בניגוד
לאפשרות השנייה שהצענו ,המקובלת יותר ,משו שהיא נתמכת באמירת הגמרא מיד בהמש
ש"נשי דעת קלות עליה" .לפי קריאה זו ,לגברי יכולת שליטה עצמית טובה יותר ,משו כ
לאשה לא נשקפת סכנה מפני שני הגברי ,בהיות שקולי דעת ,בעוד שלגבר הבודד נשקפת סכנה
מפני שתי הנשי ,בהיות קלות דעת .אפשר אפוא שהנחת היסוד הסמויה של הרובד התנאי הסתמי
)משנה ותוספתא( סומכת דווקא על הנשי ,בעוד שרק ברובד האמוראי בתלמוד התהפכה הנחת
היסוד הזו והוצגה במפורש' :נשי דעת קלות עליה'.

לסיכו הדיו במשנה ובתוספתא ,איסורי הייחוד מעידי על הנחה סמויה ,שלא כול שולטי
תמיד בתשוקה המינית שלה .למי יש תשוקה ,ומי לא תמיד שולט בה? דומה שדווקא דעת היחיד
של ר"ש מאפשרת וודאות רבה יותר לגבי הנחת היסוד שלו :נראה שלדעת ר"ש לנשי ולגברי
כאחד יש תשוקה שלעתי ה אינ שולטי בה ,ולכ נאסר על שני המיני להימצא ביחידות ע ב
המי השני שאינו ב זוג ,אבל גברי ונשי כאחד יתנהגו בריסו בנוכחות שני בני אד מהמי
השני .א מה סבור התנא קמא? הא הוא סבור שלגברי ונשי יש תשוקה ,א הגברי שולטי
בה טוב יותר )ולכ שני גברי ינטרלו זה את תשוקתו של זה ,א שתי נשי לא מסוגלות לכ (? 12או
שמא סבורי החכמי שלגברי ונשי יש תשוקה ,א דווקא הנשי שולטות בה טוב יותר )ולכ
אשה יכולה להימצא לבדה בחברת גברי ואפילו מפוקפקי וחזקה עליה שתשמור על עצמה(?
למרות שהטקסט לא מאפשר תשובה חד משמעית על השאלה הזו ,העיו במקורות התנאיי בלבד
נוטה דווקא לאפשרות השניה ,לפיה יכולת השליטה של הנשי טובה מזו של הגברי .נפנה כעת
לרובד האמוראי:

התלמודי:
בבלי קידושי פ ע"ב:
גמ' .מ"ט? תנא דבי אליהו :הואיל ונשי דעת קלות עליה.
...נימא ,מתני' דלא כאבא שאול! דתניא :כל שלשי יו  יוצא בחיק ,ונקבר באשה
אחת ושני אנשי ,אבל לא באיש אחד ושתי נשי ,אבא שאול אומר :א #באיש אחד
ושתי נשי! אפילו תימא אבא שאול ,בשעת אנינות תביר יצריה...
הדיו בבבלי נפתח בשאלת "מאי טעמא" ,ונראה מהתשובה שהשאלה הינה על טע האיסור
להתייחד ע שתי נשי )דווקא לאור ההיתר לאשה להתייחד ע שני גברי( .תשובת הגמרא היא
ש"נשי דעת קלה עליה" ,ולכ אי אפשר לסמו עליה שלא יתקיי קשר מיני ע אחת מה
בנוכחות השנייה .בכ מכריע התלמוד בי שתי הקריאות שהוצעו לעיל :הגברי הדעתניי מפקחי
אחד על השני ,ולכ אפשר לסמו על צמד גברי א לא נית לסמו על צמד נשי.

 12ראו על כ בהרחבה :סטלאו ,זכר ונקבה ,עמ' .504486
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נדלג רגע להמש )ונשוב אחר כ לדעת הקלות של הנשי( :הגמרא מביאה בהמש את דעתו של
אבא שאול )תנא בדור השלישי–רביעי( ,כאפשרות סותרת להלכה שאסור לאד להתייחד ע שתי
נשי .בברייתא הדנה במקרה של תינוק שמת ומובא לקבורה ,נאמר שמותר ללכת אל בית הקברות
בהרכב של אשה ושני גברי ,א לא בהרכב של גבר ושתי נשי ,משו חשש לייחוד .אומר אבא
שאול ,שמותר במקרה כזה לקבור את התינוק ג בהרכב של גבר אחד ושתי נשי .נראה א כ,
שאבא שאול סובר אחרת ממשנתנו ,ולא היא :הגמרא מסבירה שאבא שאול מתייחס רק למצב של
אבלות ,שבו "היצר נשבר" ,ואי חשש להתגברותו ,ולכ מותר לגבר להתייחד ע שתי נשי רק
במצב זה ,ולא בכל מצב .וממילא אי כא סתירה של ממש למשנתנו ואבא שאול לא מציג אופציה
אחרת למשנה.
ההצעה לקריאה רחבה של אבא שאול נדחית אפוא עלידי הסוגיה בבבלי ,אבל בנקודה זו מציע
הירושלמי דיו מעט שונה:

