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קריאה לתפילה

הרב אהד טהרלב -ראש מדרשת לינדנבאום (ברוריה) וחבר הנהלת בית הלל
ה' ְש ָׂפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ִּופי יַ ִּגיד ְּת ִה ָּל ֶתָך
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...להיות לאדם עובד ה' מידת ההשתוות שלא להפסיק עבודתו לא על ידי קריבות
שיש לפעמים במתנת עליון .ולא על ידי ירידה ונשיכת נחש .וכמו כשאין האדם
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מפסיק על ידי נשיכה הולך לו הנחש ,וכמו כן בכלל נחשב ימי הגלות נשיכת נחש.
לפי פרשנותו של בעל ה'שפת אמת' ,המשנה העוסקת באדם העומד בתפילה
מדריכה את המתפלל למידת ההשתוות .תמונת הנחש הכרוך על עקבו היא דימוי
מטאפורי לירידה רוחנית וריחוק ,ואילו תמונת המלך השואל בשלומו מייצגת קרבה
יתרה בין האדם לקונו .אם האדם ייתן את דעתו לשני המצבים הללו בזמן התפילה,
הוא יסטה ממידת ההשתוות ,ובכך יופר האיזון העדין הנדרש ממנו .האדם המאונך,
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העומד ,מסמל את מי שנמצא בתודעה רוחנית של השתוות.
תחושת ההשתוות מופיעה גם בדברי הרמ"א ,המצטט בתחילת הגהתו בראש
8
יתי ה' לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד.
ש ִּו ִ
ה'שולחן ערוך' את הפסוק ִ ׁ
מידת ההשתוות נובעת מתשוקת הדבקות של האדם המאמין .הכמיהה להתקשרות
ולהתחברות לעולמות העליונים מביאה בעקבותיה יחס של שוויון נפש כלפי
האירועים הטבעיים הסובבים אותו.

לפני מספר ימים נדונה בתקשורת סוגית תצוגת
האופנה שהתקיימה בבית הכנסת הבינלאומי
בתל-אביב .דומה שבקרב כל הזרמים והדתות
היתה הסכמה רחבה על הבעייתיות בקיום אירוע זה
בבית תפילה אשר בו נפגש האדם בשיח אינטימי
עם קונו .הפיכת האדם לאובייקט ("קולב") במקום
שבו מתקיים מפגש בין הסובייקט האנושי לבין
אלוהיו ,יש בה משום כריתת הענף שעליו עומד
המתפלל.
אירועים מעין אלו מעוררים אותנו שוב ושוב
להתבוננות על מקומה הקיומי של התפילה
בעולמנו הרוחני.
בלימוד תורה אנו משקיעים משאבים אדירים .התחום הקוגניטיבי והאינטלקטואלי
פסיעת שלושה צעדים אחורה בתחילת התפילה ובסופה
וקידום הידע ,הפרשנות ,הפלפול והבקיאות מקבלים מקום של כבוד בעולם החברתי
גם פסיעתם של שלושה צעדים אחורה משפיעה על נפש המתפלל .הוא עוצר את
והרוחני שלנו .לימוד התורה נחשב לערך מרכזי ועליון בסולם הערכים ,ואנו רוחשים
תנועתו הרגילה קדימה ומתנתק ממה שהיה לפני העצירה .בהליכתו אחורה הוא נכנס
כבוד רב למצליחים בלימודם.
לתודעה רוחנית חדשה המנקה את מחשבותיו וטרדותיו לפני כניסתו אל השיחה
ובתפילה – האם אנו משקיעים בה משאבים כלשהם? האם אנו עובדים ועמלים
האינטימית עם בורא עולם .אף בחזרתו מהשיחה עם הקדוש ברוך הוא בסוף תפילתו
במרחב רוחני זה? האם אנו מתאמצים לרכוש כלים ומיומנויות ולשכלל
הוא פוסע שוב שלושה צעדים לאחור .טקס זה מייצג את סיום המפגש.
את התפילה שלנו? האם הדבר בא לידי ביטוי בחינוך ילדינו?
שבוודאי
איני מתכוון רק לעיון תפילה וללימוד והבנת הטקסט,
כריעה והשתחוויה
אם עמל
הם חשובים וחיוניים מאוד .אני מבקש להתמקד בפיתוח
הכריעה וההשתחוויה במקומות מסוימים בתפילה הם השפלת הראש
התודעה הנפשית והכנת הכלים הנדרשים לכוונה ולתפילה.
לימוד התורה הוא עמל
והגו .מחווה זו בשפת הגוף נועדה להכניס את האדם לתודעת העבדות
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כיצד נמצא או ניצור תפילת אמת ,תפילה אותנטית ,כנה
וביטול העצמי.
ומרגשת שתכיל ותבטא את אורות הכיסופים ,בבחינת אינטלקטואלי ,הרי התפילה
דיבור
אמרְ נָ ה? חשיבותה של שאלה זאת גדולה
ת ַ
מֹותי ּ ֹ
ָּכל ַע ְצ ַ
וההתחדשות דורשת עמל רגשי ,הקשור
התפילה מהווה שיחה בין אדם לבין קונו .שיח זה בנוי על אמירת סדרת
במיוחד בדור המחפש את החוויה הדתית
טקסטים ברצף שחז"ל קבעו ,בתוספת של שיח חופשי שאדם יכול
הרוחנית.
לתחומי הנפש שאינם
לבחור ולומר כראות עיניו .תורת הרטוריקה כוללת טכניקה של דיבור
התפילה היא אחד מעמודי התווך בעבודתנו היומיומית
ושיחה .כל תלמיד בבית ספר למשחק יודע שעליו להשקיע עבודה רבה
אינטלקטואליים
הרוחנית את ה' .המדרש מבאר'" :ולעובדו' – איזוהי עבודה
באימונים סביב אופן אמירת המונולוגים שלו ,כדי שמילות הטקסט ייאמרו
שבלב? – הוי אומר זו תפילה" 2.התפילה מכונה אפוא בפי חז"ל
מתוך חיבור שלו לתכניהן ,וכדי שהמילים ייגעו בשומעים .דיבור התפילה צריך
'עבודה שבלב' .המושג 'עבודה' מתפרש בהקשר זה בשתי דרכים:
להיות מחובר לרגשותיו של האדם ולנבוע בכנות מעומק לבו .דיבורי התפילה
פירושו הראשון הוא מעשה טקסי בעל אופי דתי ,כמו עבודת הקורבנות
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צריכים להיאמר בחן ומתוך נחת רוח.
בבית המקדש ("תפילות כנגד תמידין תקנום") 3פירושו השני הוא עמל .לפי הפירוש
כל זה יש ללמוד ,לפתח ולתרגל כדברי ר' חנינא בן דוסא" :אם שגורה תפלתי בפי,
הראשון ,התפילה היא טקס קבוע שכלליו ואופיו מוגדרים וידועים מראש ,ובו אנו
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יודע אני שהוא [החולה שעליו אני מתפלל] מקובל".
עומדים כשלוש פעמים ביום ,אומרים את טקסט התפילה הכתוב בסידור ומכוונים
קול
בו כחלק מעבודתנו הדתית .במשמעות השנייה התפילה היא עמל רוחני ,שחז"ל
להשמעת הקול ,למנגינה ולחלופין לדממה בתפילה יש חשיבות רבה .המודעות
קובעים כי הוא קשור לתחום הלב .אם עמל לימוד התורה הוא עמל אינטלקטואלי,
לסוגי הקולות השונים ורכישת המיומנות בדרכי הפקת הקול מאפשרים למתפלל
הרי התפילה דורשת עמל רגשי ,הקשור לתחומי הנפש שאינם אינטלקטואליים.
לבטא בדיוק רב יותר את תפילתו .למעשה אדם השר תוך כדי תפילתו משתמש
העבודה שבלב כוללת את המרחב שבין התשוקה והגעגוע של האדם העומד בתחינה,
בגופו ככלי נגינה .המודעות הנכונה לכלי זה תעמיק את הבעת רגשותיו וכיסופיו.
בבקשה ובהודאה מול אלוקיו ,לבין הטקס המתנהל שלוש פעמים ביום בדיוק באותו
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שוְ ָע ִתי.
ש ָמ ְע ָּת ַאל ַּת ְעלֵ ם ָאזְ נְ ָך לְ רַ וְ ָח ִתי לְ ַ ׁ
קֹולִ י ָ ׁ
אופן ,שכל כלליו ומרכיביו קבועים וידועים מראש.
לאחר בירורה של הקביעה "עבודה שבלב – זו תפילה" ,אני מבקש לעורר את הלב
ההכנה לתפילה
ולהאיר מרחב זה בהתייחסות למספר היבטים של העבודה שבלב ,מעין מפתחות
חז"ל לימדונו שעלינו להתכונן לתפילה:
שיסייעו להיכנס לעולם התפילה .בשל קוצר היריעה יוצגו הרעיונות בראשי פרקים
אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש .חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת
בלבד.
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ומתפללים ,כדי שיכוונו את לִ בם לאביהם שבשמים.
בתפילה
הגופנית
התודעה
כלי
פיתוח
הגמרא מנסה להבין מהו 'כובד ראש' ומעלה כמה אפשרויות" :גילו ברעדה" ,שמחה,
המצבים הפיזיים הכרוכים בתפילה מקנים תודעה נפשית מיוחדת .אדגים את הדבר
הלכה פסוקה ועוד .הגמרא שוללת מצבי רוח העלולים לפגוע בתפילה ,כמו עצבות,
בעיקר מתוך תפילת עמידה ,שהיא לִ בּה של התפילה.
עצלות ,שחוק וכדומה .קודם שאדם ניגש לפגישה עם א-לוהיו .עליו להסיר את
טרדותיו והרהוריו ולהכין עצמו לשיח האינטימי ,כדי שיוכל לנכוח בו במלואו.
עמידה
מצב תודעתי נפשי זה דורש לימוד ,עבודה ותרגול .אפשר להיעזר בטכניקות ,כמו
תפילת שמונה עשרה מכונה "תפילת עמידה" בגלל המנח הפיזי של גוף המתפלל.
מדיטציה ,הרפיה או דמיון מודרך כדי לצאת מן השגרה האינטנסיבית שלוש פעמים
וכך כותב ה'שולחן ערוך':
ביום ,כדי לפנות את המסיחים וליצור את מרחב השיח האישי עם הבורא ולהתפלל.
יכוין רגליו זה אצל זה בכיוון כאילו אינם אלא אחד להדמות למלאכים דכתיב בהן
הוצגו כאן מספר מפתחות שבעזרתם מוצע להעמיק ולפתח את העבודה שבלב.
"ורגליהם רגל ישרה" ,כלומר רגליהם נראים כרגל אחד [ ]...צריך שיכוף ראשו מעט
רשימה ראשונית זו ,יחד עם כל המפתחות שעתידים להצטרף אליה בעתיד ,דורשים
שיהיו עיניו למטה לארץ ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש ובלבו יכוין למעלה
מאתנו לימוד ועבודה .עלינו להשקיע בלימוד השפה והתנאים המאפשרים והמכוננים
לשמים [ ]...מניח ידיו על לבו כפותין [= קשורות] הימנית על השמאלית ועומד
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קשר בלתי אמצעי בינינו ובין מלכו שלעולם .כדי להתפתח בעבודה הרוחנית ,שרובנו
כעבד לפני רבו באימה ,ביראה ובפחד.
אינו נחשף אליה במהלך שגרת היומיום ,עלינו להקדיש משאבים נפשיים ורוחניים.
אינו דומה השוכב או היושב למי שעומד וגופו מאונך .לתנוחתו של אדם יש משמעות
כך נכונן את המרחב הביתי ,האינטימי של התפילה שבין הגעגוע האישי לטקס
תודעתית ורוחנית.
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בֹודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶיתָך 14.וַ ֲאנִ י ְת ִפ ָּל ִתי לְ ָך ה' ֵעת רָ צֹון.
שב ֶאת ָה ֲע ָ
הממוסד .וְ ָה ֵ ׁ
את האמור במשנה:
אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש [ ]...אפילו המלך שואל בשלומו לא
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ישיבנו ,ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק.
דורש בעל ה"שפת אמת":
1תהלים נא ,יז.
2ספרי עקב.
3ברכות כו ע"ב.
4אורח חיים סימן צה.
5משנה ברכות ה ,א.
6שפת אמת וארא שנת תרמ"ב,
ד"ה במדרש.
7המושג 'מידת ההשתוות' מופיע
לראשונה בספרו של רבנו בחיי
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אבן פקודה ,חובת הלבבות שער ח פ"ד ,שער י פ"ו .בהגות החסידית
הוא מופיע בתחילת צוואת ריב"ש.
8תהלים טז ,ח.
9את הכריעה לתנוחת העובר אנו מוצאים כביטוי פיזי לתודעה רוחנית
עמוקה של התבטלות והתאיינות ברגעים הרי גורל ,שבהם האדם נכון
למסור את נפשו עבור הדבר שלשמו הוא מתפלל .כך נכתב על אליהו:
וַ ַּי ֲעלֶ ה ַא ְח ָאב לֶ ֱאכֹל וְ לִ ְ ׁשּתֹות וְ ֵאלִ ָּיהּו ָעלָ ה ֶאל רֹאׁש ַה ַּכרְ ֶמל וַ ִּיגְ ַהר ַארְ ָצה
וַ ָּי ֶש ׂם ָּפנָ יו ֵּבין ִּברְ ָּכיו (מלכים א' יח ,מב) .הכניסה לתנוחה זו מופיעה גם
בספרות חז"ל" :ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה

אצל רבי יוחנן בן זכאי ,וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי .אמר לו :חנינא בני ,בקש עליו רחמים
ויחיה .הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה" (ברכות לד ע"ב) .וכן באגדה על רבי
אלעזר בן דורדיא "...אמר אין הדבר תלוי אלא בי הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה
נשמתו .יצתה בת קול ואמרה ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא" (עבודה זרה יז ע"ב).
10ליקוטי מוהר"ן ח"א א.
11ברכות לד ע"ב.
12איכה ג ,נו.
13ברכות ל' ע"ב.
14מתוך ברכת עבודה בתפילת עמידה.
15תהלים סט ,יד.

"האיש מטביל את האיש והאשה מטבלת את האשה"
הרבנית ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי ראש בית המדרש ‘בית מורשה’ וחברת הנהלת בית הלל
באיזה שלב בתהליך נצרכת
מעורבותו של בית הדין; האם הוא
צריך להיות נוכח ועד בכל אחד
מרכיבי הגיור ,שמא עליו להיות
מעורב רק באישור הסופי ,וכמובן
קיימות אפשרויות ביניים נוספות.
השאלה החשובה לענייננו היא האם
הכרחית נוכחות בית הדין בטבילה
לגיור .

תהליך הגיור מורכב ממילה ,קבלת מצוות
וטבילה לשם גיור .ההחלטה להתגייר היא
החלטה שמכילה שני רבדים :הרובד האישי והנפשי – מסע חיפוש אישי ,מפגש
עם האלוקות ושינוי אורח חיים; והרובד הציבורי לאומי .ברובד הזה המתגייר
אינו מסתפק בשינוי אורח חייו הפרטיים ,אלא הוא גם מבטא זאת בהמרת
דת ובשינוי זהותו והשיוך הלאומי שלו .לא בכדי דרש ר' יהודה" :גר שנתגייר
בינו לבין עצמו אינו גר" 1.מכאן חזר ר' יוחנן וקבע" :גר צריך שלושה" 2.משני
המקורות עולה בבירור שבית דין צריך להיות מעורב בתהליך הגיור ולהיות זה
שמטביע עליו את חותמת הכשרות .יחד עם זאת ,הברייתא והמימרא אינן
קובעות במפורש באיזה שלב בתהליך נצרכת מעורבותו של בית הדין; האם
הוא צריך להיות נוכח ועד בכל אחד מרכיבי הגיור ,שמא עליו להיות מעורב רק
באישור הסופי ,וכמובן קיימות אפשרויות ביניים נוספות .השאלה החשובה
לענייננו היא האם הכרחית נוכחות בית הדין בטבילה לגיור.
בשאלה זו קיימות התייחסויות מנוגדות בשתי סוגיות.
בסוגיה הראשונה 3מובא מעשה בגוי שהטביל אישה לשם אישות ,כלומר,
כדי להינשא לה .למעשה ,היתה זו טבילה לנידה ,שהכילה את המוטיב של
קבלת מצוות מניה וביה .על אותו מקרה אמר רב יוסף שהוא יכול להכשיר
את האישה ואת בתה .הגמרא מבארת שהכשר זה מבוסס על דברי רב אסי,
שלפיהם אישה שטבלה לנידותה ממילא עלתה לה טבילה הזו כתחליף
לטבילה לגיור .לפי המקור הזה ,לא נדרשת טבילה טקסית בפני בית דין
דווקא ,אלא די בידיעה שהמתגיירת טבלה טבילה בעלת ערך מצוותי המעיד
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על רצונה לקיים מצוות.
בסוגיה השנייה מובאת ברייתא בזו הלשון:
"תנו רבנן ... :ושני [בגמרא" :ר' יוחנן אמר תני שלושה"] תלמידי חכמים
עומדים על גביו ומודיעין אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות.
טבל ועלה – הרי הוא כישראל לכל דבריו .אישה – נשים מושיבות אותה
במים עד צווארה ,ושני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ ,ומודיעין אותה
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מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות".
הברייתא מתארת את מעמד הטבילה בנוכחותו של בית דין .ואולם אפילו לפי
המקור הזה נראה שעיקר עניינו של בית הדין במעמד הטבילה הוא הודעת המצוות
ווידוא קיומו של רכיב המטען הערכי הזה בטבילה .כמו כן ,הברייתא מבחינה
במפורש בין טבילה של גבר לגיור לבין טבילת אישה לגיור .במעמד הטבלת אישה
תלמידי החכמים "עומדים לה מבחוץ" .על פירושו של מושג זה נעמוד בהמשך.

