
 

  מבוא 
לאורך הדורות בדתות השונות נשאלת שאלת מיקומה של המיניות במערך 

  החיים הדתיים. הפתרונות שנמצאו לדילמה זו היו מגוונים. 

כורכת את אהבת השבת עם אהבת השכינה  תיאוסופית קָּבלית תפיסה

אדם שלא חווה אהבת ש ניתן יהיה להניח ועם אהבת אישה. לפי תפיסה זו,

בניגוד לאמונות נוצריות מימי  1לשיאו באהבת השכינה. אישה אינו מגיע

הביניים השוללות את נוכחות רוח הקודש בעת שבני האדם עסוקים בתאוות 

בשרים, המקובלים ויהדות ימי הביניים בכללה החזיקו בדעה הפוכה: 

   2המשגל בין איש לאשתו מביא את השכינה אל מיטת הכלולות.

הקשר שבין הקדושה והמיניות השכיח בעבודה זו אטען שאת זרעיו של 

ניתן למצוא כבר בספרות  4ובעקבותיה בספרות החסידית, 3בספרות הזוהר

רעיונות קבליים וחסידיים אלה לא יכולים היו להתפתח אלמלא חז"ל. 

   5הכשירה ספרות חז"ל את הקרקע לכך.

התקופה והמרחב שבקרבם מתהווה הספרות התלמודית עשירים במגוון 

דתיים ביחס למקומה של המיניות במערך של עבודת האל. מקובל רעיונות 

הוא שהנצרות הקדומה סלדה מן הגוף ומתוך כך שללה את המיניות וראתה 

בה יסוד מפריע בעבודת האל. על כן הטילו חוקי הכנסייה הגבלות חמורות 

                                                

גרת הקודש המיוחסת ייסוד לתפיסה זו ניתן למצוא באופן מובהק כבר בא 1
שלים: מוסד הרב , הרב חיים דוב שעוועל (עורך), חלק ב, ירוכתבי רמב"ןלרמב"ן, ר' 

תומר שלז; ועי' בספר המוסר הקבלי של ר' משה קודוברו, - קוק, תשכ"ד, עמ' שטו
, שם קושר עב-ע, פרק תשיעי, עמ' "ך, תששושנים: הוצאת ניו יורק, דבורה

כאשר אהבת  -קורדוברו בין האישה הארצית ובין האישה השמימית (תורה, שכינה) 
ותה אחר האישה השמיימית, המזינה את איש לאשתו באה לידי ביטוי גם בהתחק

אהבתו לאשתו הארצית. לספרים ומאמרים המפנים להוגים קבליים ולתפיסות אלו 
, ירושלים: 'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטיתבזוהר עי' ראובן קימלמן, 

; מאיר בר אילן, "מיסטיקה וארוטיקה: הצד השווה בין 63-68מאגנס, תשס"ג, עמ' 
  . 146- 141א (ו) (תשמ"ט), עמ'  מהותת העתיקה", השתיים בע

  .133-134), עמ' 22הע' ביאל (להלן,  2
על התפיסה הדואלית של המיניות בתקופה הקבלית עי' בהרחבה ביאל (להלן, הע'  3

  .133-158), עמ' 22

  . 159-195), עמ' 22עי' ביאל (להלן, הע'  4
  .56, הע' 33), עמ' 151לדברים דומים עי' קוסמן (תשס"ח) (להלן, הע'  5
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על פעילות מינית ואסרוה על השכבה החברתית המקדישה עצמה לעבודת 

בספרות הגישה הרווחת ות קודמות לנצרות הקדומה, בתקופ 6הקודש.

ייחדה אותה לתהליכי פרייה חשדנות במיניות והלניסטית נהגה -היהודית

ניתן למצוא גם עדויות לכך שכיתות שונות בעם ישראל עודדו  7ורבייה.

  8.מינית פרישות

, שהתייחסותה של ספרות חז"ל למיניות לראותבתוך המגוון הזה ניתן 

במסורת התלמודית לעיתים ניתן יתה דואלית, הספרות האחרת, ה כמו זו של

 לצד הקולות האוסרים מיניות בשל סיבות מגוונות, 9למצוא רעיונות סותרים.

עמדה המהלכת בנתיב עצמאי, ומהווה  בספרות חז"ל מפלס לו קול

אלטרנטיבה ייחודית למגוון הקולות הרוחשים סביבו, ונוקט עמדה חיובית 

אנסה להוכיח שעמדה חיובית זו קיימת  , בעבודה זו,וכאן 10ת,כלפי המיניו

  אף בהקשרים של קדושה. 

במסגרת פרק המבוא תוצג סקירה מחקרית של העבודות שנעשו בנושא 

המיניות בספרות חז"ל. לאחר מכן, יוגדר מושג המיניות, תוך רלוונטיות 

ידי מתן - עללענייננו. תהיה התייחסות למושג הקדושה בהקשר של עבודה זו, 

סקירה קצרה של המושג במקרא, בספרות חז"ל ובתקופות מאוחרות להן. 

כן תבוא סקירה של - כידוע, הבסיס לדבריהם של חז"ל הוא המקרא, על

בבחינת המיניות  זהבסיס למחקר כהתייחסות המקרא למיניות כמסד ו

כאשר גישה אחת מייצגת הספרות בספרות חז"ל, ויוצג הפיצול בגישות 

                                                

); רפ 283, עמ' 6כג, "פרוש בן פרוש אנוכי" (הברית החדשה, מעשי השליחים  6
  .444), עמ' 47(להלן, הע' 

; 56), עמ' 22ואילך; ביאל (להלן, הע'  39, ועמ' 13-14), עמ' 12הע' בויארין (להלן,  7
  . 17-18), עמ' 54להלן, הע' גורדיס (

  .106-115שבת, עמ' העוסק במיניות ב הראשון עי' על כך בהרחבה להלן בפרק 8
 .13), עמ' 22ביאל (להלן, הע'  9

ואילך, הסוקר את תפיסת המיניות בעולמם  53), עמ' 12הע' עי' בויארין (להלן,  10
ישראל. מצד אחד, הוא מביא קולות אשר ראו במיניות -של חכמי בבל וחכמי ארץ

 לאה מין הוצדק-אחרי קיום יחסי , וטוען למשל שטבילהמבחינה דתית שלילי ערך
מין אינו עולה  כלשהושמטעם  ההנחהנימוקים טכניים של טומאה אלא בגלל מ

). אך יחד עם זאת, הוא מסיק בספרו 57(שם, עמ'  מקודשתבקנה אחד עם פעילות 
עי' עידו כן ואילך);  79הנאה המינית (שם, עמ' השחז"ל הכירו בערך התענוג ו

מתלמוד  פיתוי בקובץ סיפורי ומרחבי משמעות : סמליםגירא בעיניה דשטןחברוני, 
, חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוסופיה, רמת גן: בע"-אע"קידושין פא  בבלי

 אילן, תשס"ה.-אוניברסיטת בר
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יסטית ואחריה הספרות הנוצרית המוקדמת, ואת הגישה השניה מייצג ההלנ

מופיעים כבר במקרא הקול שנזכר לעיל בספרות חז"ל. ניצניו של פיצול זה 

עצמו. יוצגו מטרות המחקר, דרך המחקר, והקורפוס הספרותי המרכזי שבו 

  נעשה שימוש במחקר זה. 

תמקד בתחום , עיקרו מידיסציפלינאר-מחקר זה הינו מחקר אינטר

התלמוד אך הוא מלּווה בשתי תיאוריות מטריה העוזרות בהבנת עומק 

הדברים. התיאוריה האחת היא מתחום הסוציולוגיה ובה מתוארות תפיסות 

הדת שהציג ובר. התיאוריה השנייה היא מתחום הפילוסופיה הנקראת 

ניצול ידע מתחומי מדעי הרוח ומדעי  ופיה הדיאלוגית של בובר.הפילוס

זציה, עשוי יהחברה תוך שימוש זהיר בהם, מבלי ליפול למלכודת האנכרונ

לאחר  11לתרום להבנה מעמיקה יותר של מקורות חז"ל המובאים במחקר זה.

ולבסוף תוצג התרומה המשוערת של מחקר בקצרה פרקי העבודה. מכן, יוצגו 

  זה לחקר המיניות בספרות חז"ל.

  

                                                

- חברתית-הכיתתיות בימי הבית השני: מסה היסטוריתעי' אלברט באומגרטן,  11
 , אף הוא נעזר115- 114, ירושלים: משרד הביטחון, תשס"ב, ובמיוחד עמ' דתית

במחקרים מתחומי ידע נוספים על מנת להעשיר את מחקרו ומסקנותיו; עי' רוחמה 
, המזון והסעודה ככלים לבדיקת המעמד החברתי והדתי בעולמם של החכמיםוייס, 

, ירושלים: האוניברסיטה העברית, לפילוסופיה חיבור לשם קבלת תואר דוקטור
ם תלמודיים הנעזרים תשס"ה, ובמיוחד הסקירה המחקרית המקיפה בדבר מחקרי

   . 9-23בתיאוריות ובכלים מחקריים מתחום האנתרופולוגיה בעמ' 
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  סקירת מחקרים .1

  שעסקו בחקר המיניות בספרות חז"ל.  להלן אסקור כמה מחקרים

בולטים העוסקים בחקר המיניות חוקרים המן ה - דניאל בויארין

חז"ל  יחסם של בין עקרוני מציג הבדלהוא  'הבשר שברוח'בתלמוד. בספרו 

למיניות. הבדל  יהודים דוברי יוונית ומייצגי הנצרות הקדומהיחסם של בין ו

נפש, ואלה -בוצות אלו בעניין יחסי גוףזה יסודו בהבדלי הגישות בין שתי ק

   דברי בויארין:

שבתרבויות האחרות  ,יהדות חז"ל ייחסה לגוף משמעות...

אצל חז"ל הוגדר היצור האנושי  כלומר, ייחסו אותה לנפש.

ואילו אצל היהודים  - שמחייה אותו נשמה - כגוף

מהותו של היצור האנושי היא  - ...והנוצרים ...ההלניסטים

  שוכנת בגוף.נשמה ה

  14-1512בויארין, הבשר שברוח, עמ' 

הנצרות ו ,פילוןידי - המיוצגת בעיקר עלהיהדות ההלניסטית לפי בויארין, 

 כחלק מתפיסת הגוף ,מיניותב רואות ,כתביו של פאולוס על פיהקדומה 

בדרך  -  . לעומת זאתטמא הכללית, מעשה שאינו רצוי מבחינה דתית ואפילו

ו בגוף "אויב" של חיי הרוח, ומשום כך הם ראו חז"ל לא רא -ההכללה 

שניתנו לאדם  המצוותממערכת חלק בלתי נפרד ) הְּכֵׁשרהבפעילות המינית (

 סבוריתרה מזו, בויארין  13מצוות עונה.ו הורביייה י, כמו פרמן האל כחובה

מין -יחסי השוללתחז"ל  תטקסט שצוטט לעתים קרובות כראיה לגישש

  14.שתתאפשר דחייתומופיע בתלמוד רק כדי 

טיעון חשוב זה של בויארין על חילוקי הגישות ביחס למיניות אינו מוכח 

בספרו בדרך המחקר הפרטנית אלא מוצג כתזה כוללנית. במחקר זה אנסה 

לבדוק בדרך המחקרית המצומצמת נקודות מסוימות במקורות חז"ל, וכדי 

סטים דרשניים לבדוק אם תזה זו אכן מתאששת, אבחן את המיניות בקונטק

  ויחסם למיניות.

                                                

  .1999אביב: עם עובד, -, תלהבשר שברוח: שיח המיניות בתלמודדניאל בויארין,  12

  .11-18), עמ' 12הע' בויארין (לעיל,  13
  .37), עמ' 12הע' בויארין (לעיל,  14
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סקירה מקיפה של  Tasting the Dish"15מביא בספרו " מייקל סאטלו

האיסור  16האיסורים המיניים הנזכרים בספרות התלמודית: איסורי עריות,

והאיסורים  18מין ללא נישואים-האיסור על יחסי 17מין עם גויים,- על יחסי

-ת יחסם של חז"ל ליחסיעוד סוקר סאטלו א 19הקשורים להומוסקסואליות.

ואת יחסם לחובות המיניים שבתוך מערכת  20מין שאינם לשם הולדה

סאטלו אינו מכוון את מחקרו לשאלה אם המיניות  אף 21הנישואים עצמה.

נחשבת בעיני חז"ל בעלת ערך חיובי מבחינה דתית, ואינו בודק את הנושאים 

  ואישים.  של מקום, זמן -השונים בפריזמה דרכה מביטה עבודה זו 

ת היהדות מן התנ"ך את היחס למיניות במקורו 22בוחן בספרו דוד ביאל

ימי הביניים, את תקופת התלמוד, ועד לעת החדשה. הוא סוקר את תקופת 

את  בוחןהחסידות וההשכלה, ואת תקופות על היבטיה השונים של התקופה, 

ונות על משווה בין התקופות הש ביאלבתנועה הציונית. אף תפיסת המיניות 

  מנת לנסות ולאפיין את תפיסתה המיוחדת של כל תקופה למיניות. 

ה שדרשה ליבון ושליטה. תה בעיהי 23המיניות בספרות חז"ל לטענתו

תה שבמצב נפשי בו התאוות עלולות להשתלט על הגוף, יש לתעלן התפיסה הי

ומכאן הוצבו שתי מטרות עיקריות: לימוד התורה מזה  24למצוות האל.

                                                

15 Michael L. Satlow, Tasting the Dish: Rabbinic Rhetorics of Sexuality, 

Atlanta: Scholars Press, 1995.  

  .81- 19שם, עמ'  16

  .118- 83שם, עמ'  17

  .119-183שם, עמ'  18

  .185-222שם, עמ'  19

  .223-264שם, עמ'  20

  .265-314שם, עמ'  21
  .1994, תל אביב: עם עובד, ויהודים, ארוס דוד ביאל 22
 . ועי'50, ועמ' 13), עמ' 22ככל שאפשר לדבר עליה בהכללה. עי' ביאל (לעיל, הע'  23

  .128, והע' 65להלן, הע' 

, העוסק במיניות במקרא ובספרות חז"ל. עוד 81- 21), עמ' 22עי' ביאל (לעיל, הע'  24
 .28- 20על המיניות במקרא כמסד לתפיסות בחז"ל ר' להלן, עמ' 
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גם לפיו, היהודים נחשבים לבעלי יחס חיובי למיניות יותר  25מזה.והולדה 

  26מאשר הנוצרים.

השפעה ניכרת על הגדרת  התיהודית הי- יאל מעריך שלסביבה הלאאף ב

  המיניות ביהדות בכל תקופה ותקופה:

למן ימי התלמוד התמודדה התרבות היהודית עם שאלת 

, כפי הפרישות המינית, בנסיון למזג את מצוות הסגפנות

רומית או הנוצרית, עם - שאלה נקלטו מהתרבות היוונית

  תיאולוגיית ההולדה שלה.

  1427ביאל, ארוס והיהודים, עמ' 

ביאל בסקירתו דן גם בשאלות של מיניות במערך של קדושה ועבודת האל. 

את הפרק העוסק במיניות בתלמוד הוא פותח "בשאלת מעמדה של המיניות 

המדרש העוסק בפרישותו של משה מציפורה.  ידי הבאת- על 28ביחס לנבואה"

העמדה הרבנית המקובלת של מיצוי החיים הזוגיים גם בהיבט המיני שלהם 

ידי מרים. אבל משה עומד "בדרגות קדושה -מיוצגת במדרש האגדה, לפיו, על

), שכנראה מחייבות פרישות. ביאל קובע על פי השיטה 50גבוהות יותר" (עמ' 

רי השוליים, כמו זה של משה, מגדירים את גבולות מק אהפוקויאנית שדווק

המסגרת הנורמטיבית של האנשים שעליהם חלה חובת פרייה ורבייה, וכך 

שיח המכיל את הדיאלקטיות של עקרון ההולדה אל מול אידיאל -חשף שדהנ

השפעות סביבתיות. עניין זה הפרישות המינית שחדר לתרבות הרבנית מתוך 

  29ישי.ייבחן בהרחבה בפרק השל

פרק שכותרתו "הגוף כמקדש". כאן - את פרק התלמוד חותם ביאל בתת

הוא מסביר שמשחרב בית המקדש פסה הנבואה מן הארץ, ובשל כך האל 

אינו עומד עוד במישרין בקשר עם היחיד, כפי שהיה באמצעות עבודת 

המקדש. בעקבות זאת הרחיבו חז"ל את הלכות הטהרה וניסו ליישמן 

החיים ולא רק בתחום המקדש כבעבר, מכאן הוא מסיק  בתחומים רבים של

                                                

 .51), עמ' 22יל, הע' ביאל (לע 25

 .11), עמ' 22ביאל (לעיל, הע'  26

  ).22ביאל (לעיל, הע'  27
  . 79, ולאחר מכן בעמ' 50), עמ' 22ביאל (לעיל, הע'  28

 .185-235עי' להלן, עמ'  29
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שהלכות המין נועדו להפוך את הגוף למקום קדוש, מעין תחליף למקדש. הוא 

כראוי מאפשר את שכינתו של הקב"ה בין בני הזוג,  מין-יחסימסביר שקיום 

 שהוצבו כרובים המעוריםהלסמל  זאת ומשווה 30כמאמרו של ר' עקיבא,

  כך הוא כותב: ו 31בקודש הקודשים.

המקדש, הואצלה האירוטיקה שנרמזה -לאחר שנחרב בית

בעבודת המקדש, והועתקה למיטת הכלולות. כנאמר באחד 

ישראל זמן רב לאחר החורבן: -הטקסטים שנכתבו בארץ

  32'חיבב הקב"ה פריה ורביה יותר מבית המקדש'.

  8033ביאל, ארוס והיהודים, עמ' 

 עברה לאחר חורבנו למיניות שבין הקדושה של עבודת המקדש 34הארוטיות

  איש לאשתו.

יחד עם הנגיעות הקלות שנוגע ביאל בחומרים שיובאו בעבודה זו, עיקר 

  עיסוקו היה:

השאלה החשובה היא, אם תרבות זו או אחרת עוסקת 

דווקא -בדיון מיני, ומה משמעותו של הדיון הזה, ולאו

העיסוק בשאלה, אם עצם תוכנו של הדיון מדכא או 

  ירני.מת

  1635ביאל, ארוס והיהודים, עמ' 

דברים אלו מבטאים את עיקר מחקרו של ביאל שהתעניין בחקר המיניות 

בכלליות. לעומת מחקרו של ביאל, עניינה של עבודה זו הוא בחשיבות תוכן 

הדיון, האם הדיון במיניות, או באלמנטים מיניים הוא בעל תוכן חיובי 

                                                

  בבלי סוטה יז ע"א. 30
 בבלי יומא נד ע"א. 31

ציטוט הדברים מפנה ביאל את הקוראים . ל80), עמ' 22ביאל, (לעיל, הע'  32
לירושלמי כתובות ה, ז; ל ע"ב, אך הציטוט מצוי בשם רבי אבין בירושלמי כתובות 
ה, ח; ל, ע"ב. ראוי להזכיר שביאל מציין גם תפיסות הפוכות הנשמעות בעולם של 

ביאה וניתנה לעוברי עבירה" חז"ל, כמו: "מיום שחרב בית המקדש ניטלה טעם 
  ע"א). דרין עה(בבלי סנה

  ).22ביאל (לעיל, הע'  33
  .15), עמ' 22להגדרת הארוטיקה בחיבורו עי' ביאל (לעיל, הע'  34
  ).22ביאל (לעיל, הע'  35
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ה שלילית הרואה במיניות גורם בהקשרים של קדושה או שננקטת עמד

  מפריע או מחלל את קדושתו של האל.

תה המיניות חדשנית ולפיה בימי חז"ל לא היֵּתמה מציב  36צבי-ישי רוזן

נושא לעצמו אלא נידונה כחלק מן העיסוק ביצר, בייחוד ביצר הרע. במאמרו 

הוא מניח שהמיניות מצויה בתוך קטגורית היצר כחלק מתפיסת החטא. 

ית היצר הכוללת את היצר הרע, את המשיכה לחטא, המשיכה לגזל, קטגור

של בעל לאשתו היא  המותרתאפילו "המשיכה  37לרצח, ללשון הרע ולמין.