ירושלמי קידושי ,ד יא ,סו ע"ב:
לא יתייחד איש אחד ע שתי נשי כו' ... .תני' :ב יומו שמת הרי הוא לאביו ולאמו
ולכל קרוביו כחת של ...ויוצא בחיק ונקבר באשה אחת ובשני אנשי ...אבא שאול
אומר :א #באיש אחד ובשתי נשי' .מסתברא רבי שמעו מודיי לאבא שאול ,אבא
שאול לא מודי לר"ש ,שאי יצר הרע מצוי בבית הקברות.
הירושלמי על סוגייתנו משווה בי עמדת אבא שאול לעמדת ר"ש במשנה" :מסתברא ר"ש מודיי
לאבא שאול" .אבל ממשי הירושלמי" :אבא שאול לא מודי לר"ש ."...נראה שלא נית להבי את
הצעת הירושלמי לפי הנוסח המקובל של המשנה ,אלא לפי הנוסחי החלופיי :לפי הירושלמי ג
אבא שאול וג ר"ש מתירי ייחוד של שתי נשי וגבר ,אבל ר"ש מתיר זאת בכל סיטואציה ואבא
שאול מתיר זאת רק בזמ קבורת מת .ההיתר המצומצ של אבא שאול כלול בהיתר הרחב יותר של
ר"ש ,א לא ההיפ )כ ג מסבירי קורב העדה ופני משה( .למרות שההצעה להבנה כללית כזאת
של אבא שאול נדחית בירושלמי ,נלמדת ממנה הבנת הרחבה של אמוראי א"י את דברי ר"ש
במשנה ,בניגוד להבנה המצמצמת של אמוראי בבל ושל נוסח המשנה המקובל.
לסיכו דיוננו בחלק זה של הסוגיה ,העוסק ב"לא יתייחד אד ע שתי נשי" ,מצאנו כא עמדה
תנאית כפולה של צמצו האיסור :לראשונה מפי רבי שמעו במשנה ,הסבור שע אשתו מותר ,ושוב
מפי אבא שאול בגמרא ,הסבור שבשעת אנינות מותר .ההשוואה שי שתי הדעות בירושלמי מוכיחה
שלתפיסת עורכי הירושלמי עמדת ר"ש רחבה יותר והיא מציגה אלטרנטיבה של ממש לעמדת
המשנה )=התנא קמא( ,בהלימה לנוסחי האלטרנטיביי של המשנה.