נחיצות בית הדין בתהליך הגיור

ראשית יש לדון בנחיצות עמידתו של בית הדין בזמן הטבילה מעל המתגייר
לאור שני המקורות .הגאונים סברו שקיימת סתירה בין המקורות ,ועל כן
הכריעו כאחד מהם .על כן חלוקים המקורות הגאוניים אם פוסקים כרב אסי,
שאין צריך בית דין ,או כר' יוחנן ,שצריך בית דין .הראשונים ,לעומתם ,ניסו
ליישב בין המקורות ,ונחלקו בדרך יישובם .הרי"ף סבור שניתן להכיר בטבילה
לנידות כתחליף לטבילה לגיור רק בדיעבד .לכתחילה חייבים להטביל לגיור
בפני בית דין .על כן ,אם בקהילה ישנם אנשים שנוהגים כגרים ,אין לערער
על כך ,והם מוחזקים כיהודים .אולם אם ירצה מי מהם להינשא ,עליו לעבור
תהליך גיור מסודר ,הכולל טבילה בפני בית דין 6.בעקבות הרי"ף פירש הרמב"ם
שרב יוסף לא התכוון שאפשר להחליף טבילה לגיור בטבילת נידה ובידיעה
שהתרחשה טבילה כזאת; אלא שהטבילה לנידות היא אחד הסימנים המורים
שהגר מקיים אורח חיים יהודי ,שמכוחו מחזיקים אותו כיהודי ,כל עוד לא בא
להינשא 7.לעומת דעתם של הרי"ף והרמב"ם ,סברו בעלי התוספות והרמב"ן
שמוטב שטבילה לגיור תתרחש בפני בית דין (למצווה בלבד) ,אבל בדיעבד
אם ידוע שהתקיימה טבילה ,הרי אין צורך להטביל טבילה מיוחדת לגיור ,והגר
8
הינו גר לכל דבר ועניין כולל לענייני נישואין.
הטור פסק להלכה כבעלי התוספות וכדעת אביו הרא"ש ,וכך נפסק גם
להלכה בשולחן ערוך 9,שלכתחילה מטבילים בפני בית דין אולם בדיעבד ניתן
להסתפק בידיעה על קיומה של טבילה לכל דבר ועניין( .ודוק ,דיעבד זה אינו
דומה לדיעבד של הרי"ף והרמב"ם ,אשר מונעים אפשרות נישואין עם גר
כזה) .לדבריהם ידיעה כזו עשויה להתקיים כאשר נוכחים במקום אדם אחד
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או שניים (ואין מדובר בעדות אלא בנאמנות ,ונשים נאמנות).
מהות נוכחותו של בית הדין לפי פסיקת ההלכה שונה בתכלית מזו שמוצגת
בפי הרי"ף והרמב"ם ,שכן גם אם לכתחילה יש צורך בנוכחות בית הדין,
עדיין לפי דעת הרי"ף ,ללא נוכחות בית דין כאילו לא התקיימה טבילה כלל;
ומשמע שחלק מן המעמד הוא עצם נוכחותם של הדיינים .אולם לפי דעת
בעלי התוספות ,שנפסקה להלכה ,נוכחות בית הדין נועדה לווידוא הטבילה
או וידוא מגמתה – היותה לשם קבלת מצוות; כך שנוכחות זו ,אין פירושה
שבית הדין אמור לראות את הטבילה ,אלא הם אמורים לדעת עליה.

מקום בית הדין בטבילת נשים

דבר זה נכון גם באשר לטבילה של גברים לגיור ,אלא שבעניין טבילת נשים
לגיור כתוב שהדיינים "עומדים לה מבחוץ" ,ומשמע שאינם רואים את טבילתה.
וכמו שמפרש בעל 'אור זרוע' במפורש" :אשה – נשים מושיבות אותה במים
עד צווארה ,ושני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ .משמע שאינם רואים
אותה וסומכים בטבילתה על ראיית נשים 12".מכאן אפשר ללמוד גם כיצד יש
לבצע את התהליך .נשים הן האמורות להחליף את בית הדין בטבילה זו.
מקור הלכתי חשוב נוסף המצוי במסכת גרים ,קובע" :האיש מטביל את האיש,
והאישה מטבלת את האישה" .מן המקור הזה ברור שבית הדין יכול להסתפק
בידיעה על הטבילה באמצעות שלוחה של בית הדין ,וזו יכולה להיות אישה.
כך פירש גם ר' חיים קנייבסקי את ההלכה בהלכות גרים ,וסבר שזוהי גם
משמעות המושג "עומדים לה מבחוץ" המופיע בברייתא .וזו לשונו:
והאשה מטבלת את האשה – משמע שהאנשים לא יראוה כשהיא טובלת.
וכן משמע ביבמות (מז ,ב) דקאמר שני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ.
משמע שאין רואים טבילתה רק הנשים .אבל הרמב"ם כתב [ ]...ונראה
דהרמב"ם לשיטתו דסבירא לה [ ]...דהא דאמרינן מי לא טבל לקריו ומי לא
טבלה לנידותה [ ]...שזה ראיה שמסתמא נתגיירו כדין.
אבל לפי דעת התוספות ושאר הראשונים דרק קבלת מצוות בעי שלושה אבל
הטבילה אין שלושה מעכב ,שפיר יש לומר דבאישה שאי אפשר לאנשים
לראות התירו שתטבול בפני נשים [ ]...ולכן עומדים בחוץ ומודיעים אותה
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מקצת מצוות ושומעין שהיא מקבלת.
הדברים תואמים את לשון הרא"ש" :שכיוון שידוע לכל שטבלה ,כאילו
עומדים שם דמי" 14.כלומר ,ישנם מצבים שבהם אפשר לממש את ההוראה
בדבר נוכחותו של בית הדין ,גם בלא נוכחותו הפיזית במקום .כמובן ,נוכחותן
של נשים שהן שליחות בית דין היא כנוכחות פיזית ממשית של בית הדין,
והיא לכתחילה לכל הדעות 15.ואכן כך מספר הרב וולדנברג ,בעל שו"ת 'ציץ
אליעזר' ,בדבריו בכנס הדיינים השני על אודות נוכחות בית דין בטבילת
נשים .הוא מספר על שיחתו עם הרב עוזיאל ,שהציע את הפתרון של נשים
שיטבילו נשים כשליחות בית דין" :ופעם בדברי אתו [עם הרב עוזיאל] בעל
פה על כך ,הסכים לי שמן הראוי להנהיג כך גם כאן בארץ ,ולכן הכרחי הדבר
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שיונהג בזה נוהג כללי ואחיד".

ההשלכות לימינו

אמנם ,היו שהתנגדו לנוהל הזה ,ביניהם הרב עובדיה יוסף ,אך נראה לי
שבימינו המצב השתנה מעט:
א .יש נטייה ברורה שלא לתמוך בעמדתם של הפוסקים המקשים על הליכי
הגיור.
ב .תפיסת הצניעות הולכת ומתעצמת .נשים מעדיפות להיבדק בידי רופאות
נשים ולא בידי רופאים גברים .יש נשים המחפשות אפשרות לטבול לבד ,ולא
המפרה ,להרגשתן ,את האינטימיות שלהן.
בנוכחותה של בלנית בחדרֵ ,
ג .ישנה ערנות כללית וגם הלכתית רבה יותר לערך כבוד האדם.
כל אלה מלמדים כי יש לחזור לנוהל המוצע כאן ,שנשים יטבילו נשים ,ואילו
הדיינים יבדקו בסמוך לטבילה את קבלת המצוות .נוהל זה הינו לכתחילה
לגמרי ,ולא בדיעבד.
חשוב לי לציין ,כי אי-הנחת שלי משאלת צניעות מעמד הטבילה בפני
הדיינים אינה מבוססת על סקר מתגיירות .ובוודאי לא שאלתי את
המתגיירות ,שצניעותן וכבודן נרמסו מעבר למתבקש .תגובתי מבוססת על
שאלה בסיסית שאני שואלת את עצמי :האם אני רואה את עצמי בתוך מקווה
מכוסה בחלוק בלבד (גם אם אטום) ,שעה ששלושה גברים עומדים מעלי.
התשובה הנחרצת שלי היא שלילית .תשובה זו מבוססת על הבנת מושג
הצניעות של יהודייה פשוטה שכמוני .העובדה שהמתגיירות ברובן שותקות
אינה מעידה על דבר ,מלבד ,אולי ,על החשש והפחד שלהן ועל רצונן העז
לקבל את חותמת הכשרות של עם ישראל בלי פקפוק .תפקידנו ,הרבנים
והרבניות ,הוא לפעול על פי ההלכה .כאן אני מבקשת לטעון ,שאם יש דרך
שנשים יטבילו נשים ,איני רואה מניין ההיתר שגברים יעשו זאת.
*המאמר ההלכתי המלא בנושא זה הופיע ב'אקדמות' ,כתב העת של בית מורשה .הרוצה להעמיק
מוזמן לקוראו ("והאשה מטבלת את האשה" ,אקדמות כא ,אלול תשס"ח).

1ברייתא ,יבמות מז ע"א2 | .יבמות מו ע"ב3 | .יבמות מה ע"ב4 | .וראו המקבילה בירושלמי ,קידושין ,פ"ג הי"ב5 | .יבמות מז ע"ב6 | .רי"ף ,יבמות טו ע"א–טז ע"א7 | .רמב"ם הל' איסורי
ביאה פי"ג ,ה"ט8 | .תוספות קידושין סב ע"ב ד"ה גר9 | .טור ושו"ע יורה דעה רסח10 | .ראו מרדכי וב"ח11 | .אור זרוע ,ח"א ,הלכות יבום וקידושין ,תקצח ותודה לרב איתן טוקר על ההפניה.
| 12גרים ,א ,ד13 | .פירוש למסכת גרים14 | .רא"ש יבמות ד ,לא15 | .ראו משפטי עוזיאל א ,יורה דעה סי' יג16 | .כו–כז תשרי ,תשי"ד ,העתק הפרוטוקול המלא נמצא בידי .תודה לד"ר נתנאל
פישר שמצאו בגנזך המדינה.
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מאמר דעה

אחד מנושאי ההתייחסות המשמעותיים בדורנו הוא היחס לנשים בהלכה ובעולם הדתי .גם בית הלל מרבים לעסוק בנושא זה על
היבטיו השונים .לאחרונה עלה לכותרות הדיון על מקומם של הדיינים בטבילת הנשים לשם גרות .כאן מובאות מספר תפיסות
שונות מבין חברי הארגון.

"וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו"

הרב יוני רוזנצוייג – ראש ישיבת 'שבות ישראל' אפרת ,רב קהילת 'נצח מנשה' בית שמש וחבר הנהלת בית הלל

עם ישראל הינו עם סגולה ,עם
שנתייחד על ידי הקדוש ברוך הוא
לתפקיד ייחודי בעולמנו זה .אמנם,
למרות שהבדיל הקדוש ברוך הוא
בין ישראל לעמים ,לא סגר את
הדלת בפני אלו מאומות העולם
המבקשים להסתפח על נחלת ה',
וליטול חלק בייעוד שייעד ה' לעמו.
גרים אלו הרוצים להצטרף לאחריות
ההיסטורית שהטיל עלינו הקדוש
ברוך הוא מקדמת דנא ,ולתת כתף תחת משא רוחני זה,
מתקבלים בעם ישראל תחת ציווי התורה" :ואהבת לו כמוך ,כי
גרים הייתם בארץ מצרים".
לאהבה זו ,שהיא ציווי חיובי ,קיים צד שני למטבע ,צד
המתבטא באיסור אונאה – "לא תונו אותו" .חכמים הדגישו
כי בל"ו מקומות הזהירה תורה על אונאת הגר ,ועוד הוסיפו כי
המאנה את הגר והלוחצו עובר בשלושה איסורי לא תעשה .אף
כי הדברים הללו נאמרו על הגר עצמו ,ברור שיש להיזהר גם
מאונאת אדם המצוי כעת בעיצומו של תהליך הגיור ,אשר סופו
בקבלת עול מצוות והכנסת הגר תחת כנפי השכינה.
לאור זאת ,כשאנו באים לפסוק בשאלות הקשורות בגיור ,אין
ברשותנו להקל ללא שקילה זהירה של כל צדדי העניין ,שכן
הקלה בתהליך הגיור עלולה להביא אף לאונאת הגר .לדוגמא,
אם בית הדין מגייר אדם על פי השיטות המקלות ביותר ,ייתכן
וכתוצאה מכך עשויים בתי דין אחרים לערער על גיורו ,ולמנוע
ממנו להינשא בעתיד .במקרה זה ,האם בית הדין אכן פועל
בחכמה ועושה צדק עם הגר? לי ברור שלא ,ולכן כל קולא
בגיור צריכה להישקל בזהירות מרובה ,גם אם יש לה ביסוס
הלכתי .עקרון זה חייב להילקח בחשבון גם בסוגיה של נוכחות
בית הדין במעמד טבילת הגיורת .אף במקום בו ניתן להקל,
אם קולא זו לא תהיה מבוססת מספיק ולא תיסמך על שיטות
רבות בראשונים ובאחרונים ,יהיה בכך נזק עבור הגיורות ,נזק
אשר הוא רב מהתועלת .יש לחתור לביסוסו הרחב של הפתרון
ההלכתי ,ורק אז ניתן להציעו לפני היושבים על מדין.
מאמרה של הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי המתפרסם בעלון זה
מביא בפירוט את שיטות הראשונים ,ומצטט אף חלק מדברי
האחרונים בסוגיה זו .לאחר חקירה ודרישה לעומק ולרוחב,
ולאחר שכתבתי תשובה ארוכה בנושא ,לעניות דעתי פשוט
הדבר שניתן לבסס את הפסיקה להקל על פי רוב רובם של
הראשונים והאחרונים.
הנקודה הראשונה בה יש לדון היא פסיקת השולחן ערוך.
השולחן ערוך (יו"ד ,רס"ח ,ג') מביא ב"סתם" את שיטת
הראשונים המקילים ופוסקים שבדיעבד אם לא היו שלושה
דיינים בשעת הטבילה ,הטבילה כשרה .שיטת הרי"ף והרמב"ם
המחמירים מובאת בשמם כשיטה החולקת בסוף הסעיף.
לכאורה ,יש ליישם כלל את הכלל המפורסם בפסיקת הלכה
של השולחן ערוך האומר שכאשר פוגשים אנו ב"סתם ואחר
כך מחלוקת" אזי הלכה כסתם .אם כן ,אף כאן נפסקה הלכה
כשיטה הראשונה ,היא שיטת המקילים.
אמנם ,אף לשיטה זו הוכשרה הטבילה רק בדיעבד ולא לכתחילה.
ברם ,מתוך עיון בשיטות הראשונים ובטעמם להצרכת נוכחות
הדיינים בטבילה ,מוכח שהסיבה לדרישה זו הינה סמיכות
קבלת המצוות לטבילה ,כלומר :למרות שהגיורת מקבלת מצוות
בבית הדין לפני טבילתה ,העדיפו חכמים לכתחילה להסמיך
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את קבלת המצוות לטבילה על מנת שהטבילה תהיה על דעת
המצוות שקיבלה .לפי זה ,אם הדיינים יגיעו למקום הטבילה,
ובטרם תיכנס הגיורת למקום המקווה תקבל על עצמה מצוות
בפני הדיינים ,אף זה ייחשב שטובלת על דעת קבלת המצוות
הסמוכה לטבילה .מן הסתם ,אין הבדל בין סמיכות של דקות
לסמיכות של שניות ,שכן העיקר הוא שכל התהליך יתבצע
במעמד אחד.
הנקודה השניה שיש להדגיש הינה שאף לשיטת הרי"ף
והרמב"ם החולקים וסוברים שטבילה בפני שלושה הכרחית,
יש מקום להקל .הן הגאון הרב משה פינשטיין בחידושיו
למסכת יבמות וכן בתשובתו בשו"ת אגרות משה (יו"ד ג',
קי"ב) ,והן הגאון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל בשו"ת משפטי
עוזיאל (א' ,יו"ד ,י"ג) ,סברו שאף לדעת הרמב"ם והרי"ף,
המטרה העיקרית של נוכחות בית הדין במקווה הינה הצורך
בסמיכות בין הטבילה למעמד קבלת המצוות ,ולכן יש מקום
להקל בדין זה גם לשיטתם .מכל מקום ,אין לכחד שפשטות
דבריהם מורה על הצורך – ואפילו לאחר מעשה – בנוכחותם
של שלושה דיינים ,וכך גם מסיק הגאון הרב עובדיה יוסף
בשו"ת יביע אומר (א' ,יו"ד ,י"ט).
אולם ,אם מטרת נוכחות בית הדין במקווה הינה יצירת הסמיכות
בין הטבילה למעמד קבלת המצוות ,הרי שהצורך בנוכחותם
בטבילה הוא לא בתור בית דין אלא בתור עדים לנעשה ,ולכן
אם מחילים את גדרי עדות על בית הדין לעניין הטבילה,
נמצא שאינם צריכים להיות שם ממש ולצפות בטבילה ,אלא
מספיק שידעו בבירור שכך היה .אף שהרב פינשטיין בתשובה
אחרת בשו"ת אגרות משה (יו"ד ב' ,קכ"ז) כתב להיפך מדבריו
בתשובה הנ"ל ,מכל מקום דבריו בחידושיו תומכים בתשובה
המקילה ,מה עוד שהתשובה המקילה מאוחרת מהמחמירה.
היוצא לפי דברינו שלפי שיטת הראשונים המקלה ,אשר
מסתבר שכמותה פסק השולחן ערוך ,אין צורך בנוכחות בית
דין בשעת טבילת הגיורת .לפי שיטת הרמב"ם והרי"ף ישנה
מחלוקת אחרונים אם יש אפשרות להקל אף ללא נוכחות בית
דין בשעת הטבילה ,כמו שהתבאר לעיל.
כאמור לעיל ,כל זה נכון דווקא אם בית הדין מסמיך את קבלת
המצוות לטבילה ,כלומר :על בית הדין לפגוש את הגיורת לפני
כניסתה לטבילה במקווה ושם לבצע עמה את קבלת מצוות.
לאחר מכן ,הבלנית לבדה תלווה אותה למקווה ותראה אותה
טובלת .עם זאת ,עדיף שתהיינה שלוש נשים נוכחות במקווה
כפי שכתב הרב עוזיאל בתשובתו ,והדיינים ימתינו עד אחר
יציאת הגיורת מן המקווה ,על מנת שיוודאו שאכן טבלה.
רצוני להדגיש בשנית שהיתר זה מבוסס על שיטות רוב
הראשונים והאחרונים ,ועל פי עיקר פסיקת השולחן ערוך .מכל
מקום ,גם אם לא נקבל זאת כמדיניות קבועה ,ישנן תשובות
רבות (חלקן הוזכרו לעיל וישנן נוספות ,כגון :תשובת הרב
שמואל סלנט ועוד) אשר בשעת הדחק ובאופן פרטני מכשירים
טבילת גיורת ללא נוכחות בית דין.
גם במקרה בו בית הדין דורש להיות נוכח בשעת הטבילה ,יש
לעשות כל שניתן על מנת שלא לפגוע ברגשותיהן של הגיורות.
לשם כך ,יש לפרוס יריעה על פני המים עם חור באמצעה ,כך
שהטובלת תלבש חלוק רחב ואטום ותעמוד באמצע היריעה
באופן בו רק ראשה נראה .רק אז יסתכלו הדיינים פנימה ויראו
את ראשה יורד מתחת למים ,ולא מעבר לכך.