כלומר המיניות בין גבר לאשתו  38".לאיסורחלק מן הקטגוריה של המשיכה 

במערכת מותרת של נישואים נובעת אף היא מקטגוריית היצר, כאמור, 

צבי היא שלפי -ההנחה החשובה למחקר זה במאמרו של רוזןהמשיכה לחטא. 

ק את האדם מן האל ועלול להביא תפיסת חז"ל המין כחלק מן היצר מרחי

 -מכאן שמין מרחיק את האדם מן האל  39ו עד כדי עבודה זרה.תדרדרולהי

צבי סבור שגם -תפיסה מוכרת בספרות הנוצרית הקדומה. נראה שרוזן

כזאת, אלא שאותה משיכה במסגרת מותרת של  בספרות חז"ל עולה תפיסה

נישואים המצויה אף היא בתוך אותה קטגוריה אסורה מנווטת את היצר 

   40לעבודת האל.

צבי במאמרו חריגה בנוף המחקרים העוסקים - תפיסה זו שמציג רוזן

במיניות. ייתכן שבמסקנות שיוסקו מן המחקר שלפנינו יהיה אפשר להביע 

צבי ולקבוע אם אכן אפשר לראות במיניות - של רוזן עמדה גם בעניין הצעתו

                                                

צבי, "יצר הרע, מיניות ואיסורי ייחוד: פרק באנתרופולוגיה תלמודית", - ישי רוזן 36
  .84- 55), עמ' 1999(קיץ  14תיאוריה וביקורת 

הוא שולל את התפיסה הרווחת אצל חוקרים רבים של מיניות כקטגוריה נפרדת,  37
יל, הע' המופיעה גם בצורה שיצר הרע מייצג בדרך כלל מיניות (למשל: בויארין, [לע

  ).69], עמ' 12

  , האותיות הנטויות מופיעות כך במקור.64), עמ' 36צבי (לעיל, הערה -רוזן 38
  הוא מביא את הבבלי נידה יג ע"ב, כמקור התומך בהשערה זו.  39
, מפנה לדיון מעניין אצל בויארין (לעיל, 57הע' , 66), עמ' 36צבי (לעיל, הערה -רוזן 40

ואילך. בויארין מדבר על שתי תפיסות מנוגדות: האחת דואליסטית,  71), עמ' 12הע' 
ענת שליצר הרע המעמידה את היצר הטוב מול היצר הרע, והאחרת דיאלקטית, הטו

צבי דוחה תפיסות אלה ואומר שהבעיה תיפתר אם נבין - אפשרות להיות טוב. רוזן
שהתפיסה הדיאלקטית מעורה בתוך התפיסה הדואליסטית, כלומר היצר הטוב 
מושך למצוות, ויצר הרע מושך לחטא, ואפשר לנתב את יצר הרע לכיוון החיובי 

ישואים הופכת למצוות "פרו ורבו" במסגרות המתאימות. כך מיניות במסגרת של נ
צבי נשים אינן נכללות בשיח של ההישמרות מפני -ועונה. מעניין לציין שלדעת רוזן

  ).66היצר משום שהן מזוהות עם היצר עצמו ונחשבות כמפתות (עמ' 
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לשאול איך אפשר לנתב רצח או גזל  ניתןתת סעיף בקטגוריית היצר. למשל, 

האם המשיכה לחטא  המצויים אף הם בקטגוריית היצר לכיוונים חיוביים.

הפך ל"יצר טוב"? מלבד זאת מעניין יהיה לבדוק אם היצר בדמותם תוכל להי

מעבודת האל ובתוכו כלולה המיניות ללא כל ייחוד, או  בכלל הוא המרחיק

  שמא המיניות נחשבת מרחיקה את האדם במידה רבה מעבודת האל. 

 במחקר זה אניח תחילה כרוב החוקרים, עד שיוכח אחרת, שהמיניות היא

  קטגוריה לעצמה.

בתפיסתו של אפרהט את המיניות והקדושה עוסקת  41פרום-נעמי קולטון

מוכיחה היא בחלקו הראשון של מאמרה  רווחה בכתבי חז"ל.בהשוואה לזו ש

ידי שתי דרשות -את הקשר שנוצר בין קדושה למיניות אצל אפרהט על

עשרה. בחלקו השני של - עיקריות שלו: דרשתו השישית ודרשתו השמונה

-המאמר היא מציגה את עמדתו של אפרהט לעומת העמדות הרבניות בנות

של משה למיניותו, וליתר דיוק, פרישותו. זמנו בדבר הקשר בין קדושתו 

המחקר כאן יעמיק בקשר שבין המיניות לקרבה לאל וירחיב את היריעה אל 

מעבר לשאלה על התנהגותו של משה רבנו. המיניות תיבחן כאן לבד מן הפן 

פרום (אישים), כאמור, גם בהקשרים של מקום - המוצג במאמרה של קולטון

  זמן. של ו

פיסה שמציגה את היחס החיובי למיניות במיסטיקה מציע ת 42משה אידל

היהודית. בראשית דבריו הוא מחלק את הפרקטיקה המינית המופיעה 

"הסמליות האנכית",  - בספרות הקבלה לשני סוגים של מוטיבים: האחד 

"הסמליות האופקית". "הסמליות האנכית" מייצגת את הדימויים  - והאחר 

ם לאלוהים, ואילו "הסמליות האופקית" והמעשים המיניים הניצבים בין אד

מייצגת את היחס הנשקף בדימויים ובמעשים המיניים בין ישויות השוות 

ברמתן. לדידו, תבניות חשיבה אלו מצויות כבר בספרות הקלאסית של חז"ל 

בתלמוד ובמדרש. המחקר שלפנינו יעשה שימוש בתבניות אלו שהציג אידל  –

התפיסה בספרות חז"ל עוסקת לא רק בעם ויצעד צעד נוסף בדרך להוכחה ש

                                                

41 Naomi Koltun-Fromm, “Sexuality and Holiness: Semitic Christian and 

Jewish Conceptualizations of Sexual Behavior”, Vigiliae Christianae 

[Ejournal] 54 (2000), pp. 375-395.  

 .31-39), עמ' 1992(קיץ  42 זמניםמשה אידל, "דימויים ומעשים מיניים בקבלה",  42
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יבדוק גם  אלא 43היהודי כיחידה תיאורגית אחת מלפני האל, כדברי אידל,

אידל דן אף את חשיבות היחיד ומיניותו בהקשרים של קרבה לאל. 

 זה. בדוגמאות המובאות בספרות חז"ל, ואלה מובאות בהרחבה גם בחיבור

אש  –כינה ביניהן; לא זכו ש –מאמרו של ר' עקיבא: "איש ואשה, זכו 

המעורים בתוך קודש הקודשים והכרובים  ע"א); סוטה יז אוכלתן" (בבלי

הן מקרים מיוחדים בתוך תפיסה  לדבריו ע"א). דוגמאות אלו (בבלי יומא נד

 44רחבה יותר, המנוסחת במשפט מהמדרש: "עיקר שכינה בתחתונים היתה"

, ובניית בית המקדש שמשמעותו שמקומה הטבעי של השכינה היה למטה

וקיום המצוות מטרתן לשקם ולהביא את השכינה חזרה למקומה, למטה, 

מובן שתפיסות אלה סותרות את תפיסותיהם של הנוצרים  45בעולם הזה.

והגנוסטיקנים, אשר התאמצו להתנשא מעל עולם ה"בשר" ולדחות את 

י. הנצרות העולם הזה וראו בגורל הנקבי דבר שלילי ואפילו ניסו להפכו לזכר

רואה בפרישות תכונה זמנית של העולם עד לבואו של הגואל השני, והנטייה 

המינית מתועלת לתבנית אהבת ישו. אבל במקורות היהודיים הקדומים, 

כולל כתבי פילון האלכסנדרוני, לפי אידל, יצורי אנוש יכולים להתאחד 

   46באקט המיני בלי לוותר על מהותם המגדרית.

                                                

  .31), עמ' 42אידל (לעיל, הע'  43

 א ,פסיקתא דרב כהנא פיסקא א); 176, אלבק-דור(תיאו, ח בראשית רבה יט 44
  ).2, (מנדלבוים

  .32), עמ' 42אידל (לעיל, הע'  45
  .36), עמ' 42אידל (לעיל, הע'  46
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  מיניות .2

היא דחף אינסטינקטיבי הקיים באדם. כידוע,  מיןהבסיסית של  ההגדרה

ביאל בעקבות פוקו מבחין  47התרבות ניתבה דחפים אלו וקבעה להם כללים.

  48בין מיניות למין:

בעוד שהמין הוא מעשה המתרחש בין בני אדם, הרי 

שהמיניות או האירוטיות הן האופן שבו התרבות מתייחסת 

תרחש והמשמעויות אל המין, המסגרת שבה הוא מ

  המוצמדות אליו.

  1549ביאל, ארוס והיהודים, עמ' 

ביאל מבחין בין מין שהוא אותו דחף אינסטינקטיבי שקיים בכל אדם, לבין 

  מיניות שהיא הפרשנות התרבותית שניתנת למסגרת בה מתרחש המין.

לאחר שנגענו בהגדרתה הכללית של המיניות לפי ביאל, נעבור לראות את 

  תיות השונות לנושא המיניות. הגישות הד

ברור שנקודת המוצא של הגישה היהודית היא שהמסגרת ההולמת 

גורדיס מציין שתי מטרות לקשר  50לחוויה המינית הינה חיי הנישואים.

הנישואים: האחת, פרייה ורבייה; והשנייה, רעות. בעוד שידוע שבפרייה 

  51.מין-יחסית כוללת ּוגורדיס שגם הרענדגיש לפי ורבייה מתקיים אקט מיני, 

בחן כל צורכה אלא ראוי לפסוק שהמיניות אינה יכולה להיפראד בעקבות 

כאמור,  52אם ניתן את הדעת לתפיסות של סגפנות ושל פרישות מינית.

הנצרות גזרה על אליטת האנשים העוסקים בקודש נזירות מוחלטת מן 

                                                

, טורים 1967, כרך שלישי: רהאנציקלופדיה למדעי החבאורי רפ, "מין, חיי",  47
443-445.  

 , והביבליוגרפיה המצוינת שם; מישל פוקו,8, הע' 308) עמ' 22ביאל (לעיל, הע'  48
  .31997אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, - , תלא, כרך הרצון לדעת: תולדות המיניות

  ).22ביאל (לעיל, הע'  49

  .136- 129כד (חורף תשמ"ז), עמ'  תפוצות ישראל רוברט גורדיס, "המין ביהדות",  50

 .130), עמ' 50גורדיס (לעיל, הע'  51

52 Steven D. Fraade, “Ascetical Aspects of Ancient Judaism”, in: Jewish 

Spirituality 1; From the Bible through the Middle-Ages, New York: 

Crossroad, 1988, p. 253 פראד מבהיר שהגדרת הפרישות תלויה בעולמו .
  התרבותי של המגדיר.
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לא שכיוון תה נחלתם של העוסקים בעבודת האל. אהפרישות הי 53המיניות.

שרוב החברה לא תעמוד בגזרה זו, אפשרו לרוב העם את הנישואים, 

גורדיס, לפי  54שביסודם נתפסו כויתור לאימפולסים הנמוכים של טבע האדם.

פאולוס, שהתווה את התשתית לחוקים הנוצריים, הושפע מאוד מן התפיסות 

ים, עליו ההלניסטיות שרווחו בימיו. וכך, כאשר אדם בוחר בדרך של הנישוא

   55להבין שיחסי המין בתוך המערכת הזאת אינם אלא לשם פרייה ורבייה.

לעומת זאת, בספרות חז"ל, בן עזאי שבחר בסגפנות על מנת להתקרב 

ספרות חז"ל ראתה בנישואים חלק מן  56לאל, ספג ביקורות קשות מבני דורו.

ת אשר ראו בהינזרות ובהתאפקות המיני כאמור שלא כנוצרים 57הקדושה,

את התנאי להגיע לקדושה, וכך גם מציע בויארין להבין את הדברים הבאים 

  58של אפרהט:

כתבתי לך, אהובי, בעניין הבתולין והקדושה מפני ששמעתי 

על אדם יהודי שדיבר סרה באחד מאחינו, חברי הכנסיה. 

                                                

צלם אלהים: הלכה יאיר לורברבוים, עי' ; 17ראשונה אל הקורינטים, ו, אגרת ה 53
, העוסק בהבדל בתפיסת 416: שוקן, תשס"ד, עמ' אביב-, ירושלים ותלואגדה

, לסוגיהייה הדתית החווהנישואים בין הנצרות ליהדות; עי' ויליאם ג'יימס, 
סוקר את קווי הקדושה והתנאים ה, 178-180: מוסד ביאליק, תש"ט, עמ' ירושלים

המעשיים בחייו של אדם המביאים אותו לידי קדושה: הפרישות והטהרה; ועי' 
, ירושלים: על הקדושה; דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות, יוסף דן

, המבחין בין הנצרות ליהדות ומסביר שבנצרות קיימת 11-30, עמ' מאגנס, תשנ"ז
 תקטגוריה שאינה קיימת ביהדות והיא קטגוריית החולין. זוהי קטגוריה ניטראלי

בכליה העצמאיים. בה אין התערבות אלוהית, זוהי קטגוריה בה פועלת האנושות 
לעומת זאת, ביהדות אין תחום "נקי" מהתערבותו של האל. היהדות רואה בחול 
מושג יחסי, כמו ימות החול אל מול השבת הקדושה. הוא מסביר שהיהדות ראתה 

), וזאת 30ביחסים המיניים הנעשים במסגרת ההלכתית "קדושה מופלגת" (עמ' 
ייאושה של הנצרות מהאפשרות של לעומת כפיית הבתולין בנצרות המעידה על 

  קידוש המיניות.

54 Robert Gordis, Sex and the Family in Jewish Tradition, New York: 

Burning Bush Press, 1967, p. 18 'בויארין 129), עמ' 50; גורדיס (לעיל, הע ;
  .53), עמ' 12הע' (לעיל, 

; עוד באשר להשפעת התורות ההלניסטיות 17-18), עמ' 54גורדיס (לעיל, הע'  55
  .51), עמ' 70הדואליסטיות והגנוסטיות על פאולוס עי' אורבך (להלן, הע' 

  בבלי יבמות סג ע"ב. 56
, לומד זאת מתוך הקשר שנעשה בבבלי כתובות 153), עמ' 12הע' בויארין (לעיל,  57

יחסי סב ע"ב, בין שבת לתשמיש המיטה, ומסיק שקדושת השבת מרמזת על קדושת 
  .86עמ' , העוסק במיניות בשבתהמין בנישואים. ועי' על כך בהרחבה בפרק הראשון 

  . 11, הע' 144), עמ' 12הע' בויארין (לעיל,  58
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הוא אמר לו: אתם טמאים מפני שאינכם לוקחים נשים. 

מפני שאנו מולידים אבל אנחנו קדושים וחסידים יותר 

  ילדים ומרבים זרע בעולם.

  84159; 12, 18אפרהט 

קטע זה של אפרהט מחדד את ההבדלים שבין תפיסת המיניות בתרבות 

הנוצרית לתפיסתה בתרבות חז"ל. בניגוד לתפיסות הנוצריות בספרות חז"ל 

ביאל  60נתפסת המיניות במידה מסוימת כקדושה, ובוודאי שלא מטמאת.

   61רואה במיניות חלק בריא מן העולם הזה. קובע שהיהדות

התפיסות המיניות בספרות חז"ל משקפות שאלות שהעסיקו גם את בני 

ווכח כי כיתות בסוף ימי יניתן לה 62יהודית.-זמנם של החכמים בסביבה הלא

בית שני ראו במיניות אויב הקדושה. מצינו שהספר חכמת שלמה משבח 

את המקום הקדוש שבו אסור מגע סריסות ועקרות, כת קומראן הרחיבה 

מיני מהמקדש לירושלים כולה, וה"חוק המשיחי" הגביל את הגיל המותר 

. בברית החדשה ניתן למצוא בספר מתי "סריסים לשם שמים", מין-יחסיל

אפשר שמדובר בקבוצה שדחתה מיניות והולדה וקיבלה עליה עול פרישות 

                                                

ועי' בתרגומו  .16, עמ' )12הע' (לעיל,  בויארין :התרגום לעברית לקוח מתוך 59
יש לציין שלורברבוים (שם)  .103, הע' 417), עמ' 53הדומה של לורברבוים (לעיל, הע' 

ועי' התרגום של שרמר  .מסייג שקטע זה של אפרהט עוסק בגישות השונות לילודה
מופיע . ההפניות לאפרהט על פי הטקסט ה112, הע' 62), עמ' 129, הע' להלן(

 :Patrologia Syriaca, J. Parisot (ed.), vol. 3, Parisבמהדורה של פריסוט: 

Firmin Didot et socii, 1894, 1.841.3-9 :סימון הדרשה נעשה לפי השיטה .
 William Wright, The Homilies of בתוך: גם הקטע נמצא דרשה, פרק; טור. 

Aphraates, The Persian Sage, I: Syriac Text, London: Williams and 

Norgate, 1869, p. 225ועי' 18 - , בסוף הדרשה ה .Naomi Koltun, Jewish-

Christian Polemics in Fourth-Century Persian Mesopotamia: A 

Reconstructed Conversation, Ph.D. Thesis, Ann Arbor:  Stanford 

University, 1995, p. 130ור' גם 100-131ין עי' שם, בעמ' , ולדיון הרחב בעני .
, ירושלים: יהודי בבל בתקופת התלמודדבריו של ישעיהו גפני על קטע זה בספרו 

  .390-391), עמ' 41פרום (לעיל, הע' - . קולטון269- 268מרכז זלמן שזר, תשנ"א, עמ' 

 Gary Anderson, “Celibacy or; 11, הע' 144), עמ' 12בויארין (לעיל, הע'  60

Consummation in the Garden? Reflections on Early Jewish and Christian 

Interpretations of the Garden of Eden”, HTR 82:2 (1989), pp. 122-123.  
  .7), עמ' 22ביאל (לעיל, הע'  61

, הלומד על 18-25), עמ' 12הע' . ועי' בויארין (לעיל, 19), עמ' 22ביאל (לעיל, הע'  62
הפרקטיקה השיחנית שניתן לשחזר באמצעות טקסטים אלו, גם אם אי אפשר 

  ת ה"אמת ההיסטורית" שלהם.לשחזר א
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גה נעלה של צדיקות רוב אבות הכנסייה ראו בפרישות מדר 63וסגפנות.

  64והתקרבות לאל ולחיים שבקדושה.

אפשר לדבר עליה -כן אי-ספרות חז"ל כאמור הינה ספרות מגּוונת, ועל

הקולות שבה הדוגלים בנישואים והולדה ואפילו בהנאה  65כמקשה אחת.

יש גם  אך לפי דיאמנט 66ממיניות יוצאים חוצץ נגד התרבות הסגפנית סביבם.

  67.סגפניותשר אימצו תפיסות בספרות חז"ל א קולות

תפיסת הפרישות חדרה לתרבות חז"ל מן הסביבה ש עולה 68דברי בערמ

אך לא שרדה בה הלכה למעשה. התפיסות הסגפניות משקפות  69ההלניסטית

                                                

כת על ההרחבה הגיאוגרפית של . 34, והע' 57-58), עמ' 22ביאל (לעיל, הע'  63
, המקדש-מגילתבתחומי העיר ירושלים, עי' מינית הפעילות ה בענייןקומראן 

ל ועתיקותיה, תשל"ז, ישרא-מהדורת יגאל ידין, ירושלים: החברה לחקירת ארץ
 .136ובמיוחד בעמ'  137- 132, וכרך ב', עמ' 223-224כרך א' עמ' 

הוא מעיר שהפרישות אף היא מבטאת צד  15. בעמ' 55), עמ' 22ביאל (לעיל, הע'  64
  ארוטי אך ההיפך מן הגוף.