נחזור עתה לדברי הפותחי את הסוגיה' ,הואיל ונשי דעת קלות':
הגמרא פותחת במימרה תנאית משמו של "תנא דבי אליהו" 13,לפיה הבעיה היא דעת הקלה של
הנשי ,ובכ מסיימת את הדיו .שלא כמקובל ,אי כל התייחסות אמוראית נוספת למימרה בפרט
ולטעמה של ההלכה בכלל .יש כא מעי אקסיומה ,נקודת מוצא ,שעליה אי ויכוח ודומה שהגמרא
מציבה כא מעי כותרת לסוגיה ,פריזמה דרכה ייבח הנושא.
 13תנא דבי אליהו המקורי אבד כנראה .כיו זהו שמו הנוס #של החיבור הנקרא ג "סדר אליהו רבא וסדר אליהו
זוטא" .קיימת מחלוקת ארוכת שני בי החוקרי לגבי זמנו של החיבור בש זה הנמצא כיו בידינו ,א זמנו מימי
האמוראי או מאוחר יותר .ראו :צונ ,6הדרשות בישראל ,עמ'  ;44אורב  ,לשאלת .הציטוט כא כלל לא מופיע בחיבור
המוכר לנו כיו.
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ישנ מספר אפשרויות לפירוש האמירה הזאת:
א .עלפי מכילתא דרשב"י ,משפטי ,כב טו )מהדורת אפשטימלמד ,עמ' " :(208וכי יפתה
מתפתה" .כבר במקורות התנאיי מוצגת תפיסה
ֶ
מתפתה ואי האיש
ָ
איש" – האישה
שנשי מ;עדות להתפתות ,וגברי לא ,וכ מפרשי ג רש"י ואחרי .כ משתמע ג
מהסיפור )המאוחר( שמביא רש"י בפירושו לבבלי ,עבודה זרה ,יח ע"ב ,ד"ה "ואיכא דאמרי
משו מעשה דברוריא" ,על פיתוייה של ברוריה עלידי תלמידו של ר' מאיר ,בעלה ,שנעשה
במטרה להוכיח את נכונות האמירה .עפ"י הסבר זה ,ההיגיו של המשנה הוא יכולת
השליטה העצמית שקיימת אצל גברי ,א חסרה אצל נשי 14.ג הביטוי המופיע בבבלי
סוכה נא ע"ב" ,והיו באי לקלות ראש" המרמז לפריצות מינית ,מחזק את ההקשר המיני
של "דעת קלה".
ב .לעומת זאת ,במקבילה שבמסכת שבת לג ע"ב )העוסקת בחששו של רשב"י שאשתו תיתפס
עלידי הרומאי ותגלה לה את מקו מחבואו( ההקשר בפירוש איננו של פיתוי מיני ,אלא
של איעמידה בלחצי ועינויי )ובמקרה שלנו – אי עמידה בלחצי(.
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ג .פרשני אחדי )רבינו יהונת ,המאירי 16ואחרי( פירשו ,שהכוונה היא לנטיית של נשי
לחפות זו על זו וא #להשפיע ולהסית זו את זו; כלומר ,לגלות סולידריות ולכרות ברית
ביניה ,מה שאי כ הגברי .בהיפו מדברינו לעיל ,שהמשנה אינה מניחה שהנשי
תשמורנה זו על זו שלא יחטאו ע הגבר שבחברת ,הפרשני שהבינו כ את הביטוי הניחו
שה תסייענה זו לזו לחטוא עמו.
ד .שטיינזל 6מציע בפירושו" :ואולי דעת קלה עליה – שאינ מרגישות בחומרתה של
העבירה" .כלומר ,לנשי אי מספיק שיקול דעת ולא אמות מידה מוסריות ברורות ,אי
אפשר לסמו עליה .ההסבר של שטיינזל 6הול ג את הסיפור על רשב"י במסכת שבת.
לפי ההסבר הזה ,נשי נתפסות כדרגת ביניי בי ילדי לבי גברי .אנחנו מתייחסי
לילדי כמי שעדיי אינ בעלי שיקול מוסרי בוגר ,מה שמזכיר את טענתו של פרויד
)וקולברג ואחרי בעקבותיו( על חולשת המוסרית של נשי ,ואת התשובה הפמיניסטית
שניתנה עלידי קרול גיליג וממשיכותיה :פרויד טע שרק הגברי מגיעי לבשלות מוסרית
מלאה ,בעוד נשי מצויות בדרגה מוסרית נמוכה יותר .קולברג פיתח סול מוסרי שהתבסס
על התיאוריה של פרויד ,ובמבחני שהעביר לבני ובנות אכ מצא פער משמעותי לטובת
הבני .גיליג ,שהיתה אחת מעוזרות המחקר שלו ,טענה שהבעיה איננה בבנות אלא בסול
עצמו :מלכתחילה הוא משק #תפיסה גברית של המוסר .התפיסה הנשית שונה ,א לא
נמוכה יותר ,ובניית סול עלפי תפיסה זו תביא לתוצאות הפוכות 17.אפשר אפוא שאכ
המימרה מכוונת ליכולת שיפוט מוסרית חלשה יותר.

 14ראו על כ בהרחבה :סטלאו ,זכר ונקבה ,עמ'  .504486וראו ג :איל ,נשי יהודיות ,עמ'  ;124סטלאו ,לטעו
מהתבשיל ,עמ'  ;158חוש ,ברוריה התנאית ,עמ'  ,74ועוד .פירוט של כל המחזיקי בעמדה זו ראו :האופטמ ,קריאה
מחודשת ,עמ' .30
 15כ מפרשות האופטמ ,קריאה מחודשת ,עמ'  ,39וכ ולר ,נשי בחברה ,עמ'  ;2322הנ"ל ,סוכה ,עמ' .186
 16רבי יהונת ב רבי דוד הכה מלוניל ,מבעלי התוספות בפרובנס במאה ה ,12ורבי מנח ב שלמה המאירי ,מגדולי
מפרשי התלמוד וחכמי פרובנס במאה ה.13
 17ראו סיכו ממצה של המחלוקת הזאת אצל פרידמ ,באה מאהבה ,עמ'  .4027עבודתה של גיליג הייתה בעלת
השלכות מרחיקות לכת על התיאוריה הפמיניסטית בכלל ,ועל תיקונ של מבני חברתיי שנתפסו כאוניברסליי
בפרט .הטיית המגדרית נחשפה בהשפעתה ושינתה את נקודת המבט עליה.
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ה .אפשרות נוספת