לאחרונה שב ועלה הדיון בדבר נוכחות בית
דין בטבילת גיורות .בעיתונות התפרסמו
עדויות על מקרה שבו נכנסו דיינים
בטעות למקווה כאשר הטובלת לא היתה
לבושה( ,כידוע ,הטבילה נעשית כאשר
הטובלת לובשת חלוק סגור ואטום); או
על מקרים שבהם הטרידו רבנים החברים
בבית הדין את הטובלת .לא רק מקרים
נדירים כאלה מערערים על "הסדר הישן"
בטבילת גיור .עיצומו של התהליך שבו
אישה טובלת לעיני גברים נתפס אצל רבים כתהליך פסול ,פוגע ולא
צנוע .זאת אף שהדיינים אינם רואים שום חלק מגוף הטובלת ,שכן
היא מכוסה לחלוטין בחלוק אטום ,הדיינים נכנסים לחדר הטבילה
לאחר שהיא מצויה במים עד צווארה ,ויוצאים ממנו קודם יציאתה
מן המקווה.
אני מבקש להציג תחילה את ההיבט ההלכתי של הנושא .מאמר מפורט ורחב נכתב
על ידי הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי בכתב העת "אקדמות"מכיוון שמסקנתי שונה
משלה ,אסכם בקצרה את מה שאני מוצא בסוגיה.
המקורות התנאיים חלוקים בשאלה אם מעשה הגיור הוא מעשה פורמלי-משפטי,
שצריך להיעשות בפני בית דין ,או שהוא מעשה שאינו דורש נוכחות של בית דין.
מחלוקת זו הוכרעה בעולם ההלכה על פי הדעה הראשונה ,במידה רבה בעקבות
קביעתו של ר' יוחנן ,ש"גר צריך שלושה ,משפט כתיב ביה" ,ולכן גר שהתגייר בינו
לבין עצמו אינו גר .דיון נוסף ששורשיו תנאיים ואמוראיים ,מתייחס לשאלה אם בית
הדין צריך לנכוח גם בשעת הטבילה; ר' יוחנן סובר שיש צורך בנוכחות בית הדין בזמן
טבילת הגיור ,ואילו אמוראים אחרים סוברים שהטבילה אינה צריכה להיעשות בפני
שלושה דיינים ,כך לפחות על פי פשוטם של הדברים.
מחלוקת זו מתקיימת גם בין רבותינו הראשונים – בין קבוצת פוסקים הסוברים
שנוכחות שלושה גברים (=בית דין) היא תנאי הכרחי לכשרותה של הטבילה ,לבין
קבוצה הסוברת שאף שלכתחילה יש צורך בבית דין ,הטבילה תהיה כשרה בדיעבד
גם ללא נוכחות כזו .קבוצה קטנה של פוסקים סוברת שמלכתחילה אין צורך
בנוכחות של בית דין בשעת הטבילה.
והנה השולחן ערוך קובע שמלכתחילה יש צורך בבית דין בשעת הטבילה ,אולם
בדיעבד הטבילה כשרה גם ללא בית דין:
...ושלשה [תלמידי חכמים] עומדים על גביו ומודיעים אותו מקצת מצות קלות
ומקצת מצות חמורות פעם שנייה ,והוא עומד במים .ואם היתה אשה ,נשים
מושיבות אותה במים עד צוארה ,והדיינים מבחוץ ,ומודיעין אותה מקצת מצות
קלות וחמורות ,והיא יושבת במים ,ואחר כך טובלת בפניהם ,והם מחזירים פניהם
ויוצאין ,כדי שלא יראו אותה כשתעלה מהמים []...
כל ענייני הגר ,בין להודיעו המצות לקבלם בין המילה בין הטבילה ,צריך שיהיו בג'
הכשרים לדון ,וביום .מיהו דוקא לכתחלה ,אבל בדיעבד אם לא מל או טבל אלא
בפני ב' (או קרובים) ובלילה ,אפילו לא טבל לשם גרות ,אלא איש שטבל לקריו
ואשה שטבלה לנדתה ,הוי גר ומותר בישראלית ,חוץ מקבלת המצות שמעכבת
אם אינה ביום ובשלשה .ולהרי"ף ולהרמב"ם ,אפילו בדיעבד שטבל או מל בפני
שנים או בלילה ,מעכב ,ואסור בישראלית .אבל אם נשא ישראלית והוליד ממנה
בן ,לא פסלינן ליה.
הואיל וטבילת גר צריך בית דין של ג' ,אין מטבילין אותו בשבת ולא ביום טוב ולא
בלילה .ואם טבל ,הרי זה גר.
(יורה דעה סימן רסח סעיפים ב–ד)
אין בהירות לגבי כמה עניינים בדברי השולחן ערוך ,ועם זאת ,נדמה כי התמונה
הכללית ברורה :השולחן ערוך סובר שלכתחילה יש להטביל את הגרים ,בין גברים
ובין נשים ,בפני בית דין ,ולכן גם אין להטבילם בלילה או בשבת ,ככל ענייני בית
דין .בדיעבד תוכר הטבילה גם אם לא תתקיים בפני שלושה גברים .כלומר ,גיורת
שתטבול בינה ובין עצמה – בדיעבד תיחשב גיורת .אכן ,השולחן ערוך מביא גם את
השיטה המחמירה ,הסוברת שגם בדיעבד לא תחול הטבילה ללא בית דין ,אולם
נראה שאינו פוסק כמותה.
בדורות האחרונים אנו מוצאים מספר התייחסויות הלכתיות לטבילת נשים .בדרך
כלל מדובר בהן בשאלות הנוגעות למצבים מיוחדים ,כמו השאלה שנשאל הראשון
לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל ביחס לטבילת נשים בסאלוניקי ,שבה מקווה
הנשים היה בנוי כחלק מבית המרחץ לנשים .במצב כזה לא יכלו הדיינים להיכנס
אל המקווה לראות את טבילת הגיורת ,מכיוון שהיו צריכים לעבור דרך הנשים
המתרחצות .שאלה אחרת ,המופיעה אצל כמה פוסקים ,נגעה למנהג טבילת גיורות

בלונדון ,שם שלושת הגברים היו עומדים מחוץ לחדר הטבילה.
בשני המקרים ברור מלשון העונים שלכתחילה יש להקפיד על
נוכחות בית הדין בחדר הטבילה ,אולם בדיעבד ,או בשעת הדחק,
הטבילה כשרה גם ללא נוכחות בית דין .דומה שזו התמונה העולה
גם מתשובות אחרות באותו נושא ,כך שרוב רובם של הפוסקים
מצדדים בעמדת השולחן ערוך כפשוטה :דרישה מלכתחילה
(לעתים בשפה חריפה ולעתים בשפה מתונה יותר) של נוכחות
בית הדין בחדר הטבילה ,והכרה בדיעבד בכשרות הטבילה ללא
נוכחות בית הדין.
לאור זאת ,הוצאה שיטתית של בית הדין מחדר הטבילה ויצירת
תחליף לנוכחותו שם ,תקף בדיעבד ככל שיהיה ,יהוו הפיכת
סדרה של ההלכה על פיה ,שכן ההיתר בדיעבד ובשעת הדחק
יהפוך לנורמה המקובלת בגיור שלנו.
כאן ראוי להעיר כמה הערות:
ראשית ,שינוי בסדר הטבילה המקובל והמוסכם על כל עולם
הפסיקה כדרך הראויה לכתחילה צריך להיות מקובל בהסכמה
רחבה מאוד של עולם הפוסקים והמגיירים .אם השינוי יהיה
"מגזרי" בלבד ,עלול הדבר לגרור הוצאת לעז קולקטיבית על
תהליכי הגיור שלנו .על כן ,השאלה העומדת לפנינו היא אם נכון
להעמיד את המתגיירות בפני ערעור רחב על תקפות הגיור (אף
שלא תהיה לו הצדקה הלכתית ממשית בדיעבד ,כאמור) רק כדי
למנוע אי-נעימות קצרה ,מביכה ומטרידה ככל שתהיה .לדעתי,
עלינו להביא בחשבון את מחויבותנו למתגיירות המבקשות
להיכנס לתוך עם ישראל בדרך המלך ,ללא קיצורי דרך וללא
ערעור על יהדותן .זוהי משימתנו הראשונה במעלה ,גם אם
המחיר כרוך באי-נעימות.
שנית ,לדעתי הבעיה אינה קשורה לתחום הצניעות דווקא .הרי
מדובר בנשים מכוסות לגמרי ,שרק ראשן נראה מחוץ למים ,ואם
נודה על האמת – בדרך כלל הרגלי הלבוש שלהן הרבה פחות
צנועים ,גם במצבים של רחצה במים .הבעיה העיקרית היא
בסיטואציה כולה :במקום נמוך ,בבור הטבילה ,עומדת אישה,
ומעליה ניצבים שלושה גברים המפקחים על כניסתה ליהדות.
גם אילו בור הטבילה היה ריק ממים ,והאישה היתה עומדת
בבור כשהיא יבשה ,היה בסיטואציה הזו משהו קשה ומטריד.
אני מניח שגם מתגיירים ממין זכר יכולים לחוש אי-נעימות
במצב כזה ,אף שברור שבמקרה של מתגיירת נלווית לעניין
תוספת לא פשוטה של תחושת שליטה של הגברים המפקחים
באישה שמתחתיהם .מי שיביט בציורה של הלה קרבלנוקוב פז
מתוך הסרט "ושרה מגיירת את הנשים" ,המלווה את מאמרה
של הרבנית טיקוצ'ינסקי ב ,ynet-ימצא שהוא אינו מתאר מצב
של חוסר צניעות אלא מצב של שליטה ,של גבר העומד בתנוחה
פטרונית מעל אישה .לא באתי לטעון שאין בעיה( ,למרות שברור
שחלק מהמתגיירות חוות קושי גדול הרבה יותר במפגש הראשון
עם בית הדין ,שבו הן נבחנות על ידיעותיהן .דרך אגב ,אין סיבה
הלכתית שבחינה כזו לא תנוהל על ידי נשים!) אלא שהבעיה
טמונה במקום מעט שונה מ"שיח הצניעות" הרגיל.
אנו עומדים אפוא במתח בין החובה להקל על המצוקה המלווה
חלק מהמתגיירות בשעת טבילתן ,לבין חובתנו כלפיהן לגייר
אותן גיור לכתחילה ,שלא יהיה מקום לערער עליו בעתיד .שינוי
מקומי של תהליך הגיור ההלכתי ,יהיה בבחינת "שפיכת הגיורת
עם המים" .לפיכך הפתרונות שאנו מחפשים צריכים לאפשר
טבילה שהנוכחות הגברית בה מינימלית ומטרידה מעט ככל
האפשר .למשל ,הוצעו מספר הצעות בהקשר של מבנה חדר
הטבילה :אם יהיה זה חדר גדול מאוד ,והדיינים שייכנסו לרגע
בשעת הטבילה יוכלו לעמוד בריחוק של מספר מטרים ממקום
הטבילה ,התחושה תהיה נוחה יותר .הוצע גם בור טבילה שאינו
משוקע בקרקעית החדר אלא מצוי במפלס גבוה מרצפת החדר,
כך שהדיינים העומדים במרחק לא יעמדו מעל הטובלת .בוודאי
מצויים גם פתרונות אפשריים אחרים שניתן ליישמם במהרה,
כולל שיתוף נשים בכל התהליך מלבד רגע טבילת הראש ,שבו
יצפו שלושה דיינים .כללו של דבר – כל פתרון שלא יעמיד
בסימן שאלה ציבורי-הלכתי את כשרותו המלאה של התהליך,
יכול להתקבל וצריך להיעשות ,אולם מהפך הלכתי ייעשה רק
בהסכמה רחבה מאוד.
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מאמר דעה

בל נשפוך את המתגיירת עם המים

הרב ד"ר חיים בורגנסקי רב היישוב מצפה הושעיה ,מרצה במחלקה לתלמוד אוניברסיטת בר-אילן וחבר הנהלת בית הלל

סיכום שבת ישראלית
בשבת פרשת נח ,ר"ח חשוון תשנ"ה ,צלחנו את אחת מאבני הדרך החשובות
במיזם שבת ישראלית ,בהצלחה גדולה מן המצופה .למעלה מ 50,000-איש
השתתפו באירועי "שבת ישראלית" שנערכו ביותר מ 70-ערים ברחבי הארץ.
האירועים כללו למעלה מ 50-קבלות שבת ציבוריות ,מעל  30סעודות שבת
קהילתיות ,אלפי אירוחי משפחות ועוד .באירועים המרכזיים השתתפו מאות
אנשים ,פרי יוזמה מקומית שנוצרה תודות להשראה והשיח הציבורי שחולל
קמפיין "שבת ישראלית" .סיפורים מרגשים ממשיכים לזרום אלינו עד היום.

קבוצה של נוער מעורב ,דתיים חילונים שמאלנים וימניים
צמחוניים ואוכלי בשר" ,חבורה של אנשים שלא קשורים איש
לרעהו ויהי מה" ובכוונתם הייתה לעשות את הבלתי אפשרי,
לחבר את קצוות העם שלא הצליחו להתחבר אפילו בתקופת
המחתרות.
חשיבתם הייתה לארגן כ  50בני נוער לארוחת שבת אחת,
שבת שבה נפסיק כולנו להסתכל על השוני בינינו ונתחיל
להפנים את הרוב הדומה ,שבת שבה נצליח לקבל אחד מחברו
את תכונותיו הטובות.
לפעמים למבוגרים קשה להאמין שדבר כזה יכול לקרות...
"מה? הם ממש אכלו ביחד? והסתדרו? הרי ברור שאחדות לא
היה שם!"  ,לשמחתנו המצב היה שונה ,אווירת השבת היתה
מיוחדת ,זו לא הייתה אוירה של שבת רגילה ,היה שם משהו
גדול יותר ,היתה שם אווירת שבת של ביחד ,אוירה של גילוי
הרקפות שבין הסלעים אוירה של ביחד! הגיעו כ 100-בני נוער
שרצו להיות יחד ולשנות.
כשנבין שהביחד הוא מתנה נדע לקבל גם את השוני בשמחה.
לא תאמין איך הם נמצאים כמו רקפות בין הסלעים".

סיכום תמציתי אירועי "שבת ישראלית" ברחבי הארץ
להלן סיכום של מספר אירועים מרכזיים שהתקיימו ברחבי הארץ במסגרת
שבת ישראלית

תל אביב:
למעלה מ 500-איש השתתפו בקבלת שבת שנערכה בחוף פרישמן.
מעל  600איש נטלו חלק בסעודות שבתקהילתיות ברחבי העיר.
נערך פאנל מרכזי בנושא 'שבת ישראלית' בהשתתפות :הרב יואל
בן-נון ,ד"ר חנה פרידמןויריב אופנהיימר מזכ"ל 'שלום עכשיו'.

מסקר שערכנו לאחר השבת ,עולה ש  -36%מהחברה הישראלית נחשפו
לקמפיין (כלומר :למעלה מ  2מיליון איש) ,מתוכם  25%במגזר החילוני ו 50%
במגזר הדתי.
בנוסף עולה מהסקר ש 38%מהציבור הישראלי מעוניינים במיזם ורוצים לארח
או להתארח לשלחן שבת ( 46%בקרב הצעירים עד גיל .)35
קמפיין שבת ישראלית כלל פעילות פרסומית אינטנסיבית בעיתונים ,ברדיו,
באינטרנט וברשתות החברתיות .חוברת השבת שהפקנו יחדיו עם שותפי
המיזם ואשר הופצה ב  110,000עותקים ברחבי הארץ ,נחלה הצלחה רבה
ופתחה דלתות רבות.