  .128; עי' להלן, הע' 62, הע' 269), עמ' 52עי' הערתו של פראד (לעיל, הע'  65
. על ההבדלים בין הנצרות ליהדות בנושא המיניות 58), עמ' 22ביאל (לעיל, הע'  66

 David M. Feldman, Marital Relations, Birth Control, andה עי' גם וההולד

Abortion in Jewish Law, New York: Schocken Books, 1975 על רעיונות .
מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב נוספים ועל ההפנמה ההפוכה עי' רון מרגולין, 

  .65-66"ה, עמ' , ירושלים: מאגנס, תשסחיי הדת הפנימיים בראשית החסידות

 Eliezer Diamond, Holy Men and Hunger Artists: Fasting andעי'  67

Asceticism in Rabbinic Culture, Oxford: Oxford University Press, 2004, 

pp. 76 ff. ,הטוען שספרות חז"ל אוסרת את המיניות המחללת את הקדושה. לדידו ,
  ל מנת לשמר את הקדושה.ספרות חז"ל עוסקת בפרישות ממיניות ע

; הנ"ל, 20-57, ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ט, עמ' ישראל בעמיםיצחק בער,  68
; הנ"ל, 173, ועמ' 1-55יז (תשי"ב), עמ'  ציון"היסודות ההיסטוריים של הלכה", 

(תשי"ג), עמ'  ד-(ג יח ציוןראשונים בכתבי פילון ובמסורת העברית", ה"החסידים 
, מציין שהדברים של בער נסמכים על התזה 258), עמ' 52ל, הע' ; פראד (לעי91-108

ספר זיכרון לבנימין , (עורך) עזרא ציון מלמד של זאב פלק, "ממשנת חסידים" בתוך:
, אך לפי סדרם 69- 62ירושלים: אוניברסיטת תל אביב, תשכ"ט, עמ'  ,פריס-דה

של המאמרים ומתוך דבריו של פלק נראה כי הוא נסמך על מחקריו של  הכרונולוגי
  בער.

טוען שאצל פילון מצוי "המתח הסגפני". פילון  263-266), עמ' 52פראד (לעיל, הע'  69
 ,מפריד בין העולם החומרי ובין עולם הרוח. דרך עבודת ה' והמלחמה בדחפים

ביצרים ובפיתויים מגיעה הנפש אל המקור האלוהי ומשיגה נצחיות. עי' 'על חיי 
 :: הכתבים ההיסטורייםראשוןכתבים, כרך (פילון האלכסנדרוני,  26משה' א, 

ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה  נטף,-, מהדורת דניאלהכתבים האפולוגטיים
 ש לסייג ולומר שפילון לא). ואולם י218, עמ' 1986הלאומית הישראלית למדעים, 

, 'על שהרע נוהג לארוב לטוב'רואה בסגפנות הקרבה עצמית ובריחה מן העולם. עי' 
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תפיסה של עולם שלעתיד לבוא ולא את הפעילות בעולם הזה. אבל הנצרות 

  הקדומה אימצה אידיאלים סגפניים אלו לעולם המעשה.

 , אשראורבך על הפרישות והסיגוף במשנתם של חכמינו ז"למאמרו של מ

העמיד אבן פינה במחקר תחום התרבות החברתית והרוחנית של החכמים 

החכמים התנגדו לפרישות ולסיגוף לשם השגת ש ניתן להתרשם 70,ובני זמנם

תה פרישות מסוימת אצל חכמי ית. אורבך מסביר שאם הימעלה רוחנ

נבעה מתוך תפיסה אסקיטית קדומה, אלא מדובר התלמוד, היא לא 

בתוצאה של מאורעות היסטוריים בתולדות עם ישראל ודתו. הוא נותן את 

מה שהביא דוגמת חורבן הבית ואת הקשיים הדתיים שהופיעו בעקבותיו ּכְ 

לידי תנועה של פרישות. הוא מדגיש שהמנהיגים השתדלו ליטול מתנועה זו 

בנה. ההתכחשות לצרכים נחלשה בדור י את אופייה הקיצוני, והיא

יתה אמצעי בתרבות חז"ל ולא מטרה בפני עצמה, וזאת בניגוד החומריים ה

להתפתחות הנזירות הנוצרית במצרים ובסוריה. אורבך מציין שלא נוצר 

מעמד מיוחד של חכמים פורשים והסיבות לכך הן העדר פרישות מינית 

דדות, המוטו היה חיים בתוך מוחלטת והימנעותם של החכמים מחיי התבו

   71העם ולמענו.

  

                                                                                                          

חלק ראשון: פירוש אליגורי : רביעיכרך  פילון האלכסנדורני: כתבים,( 19-21
ירושלים: מוסד ביאליק יהושע עמיר (עורך),  נטף,-, מהדורת דניאלה-לבראשית א

  ).237עמ'  ,1997שראלית למדעים, והאקדמיה הלאומית הי

ש. אטינגר  אפרים אלימלך אורבך, "אסקיזיס ויסורים בתורת חז"ל", בתוך: 70
, ירושלים: החברה ההיסטורית בל ליצחק בעריו-ספר ואחרים (עורכים),

למצוא מאמר זה גם בספרו שלו: אפרים  ניתן( 68- 48הישראלית, תשכ"א, עמ' 
  ).437-458, ירושלים: מאגנס, תשמ"ח, עמ' םמעולמם של חכמיאלימלך אורבך, 

  .66-68), עמ' 70אורבך (לעיל, הע'  71
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  מושג הקדושה .3

זהו מושג מורכב מושג הקדושה בספרות חז"ל הוא מושג בעל היבטים רבים. 

אסקור את המושג מן  72שהוגדר בצורות שונות לאורך השנים והדורות.

הבסיס המקראי, אעבור לבחון אותו בספרות חז"ל, ואף אתייחס להוגים 

  יותר.מתקופות מאוחרות 

במקרא השימושים במושג הקדושה מתחלקים לשניים: האחד משמש 

כלל מלּווה באיסורים שונים הקשורים -להגדרת המיוחד והמובדל, ובדרך

בטומאה וטהרה ואף בעניינים מוסריים; והשני, משמש לציון הנשגב והקרוב 

   73לאל, ולעיתים אף מתאר את האל.

הקדושה אף מייצגת  74רישות.בספרות חז"ל, לעיתים, הקדושה מייצגת פ

את האל או את הקשור אליו, ומתוך כך נובעות תפיסות שונות: מצד אחד 

   76ומן הצד השני הרעיון של אפסות האדם. 75מוטיב ההידמות לאל,

ומאז, הוגים רבים, יהודים ושאינם יהודים, התייחסו למושג הקדושה 

 77י זמנו ומקומו.ואפיינו אותו, כל אחד בדרכו מדגיש פן מסוים, הכול לפ

  אסקור כמה מן התפיסות הרלוונטיות לענייננו.

רודולף אוטו, הוגה נוצרי, נמנה על אסכולת הפילוסופיה הפנומנולוגית, 

הוא תיאר את רגש  78דתית. בספרו "הקדושה"- ראה בקדושה חוויה רגשית

                                                

  .136- 135), עמ' 77הורביץ (להלן, הע'  72

; 114-115), עמ' 93; קנוהל (להלן, הע' 147), עמ' 151קוסמן (תשס"ח) (להלן, הע'  73
תשמ"א, , כרך ז, אנציקלופדיה מקראיתיעקב שלום ליכט, "קדש, קדוש, קדושה", 

  .135), עמ' 77; הורביץ (להלן, הע' 61-62, 53-56, 44טור 

פרישות מן העריות: ויקרא רבה כד, ו (מרגליות, עמ' תקנט); בבלי יבמות כ ע"א;  74
סמלי אשה: במקורותינו העתיקים, בספרותנו החדשה וספרות ועי' יעקב נאכט, 

, עמ' ערך "מקדש"חניכיו של המחבר, תשי"ט, אביב: ועד תלמידיו ו-, תלהעמים
; 270), עמ' 52ואילך; ועי' פראד (להלן, הע'  76), עמ' 67נד (לעיל, הע' ; דיאמקנו

קיים רעיון הפרישות מן  , מציעה שבספרות חז"ל135), עמ' 77הורביץ (להלן, הע' 
  העבירה בכלל, ואפילו מן התאוות. 

  ע"ב; תנחומא, קדושים ב; שם, ה. שבת קלג בבלי 75
 דברי ר' פנחס בן יאיר במשנה סוטה ט, טו. 76

משה אידל  רבקה הורביץ, "על הקדושה במחשבה היהודית החדשה", בתוך: 77
, ירושלים: ת ובקבלהמנחה לשרה: מחקרים בפילוסופיה יהודיואחרים (עורכים), 

  .135-154מאגנס, תשנ"ד, עמ' 
 , ירושלים: כרמל, תשנ"ט.הקדושהרודולף אוטו,  78
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זהו רגש שלא ניתן  79הקדושה כבעל איכות מיוחדת וקרא לו "נומינוזי".

חוויית הקדושה  80פטים מופשטים או להגדירו במושגים שכליים.לנסחו במש

היא קטגוריה נפרדת לדידו ואינה קשורה למוסר או לשאר ערכי החיים של 

 81)"טרמנדום"הנורא (הקדושה לפי אוטו מצויה בין שני קטבים בין האדם. 

בין הפחד מן האל לבין הטוב והאהבה  Fascinans,(82מקסים (בין הל

  האל. את האל תופס אוטו במשנתו כטרנסצנדנטי.המתגלים כחסד 

יש לציין שאוטו משווה בין החיבה אשר בה נשזר היצר המיני לאותה 

השניים מעוגנים לדידו,  83הוא קושר בין האינטימי לקדושה.. נומינוזי תחושת

בשני קטבים מנוגדים של מהות האדם, בעוד הנומינוזי יורד מלמעלה אל תוך 

עולה מלמטה, מהרובד האנימלי של הטבע האנושי אל הרציונליות, המיני 

רמה אנושית גבוהה יותר. היצר המיני עולה מן הרובד האינסטינקטיבי, 

ומגיע אל התחום הארוטי; ואילו הנומינוזי מגיע מלמעלה, "למעלה מכל 

רציונאלי -תבונה". אך הצד השווה שבהם הוא ששניהם מגיעים מן האי

    84וחודרים לתוך הרציונאלי.

מכאן והלאה הגיבו הוגים להגדרותיו של אוטו את הקדושה, אם באופן 

  ישיר ואם מבלי להזכירו באופן מפורש.

 , מאסכולת הפילוסופיה20- דעות יהודי בן המאה ה-מרטין בובר, הוגה

הוא טען  85'דת כנוכחות',חלק על אוטו בהרצאותיו  1922בשנת  הדיאלוגית,

ך מכלול של חוויות שאדם חווה בחייו, שהחוויה הדתית היא חוויה אחת בתו

ואינה עניין נדיר. דעתו של בובר היא שהאל נצחי והוא מקור כל הקטגוריות 

                                                

), 78מילה זו נגזרת מן המילה הלטינית "נומן", שמשמעותה אל. אוטו (לעיל, הע'  79
  . 11עמ' 

ציונאלי בפילוסופיית הדת של רודולף אוטו", שלמה, "הרציונלי והאיר-עי' יוסף בן 80
, ירושלים: הרציונלי והאירציונלימרסלו דסקל ועדי פרוש (עורכים),  בתוך:

  .78-87אוניברסיטת בן גוריון, תשל"ה, עמ' 

 .24- 18), עמ' 78על מומנט זה עי' בהרחבה אוטו (לעיל, הע'  81

 . 48- 40), עמ' 78מומנט זה עי' בהרחבה אוטו (לעיל, הע'  על 82

 .57- 56), עמ' 78אוטו (לעיל, הע'  83

 .57- 56), עמ' 78אוטו (לעיל, הע'  84

 Rivka Horwitz, Buber’s Way to “I and;147), עמ' 77הורביץ (לעיל, הע'  85

Thou”, Philadelphia: Jewish Publication Society, 1988, pp. 20-29; Hans 

Kohn, Martin Buber, Köln: Melzer, 1961, p. 213.  
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ביקר בובר הוגים  'אני ואתה'האחרות, המעיין שממנו הכול נובע. בספרו 

 -נוספים שסברו שהחוויה הדתית היא עניין נדיר. לדעתו, עיקרה של הדת 

כן, אפשר -עלפגש האמיתי, וזוהי חוויית הקדושה. הוא במ - נוכחותו של האל 

בובר רואה  86יום, בכל רגע ובכל מקום.- למצוא את הקדושה גם בחיי היום

באל קרוב, הנמצא בעולם ומתגלה בטבע. רעיונות אלו שהציב בובר, קרובים 

בובר, כמו החסידות, מכיר בתפיסה  87לתפיסות רעיוניות דומות בחסידות.

  טי כמו גם אימננטי. באל שהוא טרנסצנדנ

ביקורת נוספת של בובר היא על הרגשת הקטנות והאפסות של האדם אל 

הנובעת מתוך תפיסה  88,"ואנכי עפר ואפר"מול האל הרחוק בבחינת 

בובר מנכיח את האל ומקרב אותו לאדם בבחינת אהבת טרנסצנדנטית. 

   89האדם את האל, מדובר באל הנמצא בעולם, ומתגלה בו.

ידי אוטו, -המתוארת גם עלכזו קר חוויה נוצרית אלילית, הרב קוק מב

שחוויה נוצרית זו שונה בטבעה מן החוויה היהודית. לדעתו, לקדושה  וקובע

משמעות שונה בנצרות וביהדות. בעוד שבנצרות הקדושה היא עניין של 

   90"פלצות וזעזוע", ביהדות מדובר בחוויה של אהבה.

עם החוויה המייסרת שתיאר אוטו,  יצ'יק הזדההיהרב יוסף דב סולוב

יצ'יק רואה עצמו ייצ'יק הוא בהלכה. סולוביאבל עניינו העיקרי של סולוב

כממשיכו של זרם דיאלקטי, שאף אוטו נמנה עליו. אבל מצד שני כאיש יהודי 

התפיסה שהציג התיאולוג  מןיצ'יק יתפיסתו של סולוב שונהשומר מצוות 

יצ'יק מודע כאוטו לפרדוקס בחוויה יהפרוטסטנטי הנודע, אוטו. סולוב

                                                

: על האדם ועמידתו נוכח בסוד שיחר, "אני ואתה", בתוך: מרטין מרדכי בוב 86
 .3-103, ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ד, עמ' ההוויה

 ),161; ברגמן (להלן, הע' 147), עמ' 77על בובר והחסידות עי' הורביץ (לעיל, הע'  87
המסתורין ; ישראל קורן, 220-221), עמ' 151; קוסמן (תשס"ב) (להלן, הע' 246עמ' 

, חיפה: הוצאת הספרים של של הארץ: מיסטיקה וחסידות בהגותו של מרטין בובר
  אוניברסיטת חיפה, תשס"ה.

ְבָרָהם ַוֹּיאַמר ִהֵּנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ֲאֹדָני ְוָאֹנִכי ָעָפר ַוַּיַען ַאבראשית יח, כז: " 88
  ".ָוֵאֶפר

ות הטרנסצנדנטיים אך כאמור, אין זה אומר שבובר אינו מכיר גם ביסוד 89
  .147), עמ' 77והמסתוריים באל. עי' הורביץ (לעיל, הע' 

, ירושלים: מוסד הרב קוק, אדר היקר ועקבי הצאןהרב ראי"ה קוק ז"ל,  עי' 90
הרב קוק: בין רציונליזם קמח. ועי' בנימין איש שלום, - תשכ"ז, עמ' קמז

), 77; הורביץ (לעיל, הע' 156ופקים ועם עובד, תש"ן, עמ' , תל אביב: אלמיסטיקה
  .149עמ' 
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הדתית, והחוויה הדתית בעיניו היא של אימה ושל אהבה. לדידו הקדושה 

 ,יצ'יקיאמנם מרוממת את האדם, אבל אינה מעניקה הרמוניה לחייו. סולוב

בובר, רואה את האל גם מחוץ לעולם וגם בתוכו, גם טרנסצנדנטי ל בדומה

יצ'יק ים הדגש על הריחוק, אצל סולובוגם אימננטי. בעוד שאצל אוטו מוש

כך. על "קדשים תהיו" כתב הרב - ניתן למצוא את האל הקרוב כל

  יצ'יק: יסולוב

אין האדם מתקדש לא על ידי התדבקות מיטפיסית עם 

סופי, ואף -הנעלם, לא על ידי התלכדות מסתורית עם האין

לא על ידי האכסטזה החובקת זרועות עולם, אלא על ידי 

פניים, על ידי פעולותיו הבהמיות ועל יד מעשה חייו הגו

  גישום ההלכה בעולם.

  4791על התשובה, עמ'  ,סולובייצ'יק

תפיסת הקדושה שיש בה דגש על הִקרבה והדבקות של האדם באל, כזו 

הרואה את האל כמצוי בעולם, ושמה דגש על החיים הארציים היא המעניינת 

  אותנו בעבודה זו. 

ת התייחסותם של חז"ל לקדושה מתוך בחינת מחקר זה ינסה לבדוק א

המיניות במימדים שונים בתוכה, בדרך זו ננסה להבין האם גם בספרות חז"ל 

בציטוטו של הרב  כפי זו שמוצגתנוכל למצוא תפיסה של קדושה 

  יצ'יק.יסולוב

  

                                                

 , ירושלים: ההסתדרותאיש ההלכה: גלוי ונסתרהרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק,  91
  .47הציונית העולמית, תשל"ט, עמ' 
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תפיסת המיניות במקרא כמסד לבחינת  סקירת .4

רשנותה בספרות חז"ל והתפצלות הגישות היוצאות פ

  הממנ

על כן יהיה זה מתבקש לבדוק  קי המקרא הם התשתית לספרות חז"ל,פסו

מהי התייחסותו של המקרא למיניות את התפיסה המקראית ביחס למיניות. 

בסיס להבנת שורש התפיסות  לשאלה זו תהווה תשובהבקרבתו של האל? 

  בספרות חז"ל ובספרות הנוצרית.

המקרא מפריד בין הגישה הרווחת בקרב פרשנים וחוקרים היא ש

   92המיניות לקדושה.

, מפרידה בין מיניות לקדושה קנוהל נוטה להסכים שלרוב הגישה במקרא

ספרות חז"ל  93עם זאת הוא מציג שתי מסורות בהן הגישה היא הפוכה.

והספרות הנוצרית הקדומה ינקו שתיהן מתוך המקרא, על כן יהיה זה סביר 

שת ת על המקרא. פיצול זה כבר בגילהניח כי גם גישתן באשר למיניות נסמכ

ע על מקורן המקראי של הגישות המנוגדות המקרא למיניות יכול אולי להצבי

  של ספרות חז"ל ושל הספרות הנוצרית הקדומה.

                                                

92 Tikva Frymer-Kensky, “Law and Philosophy: The Case of Sex in the 

Bible”, In: Alice Bach (ed.), Women in the Hebrew Bible, New York and 

London: Routledge, 1999, pp. 293-304; idem, In the Wake of the 

Goddesses: Women, Culture and the Biblical Transformation of Pagan 

Myth, New York: Fawcett Columbine, 1992, pp. 187 ff.; idem, “Sex and 

Sexuality”, The Anchor Bible Dictionary, V. 5: 1992, p. 1146; G. J. 

Wenham, “Why Does Sexual Intercourse Defile (Lev 15, 18)?”, ZAW 95 

(3, 1983), pp. 432-434; Raphael Patai, Sex and Family in the Bible and 

the Middle East, New York: Doubleday & Company, Inc., 1959, pp. 152 

ff. :'על מיניות בכלל במקרא ובברית החדשה עי ;Michael R. Cosby, Sex in the 

Bible: An Introduction to What the Scriptures Teach Us About Sexuality, 

New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1984; David M. Carr, The Erotic Word: 

Sexuality, Spirituality, and the Bible, Oxford: Oxford University Press, 

2003; Gerald Larue, Sex and the Bible, Buffalo, New York: Prometheus 

Book, 1983.  
, ירושלים: מאגנס, אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראיתישראל קנוהל,  93

  ואילך. 24תשס"ז, עמ' 
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תחילה תוצג העמדה הרווחת, המנתקת בין האל לבין המיניות ורואה את 

מעמד הר של, בהקדושה כמנוגדת למיניות. כך מוצגת תפיסה זו במקרא, למ

  תקדש לקראת קבלת התורה:סיני, כשהעם נקרא לה

ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו  ְוִקַּדְׁשָּתםֶאל ֹמֶׁשה ֵל ֶאל ָהָעם  ה'ַוֹּיאֶמר 

 ה'ְוָהיּו ְנֹכִנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי ֵיֵרד . ִׂשְמָתם

ֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם וַ ... ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני

ַוֹּיאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנֹכִנים . ֶאת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ִׂשְמָתם ַוְיַקֵּדׁש

  .ַאל ִּתְּגׁשּו ֶאל ִאָּׁשהִלְׁשֶׁשת ָיִמים 

  טו - שמות יט, י

ההתקדשות לקראת המעמד החשוב של קבלת התורה  ,לדרישתו של משה

  ת מינית של הגברים מנשותיהם.בהר סיני כללה התנזרו

  תפיסה זו מופיעה גם בספר שמואל: 

ַוַּיַען ַהֹּכֵהן ֶאת ָּדִוד ַוֹּיאֶמר ֵאין ֶלֶחם ֹחל ֶאל ַּתַחת ָיִדי ִּכי ִאם 

  .ֶלֶחם ֹקֶדׁש ֵיׁש ִאם ִנְׁשְמרּו ַהְּנָעִרים ַא ֵמִאָּׁשה

  94שמואל א כא, ה

שאת לחם הקודש יאכל רק  אחימלך הכהן מסביר לדוד המבקש אוכל לנעריו

מי שלא נטמא בטומאה מינית. הקדושה או הקרבה לאל, אם כן, אינן יכולות 

  לדור בכפיפה אחת עם המיניות.