18

קרובה לשתי האפשרויות האחרונות ,א נותנת לה פשר אחר ,היא

שמשמעות ה"דעה" כא היא מידת האחיזה במוסר ובחוק המקובלי .דעת של נשי קלה
משו שה נתפסות כמחויבות במידה פחותה למוסר ולחוק הרווחי .הסיבה לכ איננה
חולשה מוסרית ,כפי שהוצע קוד ,אלא עצ היות מודרות מ העול החברתיתרבותי,
כפי שקורה אצל חברותמשנֶה המודרות מחברת הרוב השלטת .קבוצת מיעוט שאיננה
שותפה מלאה בחברה ,ג איננה חשה מחויבות מלאה למוסר החברתי של הרוב .היא תעדי#
19
פעמי רבות את הסולידריות שבי חבריה עלפני נאמנות לחוקי.
בהקשר שלנו ,בחברה תרבותית ישנ כללי נימוס שהחברי בה בושי זה בפני זה מלעבור
עליה .בושה זו ְק ֵטנה בחברות המשנה .בדיני ייחוד ממלאת הבושה תפקיד מרכזי במשטור
החברתי של הגברי ,שהינ חלק מאותה חברה .לעומת זאת ,נשי אינ מחויבות דיי
לחוק החברתי .ה תירתענה מפני השייכי לחברה השלטת )הגברי( ,א בינ לבי עצמ
תקיימנה סולידריות ותשמורנה סוד .לכ לא די באשה שומרת .היא לא תשמור על כללי
החברה ,אלא על "אחותה".
ו .ואפשר שיש כא השלכה גברית :הקושי של הגברי להכיל רגשות ,כמו חרדה מאיבוד
שליטה או תשוקה בהקשרי לא הולמי ,הנחווה כחולשה ,מושל על הצד הנתפס כחלש,
הנשי 20.ואכ ,שרשרת הסיפורי המובאת בהמש הסוגיה ,שלא נדו בה כא ,מעידה שוב
ושוב על קלות דעת של הגיבורי הגבריי של הסיפורי ,בניגוד לשיקול דעת של הנשי
המופיעות בה...
מכל מקו ,דומה שהמימרה הזו מקרינה בעוצמה רבה על קריאתנו את המשנה עצמה ואת הסוגיה
כולה .בדברי כא ניסינו לצמצ מעט את נוכחותה ולהחליש את קולה ,כדי לאפשר לקולות נוספי
לבקוע ולהישמע ,ובכ לגוו וא #למת את תפיסות המגדר המשתמעות ממערכת איסורי הייחוד
המעוצבת בחלקה האחרו של מסכת קידושי.

 18הוצעה על ידי הרב עמית קולא .הדברי נכתבו בהתכתבות אלקטרונית וה מובאי כא ברשותו .תודתנו נתונה לו.
אפשר לראות בהצעה זו פיתוח של פירוש הריטב"א )רבי יו טוב ב אברה אשבילי ,מגדולי רבני ספרד במאה ה,(13
שכתב כ ..." :מפני שהנשי דעת קלה עליה ומחפות זו על זו ולא מכספי מהדדי" .בשונה מהמאירי ופרשני נוספי,
הריטב"א לא קושר את ההתנהגות הנשית להשפעה רעה והסתה ,אלא לחיפוי ולחוסר בושה בלבד.
 19העדפת טובתו של ב הקבוצה המודרת והמוחלשת על פני החוק תוארה כמאפיי בולט של קבוצות מיעוט ג
בתיאוריה הפוסטקולוניאלית מבית מדרשו של פרנ 6פנו )ראו ,למשל :פנו ,עור שחור( ,וג בתיאוריה הפמיניסטית
מבית מדרשה של קרול גיליג ,שנידונה בסעי #הקוד .ראו דוגמה להצטלבות של שתי התיאוריות אצל הוקס ,אחי;ת.
ההסבר הזה מתאי להקשר כא ,א עומד בסתירה להקשר במסכת שבת בסיפור על רשב"י ואשתו ,ש חששו של
רשב"י שאשתו תשת #פעולה ע השלטונות ולא תצליח לחפות עליו.
 20הצעה ברוח זו מצאנו אחרי כתיבת הדברי ג במאמרה החדש של שיינה שיינפלד ,הערה .לדעתה ,הסיפורי
המובאי בהמש מוכיחי היטב שהדעה הקלה היא של הגברי.
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