ירושלים:
אלפים השתתפו בקרוב ל 20-קבלות שבת קהילתיות בשכונות העיר
וכן בסעודות שבת קהילתיות אשר התקיימו במספר מתנסים.
סיפור מרגש ממתנ"ס רמות:
"לפני כחודש פנו אלי  2בנות מתנועת עזרא עם הרעיון לשבת
ישראלית .העלינו את הרעיון בפני נציגי תנועות הנוער הנוספות
בשכונה הצופים ובני עקיבא וכך הרעיון התגלגל .הערב החל
כאשר שני בני נוער ,חילוני ודתי ,ערכו את הקידוש שלווה
בהסברים ,שירי שבת  ,והקראת השיר של אריאל הורביץ –
"רקפות מתחת לסלע".
בסיום הארוחה אחד הנערים אמר דבר תורה אשר דיבר אל
כולם .בסוף הערב היו הפעלות חברתיות .בסך הכל נטלו כ -90
בני נוער חלק בערב מרגש ,ערכי ומשמעותי כל כך".
בחור בן  18.5בשם דניאל לייבנר ,אשר התבקש לארגן את
הקידוש עם חבר חילוני ,שיתף את המשוב הבא בדף הפייסבוק
שלו:
"לפעמים בדורנו ,הדור של היום ,דור הסמארטפונים
והטאבלטים ,אנו שומעים אמירות רבות כמו" :הנוער של היום
הוא לא מה שהיה פעם!" "איפה הנוער שאכפת לו?" "למה
אין יותר אנשים עם אידאלים?" "במה חטאנו שיצא מאתנו
דור כזה?" ובכן לכל הפסימיסטים שבנינו ,יש לי תשובה:
הנוער האידיאליסטי הזה ממש פה ,בתוכנו ,בין הסלעים .אנו
לעיתים נוטים לשכוח להביט מקרוב על האנשים סביבנו ,ואם
נגדיל לעשות ונפתח את העיניים נוכל לראות אנשים ערכיים,
אידיאליסטים ,אנשים טובים!
ברצוני לספר לכם על מקרה אחד כזה של נוער אידיאליסטי
ששואף ליותר מהמדינה ,מהחברה ,ובעיקר מעצמו .הסיפור
מתחיל לפני כחודש כאשר זוג בנות -בנות כ  16מחליטות
לקחת אחריות על האחדת בעם ,וכשלב ראשון בדרך למטרתם
הם מחליטות לקחת חלק ב"שבת ישראלית" ,שבת ישראלית
למי שעוד לא הכיר זו שבת של מפגש בין חילוניים ודתיים,
לארוחת שבת ,ובעיקר לשיח משותף ,שבת של אחדות.
זוג הבנות האלו החליטו לקחת את השבת ברצינות ולארגן
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יריב אופנהיימר על "שבת ישראלית"
לאחר השבת כתב יריב בדף הפייסבוק שלו:
"אמש התארחתי בפרוייקט "שבת ישראלית" ואני שמח ומודה
למארגנים על כך.לפעמים אני חש שהכיפה הסרוגה והשמירה
על הדת והמסורת הפכו לסממן היכר מחייב מבחינה פוליטית
ואידיאולוגית .בערבים ייחודים כמו אמש ,שמחתי שוב לחוות
את ההיפך.
ערב שכולו יהדות ,פתוחה ,סובלנית ,שמייצרת שיח בין קבוצות
באוכלוסיה.
דיברנו יחד עם הרב יואל בן נון על שבת ,מסורת ,כיבוד הדת
לצד כיבוד הפרט .וכן ,היה גם כיבוד  -כשר למהדרין .כן ירבו".
רמלה:
 150בני נוער השתתפו בקבלת שבת מרכזית וסעודת שבת
משותפת לנוער חילוני ודתי.
קדימה-צורן:
 150משתתפים נכחו באירועי שבת ישראלית .שכללו קבלת שבת
ציבורית-מוזיקלית ,אירוח הדדי של עשרותמשפחות וסעודת שבת
גדולה לנוער דתי וחילוני.
משתתפת בשבת מספרת ":השבת הזאת היית כל כך משמעותית
לי ובני משפחתי .כל כך יפה לחוות את השבתבצורה כזו ,קהילתית,
להכיר משפחות חדשות שגרות ממש קרוב אלי ,הילדים מצאו
חברים חדשים ודואגים להגידלי שהם רוצים עוד שבתות כאלה".
זכרון יעקב:
מאות אנשים השתתפו בפעילויות שנערכו ברחבי העיר וכללו קבלת
מרכזית ,אירוח הדדי לסעודת שבת ,סיור שבתבמרכז המושבה
ומופע הבדלה חגיגי.
רחובות:
מאות השתתפו בקבלת שבת מרכזית ,באירוחי משפחות ובאירוע
עונג שבת מרכזי בהשתתפות שרה ב"ק וד"ר דרוראידר.

על סדר היום

תל מונד:
קרוב ל 300איש נכחו בקבלת שבת קהילתית .בנוסף נערכה
סעודת שבת קהילתית בהשתתפות עשרות משפחות.

נשיא המדינה ,מר ראובן (רובי) ריבלין

ערים נוספות:
אירועים מרכזיים רבים נערכו בעשרות ערים וישובים נוספים
ובתוכם :חיפה ,נתניה ,פתח תקווה ,אשקלון ,הרצליה ,בת
ים ,רעננה ,אזור ,קריית טבעון ,קצרין ,רמת ישי ,אבן יהודה,
בנימינה ,כפר ורדים ועוד.
מושבים:
אירועים רבים התרחשו גם דרך מפגשים בין מושבים
וקיבוצים שונים ברחבי הארץ.
המושבים נחלים ומזור השוכנים במרחק הליכה זה מזה
קבעו לחגוג 'שבת ישראלית' יחדיו.
עשרות משפחות השתתפו בקבלת שבת וסעודת שבת
קהילתית.
משפחה ממזור מספרת ":ממש במרחק של זריקת אבן
מהבית שלי שוכנים אנשים שאורח חייהם שלי ושלהם
שונה.עד שבת זו כמעט ואף פעם אל הכרתי אותם לעומק.
לא נפגשתי איתם .בזכות 'שבת ישראלית' עכשיו אני
בקשרעם כמה משפחות משם .ללא ספק לכולנו יש מה
ללמד וללמוד אחד מהשני .גם ילדי מצאו חברים חדשים"...
כפר פינס ועין עירון יזמו דבר דומה כאשר עשרות משפחות
נפגשו יחדיו לסעודה משותפת.
גם היישוב אבנת השוכן בצפון ים המלח ,אירח משפחות מן
הישובים השכנים ,במסגרת השבת הישראלית.

משפחת שחר מתל אביב הגיעו לגוש עציון בפעם הראשונה בחייהם
לבלות שבת שלמה אצל משפחת שכטר .כך מסכמת בת אביב שחר את
השבת:
"לפרוץ את הגבולות של עצמך .טוב ,חברים ,מאיפה מתחילים???
אולי מהסוף :אנחנו כבר  5שעות
אחרי שעזבנו את בית משפחת
שכטר בראש צורים ,גוש עציון למי
שלא מכיר ,והחוויה רק מתעצמת
אצלי בלב.
אז מה היה שם? מפגש של שתי
משפחות .לא מכירות .כל אחת
מגיעה מרקע שונה ועולם שונה.
שתי משפחות שהחליטו להעביר
שבת יחד.
ומה גיליתי :שאנחנו בעצם לא כל
כך שונים .שאנחנו במהות שלנו
אפילו דיי דומים ,רק האריזה שלנו
שונה :אנשים שמאמינים באנשים,

לכל אחד מאתנו יש את השבת שלו ,יש מי ששבתו
קודש ויש מי ששבתו חול .יש מי ששבתו סובבת
סביב בית הכנסת ,זמירות השבת ומגעה המלטף
של אווירת הקדושה ,ויש מי שהשבת מאפשרת
לו יציאה אל מרחבי הטבע ,בילוי בקרב המשפחה,
קריאת ספר או האזנה למוסיקה מוכרת ואהובה.
כל יחיד הוא מלך בשבתו...
אפשר ורצוי להתווכח על השבת הציבורית ,מאפייניה
והשלכותיה .אבל אנחנו חייבים לעשות זאת באופן
שבו השיח על השבת מייקר אותה ולא מוזיל אותה.
בחיי היום יום אין לנו פנאי להיפגש ,ואילו בשבת
אנחנו מבוצרים איש בשבתו קנאים לפרטיותנו
ולשבתנו .יוזמת השבת הישראלית קוראת לנו ,דווקא
בפרשת נח ,לצאת מן התיבה ,לפרוץ את המחסומים
ולהפגיש בין שבתות שונות ואנשים שונים .לחשוב
על השבת כהזדמנות למפגש ולהכרות.
אני רוצה לברך את אלו שפותחים את דלתות הבית
והלב ,מארחים ומתארחים ,אשר חותרים לכך
שהשבת תישאר שייכת לכולנו.

אנשים שהטוב ,הכבוד ,ההקשבה והנתינה היא מנת חלקם ,אנשים
פתוחים שמעוניינים ללמוד על האחר ואת האחר ,וליישם מה שנכון
לתפיסתנו ולשים בצד מה שפחות נכון.
פגשנו אנשים מדהימים :אנשים עם לב כל כך רחב ,עם הכנסת אורחים כל
כך כנה ואמיתית ,בני משפחה שיוצאים
מגדרם כדי לעזור אחד לשני ,ולהיות שם
אחד בשביל השני ,ובצניעות כל כך יפה...
עושים הכל כדי שלנו יהיה שם הכי נעים
שבעולם.
לי המפגש הזה הסיר המון מחסומים ,שבר
הרבה קלישאות ,פתח לי צוהר לעולמות
שלא הכרתי ,הפך אותי לאדם יותר טוב.
תודה לכם משפחת שכטר היקרה,
על החויה המעצימה הזו .אני בטוחה
שנפגש שוב ,בתל אביב ,בגוש עציון,
ממש לא משנה .כשזה מרגיש טוב ונכון-
מתגברים על כל המכשולים .שבוע נפלא
לכולם"...
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חדשות
בית הלל למען קהילת יוצאי אתיופיה
לפני כשלושה חודשים נפגשו חברי הנהלת בית
הלל בתיווכו של הרב ד"ר שרון שלום עם נציגות
הקייסים האתיופים בישראל.
בפגישה הכירו הצדדים זה את זה ,שוחחו על השווה
והשונה בעבודת הרבנים והקייסים כמנהיגי קהילות,
ועל האתגרים השונים העומדים בפני הקייסים אל
מול הממסד.
בפגישה זו הוחלט לקיים כנס בשיתוף הקייסים
מובילים ,על מנת ללמוד ולהכיר את ההיסטוריה,
המנהגים ,ודרך פסיקת ההלכה של הקייסים
הרבניים ,ולבחון דרכים שונות לשיתוף פעולה.
בסוף הפגישה ניסחו נציגי הנהלת בית הלל ונציגי
הקייסים במשותף הצהרה לכבוד חג הסיגד.
"נציגי הנהלת בית הלל קיימו לאחרונה מספר
פגישות עם נציגי הקייסים והרבנים של קהילת

יוצאי אתיופיה בישראל ,המשמשים כמנהיגים
הרוחניים של הקהילה .המפגשים היו מרגשים
ובמהלכם הקשיבו רבני בית הלל למצוקות
ולאתגרים של הקייסים והרבנים מהקהילה .נציגי
הנהלת בית הלל שמעו בקשב רב וקיבלו תמונה
שלפיה הקהילה האתיופית ומנהיגיה חשים כי
נעשה להם עוול במהלך השנים ע"י מוסדות המדינה
והדת ,מערכות החינוך וכלל החברה .כל הצדדים
הסכימו שיש לקבל את מרותו של מוסד הרבנות.
עם זאת נראה שבמסגרת הפסיקה ההלכתית חובה
על עולם הרבנות להתייחס למצוקות הרוחניות של
הקהילה .מתוך כך ,ובעקבות הפגישות המוצלחות,
השיח הכן והקשר שנוצר ,הוחלט בארגון בית הלל
להמשיך ללמוד לעומק את הסוגיה של קהילת יוצאי
אתיופיה ואתגרי השתלבותם בחברה הישראלית,

ובמקביל להמשיך את הקשר עם הקייסים והרבנים
על מנת לבחון דרכים מתאימות לשיתוף פעולה.
הקייסים ורבני בית הלל ,מאמינים שדרך שיתוף
פעולה בין קייסים לרבנים  ,ניתן יהיה להתייחס
ביסודיות לסוגיות הקשורות לקהילת יוצא אתיופיה
בישראל ובעולם .ארגון בית הלל רואה בהגעת בני
הקהילה לישראל חשיבות רבה ברוח חזון הנביאים
על קיבוץ הגלויות ונעשה ככל שביכולתנו במסגרת
ההלכה לשתף פעולה עם הקייסים והרבנים מבני
הקהילה מתוך הכרה שהנם חלק אינטגרלי בלתי
נפרד מהחברה הישראלית".
בעקבות המפגשים הראשונים הוחלט להקדיש כנס
שלם של בית הלל לעיסוק בסוגיה ,הכנס התקיים
בתאריך כ"ד בטבת ועל תוצאותיו נדווח בהמשך.

שבתון רבני ורבניות בית הלל תשע"ה
רבני ורבניות ארגון בית הלל  -הנהגה תורנית
קשובה ,הפזורים בקהילות השונות ברחבי
הארץ ,התכנסו בשבת פרשת ויגש במלון "בלו
ביי" בנתניה לרגל ציון  3שנים להקמת הארגון.
במהלך השבת נערכו דיונים בנושאים הנוגעים
בלב העשייה של הארגון והחברה הישראלית.
בליל שבת נערך דיון שעסק במעמד מערכת בתי
המשפט בישראל עפ"י ההלכה .השופט נועם
סולברג הביא דוגמאות כיצד ניתן להשתמש
במשפט העברי לתועלת עבור פסקי דין עכשוויים.
ד"ר פנינה נויבירט דיברה על כך שחסרה הגדרה
של מעמד בתי המשפט בארץ ובמקום הגישה
של "דינא דמלכותא דינא" המתארת מצב
"בדיעבד" של המצאות תחת שלטון זר בגלות,
יש לבחון גישות הלכתיות של "משפט המלך"
הרואות בממשלת ישראל ומוסדותיה ,תקומה
מחודשת של מלכות ישראל ומשם נשאבת
הסמכות ההלכתית .בדיון ציין הרב אבי גיסר,
כי מכון משפטי ארץ שבראשו הוא עומד,
מסוגל להתמודד עם סוגיות משפטיות סבוכות
ומורכבות בעזרת כלים הלכתיים של המשפט
העברי .עם זאת ,טען הרב גיסר שאין כל איסור
הלכתי בשימוש במערכת בתי המשפט בארץ.
פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים
בבר אילן ,התייחס אף הוא לאתגרים ולקשיים של
מערכת משפט ישראלית הרוצה להתנהל עפ"י
דין תורה וטען שמגמת הפרטה אשר תאפשר
לכל מגזר להשתמש בבתי דין משלו ,תחליש את
המגמה של הציונות הדתית השואפת לחבר בין
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ערכי התורה למוסדות מדינת ישראל .הרב שלמה
ריסקין ,רב העיר אפרת ,טען שאינו בטוח שהיה
רוצה לראות מערכת בתי דין המתנהלת לפי
המשפט העברי ,אם זו תיראה כפי שמתנהלת
היום מערכת בתי הדין הרבניים.
במהלך השבת נערכו דיונים בסוגיות אקטואליות,
במסגרת בית המדרש של הארגון .בפורום שעסק
ביחס של החברה דתית לדתלשי"ם ,צוין כי
מרבית הדתלשי"ם כיום אינם חוזרים בשאלה,
אלא חלק מרצף של אנשים רבים הרואים את
עצמם בין שני העולמות ,דבר המחייב התמודדות
שונה.
בפורום שעסק בעלייה להר הבית הרוחות סערו,
כשהרב יעקב מדן טען כי צריך לחזק את העלייה
להר הבית בדורנו ,ולעומתו טען הרב יהודה גלעד
כי נכון להיום ,העלייה להר הבית עלולה לגרום
למלחמות דת .האלוף במיל .עוזי דיין טען שאין
כיום כל סכנה בטחונית בעלייה להר הבית וסיפר
כי הוא מביא קבוצות רבות לסיורים בהר הבית
לפחות אחת לחודש.
בפורום נוסף בנושא מניינים בהן נשים נוטלות
חלק פעיל הוצגו גישות שונות .מחד ,כזו הרואה
את הרצון לתת ביטוי מלא לנשים בבית הכנסת
ובקהילה במסגרת ההלכה ,ומאידך ,זו המצדדת
בתהליך מבוקר ומדורג שישמור על שלמות
הקהילות .בתום הדיונים ,הציגו המנחים את
המסקנות בפני הקהל ,ובהמשך הן יידונו
במסגרת בתי המדרש של הארגון.
בין הדוברים במהלך השבת היה גם ד"ר שמחה

גולדין שהתייחס לעובדה שכיום רוב העם היהודי
נמצא בארץ ישראל ובכך מוטלת עליו ,האחריות
לגורלו .כמו כן סיפר על ההתרחשות המרכזית
בחברה הישראלית ,שהיא שבירת המחיצות בין
המגזרים השונים .ברוח דומה טען גם הרב יואל בן
נון שהמשימה העיקרית של בית הלל הינה לבנות
גשרים בין הישראליות ליהדות .הרב יעקב מדן
אף הוסיף כי לבית הלל תפקיד מכריע בסוגיית
הגיור ע"י הקמת מערך ליווי מסודר למתגיירים
לאחר גיורם ,במסגרת מאות הקהילות בהם
מכהנים רבני בית הלל.

מעל לכל ,הייתה זו חווית התעלות רוחנית ודיבוק
חברים עבור  170החברים שהשתתפו בשבתון
וכפי שציין זאת אחד מן הרבנים" :במטרות היסוד
של בית הלל היה גם פן של חיזוק הדדי ,על מנת
שכולנו נרגיש שאיננו קולות בודדים אלא חלק
מקבוצה גדולה .ללא ספק שבת זו מעצימה את
התחושה .הייתי בחדר מלא מפה לפה עם אנשים
שמבינים את השיח שלי ,וגם אם איננו מסכימים
על כל נושא  -אנו מוכנים להקשיב ולשוחח עליו.
כיף להיות חלק מקבוצה נפלאה זו".