מנע מפעילות מינית בעת שהוא מתכונן לפי תפיסה זו על האדם להי

-למפגש עם האל, כמו שנתבקש העם במעמד הר סיני, וכפי שנאמר לדוד על

ום לציין שהמקרא אינו מרחיק את האדם מפעילות ידי הכוהן. כאן המק

והמיניות  95מינית לגמרי, שהרי ניתנו לו הברכה והציווי על פרייה ורבייה,

  אך הוא יוצר הפרדה בין קדושה למיניות.  96הותרה במסגרת של נישואים,

                                                

  כו.-וכן עי' שמואל כ, כה 94
  בראשית א, כח; ט, ז. 95
נחשב לחטא,  מין בתוך מערכת של נישואים ולשם הולדת ילדים לא רק שאינו 96

 מין-יחסי" רומז לקיום ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד: "כדאלא אפילו רצוי. הפסוק בבראשית ב, 
ַוְיָבֶר ֹאָתם ֱאִהים דברי הכתוב " -בתוך מערכת של נישואים. ולעניין הילודה 

..." (בראשית א, כח) מציגים את הולדת הילדים ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֱאִהים ְּפרּו ּוְרבּו
עשה חיובי ומבורך. כך הותר במקום אחר בתורה לאיש שנשא אישה להישאר כמ

איתה בשנה הראשונה למרות חובותיו הצבאיים, עי' דברים כ, ז; שם כד, ה. וכן עי' 
בתוך מערכת של נישואים (משלי יח, כב;   מין- יחסיבפסוקים במשלי המעודדים 

), עמ' 92סבי (לעיל, הע' שם ה, יט). עוד על הנישואים והמיניות במקרא עי' קו
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קנוהל מסביר שמתח זה בין הקדושה והמיניות הוא גם המגדיר את 

ו של המיניות כטמאה באה לידי ביטוי בחוקים תפיסה ז 97המיניות כמטמאה.

  הכתובים בחומש ויקרא:

ְוִאיׁש ִּכי ֵתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ָזַרע ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו 

ְוָכל ֶּבֶגד ְוָכל עֹור ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָעָליו ִׁשְכַבת ָזַרע  .ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב

ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ִאיׁש ֹאָתּה  .ָהָעֶרבְוֻכַּבס ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד 

  .ִׁשְכַבת ָזַרע ְוָרֲחצּו ַבַּמִים ְוָטְמאּו ַעד ָהָעֶרב

  98יח- , טזויקרא טו

לילה או שקיים יחסים מיניים, נחשב לטמא טומאה מינית ֶקִרי מי שראה 

. חוקי טהרה אלו מעידים על ונדרש לחכות יום לפני שהורשה להגיע למקדש

   99דה בין המיניות לקדושה.ההפר

החוקרים מציגים כמה סיבות לתפיסה זו של הפרדת המיניות מן הקודש 

קנסקי טוענת שהעניין מתחיל באל. וכך היא מסבירה: האל -במקרא. פרימר

בשם הוויה מכונה בלשון זכר, שיוך זה הוא מגדרי בלבד ללא התייחסות 

מי שעסוק בפעילות מינית, זכרית מינית. זאת אומרת אין אזכורים של האל כ

 תשהרי לפי התפיסה הפוליתיאיסטי 100כפי שמקובל היה בעולם הפגאני,

האל בתנ"ך, לדידה, הוא אל  101זיווגם של האלים. ידי-עלהעולם נוצר 

קנסקי מוסיפה וטוענת שהתיאורים -המרוחק מן המיניות. פרימר

                                                                                                          

  . 53-81, וכן עי' שם בפרק העוסק בשיר השירים, עמ' 11-13
. בנוסף הוא מסביר שנשים הורחקו מן הפולחן כדי 26), עמ' 93קנוהל (לעיל, הע'  97

יצה בין המיניות לקדושה. עי' הביבליוגרפיה הרבה בנושא המובאת שם ליצור חצ
), עמ' 92) (לעיל, הע' Anchor Bible Dictionaryקנסקי (- . ועי' פרימר7בהע' 

1144-1146.  
  לג.-עי' גם: ויקרא טו, כד; שם, לא 98
  .189), עמ' 92לעיל, הע' קנסקי  (בעקבות האלות) (-פרימר 99

, סובר שהנתק בין האל ובין המיניות במקרא ניכר 25), עמ' 93קנוהל (לעיל, הע'  100
המקרא מן בעובדה כי לאל המקראי אין בת זוג בעולם האלוהי, ובכך מבדיל עצמו 

קנסקי - . לעומת זאת פרימר433), עמ' 92וונהם (לעיל, הע'  ועי' העולם האלילי;
)Anchor Bible Dictionary 'טוענת שלא מדובר ה, 1146), עמ' 92) (לעיל, הע

האלילי, אלא שיש כאן גישה החוצצת באופן עקרוני בין  ולםבפולמוס נגד הע
המיניות ובין הקדושה, וזאת, לפי דבריה, כתוצאה מתפיסה תיאולוגית השוללת את 

  מימד המיניות מהאל. 

), 22(לעיל, הע'  , הטוען טענה דומה; וביאל25), עמ' 93ועי' גם קנוהל (לעיל, הע'  101
  המביא בשם פרויד את הטענה של אל החסר כל ביוגרפיה מינית.
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מתחת הקיימים במקרא אינם מתארים את איברי האל ש םהאנתרופומורפיי

 102מיני.- למותניו, ובוודאי לא את אברי מינו. מדובר לפיכך לדעתה באל א

המיני, המיניות לא יכולה היתה וכך, מכיוון שהאל במקרא מרוחק מהמימד 

והיא נותרה מחוץ לתחום של החיים הפולחניים  -כלל במערך הקדושה להי

  103והעשייה הדתית.

פרדת המיניות מעלה השערה נוספת להנמקת הרעיון של ה 104וונהם

כן קירבתו אינה -מעבודת האל. לדבריו, האל במקרא נתפס כמושלם, ועל

נתפס כמי  105סובלת חוסר שלמות. אדם המאבד נוזלי חיים כמו דם או זרע,

 שנותר מדולדל מגורם החיים ולכן אינו יכול לשהות בסביבתו של האל

מטמאים. נחשבים במקרא ל מין- יחסילדעתו של וונהם,  . מטעם זה,המושלם

ידי האדם מתאפשרת רק למי שחותר לממש את השלמות - עבודת האל על

   106בחייו, בדומה לאל.

קנוהל, כאמור, אמנם מסכים עם הקביעה שהמגמה העיקרית במקרא 

הפרדת האל מן המיניות, אך מציג שתי מסורות בהן משתקפת מגמה  היא

בית למיניות: חיו גישהשונה, מגמה של מודעות מינית באלוהות, ובתוך כך 

המסורת של המקור הכוהני על תיאור מעשה הבריאה, וסיפור הבריאה לפי 

  . Jמקור 

ָזָכר סיפור הבריאה הכוהני האל ברא את האדם בצלמו ובדמותו, לפי 

כח). בניגוד לתפיסה -ם וברכם בפרייה ורבייה (בראשית א, כוּוְנֵקָבה ּבָרא

ות זכר, בפסוקים אלו קנסקי שהאל הוא בדמ- שהוצגה לעיל בשם פרימר

 ,יחד בבריאת ה"אדם"-גםמוכלים מתוארת הבחנה מגדרית: הזכר והנקבה 

                                                

, מדגישה שבמקרא מתוארים חלקי 294), עמ' 92) (לעיל, הע' 1999קנסקי (- פרימר 102
  רופומורפית כגון: ידו הימנית, גבו, פניו ופיו.גוף של האל בדרך אנת

קנסקי (בעקבות -; פרימר295- 293), עמ' 92) (לעיל, הע' 1999קנסקי (-פרימר 103
  .188), עמ' 92האלות) (לעיל, הע' 

  . 432-434), עמ' 92' וונהם (לעיל, הע 104

, מעלה את הסברה שאיבוד דם עלול להוביל 434), עמ' 92וונהם (לעיל, הע'  105
למוות, וכך גם לגבי דם לידה, ולכן הם נחשבים למטמאים. הוא מכנה נוזלים אלו 

, רומזת אף 189), עמ' 92קנסקי (בעקבות האלות) (לעיל, הע' -וזלי חיים". פרימר"נ
היא לכך שיש קשר בין מיניות למוות, ומגדירה את הדם כדם נפש, על פי הכתוב 

  ).12, הע' 272במקרא עצמו (שם, עמ' 

, הקובע שהקדושה במקרא נובעת 114, ועמ' 26), עמ' 93ועי' קנוהל (להלן, הע'  106
  מהאל.
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ַוִּיְבָרא ֱאִהים ֶאת ָהָאָדם וצלמו של האל כפי שנאמר שם: "הם הם דמותו 

. כז), בראשית א" (ָּבָרא ֹאָתם ָזָכר ּוְנֵקָבהָּבָרא ֹאתֹו  ְּבֶצֶלם ֱאִהים ְּבַצְלמוֹ

ויאט רואים בבריאה זו של זכר ונקבה המשקפת את צלם ומור -קנוהל, דה

מד הגברי יהאלוהים עדות לכך שבאלוהות קיימים, לפי מקור מקראי זה, המ

קנוהל מדגיש שתופעה זו משקפת את התובנה כי  107מד הנשי גם יחד.יוהמ

האל הבורא הוא בעל אופי הכולל בתוכו מהות זכרית ומהות נקבית גם 

לומד מתוך מבנה הפסוק בבראשית א, כז, על  מור- דהבדומה,  108יחד.

הדואליות של זכר ונקבה באדם, הנובעת מהדואליות הזכרית והנקבית באל 

עצמו. הוא כותב שיצירת האדם כזכר ונקבה היא יצירה מושלמת הנובעת 

מור עומדת כנגד קביעתו הגורפת של - ממושלמות האל. קביעה זו של דה

  למותו של האל.וונהם כי המיניות סותרת את מוש

כד). מקור זה - (בראשית ב, ד Jמקור נוסף הוא סיפור הבריאה במקור 

וה ל פי סיפור זה האל ברא את אדם וחמציג את המיניות כתכונה אלוהית. ע

ידיעת טוב  " (בר' ב, יז).ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע א ֹתאַכל ִמֶּמּנּווציווה אותם "

ָלַדַעת טֹוב ג, ה). ומשמעותו של הביטוי " בר'ורע מתוארת כתכונה אלוהית (

מציע לומר שידיעה זו של טוב  קנוהל 109ג, כב) היא מודעות מינית. בר'" (ָוָרע

לעומת זאת חוסר הידיעה  -ורע, ידיעת המיניות, מיוחדת לאנשים בוגרים 

בנטעו את עץ  מאפיינת ילדותיות; ועל כן לדידו שאיפתו הנסתרת של האל

                                                

 Johannes C. de Moore, “The Duality in; 27), עמ' 93קנוהל (לעיל, הע'  107

God and Man: Gen. 1:26-27”, In: de Moore Johannes C. (ed.), 

Intertextuality in Ugarit and Israel, Leiden: Brill, 1998, pp. 122-125; 

Nicolas Wyatt, “Androgyny as a Theological Strategy in West Semitic 

Thought: Some Preliminary Reflections”, In:   

 א ובמזרחתשורות לאבישור, מחקרים במקרמיכאל הלצר ומאיר מלול (עורכים), 
הקדמון בלשון עברית ובלשונות השמיות, מוקדשים לפרופסור יצחק אבישור ליובלו 

; ועי' 197*-194, תל אביב: פרסומי מרכז ארכיאולוגי, תשס"ד, עמ' *השישים וחמש
  .45), עמ' 22ביאל (לעיל, הע' 

  .27), עמ' 93קנוהל (לעיל, הע'  108
תולדות האמונה עי' בפירושו של אבן עזרא לבראשית ג, ו; יחזקאל קויפמן,  109

; 410דביר, תשכ"ד, עמ' –אביב: מוסד ביאליק-תל- , כרך ב, ירושליםהישראלית
קנוהל למד זאת מכך שאדם וחוה התהלכו  .29-30עמ' ), 93קנוהל (לעיל, הע' 

ערומים בגן טרם אכילתם מן העץ ולא התבוששו (בראשית ב, כה), ובאוכלם מן העץ 
  גילו עצמם במערומיהם (ג, ז). ועי' עוד שמואל ב יט, לו. 
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יודעי  -כמו האל  יהיו , הכרוכה במרידתם,וה בבגרותםוחהדעת היתה שאדם 

   110טוב ורע.

שידיעת טוב ורע בפסוקים אלו פירושה אף היא המפרשת יאירה אמית 

מוסיפה כי מודעות התפיסה המקראית לקיומו של יצר המין  111ידיעה מינית,

  112קיימת גם בשותפים לפמליה של מעלה, והיא ניכרת בבר' ו, ב.

מקרא ניתן לראות בברמה הרעיונית שרי בריאה אלו, עולה משני סיפו

המיניות לפי סיפורי בריאה אלו היא  113והרבייה. חיובית כלפי המיניותגישה 

   114תכונה אלוהית המואצלת על האדם.

יוצר הבחנה בין שתי תפיסות כוהניות באשר למיניות, השייכות  קנוהל

טוי בסיפור התפיסה הבאה לידי בי 115לפי דעתו לשתי תקופות שונות:

מדובר  116הבריאה והתפיסה המופיעה "כשמשה עולה על במת ההיסטוריה".

בשתי תפיסות מקוטבות באשר להתייחסותם למיניות, האחת חיובית 

והשנייה שלילית, והן מופיעות בתיאור התקופות השונות. בתיאור תקופת 

הבריאה והאבות קיימת גישה חיובית כלפי המיניות. לעומת זאת, הגישה 

השלילית התופסת את המיניות כנפרדת מן הקדושה באה לידי ביטוי בתיאור 

תקופת התגלות ה' למשה. שינוי זה בא לידי ביטוי גם בשמו של האל ההופך 

מ'אלהים' בסיפור הבריאה הכוהני ל'הויה' בסיפור תקופת ההתגלות 

                                                

וה , כרוכה במרד. אדם וח31), עמ' 93בגרות זו לפי דעתו של קנוהל (לעיל, הע'  110
מרדו, חטאו באוכלם מן הפרי האסור, ורק בכך יכולים היו לעבור לשלב הבא של 
ידיעת טוב ורע, ידיעת המיניות. לעניין שלב זה הכרוך בחטא ולעניין תפיסת הרוע 

לעומת המקור הכוהני ובכלל עי' קנוהל שם, עמ'  Jבעולם ביחס לאלוהות במקור 
), עמ' 50עוד על היות הידיעה המינית כחלק מתכונות ה' עי' גורדיס (לעיל, הע' . 39- 9

131.  

יאירה אמית, "'נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם' על מהימנות המספר והדוברים  111
ב: מחקרים אור ליעקבסיפור המקראי", בתוך: יאיר הופמן ופרנק פולק (עורכים), 

, ירושלים: מוסד במקרא ובמגילות מדבר יהודה לזכרו של יעקב שלום ליכט
  .52-53ביאליק, תשנ"ז, עמ' 

  .18, הע' 52), עמ' 111אמית (לעיל, הע'  112

  .27עמ'  ),93קנוהל (לעיל, הע'  113

 .32), עמ' 93עי' במסקנתו הדומה של קנוהל (לעיל, הע'  114

  .27- 24), עמ' 93(לעיל, הע' קנוהל  115
 , ועי' על כך בהמשך הדברים.25),  עמ' 93קנוהל (לעיל, הע'  116
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אל זה, מתקופתו של משה, הוא מסתורי, בניגוד לאל בבריאה  117למשה.

בתיאורים אנתרופומורפיים שהוא בעל יחסים אישיים ואינטימיים  המתואר

עם האנושות. בתקופתו של משה ניתנים חוקים אשר מגולמת בהם 

האינטואיציה שקדושתו של האל מנוגדת מעצם הווייתה למיניותו של 

   118האדם.

שתי תפיסות האלוהות הללו של המקורות הכוהניים משתקפות כמדומה 

רודולף אוטו את הקדושה האלוהית כ'נומינוזי'; הביטוי  יפה גם בהגדרתו של

אל  -שטבע אוטו כמבטא צירוף מיוחד של תחושת אהבה וקרבה מצד אחד 

  119מול תחושת היראה מול הגודל, המסתורין והבלתי נתפס מן הצד השני.

 ניתן לומר אם כן, שלפי קנוהל המקרא מכיל שתי תפיסות שונות ביחס

בטאת גישה התפיסה השנייה מבין האל למיניות;  מפרידהלמיניות. האחת, 

חיובית למיניות ורואה את המיניות כמוכלת בתכונות האל הנאצלות על בני 

   האדם.

בדומה לשתי תפיסות המיניות במקרא קיימות גם שתי פרדיגמות לאוהל 

מועד המשקפות גישות שונות כלפי מקומו של האל וטבעה של מערכת 

-יא; במדבר יא-אוהל מועד החיצון בשמות לג, ז היחסים של האל עם העם.

 120כב.- יב, לעומת אוהל מועד הכוהני המתואר בבמדבר ב, יז; שמות כה, ח

מדובר בשתי תפיסות באשר למשכנו של האל, קרבתו לאדם והמפגש ביניהם. 

שתי תבניות שונות אלו של אוהל מועד, משקפות לדעתי תפיסות שונות 

ל. תפיסות אלו הן גם התפיסות המונחות באשר לקרבה לאל ועבודת הא

  ביסוד יחסו של המקרא למיניות.

  אוהל מועד המתואר בספר שמות בפרק לג ממוקם מחוץ למחנה:

                                                

), 93על ההבדל בשם ה' והאפיונים השונים הנגזרים ממנו עי' קנוהל (לעיל, הע'  117
  .193), עמ' *107אט (לעיל, הע' יו; 123-125), עמ' 107מור (לעיל, הע' -; דה25עמ' 

  .25-27), עמ' 93שמות יט, טו; שמואל א כ, כו; שם כא, ה. קנוהל (לעיל, הע'  118

 .51- 10), עמ' 78אוטו (לעיל, הע'  119

, מבחין בין שתי הפרדיגמות ומאפיין כל אחת 121-130), עמ' 93קנוהל (לעיל, הע'  120
  .121הע'  להלן, מהן. ועי'
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ּוֹמֶׁשה ִיַּקח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן 

ֶאל ֹאֶהל יֵֵצא  ה'ַהַּמֲחֶנה ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָהָיה ָּכל ְמַבֵּקׁש 

  .מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

  שמות לג, ז

על האדם הרוצה להתקרב לאל לצאת אל מחוץ למחנה, אל אוהל מועד, שם 

נעשית עבודת האל. תפיסה זו תהא דומה לתפיסת המיניות השלילית 

המצווה על הרוצה להגיע לבית המקדש לעשות זאת רק לאחר שחלף זמן 

נה, כמו המיניות, לדעתי, מסמלים שניהם את טומאתו מן המיניות. המח

החיים הארציים, היומיומיים של האדם. גישה זו המדגישה את 

מה גבול ברור של האל, ממקמת את האל גבוה בשמיים ושֹ  תהטרנסנדנטיו

בין האל השוכן במרומים לבין האדם על פני האדמה; על פיה על האדם 

  להתנתק מחייו הארציים כדי לעבוד את האל.