ראש בית המדרש :הרב ד"ר עמית קולא
השתתפו בכתיבת פסק ההלכה:
הרב אברהם וולפיש ,הרבנית אורה קראוס ,הרבנית אוריה מבורך ,הרב דוד ברופסקי ,הרב חיים בורגנסקי ,הרב יהושע גרונשטיין,
הרב יצחק אייזנר ,הרבנית ירדנה קופ-יוסף ,הרב מאיר נהוראי ,הרבנית נועה לאו ,הרבנית ענת נובוסלסקי ,הרב רונן נויבירט

האם על פי ההלכה נשים רשאיות להורות דינים
והלכות? המותר לאישה לפסוק בדיני שבת ותפילה,
איסור והיתר? האם נשים יכולות להורות לנשים
הלכות העוסקות בדיני נשים ,כגון מראות ושאר דיני
טהרת המשפחה?
מסירת המידע לשואל המבקש לדעת דבר ה' – זו
הלכה – היא נדבך מרכזי בהוראת ההלכה .על כן כל
שלמד הלכה ויודעה ראוי למסור אותה ,ובכלל זה
נשים חכמות בתורה שהוכשרו להוראת הלכה .גם
במקרים שבהם הוראת ההלכה כוללת שיקול דעת
והכרעה בספקות ,הכריעו פוסקי הדורות כי אישה
כשרה להורות הלכה (בעלי התוספות; ספר החינוך;
ברכי יוסף) ,וכך הורו הרבנים הראשיים לדורותיהם
(הרב הרצוג; הרב בקשי דורון).
להנחיה זו משקל מיוחד בזמננו ,שכן היום הערך
של לימוד התורה מונחל גם לנשים .מאחר שב"ה
צומחות נשים העוסקות בלימוד ש"ס ופוסקים
בשקידה ובקבלת מסורת מתלמידי חכמים – הן
בוודאי יכולות להורות .לקביעה זו יש חשיבות
מיוחדת בתחום הלכות נשים .מעורבותן של חכמות
ההלכה עשויה לשבור מחיצות בפני המהססות
לשאול ,אשר נותרות פעמים רבות בספק ,ומתוך
כך באות לידי החמרת יתר או לידי עברה על ההלכה
(שיח נחום) .האפשרות שנשים יפסקו הלכה בהלכות
נשים מגדילה את שמירת ההלכה ואת מעגל נאמניה
גם בקרב קהלים שללא הוראה נשית ייוותרו בחוץ.
הרחבה ומקורות:
א .עצה טובה ותלמוד תורה
לכאורה ,אין מניעה שאישה היודעת הלכה תורֶ ה אותה .וכי למה תמנע
טוב? הלא מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' מחייבת גם נתינת עצות טובות.
2
שיתוף הידע בכלל ,ובתורה בפרט ,הוא חסד גדול.
אפשר היה להעלות על הדעת ,למרות שאין לכך כל מקור מפורש ,שרק
מי שנצטווה על לימוד התורה הוא שיורשה להורות .על כן ,היות שעל פי
האמור בתלמוד (קידושין כט ע"ב) ,נשים פטורות
ממצוות תלמוד תורה ,ואף אין אחרים
מצווים ללמדן 3,על כן ,ייתכן שלא
גם במקרים
מוטלת עליהן חובת הוראה ,ושמא
אף לא יורשו להורות.
שבהם הוראת ההלכה
כך מסכם השולחן ערוך את מקומה
תשיקול דעת והכרעה
כולל 
של האישה ביחס ללימוד תורה:
בספקות ,הכריעו פוסקי
אישה שלמדה תורה יש לה
שכר ,אבל לא כשכר האיש,
הדורות כי אישה כשרה
4
מפני שאינה מצווה ועושה.
להורות הלכה
עם זאת ,הפוסקים התייחסו לחובתן
של הנשים ללמוד את ההלכות הנוגעות
לסדר המעשי של החיים – שאם לא ילמדו
איך יקיימו?
5
ומכל מקום חייבת האישה ללמוד דינים השייכים לאישה.
חובת האישה ללמוד את ההלכות השייכות לה נחשבת כמצווה ממש 6 ,כפי
8
שעולה מביאור הפוסקים 7לחובת האשה לברך ברכת התורה.
על כן בתחום ההלכות הקשורות לנשים אין הבדל בין אישה לאיש לעניין
חובת הלימוד 9.אין אפוא כל מניעה שבתחום זה אישה תורֶ ה הלכה.
בדורות האחרונים הרחיבו חכמי הלכה את היקף לימוד התורה הראוי
והמחויב לבנות ונשים אל מעבר לתחום הנחוץ לקיום המצוות שלהן( .ראו
בנספח) .לפיכך נשים שלמדו גם את שאר תחומי התורה ויודעות תחומים
אלו יכולות להורות בהם.
1

ואולם לא כל הוראת הלכה היא העברת מידע בלבד .ישנן הוראות המצריכות
שיקול דעת והכרעה 10.בסעיף הבא יבואר כי גם היתר הוראה כללי וגמור של
נשים מפורש בדברי הראשונים והאחרונים.

ב .הוראה
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בית המדרש ההלכתי

אישה פוסקת הלכה  -פסק בית המדרש ההלכתי

שאלת כהונתה של אישה כדיינית קרובה לסוגיית ההוראה ,אך אינה זהה
לה .הדיינות היא תפקיד ציבורי שיש בו מימד של שררה ,ובעקבות זאת
נחלקו הפוסקים בשאלה אם אישה יכולה לכהן כדיינית 12.בדברי הראשונים
13
הועמדה שאלה זו במבחנה של דבורה:
ְּודבֹורָ ה ִא ָּ ׁשה נְ ִב ָיאה ֵא ֶ ׁשת לַ ִּפידֹות ִהיא ֹׁש ְפ ָטה ֶאת יִ ְש ׂרָ ֵאל ָּב ֵעת ַה ִהיא.
ת ֶמר ְּדבֹורָ ה ֵּבין ָהרָ ָמה ֵּובין ֵּבית ֵאל ְּב ַהר ֶא ְפרָ יִ ם וַ ַּי ֲעלּו
יֹוש ֶבת ַּת ַחת ּ ֹ
וְ ִהיא ֶ ׁ
14
ֵאלֶ ָיה ְּבנֵ י יִ ְש ׂרָ ֵאל לַ ִּמ ְ ׁש ָּפט.
לאור תקדים זה היו בקרב בעלי התוספות מי שסברו כי אישה רשאית לדון.
לפי תירוצים אחרים המקרה של דבורה חריג 15.באחד מן הפירושים של
תוספות נאמר כך:
16
[ודבורה] לא היתה דנה אלא מלמדת להם הדינים.
משמע ,שאף אם אין האישה רשאית לכהן כדיינית ,היא רשאית להורות
דיני משפט (חושן משפט) ,כפי שעשתה דבורה.
כך עולה גם מדברי ספר החינוך בדבריו על האיסור להורות שתוי:
כל מי שהורה והוא שתוי ,בין כהן או ישראל ,עבר על לאו ,בין שתוי מן
היין או שתוי משאר המשכרין .ומניעת ההוראה בכל מקום ובכל זמן
בזכרים ,וכן באשה חכמה הראויה להורות .וכל
מי שהוא חכם גדול שבני אדם סומכין על
בנושאים
הוראתו ,אסור לו לִ שנות לתלמידיו והוא
שתוי ,שהלימוד שלו כמו הוראה הוא,
שהצניעות יפה
17
כמו שאמרנו.
להם...נשים מעדיפות
ובעקבות דברי הראשונים פוסק הרב
החיד"א:
לפנות לאישה .שיח זה
אף דאשה פסולה לדין ,מכל
מתאפשר פעמים בגלל
מקום אשה חכמה יכולה להורות
18
הפתיחות והכנות במפגש
הוראה.
הראשיים
הרבנים
פוסקים
וכך
שבין שתי נשים
לישראל 19.באיגרת הדנה בסוגיית תלמוד
תורה לנשים ,כותב הרב יצחק נסים:
וגם בדורות הראשונים רבות בנות למדו תורה,
ומהן היו גדולי תורה ממש והרביצו תורה ,וכמה מהן כתבו פסקים
וחידושי תורה ,ובכמה ספרי ראשונים ואחרונים כתבו חידושים וישובין
20
משם נשים.
אף הרב י"א הלוי הרצוג מבליע בדיונו בכישוריהן השכליים של נשים את
ההלכה הזו כפשוטה ומקובלת:
...והרי קיימא לן שאשה ראויה להורות הוראה [ ]...ולא חלקו בין הוראה
בדברים פשוטים או קשים או בין דאוריתא לדרבנן ואם כשירה היא
להוראה אי אפשר להחליט שדעתן דעת קלישתא [ ]...ועל כל פנים
אם להוראה היא כשירה שמע מינה שבעלת דעת צלולה היא לא פחות
21
מאיש.
והרב בקשי דורון בדיונו בסוגיית סמכותם והנהגתם של נשים וגרים קובע
בסיכום תשובתו:
מכל האמור נראה שאשה וגר יכולים לשמש כמנהיגים ואפילו כגדולי
הדור [ ]...אשה וגר יכולים לשמש מורי הוראה וללמד תורה ופסקים.
תפקידים שהסמכות בהם נקבעת לפי כישורי המועמדים והסמכות
22
יונקת מן הכישורים...

ג .הוראה בתחומי הלכות נשים
אם בכלל תחומי ההלכה ,נשים רשאיות להורות ,בתחומים של הוראה
לנשים הדבר נחוץ .האפשרות שאשה תייעץ בהלכה פותחת ערוצים
ייחודיים ואף בלעדיים להוראת ההלכה .כך מתארת ט' גנזל את היתרונות
בפנייה ליועצת ההלכה:
התחום ההלכתי שטבעי כי נשים תעסוקנה בו יותר מכל תחום אחר
הוא הלכות של טהרת המשפחה .ראשית ,משום שהלכות אלו מסורות
בעיקר להן .הן מבינות את הדברים מכלי ראשון ,הן מנוסות [ ]...יתירה
מזאת נושא זה קשר בנושאים שהצניעות יפה להם ,ובשל כך נשים
מעדיפות לפנות בתחום זה לאישה [ ]...שיח זה מתאפשר פעמים בגלל
הפתיחות והכנות במפגש שבין שתי נשים [ ]...היועצת גם נגישה יותר

9

לנשים או לזוגות שפנייה לרב בתחומים אלה אינה בגדר האפשרות מבחינתם,
אך עם זאת הם מוכנים – ועיתים אף שמחים – לפנות לאישה לשם קבלת יעוץ
23
הלכתי.
הפונה ליועצת הלכה עשויה לפגוש במי שתבין במדויק את שאלתה ,המפגש יהיה
פתוח יותר ,ובעקבות זאת יורחב גם מעגל השואלות ,שכן נשים רבות אינן מרגישות
נוח לפנות לרב בשאלות העוסקות בענייני נשים ,וחלקן מחמירות או מקלות על עצמן
שלא כדין .מכאן חשיבותן של יועצות ההלכה .גם הרב נ' רבינוביץ רואה בשאלת
24
הנגישות לבירור ההכרעה גורם מכריע לטובת מפעל הכשרתן של היועצות:
בימינו אנו ,הרבה נשים אינן פונות לרבנים בשאלות דמים מפני חשש 'שלא
תתגנה' והרבה קלקולים יוצאים מזה.
לכן הוא מסכם:
שבח גדול הוא לרבנים שיצרו מסגרת לימודית ליועצות הלכה והדריכו אותן
בהלכות השכיחות וגם לימדו אותן להכיר דברים הטעונים שאלת חכם 25,ונתנו
להן רשות להורות לחברותיהן ,ובדרך זו הצליחו לפתור הרבה בעיות .כיון שנתנו
להן רשות ,אינן צריכות לחוש עוד לכבודם של חכמים אחרים ,כמו שכל מורה
הוראה המקובל על הציבור שלו מותר לו להורות ברשות רבותיו.

ד .האופק התורני של נשים מורות
בצד הבירור העקרוני יש לבחון את המדד לסמיכת הוראה .במילים אחרות ,מיהו
החכם – או החכמה – הראויים להורות .התלמוד מוליך אותנו על חבל דק בהקפדתו:
אמר ר' אבהו אמר רב הונא אמר רב :מאי דכתיב" :כי רבים חללים הפילה ועצומים
כל הרוגיה" (משלי ז כו)?
"כי רבים חללים הפילה" – זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה.
26
"ועצומים כל הרוגיה" – זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה.
מחד גיסא ,מי שאינו מוסמך ומורה משבש דרכי עולם; ומאידך גיסא ,אף אובדן

נספח :מעמד לימוד התורה לנשים בימינו

המימוש של פוטנציאל ההוראה מביא חורבן.

האפשרות
הצטרפותן של נשים למעגל לימוד התורה וההלכה
ואף לתחומי ההוראה ,פותחת תחומי אתגר
שנשים יפסקו
וחזון .יש בה הרחבה כמותית וגיוון איכותי
הלכה בהלכות נשים
של מורי ההוראה .היא מחייבת זהירות כדי
שיישמר התקן של הראוי להוראה 27,וכדי מגדילה את שמירת ההלכה
שתישמר הלכידות בעולם ההלכה – שלא
תיעשה התורה כשתי תורות .הדבר מחייב ואת מעגל נאמניה גם בקרב
את הרחבת המצע התורני של מורות ההלכה ,קהלים שללא הוראה נשית
את טיפוח ערוצי ההתייעצות והתקשורת עם
ייוותרו בחוץ
מרחבי העולם התורני וכן את השימוש במעין
28

מבחני סמיכה.
את המנגינה הראויה ללוות אותנו בהמשך הדרך אנו
מוצאים בדברי הרב יוסף כהן ,בנו של הרב יושע פלק ,מחבר ספר הדרישה על
הטור:
אמי מרת בילה ז"ל [ ]...ראויה היא לחלוק לה כבוד ולהעלות על הספר קצת מעשיה
הטובים ,להיות לנו לזכר לדורות ,ולמען ילמדון ממנה כל בנות ישראל וכן יעשון
[ ]...ובידה מפתח עזרת הנשים שהיתה ראשונה מבאי בית הכנסת ואחרונה שעה
אחת או שתיים אחר יציאת העם [ ]...מחיל אל חיל עוסקת בתורה פרשה של ימי
השבוע עם פירוש רש"י ושאר מפרשים [ ]...שתמיד אשר היו פוטרין השולחן
בדברי תורה ,היתה אוזרת כגבר חלציה במשא ומתן הדברי תורה .ולפעמים אשר
המציאה מדעתה איזה פשט מתוק מדבש נופת תטפנה שפתותיה ,ובפרט בדיני
נשים ובהלכות נידה היתה בקי[אה] כמעט כאחד מבעלי ההוראה [ ]...וכהנה וכהנה
29
נתנה תמיד דעתה ולבה לידע טעמי תורה.

יש לשים לב להיקפה ולעומקה של התמורה שהתחוללה בדורות
האחרונים בסוגיית לימוד התורה לנשים 30.אף שמדברי הפוסקים
הקדומים עולה הסתייגות מהוראת תורה לנשים 31 ,רבים מפוסקי
הדורות האחרונים גורסים כי בזמננו ,כחלק מן השינוי התרבותי-
חברתי העובר על העולם ובתור התמודדות עם סיגיו ,יש ערך – ואף
חובה – בלימוד תורה של בנות ונשים:
וכל החששות והפקפוקים מאיסור ללמד את בתו תורה אין שום
32
בית מיחוש לזה בימינו אלה.
ומעשה רב – בהסכמת גדולי ישראל – שבמוסדות חינוך דבנות
לומדים (נוסף על ההלכות הצריכות להן) גם עוד ענייני תורה []...
33
וטוב ונכון שיוסיפו כהנה וכהנה.
בזמננו שלומדות לימודים כלליים בכל הרצינות הראויה למה יגרעו
34
דברי תורה?
רצוי וצריך ,לא רק אפשר ,לתת חינוך אינטנסיבי לבנות גם
35
ממקורות תושבע"פ.
ומסורת משיחתו של הרב סולוביצ'יק מחדדת את חובת הלימוד
ואת השינוי בדורותינו:

אפילו אם היה אסור מן התורה ללמד תורה שבעל פה לנשים,
היום ,בתקופה שנשים שוות לאנשים הן באקדמיה ,והן
במדיניות ,והנשים לא יסכימו להתנהג לפי התורה אם העניין
לא יהיה מובן להן ממקורו במקרא ובגמרא ,מוכרחים אנו
להתיר להן ללמוד תורה שבעל פה [ ]...היום ,הסביר הרב ,יש
בעיות מסובכות המופיעות בכל יום בעולם הטכני שלנו ,ואם
בנות לא ילמדו יסודות התורה מן החומש ומן הגמרא עם פרושי
הראשונים ,אז חס וחלילה תפסיק היהדות האמתית שלנו.
הגענו לזמן ש"נשים באות לשמע" ,ואז יתגשם ויתקיים סוף
הפסוק (הכתוב בפרשת הקהל) – "ושמרו לעשות את כל דברי
36
התורה הזאת".
נחרץ בעמדה זו הרב י"ה הנקין:
ונשים המשכילות בלימודי חול כשאינן משכילות גם ביהדות
מוציאות דברי תורה לדברי הבאי שמדמות שדברי תורתנו הם
דברים טפלים חס ושלום לעומת השכלה אחרת .ולכן עת לעשות
לה' להעמיקן בלימודי תורה ובתנאי שיש פנים לכך בהלכה]...[ .
והמתחסדים לאסור להן תורה שבעל פה כמדור דור לעניות
דעתי הוי חסידות של שטות וגורמים לנפשות לצאת לתרבות
37
רעה רחמנא לצלן.