  לעומת זאת, באוהל מועד הכוהני, האוהל ממוקם במרכז המחנה:

ְוָנַסע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים ְּבתֹו ַהַּמֲחֹנת ַּכֲאֶׁשר ַיֲחנּו ֵּכן 

  .ִיָּסעּו ִאיׁש ַעל ָידֹו ְלִדְגֵליֶהם

  במדבר ב, יז

יתה באופן קבוע בתוך המחנה, בין בני מפסוק זה עולה שנוכחות האל ה

ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש גישה זו באה לידי ביטוי עז באמירת ה' למשה: " האדם.

, ח). קנוהל מסביר שלפי התפיסה הכוהנית שמות כה" (ְּבתוָֹכםְוָׁשַכְנִּתי 

נוכחותו התמידית של האל בקרב בני האדם היא המאפשרת לאדם להגיע 

תוך תפיסה זו מדגישה את האימננטיות של האל ב 121לפסגת חייו הדתיים.

ונראה שיחסים אלו המתארים אינטימיות בין האל לעדה דומים  122העדה;

למצב הקרוב שמתאר קנוהל את היחסים בין האל לברואיו בסיפור הבריאה 

   123הכוהני.

שיש כאן תיאור של הימצאות האל בתוך חיי המעשה של העם.  לומרניתן 

תוך נוכחותו הקבועה של האל בקרב העם מאפשרת לאדם לעבוד את האל 
                                                

ני על אף שאוהל מועד ממוקם יש לציין כי לפי התיאור של קנוהל במודל הכוה 121
במרכז המחנה, אין נגישות לכל אדם להיכנס אליו. בעוד שבמודל אוהל מועד 

  החיצון אף שמקומו מחוץ למחנה, כל אדם המעוניין יכול להגיע אליו (שמות לג, ז).
 .122), עמ' 93קנוהל (לעיל, הע'  122

כז, הרעיון שהאדם נברא בצלמו של האל. האנשה זו מציעה - א, כובראשית  123
 .25-27), עמ' 93קרבה וקשר אינטימי בין האל לבני האדם. עי' קנוהל (לעיל, הע' 
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כדי חייו ועשייתו בעולם הזה. המיניות, כאמור, היא חלק מן הארציות, ועל 

  כן יהיה נכון להניח שתפיסת המיניות לא תהא שלילית לפי גישה זו.

  

        הספרות ההלניסטיתהספרות ההלניסטיתהספרות ההלניסטיתהספרות ההלניסטית ....4.14.14.14.1

הלניסטית באשר לרעיון זה -נבחן כעת את התייחסותה של הספרות היהודית

מעלה שהוא  'נגד אפיון'תתיהו של קדושה ומיניות. עיון בספרו של יוסף בן מ

בוחר בגישה הרואה את המיניות כמטמאת. כך הוא טוען בפרק העוסק 

  בחוקי הנישואים וגידול צאצאים:

ומה הם חוקי הנישואין [שלנו]? התורה מכירה רק צורת 

התייחדות אחת המתקיימת לפי הטבע בין גבר לאשתו, 

ה [התורה] ואשר נועדה להביא ילדים [לעולם]... ועוד ציוות

לגדל את כל הצאצאים [הנולדים], והיא אסרה על נשים 

להפיל את עובריהן ולהשחיתם, כי אם תתגלה אישה 

[העושה כן] הריהי בגדר רוצחת בנים, שהרי הכריתה נפש 

חיה והפחיתה את הדור. מסיבה זו, למשל, אם מישהו 

מזהם במקרה את יצועו, גם אז לא ייחשב לטהור. [הן 

ה עוד כי] גם לאחר התייחדות כשרה, על התורה ציוות

הבעל ואשתו לרחוץ עצמם, כי בכך כאילו יצא חלק 

מהנשמה ועבר לארץ אחרת, שהרי הנשמה סובלת יסורים 

גם כאשר היא צמודה לגוף וגם כאשר היא נפרדת ממנו 

מחדש בזמן המוות. זוהי, אפוא, הסיבה [שהתורה] ציוותה 

  על טהרה בכל המקרים הללו.

  124פלאוויוס, נגד אפיון, ספר שני, כד יוספוס

 יםמגונ -  הולדה התייחדות או משכב שמטרתם אינהלפי יוספוס פלאוויוס 

חששו של פלאוויוס הוא מפני הוצאת שכבת זרע שאינה  125מן התורה.

                                                

, מהדורת אריה כשר, כרך ראשון, ירושלים: מרכז נגד אפיוןיוספוס פלאוויוס,  124
 ר לתולדות ישראל, תשנ"ז, עמ' סג.זלמן שז

, 199, הע' 485), כרך שני, עמ' 124(לעיל, הע'  נגד אפיוןעי' הערותיו של כשר,  125
המפרש את הדברים כהתנגדות לנהגים המיניים בחברה ההלניסטית והרומית. כשר 

כוון למשכבים האסורים המופיעים טוען שיוספוס משתמש בשפת התורה ומת
בויקרא יח: משכב זכר, משכב בהמה, גילוי עריות, משכב עם נידה. כשר טוען כי 
רעיון זה של יוספוס באשר למשכב לשם הולדה כנראה מבוסס על רעיון דומה של 
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יוספוס אוחז כנראה בדרך הפרשנות הדומה לזו שהוצגה בשם  126.מולידה

. דבריו של יוספוס מעידים שהוא וונהם, הרואה בנוזלי המיניות נוזלי חיים

מקשר בין שכבת זרע לטומאה: "אם מישהו מזהם במקרה את יצועו, גם אז 

כך בהמשך דבריו לעניין הטהרה הנדרשת לאחר משכב  127לא ייחשב לטהור",

היא לפי  מין-יחסימיני, ממש כמו בחוקי התורה. אם כן, התייחסותו ל

  הגישה התופסת את יחסי המין כמטמאים.

  

        פצלות הגישותפצלות הגישותפצלות הגישותפצלות הגישותהתהתהתהת ....4.24.24.24.2

הצעתי לומר שהפיצול בגישות קנוהל  כאמור לעיל, על בסיס פרשנותו של

שבמקרא הצמיח שתי תפיסות פרשניות שונות: ספרות חז"ל והספרות 

   128הנוצרית הקדומה.

 כידוע, בברית החדשה ובכתבי אבות הכנסייה מוצגת העמדה המצדדת

דרך  129והישגים דתיים.ברווקות כדרך להשגת דרגה גבוהה יותר של רוחניות 

החיים האידיאלית היא ההימנעות ממיניות, הימנעות זו לפי תפיסתם 

מביאה לרוח הקודש ולקרבה לאל. תפיסה זאת ניתן אולי לזהות כבר 

בדברים המושמים בפיו של ישו המסביר לתלמידיו שאנשים נבחרים אשר 

ת (מתי מקדישים עצמם לעבודת האל מקבלים על עצמם הינזרות מן המיניו

                                                                                                          

 ג,כתבים, כרך  ,פילון האלכסנדרוני( 33-36, ג, 'על החוקים לפרטיהם'פילון בספרו 
ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית הישראלית  נטף,-אלמהדורת דני

 ,פילון האלכסנדרוני(, 102, 'על שהרע נוהג לארוב לטוב'; )94- 93, עמ' 2000למדעים, 
, האלכסנדרוניפילון ( 28', א, על חיי משה'; )258, עמ' ]69לעיל, הע' [ כתבים, כרך ד

  . )218, עמ' ]69לעיל, הע' [א כרך 

  . 199, הע' 486), כרך ב, עמ' 124פלאוויוס (לעיל, הע'  126
  .124, עי' לעיל, הע' יוספוס פלאוויוס, נגד אפיון, ספר שני, כד (כשר, עמ' סג) 127
 אסייג שוב ואומר, כאמור, שאין כמובן להתייחס לספרות חז"ל כמקשה אחת, 128

אלא לציין בזהירות וברגישות את הרבדים השונים והקולות המגוונים העולים 
בספרות זו. כך גם לגבי הספרות הנוצרית. יחד עם זאת, ניתן לאפיין באופן גס את 

בין התפיסות בספרות חז"ל אל מול התפיסות העולות בספרות השונות המהותית 
), עמ' 22הנוצרית הקדומה באשר לשאלת המיניות והקדושה. עי' ביאל (לעיל, הע' 

  .דּה, והכתוב לצִ 65. עי' לעיל, הע' 51

 אף שהיו שנאבקו במגמות אלו, הדעה השלטת בכנסייה הנוצרית היתה לרוב 129
: הנישואים זכר ונקבה בראםשהרווקות נעלה מן הנישואים. עי' עדיאל שרמר, 
, ירושלים: מרכז זלמן שזר, בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד

ואילך,  51שם, עמ'  . כן עי'106, והביבליוגרפיה המצוינת שם, בהע' 61תשס"ד, עמ' 
  נוצרי בנושא זה בתקופת חז"ל.-הפולמוס היהודי אודות
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): "יש סריסים אשר עשו עצמם לסריסים למען מלכות שמים. מי 12- 11יט, 

שביכלתו לקבל, שיקבל". ובוודאי שהם מנוסחים בצורה בהירה למדי בדבריו 

מנע יכדי לה אך ורקהנחרצים של פאולוס, המלמדים שהנישואים הותרו 

  מהזנות, אך בעלי דרגה גבוהה יותר ראוי שישאפו לחיי פרישות:

אך ענין מה שכתבתם אלי: 'טוב לו לאיש להמנע מאשה' ל

כל איש ישא לו אשה וכל אשה יהיה לה  - שום הזנותמ

מי יתן וכל האנשים יהיו כמוני, אלא שלכל אחד .. בעל.

  מתנתו שלו מאת האלהים, זה בכה וזה בכה. 

ואל הפנויים והאלמנות אמר: כדאי להם להשאר כמוני 

  .שיתחתנו - 130ת יצרםאבל אם אינם יכולים לכבש א

  9- 1האגרת הראשונה אל הקורינתים ז 

ידי אב כנסייה, מן המאה השנייה -רעיון זה מובע בצורה מפורשת גם על

  131:ַאֵּתַנגֹוַרסלספה"נ, 

תמצאו רבים בינינו, הן נשים הן גברים, המגיעים עד גיל 

מבוגר לא נשואים, בתקווה לחיות בקשר קרוב יותר לאל. 

פרישות ובמצב של 'סריסות' מקרבת את [כי] ההישארות ב

  האדם לאל.

  31132אתנגורס, פנייה לנוצרים ג, 

  הקשר הקרוב לאל מתבטא בבחירה בפרישות.

עמיד , ה18-ה הרביעית לספה"נ, בדרשתו היה מהמאיאפרהט, אב כנס

כאן  133רבניות.שנחשבו ל ויכוח זה כפולמוס חד בין התפיסות הנוצריות לאלו

                                                

  .57), עמ' 129עי' התרגום אצל שרמר (לעיל, הע'  להינזר מן המיניות, 130
הגנה על הנצרות אשר מוען לקיסרים -נוצרי מאתונה, חיבר כתב אפולוגטיקן 131

את  ובו הוא ביקש רשות לעריכת הפולחן הנוצרי. הוא הכחיש הרומית באימפריה
מין עם קרובי משפחה -ומקיימים יחסי םהעלילות על פיהן הנוצרים אתיאיסטי

 Leslie W. Barnard, Athenagoras: A Study inלצורכי פולחנם. ועי' בהרחבה 

Second Century Christian Apologetic, Paris: Beauchesne, 1972 'לחיבור עי .
http://www.newadvent.org/fathers/0205.htm .  

132 Miroslav Marcovich (ed.), Athenagoras Legatio Pro Christianis, 

Berlin-New York: Walter De Gruyter, 1990, p. 105 נעזרתי בתרגום מתוך ;
. תודתי נתונה לפרופ' דניאל שפרבר שהקדיש מזמנו 61), עמ' 129(לעיל, הע'  שרמר

  פה קטע זה.-לתרגם עבורי בעל
 .12, עמ' 18-עי' לעיל הציטוט מתוך דרשתו ה 133
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בפיצול החריף בין התפיסה הרבנית, הרואה את  עותימשמאנו נוכחים באופן 

 134היהודים כקדושים יותר על כך שהם מחייבים את הנישואים וחיי המין;

 –זאת לעומת התפיסה הנוצרית הרואה בקשר שבין קדושה ומיניות 

   135טומאה.

מעניין לציין שבימי הביניים, גם פרשנים ופוסקים יהודים אימצו את 

כלפי המיניות, ממש כפי שעשתה הנצרות הקדומה  הגישה השלילית במקרא

 כתבזאת בניגוד לתפיסה הכללית הרווחת בספרות חז"ל. כך למשל  -

  ), אף שסביבתו אינה נוצרית אלא מוסלמית:1138-1204הרמב"ם (

התשמיש איני צריך לומר בו נוסף על מה שאמרתי בפירוש 

 אבות ממה שבא בתורתנו הטהורה מתיעוב דבר זה וִאסור

  הזכרתו או השיחה בו כלל.

  136רמב"ם, מורה נבוכים, חלק ג, פ"ח

 -יתה כנראה גישה קיצונית של דחייה כללית כלפי המיניות לרמב"ם ה

  137מתועבים. - ואפילו עד כדי כך שלדבריו הרהור או שיחה בעניין זה 

  מתבטא בצורה דומה: )1194-1270"ן (הרמב 

                                                

".  טיעונו ית והקדושההפרישות המינשמה של הדרשה הוא: "נגד היהודים על  134
של היהודי אל הנוצרי הוא בכך שהנוצרים אינם נושאים נשים. למרות שהיהודי 
מדבר על הולדה, הרי הולדת הילדים כרוכה במעשה המיני. ועוד, הטיעון על 

 ,Naomi Koltun-Frommההולדה מופיע רק בחלקה השני של אמירתו. ועי' 

“Sexuality and Holiness: Semitic Christian and Jewish 

Conceptualizations of Sexual Behavior”, Vigiliae Christianae (Ejournal) 

54, p.375 '272 ), עמ'137; ועי' בויארין (לעיל, הע' 62), עמ' 129; שרמר (לעיל, הע ,
  .43הע' 

תפיסתו זו של אפרהט בולטת במיוחד בדרך הניסוח שבה מוצגים טיעוניו של  135
  היהודי.

דוד קאפח, ירושלים: מוסד הרב קוק,  יוסף , מהדורתמורה הנבוכיםרמב"ם,  136
תשל"ז, עמ' רפח; ובאשר לרמז לדברי הרמב"ם בהקדמה לפירושו למסכת אבות 

דוד יוסף , תרגום והערות: ו משה בן מימוןמשנה עם פירוש רבינפ"א, מ"ה, עי' 
  קאפח, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ה, עמ' תיא.

, מהדורת מורה נבוכיםהגישה האריסטוטלית. עי' ן הרמב"ם הושפע בעניין זה מ 137
 –כפי שאמרנו  –ם אשר אד-: "כי יש בין האנשים בני443), עמ' 136שורץ (לעיל, הע' 

כל דחפי החומר בעיניהם חרפה, רע וחסרונות הכרחיים, ובמיוחד חוש המישוש 
ובגללו אנו מתאווים לאכילה, שתייה  –כפי שציין אריסטו  –שהוא חרפה לנו 

ומשגל. כי ראוי למעט בזאת ככל האפשר, לעשותו בהסתר ולהצטער על עשייתו, 
ברים עליו ולא להתקבץ לשם עשיית דברים להימנע מלדבר על כך, לא להרחיב ד

), עמ' רפז. עוד בדבר תפיסתו 136אלה"; מורה נבוכים, מהדורת קאפח (לעיל, הע' 
  .65-66), עמ' 12הע' המינית של הרמב"ם עי' הדיון בספרו של בויארין (לעיל, 
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תי לקיום ודע כי המשגל דבר מרוחק ונמאס בתורה, זול

המין. ואשר לא יולד ממנו הוא אסור. וכן אשר איננו טוב 

  בקיום ולא יצלח בו תאסור אותו התורה.

  138רמב"ן, פירושי התורה, ויקרא יח, ו

הרמב"ן, בדמיון מפתיע למה שראינו בקטע שצוטט לעיל בשם יוספוס 

רק על מנת להוליד. כל פעילות  מין- יחסיפלאוויוס, קובע שהתורה סובלת 

ברור שתפיסה שכזו של  139ינית שאינה לשם פרייה ורבייה היא מאוסה.מ

במין "רע הכרחי" אשר דחיית המיניות שמוצגת כאן בשם הרמב"ן רואה 

כן סולדת מכל פעילות -ועל - נחוץ להמשך קיום החיים, היא שוללת אותו 

   .ההחורגת מעבר ליחסים המכוונים לתכלית הרביי

  

                                                

, מהדורת שעוועל, כרך ב, ירושלים: פירושי התורה לרבינו משה בן נחמן (רמב"ן) 138
 מוסד הרב קוק, תש"ך, עמ' קא.

), עמ' קכ, לויקרא יט, יט, המסביר את 138עי' פירושו של הרמב"ן (לעיל, הע'  139
 ים.העניין בהקשר של איסור כלאי בעלי חי
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  את המחקרשתי תיאוריות מטריה המלוות  .5

מבנה  הצגתמטרות המחקר, דרכו והקורפוס המשמש בו, ולפני  הצגתלפני 

העבודה, הייתי רוצה לדון בשתי תיאוריות שילוו את הדיונים במחקר זה. 

והשנייה מתחום  ה של הדתתחום הסוציולוגימשתי התיאוריות, האחת 

שעולות , יבהירו, יעשירו ויקנו אפשרות לפירוש עמוק לתפיסות ההפילוסופי

. שני ההוגים עליהם מבוססות התיאוריות הם: שיוצגו בעבודה מן הטקסטים

   מקס ובר ומרטין מרדכי בובר.

הבודק טקסטים  , מחקרמחקר זה הינו תלמודי קלאסיאמנם עיקרו של 

תלמודיים בעזרת כלי הפרשנות המסורתית, פילולוגיה וההשוואה 

שפעות גומלין וחלחול התרבותית ההיסטורית הקלאסית שמטרתה לבדוק ה

של נהגים ומשמעויות מתרבויות קרובות בסביבה ובזמן. יחד עם זאת, מחקר 

מחקרים  בתיאוריות מן השדה המחקרי הסוציולוגי והפילוסופי. רזה ייעז

תלמודיים הנעזרים בשיטות מחקר משטחים נוספים כבר ידועים בעולם 

  ועבודה זו כאמור מצטרפת אף היא אליהם. 140,המחקר

 

        שיטתו של וברשיטתו של וברשיטתו של וברשיטתו של ובר ....5.15.15.15.1

ובר  141ובר היה בין שאר עיסוקיו סוציולוג שעסק גם בחקר הדתות. מקס

שהאלוהות היא חלק  -מבחין בין שתי תפיסות דתיות: התפיסה האימננטית 

לפיה האלוהות נפרדת מן  - מן העולם. לעומת התפיסה הטרנסצנדנטית 

 142העולם הזה.

                                                

  .11עי' לעיל, הע'  140

כלכלן וסוציולוג גרמני. ובר הניח שהדת משפיעה על  –) 1864-1920ובר ( מקס 141
התנהלותה הכלכלית של חברה, וקבע מתוך הרציונאליזם הדתי של הזרם 

לאדם הדתי הפרוטסטאנטי והזרם הקאלוויניסטי שתנועת הרפורמאציה נתנה 
אידאל חדש לפעול בתוך העולם הארצי ולא מחוצה לו. את הקשר בין הדת ובין 
ההתפתחות הסוציולוגית והכלכלית בדק ובר בכמה מחקרים על דתות 

 :Talcott Parsons, “Introduction”, in אוניברסאליות, אחת מהן היא היהדות. עי'

Max Weber, The Sociology of Religion, London: Methuen & Co Ltd, 

1956, p.xix-lxvii.  :עוד על חייו של ובר עי' בהרחבהFritz Ringer, Max Weber: 

An Intellectual Biography, Chicago & London: The University of 

Chicago Press, 2004; Joachim Radkau, Max Weber: A Biography, 

Cambridge: Polity Press, 2009.  

  . xlvi ), עמ' 141, הע' לעילרסונס (עי' פ 142
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 ניצבות 143הגאולה לפי התיאוריה של ובר, בפני האדם הדתי המחפש אחר

ידי מילוטו שלו מן -הפרדת הדת מן העולם הזה עלהאחת, שתי דרכים: 

הדרך הקונפליקטים הנוצרים במפגש שבין הדת לחיים המעשיים בעולם; 

ידי התאמת ההתנהלות -הבאת הדת לתוך העולם הזה על האחרת היא

לדרישותיה של האתיקה הדתית בתוך ההתרחשויות הקונקרטיות בעולם. 

דת   144.'ארצית- דת תוךארצית' ו- ו נכנה בהתאמה: 'דת חוץי תפיסות אלשת

העולם הזה, אשר הוא ַהְבלי דורשת מהאדם המאמין לעזוב את  ארצית-חוץ

מחשיבם כמפריעים לו בהשגת האל. עליו לפרוש מכל הקשור לעולם הזה 

מקום מבודד באין מפריע. מודל דתי זה של תוך ולנסות למצוא את האל מ

המיניות מייצגת את ק בבריחה מהתמודדות עם החיים בעולם הזה. ובר עוס

לפיכך, לפי מודל זה, על עובד האל יהיה לעזוב  145הארציות, את העולם הזה.

כל עניין ארצי, ובתוך כך להתרחק מן המיניות, על מנת להתחבר לקדושה. 

 ארצית'- ה'דת החוץ 146במונחים נוצריים, יש כאן דרישה של "שליטה" בבשר.

רשת מן המאמין ועובד האל התעלמות מוחלטת מגופו ומצרכיו והקדשה דו

                                                

 החיפוש אחר הגאולה אצל ובר, לפי פרשנותו של פרסונס, זהו הניסיון לפתור את 143
), עמ' 141פרסונס (לעיל, הע' המתח שנוצר בין העולם הזה ובין טבעה של הדת, עי' 

xlix.   
י להשתמש במושגים אלו משום שהמונח "ארצי" מייצג בעיני את העולם בחרת 144

, עי' ניסן רובין, 'עולמית-דת חוץ'ו 'עולמית-דת תוך'הזה. רובין מכנה רעיונות אלו 
, 1997אביב: הקיבוץ המאוחד, -, תלקץ החיים: טקסי קבורה ואבל במקורות חז"ל

, מכנה זאת "סגפנות 31), עמ' 151. קוסמן (תשס"ח) (להלן, הע' 125, הע' 83עמ' 
 Maxבספרו שבתוך העולם" לעומת "סגפנות הדוחה את העולם". יש לציין שובר 

Weber, The Sociology of Religion, London: Methuen & Co Ltd, 1956, pp. 

ארצי, -הסגפן התוךאמנם מבדיל בין ארבעה סוגים של אנשים:  ,166-183
ארצי. אך ההבדלים -ארצי והמיסטיקן החוץ- ארצי, הסגפן החוץ-המיסטיקן התוך

- דת החוץ'למיסטיקן אינם רלוונטיים לעניינו, לכן התרכזתי בעבודה זו בבין הסגפן 
 - ו inner-worldlyבלבד. ובר (שם), נוקט במונחים:  'ארצית-דת התוך'וה 'ארצית

other-worldlyוספת עי'; להרחבה  נMax Weber, “The Social Psychology of 

World Religions”, In: H. H. Gerth and C. Wright Mills (eds.), From Max 

Weber: Essays in Sociology, London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 

1967, pp. 267-301 .  
 דת'הן ב 'ציתאר-דת התוךחס למיניות הוא לא יחס ישיר הן ב'יש לציין שהי 145

  . המיניות אינה המרכז, אלא סעיף בתוך התשוקה המניעה את העולם.'ארצית-החוץ

   .lii), עמ' 141פרסונס (לעיל, הע'  146
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מכנה את הניסיון להתקרבות שֶובר הגאולה, כפי  147טוטאלית שלו לאמונתו.

  ארצית, איננה מכילה הפרעות מכל סוג. - לאל בתפיסה החוץ

מאפשרת לאדם  148תופסת את האלוהות כחלק מן העולם. ארצית- דת תוך

ה על כל היבטיו ולעבוד את האל בתוך העולם. הוא לחיות את חיי העולם הז

חי חיים מלאים: משפחתיים, כלכליים, פוליטיים וחברתיים, ומנסה להביא 

לחייו את אמונתו. אחד מן הדברים אליהם מתייחס ובר הוא תיקון העולם 

יפעל  'ארצית-דת התוךאת האל לעולם והימצאות האל בו. ב'הנעשה תוך הב

ובר מביא  149העולם הזה לשינויו ולעיצובו כרצון האל. האדם עובד האל בתוך

את יומו של המיסטיקן העובד כל היום ובערב מחפש את האיחוד עם  לדוגמא

 -על המאמין הדבק באל על פי מודל זה מוטלת משימה גדולה  150האל.

- התמודדות עם החיים הגשמיים, עם ההתרחשויות הקונקרטיות של היום

בארוטיקה וביחסי המין חלק מן החיים שבהם יום. במודל זה יש לראות 

החיים ן לק מאף תתקיים כחהיא חלק מהחיים, שהוא משתתף. המיניות 

  יוצא מכך שבמודל זה מיניות אינה סותרת קדושה.הדתיים. 

 ארצית', לפי פרשנותו של קוסמן, מזינה את התפיסה שנתינה- 'דת תוך

אמפתיה עמוקה לזולת בחיי הדת. הנתינה נובעת מתוך  היא עניין מרכזי

ולמצבו בתוך העולם, ומן השאיפה לשפר את העולם ולתקנו לטובת 

 . דת תוך ארצית אינה דוגלת בהענקתהברואים, ללא ניסיון לשחררם ממנו

לבטל  ולא מנסהבמנותק מן החיים המעשיים,  בעולם הזה צפיהיכולת 

ומת ממשות וחסרי חשיבות. לעאירועים של החיים הקונקרטיים כחסרי 

מזינה תפיסה של הזנחת חשיבות האדם וחייו בעולם  'ארצית-דת חוץזאת, '

  151הזה.

                                                

"פרושים" אשר תפסו את האל ה ל, מייחס עמדה דומ53), עמ' 68בער (לעיל, הע'  147
-הפיתגאגורית- כפרוש מן העולם הזה. תפיסה זו קרובה לדידו לתורה האורפית

הפלאטונית שלפיה שואף האדם לפרוש מן העולם הזה ולמצוא את הדרך אל העולם 
 שלמעלה.

  .xlvi), עמ' 141פרסונס (לעיל, הע'  148

לפי  רעיון זה,. הדרך המודרנית לניסוח 45), עמ' 153לעיל, הע' ) (1920עי' ובר ( 149
  , היא הפרדת הדת מן המדינה.liii), עמ' 141פרסונס (לעיל, הע' 

, מדבר על המיסטיקן הקלוויניסטי שהתפתח 176), עמ' 144(לעיל, הע'  )1956( ובר 150
  בנצרות.

אביב: ספריית -, תלנשיות בעולמו הרוחני של הסיפור התלמודיאדמיאל קוסמן,  151
; ועי' הנ"ל, "בין ציות 31חיים והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשס"ח, עמ' -הילל בן
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ובר מתאר שככל שבני האדם נאחזו בסגפנות, בפרישות (למשל: הנזיר 

ובר המלך לפי  יותר ויותר אל מחוץ לחיי המעשה. דרךהנוצרי), כך הם נדחקו 

כות בחיי לז , בדרך זו ניתןהיא התעלות מוסרית תוך מפגש עם הארצי

והוא תופס את , ובעיני קדושה אמיתיים. אלטרנטיבה זו חשובה מאוד

  152אלטרנטיבה זו.היהדות כמייצגת הטובה ביותר ל

דת פיינה תפיסה של 'לפי ובר, את הנצרות בתחילת דרכה אלעומת זאת, 

. היא הטיפה למאמינים לפרוש מן העולם, להתבודד ולהתנזר מן 'ארצית-חוץ

  153הצרכים הגופניים.

                                                                                                          

יח (תשס"ב),  מחקרי משפט הלב' הלכה,מגיה ודיאלוג",-מן-הבא-לחוק לבין 'מעשה
 .ננות בתיאוריה של בוברמתוך התבו של נתינהוסק ברעיון ע, ש235עמ' 

. על תפיסות אלו כתפיסות קיצוניות אשר אליה lii), עמ' 141פרסונס (לעיל, הע'  152
 מגיע המאמין מתוך משבר, ועל חיי העולם הזה כמובילים לחיי העולם הבא

), עמ' 52. פראד (לעיל, הע' 77), עמ' 144בתפיסות השונות, עי' רובין (לעיל, הע' 
- בדת תוך'ו 'ארצית-דת חוץ', מפנה לחומר קריאה נוסף העוסק ב9, הע' 278-279

 :Max Weber, Ancient Judaism, Illinoisליהדות; ועי'  והקשר שלהן 'ארצית

The Free Press, 1952, pp. 403-410) 246), עמ' 144) (לעיל, הע' 1956, ובר ,
256-258.  

(לעיל, הע'  במבוא פרסונס פרשנותו של ארצית, עי'-סגפנות החוץבמדובר בייחוד  153
מאז השתנו פני הדת הנוצרית. לאחר זמן נטלה ש ובר מסייג וטוען. lii), עמ' 141

יום תוך עיצובם לחיים -עליה הנצרות, לפי השיטה הקלוויניסטית, לחיות את היום
נדרש לחיות חיים  עדיין המאמין שינוי זהעם יחד רציונאליים בתוך העולם, 

האתיקה ובר,  מקסם אחר תענוגות העולם. בספר נוסף מוקפדים שלא נוהי
, 58-59, ועמ' 75, עמ' 1920אביב: עם עובד, -, תלהפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם

שהקלוויניזם הוסיף לנצרות במרוצת התפתחותו יסוד  מופיעה טענה דומה של ובר
 חיובי: הרעיון שאדם צריך להוכיח את אמונתו בעבודתו הארצית. הקלוויניזם

 של האנשים הקדושים,החליף בעזרת האתיקה את האריסטוקרטיה הרוחנית 
באריסטוקרטיה רוחנית של קדושים  ,הנזירים שעד כה פעלו מחוץ לעולם או מעליו

הפועלים בתוך העולם. ובר אף הגדיר את הניגוד בין דת המעוגנת בחברה, שאותה 
. עי' יואב אלשטיין, חברתית שאותה כינה אקסטאטית-, ובין דת טרנסֶאתיתכינה 

, הע' 106, עמ' 1998אילן, -גן: אוניברסיטת בר-, רמתהאקסטאזה והסיפור החסידי
ואילך. הדתות המונותיאיסטיות הן  108עוד על ההבדל ביניהן עי' שם, עמ'  .42

, ואילו דתות המזרח הרחוק ֶאתיות –דתות סודרות חברה, או כפי שהגדירן ובר 
זהו הכינוי המדויק בכתבי  –סטית (ה'אקסמפלארית' מאפיינות את סוג הדת האק

ובר). ובר גם מאפיין את סוגי המנהיגים בשני מודלים דתיים אלו: "המנהיג בדת 
צפייה ולא -האתית הוא איש מורם מעם ואין בידי העם לחקותו. הוא מהווה מוקד

 מודל העתקה והוא נחשב מכשיר בידי האל. לעומתו המנהיג בדת האקסטאטית הוא
מודל לחיקוי והוא עצמו נחשב לכלי טרנספרנטי [העברה ומסירה] של האל" 

). לפיכך, יהיה מעניין לגלות בעבודה זו שלפי הגדרה זו של 108(אלשטיין [שם], עמ' 
ובר היהדות היא בעלת מאפיינים של דת אתית, בעוד הנצרות הקדומה היא בעלת 

, ריה הסוציולוגית הקלאסיתהתאומאפיינים של דת אקסטית; ועי' צ'רלס קימן, 
 .97, עמ' 1979אביב: דקל, -תל
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        התפיסה הדיאלוגית של בוברהתפיסה הדיאלוגית של בוברהתפיסה הדיאלוגית של בוברהתפיסה הדיאלוגית של בובר ....5.25.25.25.2

, שייך לאסכולת הפילוסופיה הדיאלוגית, 19- מרטין בובר, הוגה מהמאה ה

מדובר בדיאלוג היוצר ייחוד  זו עוסקת באיחוד,פילוסופיה  154ומזוהה איתה.

מהקשרו,  155מסוים של ה"אחר" עבור ה"אני". ייחוד זה מפקיע את המושא

  וד בין השניים. ויוצר איח 156הופך אותו למיוחד ל"אני",

עוסק בובר בקשר  157בספרו "אני ואתה" שהוא שיא תורתו הדיאלוגית,

קיימים שני הוא מסביר כי  158שבין אדם לזולתו, ומגדיר את היחס ביניהם.

אי יצירתו, והשארתו של הזולת  - מישורים: האחד, יצירת קשר; והשני 

בעזרת שני מיוחד. בובר מגדיר שתי צורות אלו של יחסים -במקום זר ולא

  לז" (בהתאמה). - הדיֵּבר "אני-אתה" ואב- הדיֵּבר "אני-דיבר: אב- אבות

לז" בובר עוסק בזרות, בחוסר הקשר או בחוסר -באב הדיבר "אני

המכונה "לז". ה"אני" נמצא מתייחס  - שבין אדם לאדם אחר  159הזיקה

בקרירות ולעיתים בניכור. האדם  ,ַאּפטיהל"לז" באדישות, בחוסר עניין, ב

אינו קשוב למתרחש בחיים הסובבים אותו, הוא חי בריחוק ובניתוק מן 

האנשים הנחשבים לקרוביו, וכך הוא מתרחק מכל הימצאותה של אהבה 

לז" לא מתאפשר קשר ואיחוד, ה"אני" עסוק -לזולת. באב הדיבר "אני

ב"אגו", הוא הופך את המפגש לכעין מכשיר ואת האחר לאובייקט, ומקווה 

                                                

. על 1), ובמיוחד דבריו הפותחים של נתן רוטנשטרייך בעמ' 161ברגמן (להלן, הע'  154
לז" עי' ברגמן (שם), עמ' -אתה" ועל "אני-, על "אניתבובר והפילוסופיה הדיאלוגי

, האדם הדיאלוגי: תרומתו של מרטין בובר לפילוסופיה; דוד ברזילי, 246-268
  .294- 247ירושלים: מאגנס ומכון ליאו בק, תש"ס, עמ' 

 .158עי' להלן, הע'  155

 .257), עמ' 161ברגמן (להלן, הע'  156

 .246), עמ' 161ברגמן (להלן, הע'  157

הזולת יכול להיות אדם, בעל חיים ואפילו חפץ, וכן המצויים הרוחניים. לענייננו  158
חשוב להדגיש את הקשר שבין אנשים, ובצורה ממוקדת יותר ללמוד מתיאוריה 

ג הנשוי. ה"אחר" שאנו עוסקים בו, לפי צמצום דיאלוגית זו על הקשר שבין בני הזו
, הע' 32), עמ' 151זה, יכול להיות האישה, ועי' על כך קוסמן (תשס"ח) (לעיל, הע' 

51. 

(לעיל,  בסוד שיחהזיקה נוצרת בין אני ל"אתה", עי' בובר "אני ואתה", בתוך:  159
-הגדרתו של אב הדיבר "אני לעניין כאן ואילך. עי' בהמשך הדברים 4), עמ' 86הע' 

  אתה".
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דיבר זה הם - ותם עונג. היחסים הנרקמים באבלהפיק באמצע

   160.םפונקציונאליי

אתה" בובר מדבר על איחוד, על זיקה. גם -הדיבר "אני-לעומת זאת, באב

באב דיבר זה כבקודמו לא הפרטים הם המרכז אלא היחסים והקשר 

ביניהם, העיסוק הוא בזיקה ביניהם, במפגש שלהם, בדיאלוג ביניהם. בובר 

נושי הוא איחוד עם האל, "ובכל מקום שהאדם מצליח לכונן מציין שאיחוד א

ידי מתן - פתיחת הלב אל הזולת על 161אחדות, נברא בשבילו אלוהים".

דיבר זה. האדם חי -תשומת לב לעולמו הפנימי של האחר היא עניינו של אב

את חייו, את חיי העולם, הוא אחראי למעשיו ולבחירותיו, ובה בעת מתחשב 

ים בסביבתו. הוא יוצר קשר של אמפטיה עם האֵחר, אך לא גם בצורכי האנש

אף מולידה יצירה  זולתוהקשר המהותי שקושר ה"אני" עם  162זונח את עצמו.

  עצמית רוחנית שלו עצמו. 

לפי תפיסתו  לז",-היחס בין האדם לאלוהים אינו יכול להיות בחזקת "אני

שיח תמידי. על - ויחס של ד -אתה" -שם קשר של "אניולעולם יהיה  של בובר,

דיבר זה, יאפשר קרבה גדולה לאל, -יום על פי אב- כן הניסיון לחיות חיי יום

שזאת תכונת הקשר אתו: בשעה שאנו באים בקשרי חיים אמיתיים עם אדם, 

אתה" -החיים במודל "אני 163הוא נעשה עבורנו נושא של פגישה עם האלוהות.

להיות  164הם בבחינת חול.לז" ש- הם בבחינת קודש לעומת החיים במודל "אני

   165אדם מאמין לפי בובר הוא להיות אדם דיאלוגי.

                                                

  .24), עמ' 151קוסמן (תשס"ח) (לעיל, הע'  160

, ירושלים: מוסד הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בוברשמואל הוגו ברגמן,  161
. רעיון זה של אחדות היוצרת איחוד עם האל, מופיע עוד 247ביאליק, תשל"ד, עמ' 

קודם בספרו "דניאל", אף הוא שייך לתקופה הדיאלוגית של בובר אך המוקדמת 
 .247- 246יותר, עי' ברגמן (שם), עמ' 

: "יש כאן קורילאציה, או הקפה או חיבוק, אבל 248), עמ' 161ברגמן (לעיל, הע'  162
  בתוך החיבוק הזה נשארים השניים שניים".

 בסוד שיח. כך כותב בובר, "אני ואתה", בתוך: 268), עמ' 161ברגמן (לעיל, הע'  163
: "... דרך כל הנמצא אלינו מציצים אנו בשוליו של האתה 6), עמ' 86(לעיל, הע' 

הנצחי, מכל הנמצא אלינו שומעים אנו את משק ריחופו, בכל אתה ואתה שיח לנו 
  .181עם האתה הנצחי...". על כך שה"אתה הנצחי" הוא כינוי לאל עי' להלן, הע' 

 .286), עמ' 154ברזילי (לעיל, הע'  164

 .294), עמ' 154ברזילי (לעיל, הע'  165
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שותפות האדם לפי בובר חיים דתיים מלאים נעשים בתוך העולם הזה, 

מתוך  כך הציב האל את האדם בתוך העולם, 166.בעולם היא תכלית בריאתו

של  חידושו 167ו.תוכובמתוך העולם תעשה של האדם שעבודתו  האל שרצה

העבודה הרוחנית הגדולה ביותר היא המימוש הדיאלוגי דווקא ש הוא בובר

  ואלה דברי בובר: 168במצבים הארציים הקשים ביותר.

וכאן, בשולי דברים, מצא אותנו דבר זה, שהוא עיקר 

לישראל. לא תרבות היא ולא דת, אלא ההווייה; והיא כלל 

כל ההווייה כולה, ובה אלהים ועולם ואדם; מלחמת האדם 

ים בתוך העולם, פגישת האדם עם האלוהים על האלה

פי אלהים ביד האדם. -בגבול העולם, גאולת העולם על

ומקומה של המלחמה, הפגישה והגאולה הם הם חיי יום 

  חול.

  211169בובר, תעודה ויעוד, ב, עמ' 

 אתה"- הגאולה תלויה במעשי האדם. בובר מביע רעיון שיחסים של "אני

  יביאו גאולה לעולם. 