1שולחן ערוך חושן משפט סימן צז א שם בדברי הגר"א אות ד .אהבת חסד (חפץ חיים) ח"ג פ"ז.
2סנהדרין צא ע"ב" :כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו ".וראו אהבת חסד
ח"ג פרק שמיני" :כי האדם יכול להמשיך מידת חסד בכל בכל דבריו :בעניני תורה הינו תורה
שהיא ללמד לאחריני [=לאחרים] היא בכלל חסד ...וכדאיתא בסוכה (דף מט)' :מאי דכתיב פיה
פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה? ...תורה שהיא ללמד היא תורה של חסד'".
3בקידושין כט ע"ב נאמר עוד" :כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד את עצמו ,וכל שאין
אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד את עצמו .ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה? דאמר
קרא 'ולמדתם אותם את בניכם' ,ולא 'בנותיכם'" .ראו בהערה  12את דברי הרמב"ם.
4יורה דעה רמו ו.
5רמ"א שם.
6אמנם היו שפקפקו במוחלטות הציווי .ראו ברכי יוסף אורח חיים מז ז.
7בית יוסף מז יד בשם הסמ"ק .הפרי מגדים ,הובא בביאור הלכה סימן מז ,כותב כי לפיכך
נשים יכולות להוציא גברים בברכה זו.
8שולחן ערוך אורח חיים מז יד :נשים מברכות ברכת התורה.
9אם כי ראו שו"ת בית הלוי ח"א תשובה ו ,המבחין בין חיוב האישה ללמוד ,שהוא חיוב טפל
לעשייה ומשרת אותה ,לבין חובת האנשים ללמוד ,שהיא תכלית ומצווה בפני עצמה .וראו גם
בשו"ת ציץ אליעזר ח"ט סימן ג.
10ראו למשל את סוגיית סנהדרין ה ,והעולה ממנה להכשרה לסמיכה .וראו בעניין המשמעות
והתוקף של הוראת הלכה דברות משה ,שבת ,סימן י ,עמ' קכג–קמ.
11אחרי סיום כתיבת המסמך התוודענו למאמרם המקיף של:
MICHAEL J. BROYDE and SHLOMO M. BRODY
Orthodox Women Rabbis? Tentative Thoughts that Distinguish Between the
Timely and the Timeless
העוסק בשאלות דומות.
12המחלוקת העיקרית היא בין הרמב"ם האוסר לבין כמה מבעלי התוספת המתירים בתנאים

מסוימים .ראו את מסקנת שולחן ערוך חושן משפט ז .על הלכה זו נכתבו דברים רבים ,למשל:
עליזה בזק ,נשים וכס הדיינות – ניתוח מקורות הדין ובחינתם לאור הפסיקה לדורותיה
( ,)2002וראו לאחרונה :עידית בר טוב ,האם אשה יכולה לכהן כדיינית ,בתוך :מה שאלתך
אסתר ותעש (תשע"ד) ,עמ' .65–37
13ראו למשל תוספות נדה נ ע"א ד"ה :כל הכשר לדון..." :והרי אשה דכשרה לדון כדכתיב
בדבורה 'והיא שופטה את ישראל בעת ההיא "'.המאירי בקידושין לה מעיד כי זו עמדת בעלי
התוספות .זוהי אף דעתו העיקרית של הריטב"א בקידושין שם.
14שופטים ד ד–ה.
15שכן משמעותה של 'שופטת' אינה דיינית אלא מנהיגה – רשב"א שבועות ל ע"א ,ר"ן על
הרי"ף שבועות יג ע"א; או שדבורה היתה נביאה ,ו"על פי הדבור שאני" – תוספות יבמות
מה ע"ב ד"ה :מי לא טבלה; או שהנידונים ואולי אף כל הציבור קיבלו אותה כדיינית רשב"א
שבועות ל ע"א ,ור"ן על הרי"ף לגטין מט ע"ב .בעלי התוספות הוסיפו בשל היותה נביאה –
תוספות גטין פח ע"ב ד"ה :ולא לפני הדיוטות; בבא קמא טו ע"א ד"ה :אשר תשים .שבועות
כט ע"ב,ד"ה :שבועת העדות .וראו גם בערוך לנר לנדה נ ע"א ד"ה :והר"ן תי'.
16נדה נ א ד"ה :כל הכשר וכן במקבילות בגטין ,ובשבועות; וכן במרדכי ביבמות אות לו .במסכת
יבמות הנוסח הוא" :מלמדת להם שידונו" ,ובדומה ברא"ש שבועות פ"ג אות ב .משמע
שהכרעת המשפט לא היתה בידי דבורה אף שידעה את הדין .לכן ישבו לפניה הדיינים ,היא
אמרה להם מה הדין ,והם חזרו אחריה .חזרתם היא שהיתה הכרעת הדין .מעין מה שאומר
התלמוד על כהן הרואה נגעים.
17מצוה קנב.
18בספרו ברכי יוסף (ח"ב) לחושן משפט סימן ז ס"ק יב; הובאו דבריו בפתחי תשובה חושן
משפט ז ס"ק ה.
אמנם מה שהפנה ה'פתחי תשובה' ל'שערי תשובה' אורח חיים סימן תסא ס"ק יז [אצלנו ס"ק
ה] ,הרומז שחולק על החיד"א וכן הביאו הרב ריסקין במאמרו שבהערה הבאה( ,והביאוהו
גם אחרים) ,כסבור שאין לאישה היתר להורות – לענ"ד אין משם ראיה כלל .הלוא שם אין
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בית המדרש ההלכתי

מדובר באישה חכמה המורה .בעל שערי תשובה שולל פרשנות שהפוסק ,כביכול,
הסיר אחריות מעל כתפיו בהפנותו את ההוראה לבני ביתו .וכך גם כשהעיר ה'מגן
אברהם' (אורח חיים רסג יב) לחידושה של מרת בילה אשת בעל הדרישה ש"אין
חכמה לאשה וכו'" כתב עליו ר' שם טוב גאגין ,בספרו כתר שם טוב ,ח"א (,)1998
עמ' קעז" :כי זהו בנשים דעלמא אבל לא בנשים חכמניות ובנות צלופחד יוכיחו".
לפיכך אין מי שחלק במפורש וכשיטה על דברי ה'ברכי יוסף'.
19כך עולה מספר יפה ללב ח"ז חושן משפט ז אות ב ,בתירוצו השני על המדרש
שמרים "אוראה לנשיא" – "היתה מלמדת הוראת הדינין לנשים מדיני איסור והיתר
היותה אשה חכמה אליבא דכולי עלמא ".וכן הלכה פסוקה (תשמ"ו) סימן ז אות
ט ,עמ' צה; וראו גם הרב מ' שטיינברג ,הלכות נשים (תשמ"ג) ,פרק כא ב ,עמ'
 ;118ולכך נוטה הרב ש' ריסקין ,נשים כמורות הוראה ,עין טובה – דו שיח ופולמוס
בתרבות ישראל (תשנ"ט) ,עמ'  ;704–698וכן הרב ד' שפרבר ,האם אשה יכולה להיו
פוסקת הלכה באתר קולך (משנת תשס"ט) .וכן פוסק הרב א' חממי ,שו"ת מנחת
אברהם חושן משפט סימן כט ,עמ' שה" :בהא נחתינן ובהא סלקינן .אשה חכמה
שיראתה קודמת לחכמתה ,ואשר יעידון עליה ויסמיכוה רבנן כי ראויה היא להורות.
רשאית לכתחילה להורות הלכה ,מתוך ספר ,סברא ,דימוי מילתא למילתא ככל
מורה הוראה בישראל .ומרים ,דבורה ,וחלדה הנביאות .וברוריה ואשת הפרישה,
הרבנית מירקאדה ,יוכיחו .וצור ישראל יצילנו משגיאות ,ויראנו מתורתו נפלאות
אמן כן יהי רצון".
20פורסמה באקדמות יג (תשס"ג) ,עמ'  ,56–55על ידי יעל לוין שאף הוסיפה מבוא
עיוני והיסטורי .למאמר כולו ראו שם עמ' .56–33
21תחוקה לישראל על-פי התורה כרך א (תשמ"ט) ,עמ'  .109בתשובתו הוא נסמך
לדברי פתחי תשובה שהובא לעיל ראו הערה .18
22ספר בנין אב חלק ראשון תשובה סה (עמ' רפז).
23ט' גנזל ,הפוסק הרב ויועצת ההלכה ,רבנות – האתגר ,)2011( ,עמ' .623–622 ,619
כך סבורה גם הרבנית מ' פיוטרקובסקי ,מהלכת כדרכה (" :)2014יוזמה זו [הכשרת
יועצות הלכה בדיני נידה] חשובה מאין כמותה ,בהיותה מאפשרת לכל אחת
ואחת...לשוחח על נושאים הלכתיים-אינטימיים עם נשים דוקא [ ]...ומצויות היטב
בנתיבי ההלכה ".טענה זו מודגמת היטב גם מתיאור המעשה שם בעמ' .78–76
דומה שכל מורה הוראה בסוגיות אלו חש את הקושי של חלק מן הנשים לשאול
את הרב ישירות בתחומים אלו .על הראליה של יועצות ההלכה ראו Tova Ganzel
and Deena Rachel Zimmerman, "Women as Halakhic Professinals:
.171-162 pp )2011( ,22 The Role of Yo‘atzot Halakha" Nashim
24שיח נחום סימן ס.
25כאן הוא רומז לעמדתו כי רק בתחומים המפורשים יש ליועצות ההלכה להורות.
בתחומים חדשים שכדי לפסוק בהם יש צורך בשיקול הדעת וידע רחב הניזון
מעיסוק בכל מרחבי ההלכה – יש לפסוק ,לדעתו ,על פי רב מובהק.
26סוטה כב ע"א .הסוגיה שם ע"ב קובעת גיל מינימום למורה הלכה ( )40ותוספות,
ד"ה :ועד כמה ,עוד מוסיף :מתחילת זמן לימודו .אולם הסוגיה מודה בקיומם של
חריגים (ראו שם 'בשוין' ושם ברש"י) .כך פוסק הרמ"א יורה דעה רמב לא .ואף
שבמהלך הדורות רבו המורים והמפרסמים פסקיהם ,אפשר שהוא בכלל ההיתר
שאין גדול ממנו .ראו שו"ת קול מבשר א ח :ועוד ביביע אומר ח"ד חושן משפט א
(תשובה שכתבה הרב יוסף בהיותו פחות מבן י"ח שנים!) .הרב עצמו פרסם חידושי
תורה ופסקי הלכה לפני הגיעו לגיל ארבעים.
27ראו את האופן שבו מדגימה ט' גנזל את הדילמה בתחום במאמרה המוזכר בהערה
 23לעיל ,עמ' .622–621
28הרב רבינוביץ רואה בזה גם שמירת כבוד הרב ,שהרי אסור לתלמיד להורות ללא
הרשאת רבו .על משמעות הסמיכה בזמננו ראו רמ"א יורה דעה רמב יד ואכמ"ל.
29ראו שם בהקדמה פירוט מעשי צדקותה וחסידותה ,שיראתה קדמה לחכמתה.
וראו את הערתו של רבי י' לנדא ,ה'נודע ביהודה' ,בהגהות דגול מרבבה לשולחן
ערוך אורח חיים סימן רסג ,שבה הוא מגן על עמדתה ההלכתית וממצה את הערכתו
לאישיותה התורנית" :וכן נראה לי להורות כאשת הגאון דרישה והיא אישה נשאה
לבה בחכמה".
30את פרישת העמדות ומשמעות השינוי אפשר למצוא למשל אצל מ' אלון ,בג"ץ
.87/153

31עמדת רבי אליעזר סוטה כא ע"ב – "מלמדה תפלות"; ירושלמי סוטה פרק ג הלכה
ד – "אין חכמתה של אישה [ ]...ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים"; רמב"ם
בהלכות תלמוד תורה א יג" :צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה מפני שרוב
הנשים אין דעתם מכוונת להתלמד אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי
עניות דעתן"; וראו גם א' גרוסמן ,חסידות ומורדות – נשים יהודיות באירופה בימי
הביניים (תשס"ג) ,עמ' .272–266
32מכתבו של הרב ישראל מאיר הכהן מראדין ,ה'חפץ חיים' ,ביחס לייסוד בית ספר
בית יעקב בשנת תרצ"ג ראו חפץ חיים ופועלו ,ח"ג ,עמ' תתשיג .הדברים עולים
בקנה אחד עם הערתו בליקוטי הלכות למסכת סוטה פרק ג ,המבחינה בין הדורות
הראשונים ,שבהם היה איסור ללמד תורה לבנות ,לבין הדורות האחרונים שבהם
לימוד התורה משמש כתריס הצלה בפני עזיבת דרך ה' .דבריו של החפץ חיים
שימשו בסיס לבתי הספר החרדים על מגוון המקצועות התורניים הנלמדים בהם.
ראו למשל בתשובת הרב אהרן וולקין ,מגדולי הפוסקים של אגודת ישראל בחלק
הראשון של המאה ה ,20-זקן אהרן מהדורה תניינא יורה דעה סו ,הסבור כי מותר
להפנות תרומה שהוקדשה לתלמוד תורה ,לבית ספר בית יעקב לבנות" ,דקדושת
בית יעקב ודאי לא גרע מתלמוד תורה דזהו גופא תלמוד תורה ממש" .הרב וולקין
מוצא את ערכו של המוסד בעצם לימוד התורה שבין כתליו וברוח היהדות המנשבת
בו כמגן בפני פורענות רוח הכפירה השוררת בעולם .וכן כתב הרב זלמן סורוצקין,
יושב ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ,בתשובותיו מאזנים למשפט
מב" :לא רק מותר ללמד תורה ויראת שמים לבנות בדורנו זה אלא חיוב גמור יש
בזה ".יש לציין כי לא כל רבני המגזר הסכימו עם היתר ואף מצוה זו .ראו שבט הלוי
ח"ו קג; דברי יציב יורה דעה קלט; וכן הוויכוח והתוכחה בציץ אליעזר ח"י סימן ח.
33הרב מ"מ שניאורסון ,אדמו"ר חב"ד האחרון ,שלחן מנחם ח"ד סימן עה .עמדת
חב"ד המסורתית אוהדת ומעודדת לימוד תורה לנשים ,כולל לימודי תורה שבעל
פה ותלמוד .על כך ראו למשלHandelman, Susan, Women and the study of :
Torah in the thought of the Lubavitcher Rebbe, Jewish Legal Writings
.178-143 )1998( by Women
34הרב ח"ד הלוי ,עשה לך רב ח"ב סימן נב .ומעין דבריו שם גורס הרב מ' מלכה ,חבר
הרבנות הראשית ,בתשובותיו מקוה מים ח"ג יורה דעה כא" :בימינו אלה שהנשים
לוקחות חלק גדול באורחות חיים וממלאות את ספסלי האוניברסיטאות מנהלות
משרדים ובעלות עסקים יש להן יד ושם בהנהגת המדינה ועניני הפוליטיקא []...
בודאי [ ]...שאין שום איסור גם ללמדה תורה שבעל פה []...ולא זו בלבד אלא
שהחובה עלינו להלעיטה כל מה שאפשר .והמציאות הוכיחה את זה שכל אישה
שלמדה תורה ודינים בבית ספר דתי היא זהירה וזריזה בחינוך בניה לדת והיהדות
והיא מדריכה את הבעל בדרך ישרה שומרת על טהרת משפחה השולחן והמטבח.
והאם מפני החשש של ספק ספיקא שמא תוציא דברי תורה לדברי הבאי נוותר
על כל הטובות הללו? וכן מורה הראשון לציון הרב מ' אליהו ,שו"ת מאמר מרדכי
ח"א יורה דעה סימן יא" :כבר כתבו האחרונים שבימינו מותר לאישה ללמוד תורה,
הן תורה שבכתב והן תורה שבעל פה [ ]...ואף המורה רשאי ללמדה [ ]...והטעם
שבימינו אין הנשים ספונות בביתן כפי שהיה בעבר ,ומוטב שתלמד דברי קודש
מאשר שתקרא דברים האסורים ודברי הבאי".
35הרב א' ליכטנשטיין ,בעיות יסוד בחינוכה של האישה ,האישה וחינוכה (תש"מ),
עמ'  .158וראו בהמשך דבריו שם" :יש להגביר את הלימוד לבנות ,כמותית
ואיכותית ,תוך כדי הוראת כל תחומי התורה [ ]...אין לי שום התנגדות ללמד בנות
גמרא [ ]...וצריך אפילו למסד את זה כחלק אינטגרלי של למידה בבית הספר,
שיעור ממשי .כך אני מלמד את בתי וכך חונכה אשתי .וזו נראית לי הדרך המומלצת
לציבור הבנות בדורנו".
36הרב מ"א מאזעסאן פאסייק ,חינוך הבנות ,הדרום סו–סז (אלול תשנ"ח) ,עמ'
.66–65
37שו"ת בני בנים ח"ג סוף סימן יב( ,עמ' מח) .תפיסתו העיקרית מבחינה בין בנות
צעירות שעליהן חלים איסורי הלמידה ,שכן אין ידוע להיכן ינתבו את חייהן ,לבין
לומדות בוגרות ,כלומר תלמידות מדרשות .אבחנה דומה נאמרה במקורות שונים.
ראו למשל אבי עזרי (לרב א"מ שך) הלכות תלמוד תורה פ"א הלכה יג וכן הרב י'
קאפח ,חינוך הבת ללימוד תורה ,האישה וחינוכה (תש"ם) ,עמ' .33

נישואי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

ראש בית המדרש :הרב ד"ר עמית קולא
השתתפו בכתיבת פסק ההלכה:
הרב בנימין הולצמן ,הרב דוד ברופסקי ,הרב דניאל וולף ,הרב יצחק אייזנר ,הרב מאיר נהוראי ,הרב עמית קולא ,הרבנית ענת נובוסלסקי ,הרב רונן נויבירט
אנו עדים למגמה חברתית לשלב את האנשים שיש להם מוגבלויות
שכליות התפתחותיות (להלן :מש"ה) 1בקהילה .במגמה זו יש משום
תיקון חברתי ראשון במעלה ,ואף באים בה לידי ביטוי ערכים תורניים
מרכזיים ,כגון הליכה בדרכי הבורא אשר עליו נאמר כי ָקרֹוב הוא לְ נִ ְש ְּׁברֵ י
3
יע; 2המצוות וההוראות וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲעָך ָּכמֹוָך,
יֹוש ַ
רּוח ִ ׁ
ֵלב וְ ֶאת ַּד ְּכ ֵאי ַ
יבֹות ָיה
ּומ ְּב ָש ׂרְ ָך ֹלא ִת ְת ַע ָּלם;  4אפיון התורה – ְּדרָ ֶכ ָיה ַדרְ ֵכי נ ַֹעם וְ ָכל נְ ִת ֶ
ִ
ָשׁלֹום 5ועוד .החברה שבה אנו חיים צריכה לדאוג לשילובם של אנשים
אלו בכל אורחות החיים ולהעניק להם את כל התמיכה שלה הם זקוקים
כדי לחיות חיים רגילים ומשמעותיים ככל האפשר.