מאפיין את עולם הידע, עולם הכלים ועולם כ"עולם הלז" ב הרוא בובר

אפשר לחיות, אך חיים אלו של ניכור - הניסיון. אמנם עולם שבלעדיו אי

נחשבים לשלב הנמוך ביותר. מעליו קיים "עולם האתה", זהו עולם הקיים 

                                                

  .276), עמ' 154ברזילי (לעיל, הע'  166

; ציטוט נוסף של קורן (שם), מחדד את הדברים: 188), עמ' 87קורן (לעיל, הע'  167
"...עקרון הנוכחות רווח אצל בובר... שמשמעו נוכחותו של אספקט אלוהי במציאות 
המוחשית. במילים אחרות: כל המציאות רוחשת משמעות אלוהית מכוח הגלום 

שעל ידו הוא יכול להתקשר עם  – 'מפתח האתה' –ה, ובידו של האדם נתון המפתח ב
עולה בנוכחותו במקום  'עולם האתהועם משמעות הקיום כאן ועכשיו... 'אלוהים 

עולמיים, או כפי -על פסילתו של בובר חיים חוץ שבו אין האדם נוטש את העולם".
בסוד , בתוך: 'שאלה שהיחיד נשאלה'ארציים, עי' בובר, -שאנו מכנים זאת כאן חוץ

  .171), עמ' 86(לעיל, הע'  שיח
למימוש העולם הבא שואף ויותר מכך, בובר אף  .190), עמ' 87קורן (לעיל, הע'  168

פני אדם: בחינות באנתרופולוגיה בובר, מרדכי מרטין בתוך העולם הזה, עי' 
ברזילי (לעיל, הע'  ;393- 389, ירושלים: מוסד ביאליק, תשמ"ט, עמ' פילוסופית

  .289-290), עמ' 154
, כרך שני: עם ואולם: מאמרים על ענייני תעודה ויעודמרדכי מרטין בובר,  169

  הספריה הציונית, תשכ"א.השעה, ירושלים: 



  מבוא

 40

לרגע, זהו עולם של חיים מנגד, של אדם מול אדם. עמידה זו מנגד היא שיא 

  170ושיים ואין לה קיום ללא שורשיה ב"אתה הנצחי".החיים האנ

אתה" הוא קשר -דוגמא לקשר של "אנילפי פרשנות לכתבי בובר, 

הנישואים אשר מושתת על חוזה משפטי אך שואב את חיוניותו האמיתית 

הקשר שנרקם בין "אני" ל"אתה" זהו  171מהאהבה ומהמסירות ההדדית.

לז" אינה מחדשת דבר אלא - ניחידוש מעשה בראשית. בעוד שתקשורת של "א

אתה" אינה כרוכה רק באחריות - זיקת "אני 172יוצרת קיפאון של הבריאה.

שיש ל"אני" כלפי ה"אתה" בבחינת חובה מוסרית כלפיו, אלא גם בכיסופים, 

בתשוקה ובכמיהה אליו כממשות החסרה לו מתוך שיודע על קרבתו 

וקה הביאה את בובר קרבה זו בין העיקרון הדיאלוגי לתש 173המוקדמת עמה.

לעסוק במהותה של האהבה, בטבעו של הארוס, ולמקמם ביחס לעיקרון 

הדיאלוגי. בובר עוסק במגע הישיר והאינטימי, כמגע דבק של אהבה, לא 

מדובר ברגש, אלא בממשות חובקת ומאחדת, ולמגע שכזה יכול ה'אחר' 

  174להשיב רק בחיבוק אוהב שמנגד.

  :כתב בובר שיחי- אהבה ליחס הדוהבין על הקשר ש

שיח והאהבה שניים שהם אחד... אין להקיש את - ...אין הדו

שיחיות, הווה -שיחיות. אבל אהבה ללא דו-האהבה לדו

פנים של אמת לאחר, ללא הגעה אליו - אומר: ללא הקבלת

וללא שהייה במחיצתו של האחר, היא האהבה השוהה 

  במחיצתו של עצמו, ושמו של סמאל נקרא אליה.

  130175, עמ' 'שיח-וד'בובר, 

אהבה  בובר מסביר שהאהבה ללא הדיאלוג כמוה כאהבה עצמית, והיא אינה

  כנה לזולת.

                                                

 רבקה הורביץ, "גילויים לתולדות התהוות הספר 'אני ואתה' של מרטין בובר", 170
 .183כרך חמישי (תשל"ו), עמ'  ,דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 .183), עמ' 170הורביץ (להלן, הע'  171

 .266-267), עמ' 161הע' ברגמן (לעיל,  172

, וההפניות הביבליוגרפיות לכתבי בובר 268), עמ' 87עי' קורן (לעיל, הע'  173
  .1הרשומות שם, בהע' 

 .268-271), עמ' 87קורן (לעיל, הע'  174

 ).86(לעיל, הע'  בסוד שיחבובר,  175
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אם כן, לאור האמור לעיל נתמקד במקרה שמעניין אותנו הדיאלוג כמגע 

בין איש לאשתו מתוך התחשבות והקשבה של ממש, כאשר כל אחד מפנה 

קיבא: "איש ואשה זכו כמאמרו של ר' ע 176השכינה, שורהמקום ל'אחר', שם 

 178האתה". וביןהאני  ביןלפי בובר, האהבה "שרויה  177שכינה ביניהם". –

 הזדמנות בה נפגשים בני הזוג ללא המטענים, ללא החוויות והמשקעים

המפריעים את ההקשבה לאחר, מפגש בו כל צד מפנה מקום אמיתי וחווייתי 

שבה עמוקה זו הק 179להקשבת אמת לנראטיב השונה של האחר הניצב מולו.

היא המייצרת את משכנה של השכינה בין השניים: "רק אם שניים אומרים 

זה לזה 'אתה האיש' בכל נפשם ומאודם, זוכים שתהא שכינת ההוויה שרויה 

  180ביניהם".

שיח, -בובר מתאר את המגע עם האישה כחלק מן האהבה המצטרפת לדו

אשה עת שמנכח את מעין נתיב המוליך מן הארצי אל הרוחני: "מי שאוהב 

 181חייה בחייו שלו, האתה שבעיניה פותח לפניו את הצפייה באתה הנצחי

הוא מתאר את האהבה לאלוהים כעוברת דרך אהבת אישה.  182אורו".-בקרן

                                                

, ירושלים: סגנון בתנ"ך-דרכו של מקרא: עיונים בדפוסימרדכי מרטין בובר,  176
וה לאחר האכילה בר אומר זאת על זיווגם של אדם וח. בו61ביאליק, תשל"ח, עמ' 

דעת, זיווג המכיר בניגודיות ביניהם ויודע את הקשיים בעולם, זיווג מתוך מעץ ה
  קדושה.

בבלי סוטה יז ע"א. על כך שמאמר זה עוסק בקשר המיני בין בני הזוג עי'  177
, מסכת נשים: חוכמה, אהבה, נאמנות, תשוקה, יופי, מין, קדושהאדמיאל קוסמן, 

טוען שם הוא , 1, הע' 231עמ' ב' הערתו עיוכן . 8, הע' 233עמ'  ,2007ירושלים: כתר, 
שבובר "לקה בבורות ביחס לספרות חז"ל ועל כן לא הרבה להביא מתוכה דוגמאות 
  שאפשר שלּו היה מכירן היה מביאן". אם נכון הדבר הרי שעניין זה משתקף גם כאן.

. המילים הדגושות 12), עמ' 86(לעיל, הע'  בסוד שיחבובר, "אני ואתה", בתוך:  178
  מופיעות כך במקור.

 .26), עמ' 151קוסמן (תשס"ח) (לעיל, הע'  179

יין זה עי' עוד . לענ141), עמ' 86(לעיל, הע'  בסוד שיחשיח" בתוך: -בובר, "דו 180
אביב: עם עובד, -, תלתקוה לשעה זו: סוגיות מענייני הרוח והמציאותמרטין בובר, 

  .143-144, עמ' 1992

), עמ' 188ה"אתה הנצחי" אצל בובר הוא כינוי לאל, עי' ברגמן (לעיל, הע'  181
ים לתולדות התהוות הספר 'אני ואתה' של עי' רבקה הורביץ, "גילוי; 187-188

 תשל"ו), עמ'-(תשל"ב 8, כרך ה, חוברת דברי האקדמיה הישראלית, "מרטין בובר
; שם, 136- 135), עמ' 87על ה"אתה הנצחי" עי' בהרחבה אצל קורן (לעיל, הע' ; 170
 .25), עמ' 151 ; קוסמן (לעיל, הע'153-155עמ' 

  . 81), עמ' 86(לעיל, הע'  בסוד שיח, בתוך: "אני ואתה"בובר,  182
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ובצורה מפורשת יותר בובר ביקר את הפילוסוף הדני סירן קירקגור על 

עמיק שהחליט לבטל את נישואיו לארוסתו רגינה אולסן בשל רצונו לה

  בדתיותו:

אומר קירקגור על התפרשותו מעל  –'כדי לבוא לידי אהבה' 

'מצווה הייתי לסלק את המושא (של  –רגינה אולסן 

האהבה)'. כך טועה אדם בהבנת אלוהים בדרך הנעלה 

ביותר. אין הבריאה גדרה בדרך לאלוהים, היא הדרך 

עצמה. יחדיו נבראנו כדי שנהיה יחדיו. הברואים הועמדו 

אמצא על ידיהם ויחד  –עמיתם בבריאה  –כי כדי שאני בדר

אתם את הדרך לאלוהים. אלוה שאפשר להשיגו תוך 

הוצאתם של ברואים מן הכלל, שוב לא היה אלוהי כל 

הנבראים, בו מתמלא כל היצור הנברא... כך עלה ברצונו 

של אלוהים, שנהיה באים אליו על ידי רגינה וכיוצאת בה, 

  ידי ההתפרשות מעליהן.-שהוא בראן, ולא על

  170-171183,  'השאלה שהיחיד נשאל'בובר, 

מביע את הרעיון שפרישה מן האישה היא בבחינת פרישה מן  אף בובר

  184העולם.

שיחי לארוס - בובר כאמור עוסק גם בארוס. הוא מבדיל בין ארוס דו

לז". על - אתה" ו"אני-השייכים בהתאמה לזיקות "אני 185"שתוק כנפיים",

אהבה הוא. הקפה היא  186שיחי כתב בובר ש"רק הארוס המקיף- הארוס הדו

                                                

 ).86(לעיל, הע'  בסוד שיחבובר, בתוך:  183

, כותב 155), עמ' 86(לעיל, הע'  בסוד שיחבר, 'השאלה שהיחיד נשאל', בתוך: בו 184
על ההבדל שבין מעמדו של סרן קירקגור לעומת חכמי הנוצרים שקדמו לו: "אין זה 
מקרה בלבד, שלימינו של אוגוסטינוס עמדה אם ובצדו של פאסקאל עמדה אחות, 
שהיו מקיימות את היחס והקשר השורשי של אלה אל העולם, כפי שעשויה לשמש 

החיים המרכזי של - בכך רק אשה שליחת האיתנים, שליחת הטבעים, ואילו מאורע
קירקגור ועיקר גיבוש מחשבתו פרישתו מרגינה אולסן היתה, בחינת פרישה מן 

  האשה ופרישה מן העולם".

 .284-285), עמ' 87עי' קורן (לעיל, הע'  185

), 87שיחי, עי' קורן (לעיל, הע' -שנהג בובר לכנות את הארוס הדונוסף זהו כינוי  186
 .286עמ' 
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הזוג', ולא ניכוח בדמיון אלא -ניכוחו המלא של הכפוי, של החשוק, של 'בן

  187בכוח ממשה של הישות".

בובר חלוקה דיכוטומית זו יש להביא הערתו החשובה של ברגמן כי לפי 

ם תמיד החיים האמיתיים. החיים שרויי מייצגת את של המודלים אינה

   188אתה".- מצא במודל אב הדיבר "אנייבדיאלוג בין המודלים ובניסיון לה

  

        דיון בשימוש בתיאוריות אלה הלכה למעשה בעבודה זודיון בשימוש בתיאוריות אלה הלכה למעשה בעבודה זודיון בשימוש בתיאוריות אלה הלכה למעשה בעבודה זודיון בשימוש בתיאוריות אלה הלכה למעשה בעבודה זו ....5.35.35.35.3

כאמור, תחומי ידע שהתפתחו עם השנים עשויים לתרום לחקר טקסטים 

מבקשים הספרות חז"ל במחקרים קדומים ובתוכם טקסטים תלמודיים. 

וצורות ההתבוננות שמציעים מערכת השאלות ב להשתמש בין היתר גם

שיטות המחקר את  כלל- בדרך מעמידיםמחקרים מתחומי ידע נוספים 

 בתחומי מחקר נוספים התלמודיות כמרכזיות, ויחד עם זאת עושים שימוש

ככלי המסייע, לצד כלי הלימוד המסורתיים של חקר התלמוד, להציע צורות 

   התבוננות חדשות על הטקסט המסורתי.

תוך שימוש בכלי המחקר התלמודי הקלאסיים: פילולוגיה, פרשנות 

תיאוריות אלו יעזרו לנו  - היסטורי -מסורתית, התייחסות לפן הטקסטואלי

להעמיק בפרשנות התרבותית של הטקסטים וללמוד תפיסות ומבנים 

חברתיים באשר למקומה של המיניות בתרבות חז"ל ובתרבויות שסבבו לה. 

התיאוריות הנ"ל התייחס לדת בתוך החברה ולמקומו של כל אחד מכותבי 

האל בעולם, ובתוך כך גם למקומה של המיניות בתוך המערך הדתי וקרבתה 

ניסיונות דיון בתיאוריות אלו יאפשר לנו להציע  לאל או ריחוקה ממנו.

 פרקטיקות ההלכתיותלפרשנות משמעויות המוצפנות ב ראשוניים

המיניים המופיעים בטקסטים, וכן הסתכלות המתייחסות למיניות, בסמלים 

בעזרת שתי  בספרות חז"ל.פרשנית על תפיסות של מבנים חברתיים המצויים 

תיאוריות אלו נשאף להסיק מסקנות לגבי תפיסתם של חז"ל את המיניות 

בתוך עבודת הקודש. כמו כן, נבחן את השיח המדרשי באשר למיניות ביחס 

ונסיק מסקנות בעזרת תיאוריות אלו לגבי  לתרבויות קרובות בזמן ובמקום

מיקומה של המיניות במבנה החברתי דתי של כל תרבות. כמו כן ייתכן ונוכל 

                                                

 .254), עמ' 86(לעיל, הע'  בסוד שיח, בתוך: 'על המעשה החינוכיבובר,' 187

אביב: "מצפה" -, תלהוגי הדור; הוגו ברגמן, 258), עמ' 161ברגמן (לעיל, הע'  188
  .182בע"מ, תרצ"ה, עמ' 
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ללמוד על מודלים חברתיים ולהתייחס למבנים בתוך החברה, למיקומה של 

  דתי, ומיקומו של האל בעולם.-האישה במערך החברתי
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 מטרות המחקר שלפנינו, דרך המחקר והקורפוס .6

  המשמש בו

  ".ואין לך דבר שאין לו מקום ,שאין לך אדם שאין לו שעה"

  189ג ,משנה אבות ד

 190שלוש קדושות עליונות הן: קדושת הזמן, קדושת המקום, וקדושת האדם.

למשל, מתבטאות שלוש הקדושות  חלוקה זו מוכרת בספרות חז"ל, וכך

מקום,  -עש"ן  –ונפש"  192החלוקה של "עולם שנה 191במסכת יומא בתלמוד.

  ובחסידות. 193זמן ואנשים, מוכרת אף בספרות הקבלה

, ומן הצד התמטי היררכיית הקדושות קיימת בכל אחת מן הקטגוריות

 194יתרכז המחקר בבדיקת מקרה בוחן מייצג לכל אחד מן המימדים הללו.

בית  –מד המקום יבמ 195השבת היא המקודשת מכול הימים; - מד הזמן יבמ

                                                

פריורית בתודעתו של האדם. עי' משה -תפיסה זו של זמן ומקום היא תפיסה א 189
 , תל אביב: "משמרת שבת", תרצ"ז, עמ' טז.שבת מלכתאביגדור עמיאל, א

), עמ' 93זאת חלוקה מקובלת של רובדי המציאות. עי' קנוהל (להלן, הע'  190
קלאסיקנים המליצו על -, המתייחס למימדים אלו של קדושה. גם הניאו114-119

. עי' 146), עמ' 193ליבס (לעיל, הע' עי' חדות המקום, הזמן והעלילה. חלוקה של א
, המחלקת את חוקרי 154, במיוחד עמ' 135-154), עמ' 77(לעיל, הע'  הורביץ

 Mirceaעוסקת במקום, בזמן ובאנשים.  הקדושה לשלוש אסכולות, כשאחת מהן

Eliade, The Sacred and the Profane; The Nature of Religion, New York: 

A Harvest Book, 1959, pp. 58-72 , הדתי אל אדם האת החוויות השונות מסביר
   כל אחד מהם במקום ובזמן. ,חילוניהאדם מול ה

. הוא מדבר על קדושת 7כת יומא, עמ' י מסעי' הקדמתו של עדין שטיינזלץ לבבל 191
הזמן, שיום הכיפורים נקבע כיום של היטהרות ומחילת עוונות; קדושת המקום, 
שביום זה נעשית עבודת הקודש של בית המקדש במקום המקודש ביותר בבית 

ידי הכוהן -קודש הקדשים; וקדושת האדם, שעבודת הקודש נעשית ביום זה על
  ר בקהל ישראל.הגדול, האיש המקודש ביות

 ,270), עמ' 193על הבחירה ב"שנה" דווקא כמאפיינת זמן עי' ליבס (להלן, הע'  192
 .14הע' 

, ירושלים ותל אביב: שוקן, תורת היצירה של ספר יצירהעי' יהודה ליבס,  193
  .21- 18תשס"א, עמ' 

ם אלו אינה מתיימרת להקיף את כל כמובן, הבחירה להתמקד בתחומי 194
למיניות. מידה סבירה ליחס של חז"ל -האפשרויות אלא להציב מדגם שייתן אמת

של חיי הדת ה"גבוהים" ולא בעדויות על  בחרתי לחפש אחר המיניות בקונטקסט
אלו יעיד בצורה  בנסיבותיום של התנאים והאמוראים כיוון שהמתח - חיי היום

  הדת למיניות בהקשרים של עבודת האל.  ברורה יותר על יחסה של
לשאלת היררכיית הקדושה בין יום הכיפורים לשבת, המשנה במסכת שבת טו, ג  195
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מד יובמ 196דשים הוא המקום המקודש מכול;קודש הקו -המקדש, ובתוכו 

והקרוב  197,העומדים בשירות האל הם המקודשים מכל אדם -האנושי 

  משה רבנו. –מכולם 

 מטרת המחקר היא לבחון את גישתה של ספרות חז"ל למיניות בתוך

עבודת הקודש, בתוך הקדושה, וביחס לגישות שננקטו בתרבויות שסבבו 

  אותה.

בשלושה פרקים שונים. בכל פרק תבחן שלושת המימדים ייבחנו 

ההתייחסות של ספרות חז"ל והתייחסויות של טקסטים מתרבויות 

מקבילות. מתוך בחינת הטקסטים השונים שנכתבו בזמנים מקבילים 

ובאותם מקומות ניתן יהיה לזהות מגמות תגובתיות ולהבין את הנתיב שבו 

 בחרו החכמים באשר לשאלת המיניות בתוך הקדושה. 

ולה לדור בכפיפה אחת עם קרבה האם המיניות יכדי לענות על השאלה כ

האם חז"ל ממשיכים את המסורת המקראית המרכזית ושוללים נבדוק  לאל,

את המיניות בהקשרים של קדושה או מפתחים דווקא את התפיסה המקבלת 

  את המיניות לתוך הקדושה.

  מרגולין כותב:

נם נקבעים רק על מקובל על הכל ש'דרכי פולחן ועבודה אי

ידי נימוקים וטעמים שבאמונה פנימה, אלא לעתים קרובות 

מושפעים הם על ידי פולחנים של דתות אחרות בין על דרך 

הסיגול אגב מתן נימוקים חדשים ובין על דרך השלילה 

  והביטול'.

  66198מרגולין, מקדש אדם, עמ' 

                                                                                                          

מביאה מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא בעניין. לפי רבי ישמעאל קדושתה של 
השבת גדולה מקדושתו של יום הכיפורים. שיטתו של רבי עקיבא משווה בין קדושת 

ע"ב. מעניין - ורים לקדושת השבת. ולהרחבה עי' הדיון בבלי שבת קיד ע"איום הכיפ
קובע שבהיררכיית קדושת הזמן קדושתה של  135), עמ' 197לציין שהולץ (להלן, הע' 

השבת היא העליונה ולאחריה קדושת יום הכיפורים, אך אינו מביא אסמכתא 
תי להתייחס לקדושתה של השבת כיוון שביום הכיפורים לדבריו. לענייננו, החלט

  תשמיש המיטה הוא אחד מחמשת האיסורים. 
  ט.-משנה כלים א, ו 196

, בעולם המחשבה של חז"ל; בעקבות משנתו של מ' קדושיןועי' אברהם הולץ,  197
אביב: ספרית פועלים הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר בשיתוף עם בית -תל

 .134-135, עמ' 1978ריקה, המדרש לרבנים באמ

, חז"ל: פרקי אמונות ודעות), מצטט את אפרים א. אורבך, 66מרגולין (לעיל, הע'  198
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ות משקל דברים אלו שכותב מרגולין מעלים את הטענה שלתרבויות סובב

ייתכן ולתרבויות עולה מכאן שוהשפעה על התהוותה של תרבות מסויימת. 