למרות ההיתכנות ההלכתית הדבר צריך להתבצע על פי חוות דעתם
של אנשי מקצוע ובליווים ,שאם לא כן הנישואין הללו יגרמו עגמת
נפש וקלקול במקום תיקון ,חיים ושמחה .חכמים לא תיקנו נישואין
ללוקה בהפרעה נפשית המוגדר 'שוטה' ,מאחר שאין סיכוי סביר
שבנישואיו יוקם בית שישכון בו שלום .אדם שיש לו מש"ה אינו מוגדר
'שוטה' 8,כפי שיפורט בהמשך .ועם זאת ,אם אין לו היכולת הבסיסית
לנהל בית שבו ישרור השלום ,אין מקום לעודד את נישואיו .האחריות
המוסרית מורה לאפשר נישואין של אנשים שיש להם מוגבלות זאת,
רק אם בידיהם הכלים לבנות זוגיות בריאה.
על פי אנשי המקצוע ,האפשרות לבניית זוגיות תלויה בראש ובראשונה
ביכולת לנהל שיחה 9.האפשרות לקיים אינטראקציה היא מהותית ביותר
בכל קשר זוגי ,ובהיעדרה הקשר צפוי לכישלון .מרכיב חיוני נוסף הוא
היכולת להבין מצבים חברתיים .אדם הסובל מתסמונת המנתקת אותו
מקשרים חברתיים עלול לסבול במערכת זוגיות ,ולחלופין הוא עלול
לגרום סבל נפשי לבן/לבת זוגו .מעל לכול ,נדרשת עצמאות בסיסית,
ובלעדיה נמוכים סיכויי ההצלחה של הקשר .כאמור ,הזוגיות של מי
שמוגבל שכלית מציבה אתגרים וקשיים מיוחדים ,ולכן יש מקום
לעודדה רק אם בידי בני הזוג הכלים הנחוצים ,ורק אם מלווים אותם
אנשי המקצוע המתאימים.
במקומות שבהם קיימת קהילה העשויה לתמוך בבני זוג עם מש"ה,
תמיכתה עשויה להיות משמעותית מאוד להצלחת הזוגיות .נכון
יהיה שהקהילה וקברניטיה יעלו נושא זה לסדר היום הקהילתי.
תקדים לכך מצאנו במשנה הדנה בבת כהן או אשת כהן המוגבלת
בגופה או בשכלה:
החרשת והשוטה והסומא ושנטרפה דעתה – אם יש לה פקחות,
10
מתקנות אותן ,והן אוכלות בתרומה.
חברותיה של האשה המוגבלת צריכות לסייע לה להיטהר כדי שתוכל
החברה והקהילות ברחבי
לאכול את ֵּפרות התרומה .התגייסותן של ֶ
הארץ לליווים של זוגות עם מש"ה שהחליטו להינשא ולתמיכה בהם
עשויה להביא לפריצת דרך בתחום זה ולקדם את החברה.

על פי מחקרים מדעיים פותחו במכונים מקצועיים כלים המעניקים
לאנשים עם מש"ה יכולות שלא היו להם מעולם .כלים אלה משפרים
את תפקודם החברתי והקוגניטיבי באופן ניכר ופותחים בפניהם
אפשרויות שלא עלו על הדעת בעבר .אנו מאמינים שזהו נדבך נוסף
בגאולת העולם ורפואתו אשר הקדוש ברוך הוא שולח לנו באמצעות
פיתוח המדע והרפואה ,כפי שמתאר זאת הרב קוק:
חובת האדם בצורתו המדעית לרומם את עבודת האדמה משפלותה,
וזה עושה אור ה' במדע האנושי [ ]...הקרקע תצא מקללתה בחלקה
6
היותר גדול ,מפני שהחכמה תגאלנה.
בין השאר ,אנשים עם מש"ה מסוגלים היום להתחתן ולחיות כתא
זוגי עצמאי במידה רבה ,אם כי לא מוחלטת .ואולם אין להתעלם
ממורכבותה של סוגיית הנישואין של אנשים אלה הן מן ההיבטים
ההלכתיים שלה הן מהיבטיה החברתיים ,המוסריים והכלכליים.
מעבר לאמפתיה עלינו לתת את הדעת לשאלות כבדות משקל :האם
יש להם הכלים ליצור מסגרת זוגיות בריאה? האם הם יהיו מאושרים
יותר יחדיו או שמא הם נכנסים למערכת של תסכול מתמשך והיעדר
שלום בית ,אם לא יוכלו לנהל זוגיות תקינה? מהי חובתנו המוסרית
כלפיהם ,ומהם גבולותיה? מה התמיכה הקהילתית הדרושה לזוגות
אלו? האם אפשר לספקה? מה יש לייעץ לזוגות אלה בעניין הולדת
ילדים? האם חלות עליהם החובה והזכות של הולדת ילדים וגידולם
7
ש ֶבת יְ ָצרָ ּה?
– ֹלא תֹהּו ְברָ ָאּה ָל ֶ ׁ
גם מההיבט ההלכתי הסוגיה אינה פשוטה כלל ועיקר .כאן יש לשאול
סקירה הלכתית
מה תוקפם של קידושין שמקדש אדם עם מש"ה? האם בבית יוכלו
11
במאמר בית המדרש" ,חגיגת בר מצווה לנער עם מוגבלות שכלית התפתחותית",
להתקיים דיני טהרת המשפחה ,על האחריות הרבה הכרוכה בהם?
הרחבנו בבחינת הגדר ההלכתי של אדם עם מש"ה .לפי מרבית הפוסקים ,הגדר
על ידי מי תינתן ההדרכה המיוחדת ברגישות המרבית הנדרשת
ההלכתי המתאים הוא 'פתי' ,המופיע ברמב"ם:
במקרים אלה? ומה לגבי האפשרות להתיר את הנישואין
הפתאים ביותר שאין מכירין דברים שסותרים זה את זה ,ולא
בגט ,אם יזדקקו אליו ,חלילה?
יבינו עניני הדבר כדרך שמבינים שאר עם הארץ ,וכן המבוהלים
על פי רוב
החוק הישראלי טרם הציע פתרון ברור לסוגיות אלו
והנחפזים בדעתם ,והמשתגעים ביותר ,הרי אלו בכלל השוטים,
בשל מורכבותן המוסרית והחברתית .אף אנו לא
השיטות בהלכה ,אדם עם
12
ודבר זה לפי שיראה הדיין ,שאי אפשר לכוין הדעת בכתב.
נוכל להתייחס לכל השאלות במאמר זה ,מאחר מש"ה אשר מבין מהם נישואין
לפי חלק מן השיטות ,גדר ה'פתי' רלוונטי רק להלכות
שאי אפשר לקבוע מסמרות בסוגיה סבוכה זו .ברם,
13
עדות ,ואילו בדיני קניין ,קידושין וגיטין עשוי להיות לאותו
וזוגיות ,ואשר יש לו אפשרות
אנו מאמינים שעל מנהיגות רבנית מוטלת החובה
אדם גדר של פיקח ,אם הוא מבין במה מדובר.
ללבן נושא חשוב זה על אף מורכבותו ורגישותו.
ענייני
את
ולהבין
ללמוד
גם לפי שיטת ה'חתם סופר' ,שדינו של הפתי כדין שוטה
רוחניות
אל לה להימנע מלהתוות גישות הלכתיות,
העולם – קידושיו קידושין
גם לשאר העניינים בהלכה" ,כל פתי שנשאר לו עדיין דעתא
ומוסריות ,ומלהציג דרכי הפעולה הולמות לעתיד.
צלותא [=דעה צלולה] הרי הוא כפיקח" ,כלומר :מי שרואים בו
המסמך המוצג לפניכם מבקש לצעוד צעד קטן בכיוון
ניצוץ של דעת והבנה ,נחשב כפיקח.
זה .ברור לכותביו שרק בתנאים מסוימים ובהתאמה
במאמר בית המדרש בעניין חגיגת בר המצווה למוגבל הרחבנו בנוגע
מיוחדת בין בני הזוג ובין סביבתם יוכל רצונם של בני זוג עם
לגדר חיובו במצוות ולאפשרות להוציא אחרים ידי חובתם .כעת ננסה לברר
מש"ה להקים משפחה .בחלק נכבד מן המקרים לא מתקיימים תנאים
את המעמד המשפטי-הלכתי של פעולותיו של אדם עם מש"ה התפתחותיות
כאלה .יש אפוא לראות במאמר זה פתיחה המעוררת מודעות לסוגיה
באשר לקידושין וגירושין.
משמעותית זו ולא חתימתה.

תקציר

על פי רוב השיטות בהלכה ,אדם עם מש"ה אשר מבין מהם נישואין
וזוגיות ,ואשר יש לו אפשרות ללמוד ולהבין את ענייני העולם – קידושיו
קידושין .לכן בני זוג עם מש"ה ועונים על קריטריון זה יכולים להינשא
כדת משה וישראל .במקרה זה גם לגירושין יהיה תוקף הלכתי .ברם,
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א .נישואי שוטה
הגמרא מציינת שחכמים תיקנו נישואין לחירש אך לא לשוטה ,כי "אין אדם דר עם
נחש בכפיפה אחת" 14,ומסביר רש"י" :שאין שלום ביניהם".
בעקבות זאת פסק הרמב"ם:
החרשת והשוטה לא תיקנו להן חכמים כתובה ,השוטה לא תיקנו לה נישואין כלל ,והחרשת
15
אע"פ שיש לה נישואין מדבריהם לא תיקנו לה כתובה כדי שלא ימנעו מלשאת אותה.

ראינו כי כאשר דעתו של הלוקה במגבלה שכלית התפתחותית קלושה,
הוא יכול לקדש או לגרש 23.מהו אפוא מדד הדעת הקלושה?

 .1מדד רמת המשכל
ה'חתם סופר' ,הדן במעמדו של פתי שנתן גט ,מגדיר את מדד הדעת של
הפתי ,כרמת משכל בסיסית התלויה ביכולת הקוגניטיבית של האדם:
כל מי שאין שכלו צלול שיהי' לו לכל הפחות דעתא צילותא ,אעפ"י
שאינו עושה שום מעשה שטות [ ]...אבל מכל מקום אינו מבין הדברים
הסותרים ,הרי הוא פסול מן התורה לכל מילי והרי זה בכלל חרש שמנו
חז"ל בכל מקום [ ]...ומכל שכן הפתאים הגרועים מן החרש ,ואמנם אין
פסולים אלא משום שחסרי' דיעה ולא שנתוסף להם שום שגעון וטרוף
הדעת כלל ומשום הכי כשמרגישים בהם שום דעתא צלותא מועיל וכל
מעשיהם כמעשה הפקחים.
ה'חתם סופר' סובר שמשום כך לא הוזכר דינו של הפתי בגמרא ,שהרי
דינו כדין חירש:
24
והיינו נמי דלא הזכירו דין הפתאים דבכלל חרש הוא.
מדברי ה'חתם סופר' עולה שאף אם אין לאדם דעת בסיסית כל עוד אין בו
טירוף הדעת ,דינו כחירש והוא בר נישואין מתקנת חכמים .לעומת זאת,
אדם בעל רמת משכל מינימלית המאפשרת לו להבין את ענייני העולם,
הוא בר נישואין מדאורייתא .כך פוסק הגר"מ פיינשטיין:
הנה במה שדעתה הוא כבת שש אינו כלום דכיוון שאינה שוטה אלא
שהיא פתיה ביותר ויודעת על כל פנים ענין אישות ,היא מקודשת,
25
דהפתאים ביותר למה שמבינים דינם כבן דעת כמפורש באבן העזר
שכתב אם דעתו צלולה אע״פ שהיא דלה וקלושה הרבה ,מקודשת []...
26
ולכן אם היו קידושין ,היתה מקודשת.
באופן דומה נפסק בשו"ת 'עונג יום טוב':
דכל מגרש את אשתו צריך שיהא בו דעת להבין שהגט זה שנותן לה
הוא הגורם הגירושין והוא המפריד בינו לבינה .אבל אם אין יכולין
להסביר לו דבר זה ,רק שהסבירו לו שיגרש את אשתו שלא תהיה
אשתו עוד ויודע שהאיש שרוצה שלא תהיה עוד אשתו נותן לה גט,
וכשדרים יחדיו אינו נותן לה גט רק כשנפרדים אז נותן לה גט ,ואינו
יכול להבין שהגט הוא המתיר אותה לעלמא ,ואין הבחנה בלבו אם הגט
ניתן לה להתירה לעלמא או שהוא מנהג ורגילות ליתן גט כשאינו רוצה
שתהיה עוד אשתו ,גט כזה לאו כלום הוא [ ]...אולם אחרי שנסביר לו
הא מילתא וידע שבגט זה נפטרת ממנו ואחריו לא תהיה עוד אשתו,
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בית המדרש ההלכתי

כך פסק גם ה'שולחן ערוך' וקבע:
שוטה ושוטית אין להם קדושין לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים ,לא
16
שנא עם כיוצא בהם לא שנא עם פקחים.
מדברים אלו עולה שאין תוקף הלכתי לנישואיהם של איש או אישה
17
המוגדרים כשוטים.
ברם ,על פי הנאמר לעיל ,יש לעיין מה הדין במקרה של אדם הלוקה
במגבלה שכלית התפתחותית אשר יש לו 'דעתא צלותא' ,ואינו מוגדר
שוטה אלא פתי.
כתב רבנו ירוחם בשם הרמ"ה:
מי שדעתו צלולה ומבין ומשיג הדברים על בוריין ,אף על פי שדלה
וקלושה ,קדושיו קדושין גמורין וכן גרושין .ואם דעתו משובשת שאינו
משיג שום דבר על בוריו ,הרי זה בחזקת שוטה ,ואין קידושיו קידושין
18
גמורין.
הרמ"א פסק כרבנו ירוחם אלא שכתב לכאורה שקידושין קידושי ספק:
ודוקא שוטה גמור ,אבל אם דעתו צלולה אע"פ שהיא דלה וקלושה
הרבה ,וכן עיתים שוטה ועיתים צלול ולא ידענו העת שהוא עומד
19
בדעתו ,חוששין לקידושין.
מרבית האחרונים סוברים שנפלה
טעות סופר ברמ"א ,וכוונתו לפסוק
"אנו מאמינים
כרבנו ירוחם ,שאלו הם קידושין
20
גמורים .עם זאת ,יש פוסקים
שעל מנהיגות רבנית
הסוברים שיש להבין את הרמ"א
מוטלת החובה ללבן נושא
כפשוטם .כך טוען 'עצי ארזים'
חשוב זה על אף מורכבותו
שהרמ"א חשש לדברי הרמב"ם,
שהפתאים ביותר שדעתם
ורגישותו"
קלושה דינם כשוטים 21.גם שו"ת
'דברי מלכיאל' תפס את דברי הרמ"א
כפשוטם והסביר שדברי רבנו ירוחם תקפים
רק אם ברור שהוא יודע את הדברים על בוריים ,ברם אם דעתו קלושה
22
ואיננו בטוחים במידת הבנתו ,אלו קידושי ספק בלבד.
כאמור ,לפי רוב השיטות הרמ"א פוסק כרבנו ירוחם ,שאלו קידושין
גמורים .וכך כתב 'ערוך השולחן' על אתר:
דדווקא בחרשים תקנו נשואים ,שקצת דעת יש להם ויכול להיות שלום
בבית ,אבל שוטים ,שאין להם דעת כלל ,למה יתקנו להם נישואים?
[ ]...ולכן דווקא שוטה גמור כמו המשתגעים שאין להם שום דעת
ורצים בשווקים וברחובות [ ]...אבל אם דעתו צלולה אע"פ שהיא דלה
וקלושה הרבה – הוה קידושין.

ב .מבחן הדעת לקידושין

ונתינה זו תגרום שלא תהא אשתו עוד ,נראה שאין צריך לכוון דוקא בשעה
27
שמצוה להסופר שיכתוב לשם כריתות.
אכן ,הפוסקים שהוזכרו כאן אינם תמימים לגבי רמת הדעת הנדרשת ,אולם עיקר
בירורנו נוגע למי שחוות דעת מקצועית מעידה עליו שהוא מבין את משמעותם של
נישואין וחיי הזוגיות על אף מגבלותיו השכליות .אדם כזה עונה אפוא ברווח על
28
דרישת הדעת ,והוא כשר לנישואין.

לפי שיטה זו ,גם אם רמת המשכל של בן הזוג נמוכה ביותר ,אך ישנם כלים
מקצועיים או חינוכיים ללמדו את טיבם של הנישואין ,אם הוא ילמד מה משמעותה
של זוגיות – הקידושין יתפסו מדאורייתא .קיומם של מכונים המטפלים באנשים
עם מש"ה ומעניקים להם כלים לחיים 31,הינם סניף נוסף במתן תוקף הלכתי
לנישואין אלו.
לסיכום ,אף על פי שמן התורה אין תוקף לנישואי חירש ,חכמים תיקנו לו אפשרות
נישואין ,משום שהחירש יכול לקיים שלום בביתו .לשוטה לא תוקנה אפשרות
נישואין ,מאחר שחז"ל לא ראו סיכוי לשלום בית בנישואיו .אדם עם מש"ה אינו
מוגדר בהלכה כ'שוטה' אלא כ'פתי' .על פי רוב הפוסקים ,אם אדם זה יכול להבין
את עניינם של נישואין וזוגיות ,הוא מופקע אפילו מגדר 'פתי' ,ולקידושיו תוקף
מדאורייתא .דין זה חל אף לגבי גירושין וחליצה .גם כאשר יש ספק ביכולתו
הקוגניטיבית של האדם המוגבל בשכלו ,לא ייגרע דינו מדין החירש ,ולכן לכל
32
הפחות יהיו לו קידושין מדרבנן.
בפתיחת המאמר כתבנו שיש לאפשר נישואין של אנשים המוגבלים בשכלם רק
אם בידיהם כלים לניהול זוגיות תקינה .קריטריון זה עונה גם על התנאי ההלכתי
הדורש 'דעת' .הן קידושיהם הן גירושיהם של מי שיש להם הכלים הללו יתפסו
מדין תורה ,והם תקפים לכל דבר ועניין.

1כגון אנשים הסובלים מפיגור שכלי.
2תהלים לד ,יט.
3ויקרא יח ,יט.
4ישעיהו נח ,ז.
5משלי ג ,יז.
6אורות הקדש ג'  .724לעיון נוסף ראו את מאמרי בית הלל על בעלי מוגבלויות קוגניטיביות
www.beithillel.org.il
7ישעיהו מה ,יח.
8הדיון ההלכתי חייב להתבסס על המושגים הקיימים בתלמוד ,ומשום כך נזקקנו לביטויים
'שוטה' 'פתי' וכדומה .למרות הזהירות המתבקשת והמקובלת להשתמש במינוח הנחשב לא
פוגעני – לא מצאנו דרך לעיין בעיון ההלכתי ללא שימוש במינוח הקיים .בוודאי שאין בכך כל
כוונה לפגוע ,כפי שמראות רוחו של המאמר ומסקנותיו.
9בהיבטים המקצועיים של הסוגיה נעזרנו בניסיונה של עמותת עינבר – היכרויות לאנשים עם
מוגבלויות .www.inbardate.org.il
10משנה נדה ב ,א.
11גיליון ראש השנה תשנ"ה.
12הלכות עדות ט י.
13מהרי"ט.
14יבמות קי"ב ע"ב.
15הלכות אישות יא ד.
16שולחן ערוך אבן העזר מד ב.
17ביחס למי שאינם בני נישואין על פי ההלכה ,יש מקום לעיין אם יש מניעה לאפשר להם
לקיים זוגיות שלא על פי דת משה וישראל .אם אינם מחויבים במצוות – האם אסור להם
לחיות בזוגיות כדרך שלפני מתן תורה (רמב"ם הלכות אישות א א)? הדבר נוגע לשאלת
האחריות לעברה שעבר שוטה .ראו מנחת אשר ח"ב סימן מח ,והשוו לדברי מנחת שלמה ח"א

סימן לד" :ומיהו לעניין עונשים ,שפיר נראה דכמו דחס רחמנא על קטן ,כך גם מפגר כקטן
הוא ,דחשיב לענין זה ,אע"ג שהוא גדול".
18תולדות אדם וחוה כב ה.
19אבן העזר מד ב.
20ראו בחלקת מחוקק ובבית שמואל על אתר.
21סימן מד.
22ח"א עח ,יב.
23ראוי להעיר כי בסוגיה זו הפוסקים האחרונים דנים בעיקר בהיתר עיגונה של יבמה או של
אישה הנשואה ל'ספק שוטה' וסובלת מנישואיה אלה .מתברר שזהו שיקול מרכזי להקל.
כמו כן ייתכן שאינה שווה הדרישה ְלדעת שיש בה הבנת המעשה המשפטי של החליצה או
הגירושין ,לדרישה ְלדעת הנחוצה לקיומן של זוגיות ומשפחה .מאידך גיסא ,אם היתרם של
האחרונים נוגע להיתר איסור אשת איש החמור לעלמא ,הלוא מקל וחומר יועיל למקום שאין
בו איסור .ועוד שגם עיגונם של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ,שאינם יכולים להינשא,
אמור להיות שיקול להקל.
24שו"ת חתם סופר ח"ד אבן העזר ב סימן ב.
25סי׳ מד סעיף ב ברמ״א.
26אגרות משה אבן העזר ח״א סימן עג.
27אבן העזר סימן קנג.
28וכן מסקנתו של הרב ז"נ גולדברג ,נשואי מפגרים ,תחומין ז ,עמ' .248–231
29שו"ת מהרי"ט ח"ב אבן העזר סימן טז.
30שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"א סימן קסד.
31מספר עמותות ומכונים עוסקים בשילוב אנשים עם מגבלות שכליות התפתחותיות ,כמו
מכון פוירשטיין ,עמותת 'שק"ל – שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים' www.
 ,shekel.org.ilוכן עמותת 'עלי שיח' ,העוסקת גם בתחום הנישואין .www.aleisiach.org
32ייתכן כי שימוש מושכל בהסכמי קדם נישואין עשוי לתרום רשת הגנה מסוימת.

 .2מדד יכולת הלמידה
אפשר להגדיר את מדד הדעת באמצעות יכולת הלמידה .אדם מוגבל בשכלו
המסוגל ללמוד ולהבין ענייני אישות – קידושיו קידושין .גישה זו נתמכת בתשובתו
של המהרי"ט לגבי הגדרת מעשיו של הפתי:
אבל כשאנו באים לקיים דבר עמו במקח וממכר או בגיטין וקידושין ומסברו ליה
וסבר ואנו מכירין שהבין הדברים כגון זה ,לאו שוטה הוא והרי הוא כפקח לכל מה
29
שהוא עושה בדעת שפויה לפנינו.
כלומר ,גם למידתם והבנתם של ענייני הקידושין נותנת תוקף מן התורה לנישואין.
באופן דומה פסק גם הגר"מ פיינשטיין כדי להתיר אשה מעגינותה בדין חליצה על ידי
אדם המוגבל בשכלו:
דבלא עשה מעשה שטות מועיל מה שמסברי ליה וסבר שיהיה כפקח לקנינים והוא
30
הדין לגיטין וקידושין וחליצה אף שהוא פתי ביותר ,אם עכ"פ מסברי ליה וסבר.
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בית המדרש ההלכתי

איך קונים פרחים בשנת השמיטה?
שאלה:
אני נוהג בכל יום שישי לקנות פרחים לכבוד שבת כדי
לשמח את אשתי (וכך אני נוהג גם בימי הולדת ושמחות
משפחתיות).
האם מותר לי להמשיך בקניית פרחים גם בשנת
השמיטה? האם צריך לברר איך גדלו את הפרחים?
תשובה:
ראשית ,יישר כוחך על התנהגותך הזוגית המעולה .ייתן
ה' את ביתך לשם לתהילה ולתפארת ,וייקחו צאצאיך –
ולמעשה כולנו – דוגמא ממך.
לשאלתך ,מותר לקנות פרחים בשביעית .אפשר לקנות
פרחים בחנויות או מסוחרים בדרכים.
במידת האפשר ראוי לרכוש את כל הפרחים במקום שבו
שומרים על כללי שנת השמיטה.
מגדל ששתל את הפרחים בשמיטה ללא היתר מכירה
– אין לקנות ממנו .לכן אין לקנות בחממות פרחים ,אלא
אם כן ידוע ששומרים בהן שביעית.
פרחים שמטרת גידולם היא הריח – יש להימנע מקנייתם
במקום שאין שומרים בו על איסורי שביעית ,אך בשוק
הפרחים תפוצתם מועטה .גם פרחים אלו ,אם גודלו על
גבי מצע מנותק בחממה או במסגרת של היתר מכירה
– מותר לקנותם.
הרחבה ומקורות:
השאלות ההלכתיות המתעוררות בקניית פרחים נוגעות
לאיסור מסחר בפירות הקדושים בקדושת שביעית
ואולי אף לאיסור ספיחין – צמחים חד-שנתיים הגדלים
בשביעית האסורים בהנאה ,לדעת חלק מן הפוסקים.
• קדושה
מכיוון שפרחי נוי אינם פרי ,אין בהם קדושת פירות
שביעית .לכן ,מותר לסחור בהם – לקנות אותם בחנות
ולשלם בעבורם בכסף מלא .כך נקטו פוסקים רבים.
ביחס לדינם של פרחים המפיצים ריח – הדבר כרוך בספקו
של הירושלמי" :בשמים – מהו שיהא עליהן קדושת
שביעית ".הבעיה לא נפשטה .לכן מסיק ה'ציץ אליעזר',
כי אף בגידול המיועד לריח (טבק) אין קדושת שביעית.
ב'שבט הלוי' סבור שיש להחמיר היות שמדובר בספק
שיסודו באיסור תורה.
למאן דאמר שאם יש בפרחים או בפירות ריח ,חלה עליהם
קדושת שביעית ,מסתבר שהריח צריך להיות חזק ,שהרי
דין זה נלמד מדין העומדים לבשמים .וכן משתמע במובאה
מן הגרי"ש אלישיב ,וכפי שהעירו בצדק ב'מדריך שמיטה
לצרכן' .וכן [כמעט] מפורש בדברי הגרי"א הרצוג.
על כן היות שלרוב פרחי הנוי המשווקים בארץ אין ריח
משמעותי ,ובוודאי אין מגדלים אותם לשם ריחם – אין
בהם קדושת שביעית ,ומותר לקנותם ולסחור בהם.
• ספיחין
רוב הפוסקים האחרונים סבורים כי בגידול שאין בו
קדושת שביעית ,אין בו גם איסור ספיחין.

קיימת מחלוקת ביחס לעמדת החזון איש בסוגיית
הספיחין .הרב זילבר כותב שאיסור ספיחין נוהג גם
במה שאין בו קדושת פירות שביעית .לעומת זאת,
ב'דרך אמונה' סבור שדבר שאין בו קדושת שביעית,
אין בו ספיחין ומציין כי החזון אי"ש חזר בו ממה שכתב
בתחילה.
'משנת יוסף' מתלבט אם יש איסור ספיחין במה שאין בו
קדושת שביעית (וקצת נוטה לעמדת הרב זילבר).
• סיוע לשומרי מצוה
פוסקים שונים כתבו כי ההנחיה העיקרית להגביל קניית
פרחים כרוכה בחשש מחיזוק עוברי עבירה ,המגדלים
פרחים ללא הקפדה על דיני שביעית בשתילה ללא מצעים
מנותקים או היתר מכירה ,ומאידך גיסא ,יש לחזק את
התמיכה במגדלים השומרים שמיטה כהלכתה.
ואף שהנחיה זו היא בוודאי מעלה חשובה ,אין לחייב
את הקונה לנהוג כך במקרה שאין בו איסור הלכתי
מובהק .כמו כן ,הדרישה מקונה הפרחים לבלוש אחר
המקור ממנו הגיעו הפרחים לסוחר שמוכרם – אינה
סבירה .לכן כתבנו שבמידת האפשר ראוי לעשות כן.
אמנם אם מדובר בקנייה מן המגדל עצמו ,והוא ששתל
את הפרחים בשביעית ללא היתר מכירה – אין להחזיק
ידי עוברי עבירה.
המעוניין להרחיב את הדעת ולהתבונן בפרטי סוגי הפרחים
והאפשרויות ,מוזמן לעשות זאת דרך מאמרו של י'
שטיינמץ.www.daat.ac.il :
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הרבנים והרבניות החברים בבית הלל:
עיצוב החוברת :פרסום

הרב אבי קדיש | הרב אבי קנאי | הרב אבי רזניקוב | הרב אבי באומל | הרב אדם סטאר | הרב ארי קאהן | הרב אביה רוזן | הרבנית ד"ר אביגיל ראק | הרב ד"ר
אביעד סטולמן | הרב אביע"ד סנדרס | הרב אביעד תבורי | הרב ד"ר אברהם וולפיש | הרב אברהם עציון | הרב אהד טהר לב | הרב אהרון וקסלר | הרב אהרון
ליבוביץ | הרב אהרון ריבקו | הרבנית אורה קראוס | הרב אבירם חריב | הרבנית אוריה מבורך | הרבנית אושרה קורן | הרב איאן חיים פאר | הרבנית איילת
ליבזון | הרבנית ד"ר איילת סגל | הרבנית אילנה פודימן סילברמן | הרב אילעאי עופרן | הרב איתיאל אורון | הרב איתמר אלדר | הרב אלדד זמיר | הרב אלי
אסתר פישר
אסי בלנק | הרבנית חצי
ויינשטוק | הרב אלישע אנשלוביץ' | הרב אייבי ושלר | הרב אלכס ישראל | הרב אלקנה שרלו | הרב ד"ר אמיר משיח | הרברבע
סטריפ
אלטשול | הרב
| הרבנית אסתי רוזנברג | הרב אפריים ב"ק | הרב אפרים זיק | הרב אריאל קונסטנטין | ד"ר חנה השקס |
ביגמן | הרב אשר עמ'
הרבנית אריאלהעמ'
אשר סבג | הרב אשר פויכטונגר | הרב בני דה לה פואנטה | הרב בני הולצמן | הרב בני להמן | הרבנית בתיה קראוס | הרב יהושע אמרו | הרב ירמי סטביסקי
| הרב ג'וש ברמן | הרב ד"ר ג'פרי וולף | הרב ד"ר גבריאל חזות | הרבנית גילה רוזן | הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ | הרבנית דבורה עברון | הרב דוב ברקוביץ
| הרב דוד ביגמן | הרב דוד בן-זזון | הרב דוד ברופסקי | הרב דני טרופר | הרב דני בלר | הרב דני וולף | הרב ד"ר דני ניקריטין | הרב רוס סינגר | הרב דני סגל |
הרב דניאל רוט | הרב וורן קיי | הרבנית ורד מזומן אביעד | הרב זאב לוין | הרב חגי גרוס | חגית זליס | הרב חיים בורגנסקי | הרבנית ד"ר חנה פרידמן | הרב
חנן שלזינגר | הרב יאיר יניב | הרב יאיר סילברמן | הרב יאיר קאהן | הרב יאיר שפיץ | הרב יהודה גלעד | הרב יהושע אנגלמן | הרב יהושע גרינשטיין | הרב
יואל בן נון | ד"ר יואל פינקלמן | הרב יהודה ראק | הרב יובל אוליבסטון | הרב יוני ברלין | הרב יוני רוזנצוייג | הרב יונתן הורוויץ | הרב יוסי סופר | הרב ד"ר יוסף
חצי קליימר |
רבעלופט | הרבנית יפית
סלוטניק | הרב יעקב אוחיון | הרב יעקב מאוזר | הרב ד"ר יעקב נגן | הרבנית ד"ר יעל מייזלס | הרבנית יעל ציגלר | הרב יעקב
סטריפ
עמ'
עמ'
יוסף | הרב ירחם שמשוביץ | הרב ירמי סטביסקי
הרב ד"ר יצחק אבי רונס | הרב יצחק אייזנר | הרב יצחק בלאו | הרב יצחק בן דוד | הרבנית עו"ד ירדנה קופ
| הרבנית כרמית פיינטוך | הרב ליאור שיליאן | הרב ד"ר מאיר אקשטיין | הרב מאיר נהוראי | הרב מאיר רובינשטיין | הרב מומי פאלוך | הרב מורי שוורץ |
הרב מייק שולץ | הרב מיכאל מלכיאור | הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי | הרבנית מיכל נגן | הרבנית מישל פרבר | הרב מלאכי קופמן | הרבנית מלי ברופסקי
| הרבנית מלכה בינה | הרב מנחם וינברג | הרב משה אברמן | הרב משה כהן | הרב משה פינצוק | הרב משה שפטר | הרבנית ד"ר מרים פלדמן קיי | הרבנית
מרים רייסלר | הרבנית נחמה גולדמן ברש | הרבנית נועה לאו | הרבנית נחמה פורת | הרבנית ד"ר נעמה סט | הרבנית נעמי אדלר | הרב ד"ר נתן לופז קרדוזו
| הרב נתנאל הלפגוט | הרב עדי בן שחר | הרב עדי סולטניק | הרב ד"ר עדיאל כהן | הרבנית עטרה איס | הרב עמית קולא | הרבנית ענת נובוסלסקי | הרב
פסח ווליצ'קי | הרב צבי קורן | הרב עו"ד צוריאל בובליל | הרב ד"ר צחי הרשקוביץ | הרב ד"ר קלמן נוימן | הרב ראובן קרוגר | הרבנית רבקה לינזר | הרב רוני
לסר | הרב רוני נחשון | הרב ד"ר רונן לוביץ' | הרב רונן נויבירט | הרב רונן סלע | הרבנית ציפי רמתי | ד"ר רות אלסטר | הרבנית ד"ר רות וולפיש | הרבנית
ד"ר רחל לבמור | הרבנית רחל שפרכר פרנקל | הרבנית רחל קרן | הרבנית רחלי אביישר-לבל | הרב ד"ר שאול פרבר | הרבנית שושנה בובליל | הרב שלמה
ברודי | הרב שלמה ברין | הרב שלמה הכט | הרב שלמה וילק | הרב שלמה חן | הרב שלמה ריסקיןֿ | הרב שמואל וייס | הרב שמואל סלוטקי | הרב שמואל
פויכטונגר | ד"ר לרב יעקב נגן | הרב שמואל קליצנר | הרב שמואל ריינר | הרבנית שני טרגין | הרבנית שרה פרידלנד בן-ארזה | הרב שרון שלום | הרבנית
שרונה הליקמן | הרבנית ד"ר תהילה אליצור | הרב חן שריג | הרב צבי גרומט | הרב אבירם חריב | הרב טוביה ברמן | הרב מישאל ציון | הרב יונתן הורוויץ
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לבן

מחזירים את היהדות למרכז

בית הלל – הנהגה תורנית קשובה הנו ארגון מנהיגות תורנית המונה למעלה מ 200-רבנים ורבניות מקרב הציונות הדתית ,אשר
נולד מתוך הצורך להשיב למרכז המפה הנהגה תורנית מתונה ,מאירה וקשובה ולהרבות באהבת ישראל וקירוב לבבות .הנהגה זו
מיועדת הן עבור הציבור הדתי והמסורתי הן עבור כלל עם ישראל ,הצמא ומחפש את קולה של היהדות השקולה ,שתוכל להביא
בשורה רלוונטית לחברה הישראלית של ימינו.

B.Hillel

www.BeitHillel.org.il

בואו לתרום עכשיו!

דרך "תרום לי"/https://trum.ly/donate/6 :
או דרך "ישראל תורמת"/https://secured.israeltoremet.org/donate/BeitHillel :
"התרומה מוכרת לצורך זיכוי מס לסעיף 46 -לפקודת מס הכנסה"
תמיכתך מאפשרת לנו להחזיר את היהדות למרכז ,ולהפיץ את קולה הצלול של תורת חיים בחברה הישראלית.
ניתן לתרום גם באמצעות העברה בנקאית שם החשבון :בית הלל – הנהגה תורנית קשובה (ע"ר) מס׳ עמותה58-0559441 :
כתובת העמותה :רעננה ,ת.ד520 .
בנק דיסקונט לישראל  ,11מס' חשבון ,114086631 :סניף( 92 :סניף אחוזה) ,כתובת :אחוזה  ,119רעננה
תודה מראש על תמיכתך!

בית הלל  -הנהגה תורנית קשובה (ע.ר)  ,58-0559441חפשו אותנו בפייסבוק
חפשו אותנו בטוויטר
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הנהגה תורנית קשובה

B.Hillel :

 twitter.com/Beit_Hillel :אתר בית הלל (למידע ולתרומות)www.BeitHillel.org.il :

מייל | office@BeitHillel.org.il :כתובת למכתבים :רעננה ת.ד520 .
פקס 03-7617477 :לתרומות/https://trum.ly/donate :
הרב רונן נויבירט מנכ"ל בית הללronennoy@gmail.com | 0527710121 :
יובל בן יהודה עוזר מנכ"ל בית הלל yuvalby@gmail.com | 0548068229
טל שפירא דובר בית הלל | tal@plpr.co.il| 0549431059

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ובואו לעשות יחד איתנו את השינוי!
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