, על כן ייבחנו התהוותה של תרבות חז"ליתה השפעה על שסבבו את חז"ל ה

 כאן גם תפיסות מיניות בתרבויות אשר סבבו את חז"ל. מתוך כך, ייבחנו

הנצרות ספרות ו הספרות הכיתתית הרלוונטית ,הלניסטית- הספרות היהודית

  199הקדומה.

חידושה של העבודה הוא בחקירת ההתייחסות למיניות בתוך שלושת 

  מימדי הקדושה. 

 200המחקר יתמקד בספרות חז"ל המוכרת בשם "הספרות התלמודית".

ספרות הכוללת את המשנה, התוספתא ומדרשי התנאים, שני התלמודים, 

גילות) מדרשי האגדה הקלאסיים (בראשית רבה, ויקרא רבה ומדרשי המ

- ובעיבודי החומר האמוראי בתוך חיבורי דור הביניים של המדרשים הבתר

   201אמוראיים, כגון מדרשי תנחומא ופדר"א.

מקורות  -  שתחומי המקורות של עבודה זו מוגדרים לכאורה היטב הגם

ישראליים והבבליים, הרי אין מדובר -ץספרות חז"ל הקלאסיים האר

שנה של  900-כת על פני שנפר ותקופה זשמקובל להניח , בתקופה קצרה כלל

יתרה מזאת, מדובר בתקופה המורכבת משכבות שונות  202יצירה יהודית.

  . בקפידה במחקר זה השתיבדקנ

השוואה מקיפה את שלל המקורות היהודיים  לשםיציע  אףמחקר ה

בספרות ו, פרשנויות בספרות החיצונית למקרא הרלוונטיים החיצוניים

פרשנויות בחיבוריו של יוסף ו ,פילון האלכסנדרוני כגון היהודית ההלניסטית,

כתבי הראשונים ו ההכנסיי אבות אם יימצאו כאלה, כתבי ,בן מתתיהו

  203מגילות מדבר יהודה.

                                                                                                          

  .46ירושלים, מאגנס: תשס"ו, עמ' 

לא נמצאו שרידים לספרות סאסאנית, ועל כן כמובן לא יהיה לה אזכור בעבודה  199
 .203להלן, הע' זו. עי' 

, 1996אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -, כרך ראשון, תלמדרש ואגדהיונה פרנקל,  200
  .14-15עמ' 

  . 18- 9אביב: אוניברסיטה משודרת, תשמ"ט, עמ' -, תלמדרש אגדהחננאל מאק,  201
  .1עמ' ), 198אורבך (לעיל, הע'  202

ולוא [יקרב] א[ל] אשה לדעתה למשכבי זכר נאמר: " 9-11למשל בסרך העדה א,  203
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ההשוואה בין המקורות בספרות חז"ל לאלו שיימצאו בתרבויות 

המקבילות עשויה להאיר ולסייע בהבנת התהליכים שהתרחשו, ולייחד את 

, על מרחב זמן ארוך למדי משתרעתבדיקה זו מטבעה ספרות חז"ל. דרכה של 

ועל פרישה גיאוגרפית ותרבותית מגוונת. משום כך יש לערוך את  כנזכר לעיל,

שאלות של ה ידיעתחומר הממצאים בזהירות רבה לפי סדר דיאכרוני ומתוך 

השפעה מן המוקדם על המאוחר במעגלים השונים של הקרבה בין הטקסטים 

  ., הפנימיים והחיצונייםיםהשונ

המחקר יכלול גם בדיקה פילולוגית. מקורות שונים של חז"ל יושוו זה 

יד על מנת לנסות ולקבוע חילופי גרסאות ותיארוך של -יבדקו כתביכן לזה, 

מקורות. בדיקות פילולוגיות של הטקסט עשויות להאיר מחדש את 

  הטקסטים והקונטקסט בהם הם נכתבו.

על אותם אלמנטים  יסודיותנקודה ארבע שאלות מחקר בכל  ייבדקו כך

מיסודותיהם המקראיים ואילך לפי סדר  ,(מקומות, זמנים, אישים)

  ולפי חלוקתם הגיאוגרפית והתרבותית: השתלשלותם

במערך הבדיקות שתיעשינה לאור המקרים הפרדיגמאטיים הללו  .1

נשאל את השאלה העיקרית אם היחס לאל ולעבודה אותו עומד 

ח עם המיניות, וסעיפי השאלות היוצאות ממנה: האם קרבה במת

לאל פירושה ריחוק מהמיניות? איזה מטען יש למיניות במערכת 

   חיובי או שלילי? - הדתית 

על פרישות  כלשהיהאם המקורות הללו ממליצים או מורים בדרך  .2

פך: המקורות מזהירים יאו שמא לה ,מן המיניות כאידיאל מרכזי

לזהות  אפשרהאם  ?הנזירות לגווניה תאידיאבות מפני הליכה בעק

                                                                                                          

, מגילת הסרכיםליכט,  עקב(י "כי אם לפי מולאות לו עש[רים] שנה בדעתו [טוב] ורע
עומד  17-18), בעמ' 59). גפני (לעיל, הע' 257עמ'  ,תשכ"המוסד ביאליק, ירושלים: 

ישראל - ים בפנינו בין התרבות ששלטה בארץעל ההבדלים בין הממצאים שקיימ
ישראל -ובין תרבות בבל: "כל השוואה בין הידוע לנו על חייהם של יהודי ארץ

בתקופת התלמוד לבין עולמם של יהודי בבל באותו פרק זמן תעלה מידה רבה של 
ישראל ניתן לשלב ולהבין לא פעם על רקע -טריות. את חייהם של יהודי ארץסימ-א

הידיעות המרובות שבידינו [ספרות נוצרית ענפה וממצאים ארכיאולוגים המאירים 
גם את עולמם של חז"ל]... לעומת זאת ניצבת בדלותה הירושה הספרותית שנשארה 

יים אינם מסוגלים מפרס הסאסאנית". גפני מוסיף שגם הממצאים הארכיאולוג
לתרום לידיעות על יהודי בבל מזמן המשנה והתלמוד, מה שאין כן אלו שנתגלו 

סאסאנים הרלוונטיים למחקר כאן. -בארץ ישראל. אבל לא נמצאו כתבים פרסיים
  .199עי' לעיל, הע' 
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בטקסטים הללו עמדות ביניים מתלבטות, עמדות ה"פוסחות על 

 כלשהןאו עמדות היוצרות חלוקות "מעמדיות"  ,שתי הסעיפים"

 לקבוצות מסוימות הנזירות המינית היא עניין ראוי ולפיהן

 ? ומשובח ולאחרות העניין מגונה

שנוקטת כל עמדה מן העמדות שיוצגו מה סוג ההצדקה והפרשנות  .3

 עד כמה מושפעות עמדות אלו זו ?בפרישת המקורות הראשונית

לשרטט "מפה" כלשהי המחלקת בין "גושים"  אפשרמזו, והאם 

 עוד אחפש, 204?זה אגדולים יותר של עמדות אידיאולוגיות בנוש

 כמובן, את ההבחנות בין השכבות השונות אצל חז"ל, אם יימצאו.

 יסודיות מגדרממקורות אלו על שאלות  להסיק מה אפשר .4

שאלות על טיבה של עבודת  ,המשיקות לתחום התיאולוגי

האלוהים עצמה ועל מקומן של נשים במערך זה: האם נגזר עליהן 

או שמא צירופן למעגל זה  ,וותר מחוץ למעגל העבודה הדתיתילה

מעלה את ערכה של עבודת  205"מאחד את הזכרי והנקבי"ה

  ?האלוהים

                                                

(ר' הכתוב לעיל, לצד של דניאל בויארין  הראשוני וניסיונלהזכיר כאן את  יראו 204 
לחלק חלוקה כללית בעניין זה בין היהדות דוברת היוונית ובין היהדות ) 13הערה 

[לעיל,  הנ"לעי' דוברת העברית והארמית, אף שגם הוא מראה בספרו במקום אחר (
לחלק חלוקות מעודנות  שאפשר) 53-63עמ'  עי' שם, ועוד, 167-169עמ'  ],12הע' 

  יותר גם בתוך "גושים" אידיאולוגיים גדולים אלו.

 205   Mircea Eliade, Myths, Dreams, and Mysteries, New York: Harper 

Torchbooks, 1960, pp. 174-175בבריאה ת. הנ"ל מדבר על סמליות האנדרוגיניו 
(כמו אטיס, אדוניס ודיוניסוס). האנדרוגיניות, לפי  ם(ביהדות) ועל אלים אנדרוגיניי

 תפיסות מסוימות, מעידה על שלמות, על אוטרקיה; ועי' גם מירצ'ה אליאדה,
אביב: נמרוד, תשס"א, עמ' -, כרך ב, תלתולדות האמונות והרעיונות הדתיים

153-154.  
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 מבנה העבודה .7

העבודה, כאמור, תבדוק את התייחסותם של טקסטים למיניות בשלושה 

  מימדים קדושים: מימד הזמן, מימד המקום, והמימד האנושי.

בדיון בנושא הזמן תיבדק הפרק הראשון יעסוק במיניות בשבת. 

במסגרת בדיקה זו תיבחן המתיחות בין  206התייחסויות למיניות בשבת.

מיניות גורם המחלל את קדושת השבת ובין מקורות המקורות הרואים ב

הרואים במיניות גורם המתאים להתעלות רוחנית במסגרת קדושתו של 

  207היום.

 המקדש. כדי לסבר את אוזן-הפרק השני יידון בסמלים מיניים בבית

הקוראים ולהדגים לפניהם את אופן הבדיקה בנושא המקום הקרוב לאל, 

המקדש ובמשכן שקדם לו כפי שהם נתפסו בחרתי לעסוק בדוגמא של בית 

אל המיניות ההתייחסות בספרות חז"ל בהקשר בו אנו עוסקים. תיבדק 

במקומות קדושים  במטאפורות, סמלים וכדומה המצויים לפי ספרות חז"ל

  אלו.

בפרק זה הפרק השלישי יעסוק בתפיסת המיניות בחיי האיש הקדוש. 

 המלמד על מעמדו המיני שלתבחן פרישותו של משה רבנו כמקרה בוחן 

האיש הקדוש והקרוב לאל. הבדיקה תיערך דרך בחינת היחס המצוי במדרש 

  במדבר פרק יב.חומש חז"ל אל הסיפור המקראי על צרעת מרים ב

לאור המסקנות העולות מן את העבודה יחתום פרק סיכום ומסקנות, בו 

ויכילו את הדיונים שבפרקים הקודמים, אנסה להציב מודלים אשר יסכמו 

שנידונו בפרקים הקודמים: מקום,  המימדיםהממצאים מתוך מחקר שלושת 

  בין יהדות לנצרות. –זמן ואנשים. מודלים אלו יעסקו בפרישות והקרבה לאל 

                                                

כבר בפסוקי התורה הראשונים  היות השבת יום של קרבה לאל מודגשת 206
העוסקים בנושא השבת, בראשית ב, ג: " ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתו  

  ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹות".

ם מחקריויכוח קדום ונרחב יותר עליו מדבר גדליהו אלון בספרו דובר במ 207
. 306-307אביב: הקיבוץ המאוחד, תשי"ז, בעמ' -, כרך ראשון, תלבתולדות ישראל

אלון מציג שתי תפיסות יסוד שרווחו בתקופה זו בדבר מהותה של השבת. האחת, 
המניחה שהשבת הוא יום שכולו קודש לה', יום שמיועד לתיקון הנפש ולתשובה, 

שנייה, ראתה בשבת יום שכולו ידי פרישות ומיעוט עינוגים ואכילה. התפיסה ה-על
, פרקים בהשתלשלות ההלכהגילת,  דבעונג, שמחה ומנוחה; על כך עי' גם יצחק 

 פרקהקדמה ל. ועי' בהרחבה הדיון ב118- 117אילן, תשנ"ב, עמ' -גן: בר-רמת
  .55-65עמ'  , להלןשבתהעוסק במיניות ב הראשון
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  כמו כן, עשויות לעלות מסקנות נוספות שונות במהלך עבודת המחקר.
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התרומה המשוערת של מחקר זה לקידום הידע  .8

  בנושא

חקר המיניות במקורות  בנושאמביא אספקטים חדשים  זה כאמור, מחקר

היהודיים. יחס חיובי למיניות בהקשרים דתיים, בהקשרים מעולים או 

יעידו שיחסם של חז"ל למיניות עצמה  ,בהקשרים בעלי קרבה גדולה לאל

או כעניין  208אינו רק פונקציונאלי כגון הדאגה שיצרו של אדם לא יפריע לו

על  יעידאלא  209ישור היחסים שבין אדם לחברו,שכל כולו יסודו במ

התייחסות חיובית ערכית של חז"ל למיניות עצמה. עוד יעיד ממצא כזה 

), הקדומה שחז"ל אינם רואים במיניות גורם מרחק מן האל (כדרך הנצרות

סמל רוחני המעיד על החיבור בין הגברי  ייתכן שנמצא כי הם רואים בהאלא 

כדרך שלמה יותר של עבודת האל המשתפת  לנשי כשלמות תיאולוגית,

  בכללותה את כל חלקי החיים, גם בעלי ההיבטים ה"גופניים".

בימינו, יש חוגים המתעלמים מן הצדדים המענגים של המיניות ומטיפים 

אך ראוי  210הנוצרים. תלאיפוק מיני ולניתובה להולדה בלבד, ממש כתפיס

ממערכת היחסים בין איש לזכור שהיהדות לדורותיה ראתה במיניות חלק 

  לכן יהיה למחקר זה גם ערך חינוכי. 211ובלי קשר להולדה. קשר לאשתו עם

אף כי מחקר זה סוקר את ההתייחסות למיניות בהקשרים של קדושה 

בכמה מימדים, אין הוא מתיימר להיות מקיף וכולל. עיקר המחקר התמקד 

מאות נוספות אשר בבדיקה של מייצג בכל מימד, וכך נותרו מחוץ למחקר דוג

עורר מחקר זה יעודד מחקרים יתקווה שהעניין ש כולייש לבודקן ולחוקרן. 

  נוספים בתחום.

  

                                                

כל  -בבלי קידושין כט ע"ב: "רב הונא... דאמר: בן עשרים שנה ולא נשא אשה  208
 ימיו בעבירה. בעבירה סלקא דעתך? אלא אימא: כל ימיו בהרהור עבירה".

בבלי יבמות סב ע"ב: "ואמר ריב"ל: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא  209
  יוצא לדרך, שנא': וידעת כי שלום אהלך וגו'".

רומי, שעל פיו המטרה הראשונה - בעולם ההלניסטי עוד קודם וכך אפשר למצוא 210
  .301-304, עמ' )129(לעיל, הע'  בנישואים היא הבאת ילדים לעולם. עי' שרמר

ירושלים: אקדמון,  ,ילדים ביהדות המזרח משפחה וגידולשטאל,  אברהם 211
  .222מ' תשנ"ג, ע
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: כל הדגשים בציטוטים לאורך העבודה הם שלי, אלא אם צוין הבהרה כללית

 אחרת (ע"ש).





 

 

  - פרק ראשון  -

  מיניות בשבת 
  

  ל"עונג" או ל"לימוד"? - שבת  -הקדמה 

קדושת השבת מודגשת כבר ודש בתפיסה היהודית. יום השבת הוא יום מק

 בפסוקי התורה: "ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל

 2".ְלַקְּדׁשוֹ  ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ָזכֹור" 1ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹות";

 ָקְדִׁשי ְּביֹום ֲחָפֶצי ֲעׂשֹות ַרְגֶל ִמַּׁשָּבת ִׁשיבָּת  ִאם"גם בנביאים:  ומופיעה

 ְוַדֵּבר ֶחְפְצ ִמְּמצֹוא ְּדָרֶכי ֵמֲעׂשֹות ְוִכַּבְדּתוֹ  ְמֻכָּבד ה' ִלְקדֹוׁש ֹעֶנג ַלַּׁשָּבת ְוָקָראתָ 

   3."ָּדָבר

לעומת תפיסת המקרא את השבת כקדושה ניתן למצוא כי ההתייחסות 

ות במקרא היא כאל גורם מטמא, אם כי, כפי שהבהרנו בפרק העיקרית למיני

המבוא, זו איננה ההתייחסות היחידה, ונמצאו גם התייחסויות חיוביות 

בהתאם לשתי גישות אלו סביר יהיה לשער שייחשפו שתי גישות גם  4למיניות.

בספרות חז"ל. האחת תהיה שלמיניות לא ימצא מקום ביום מקודש כמו 

  אפשר את המיניות בשבת, ואולי אף תעודד אותה. השבת; והאחרת ת

 פרק זה בחלקו הראשון, לאחר הקדמה כללית על עינוג בשבת מול לימוד

בשבת, יבחן את התייחסותה ועמדתה של ספרות חז"ל למיניות בשבת 

                                                

 .בראשית ב, ג 1

 .שמות כ, ז 2

הוא רב, לכן אזכיר  . החומר המחקרי בנושא קדושתה של השבתיג ,נח ישעיהו 3
והמלכת האל בשבת דווקא עי'  במקרא על קדושת השבתמאמרים וספרים אחדים. 

ב, -משה ויינפלד, "שבת ומקדש והמלכת ה': לבעיית בית היוצר של בראשית א', א
תולדות האמונה ; יחזקאל קויפמן, 188-193(תשל"ז), עמ'  22 בית מקראג", 

דביר, תשכ"ד, –אביב: מוסד ביאליק- תל-, כרך ראשון, ספר שני, ירושליםהישראלית
גילת,  בפילון עי' יצחק ד בכתבים ייקדושת השבת לישראל ואפילו לגו . על579עמ' 

; ועי' 228- 216תשנ"ג) סיון, -, ג (ניסן38בית מקרא בכתבי פילון", "השבת והלכותיה 
ישוב כהן, "קידוש הזמן -שארהעוסק בקדושת השבת ביהדות:  מאמר רבני מאוחר

 עג. -שס"א), עמ' נזמב (ת פה-תורה שבעלבשבת, בשמיטה וביובל",  –והמקום 

  .20-28עמ' לעיל להרחבת הדברים עי' בפרק המבוא,  4
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הקדושה. לאחר מכן תיּבחן ההתייחסות למיניות בשבת בספר היובלים, 

  בתקופת בית שני.בספרות ההלניסטית ובכיתות שונות 

 במקורותעיון תחילה נעסוק כאמור בדיון על עינוג בשבת מול לימוד בה. 

חילול קדושת השבת כמיניות ה גישה התופסת את שתי גישות: על אכן מלמד

 ואפשר שמדגיש אתהתעלות רוחנית שאינו נוגד בה דבר  הרואה לעומת גישה

בשתי הנחות  ויסודוחוקרים מעריכים שויכוח זה הוא קדום קדושת היום. 

תה שהשבת היא יום הנחה אחת הי 5בדבר מהותה של השבת. סותרות יסוד

לתיקון הנפש ולתשובה. מגמה  לימוד תורה,שכולו קודש לה', יום המיועד ל

הנחה  6במיעוט עינוגים ואכילה, בחיי פרישות ואף בתעניות"."ותה זו לּו

 חה, אכילה ושתייה.אחרת היתה שהשבת היא יום שכולו עונג, שמחה ומנו

דווקא אלא לעינוגים גופניים אחרים,  מין-ליחסיאינה נוגעת אמנם הנחה זו 

   7המיניות בשבת כחלק מעינוגי הגוף.נבקש לראות את אך 

כעת נבחן את התייחסות המקורות המוקדמים השונים לשתי הנחות 

גי אלה, וננסה לסווגם לגישות השונות. הבחינה תיערך לפי סדרם הכרונולו

  של המקורות.

מדגיש את הנחת היסוד  ,ה לפנה"סבלים, מן המאה השנייספר היו

  8וזו לשונו: שהשבת נועדה לעונג גופני לאכילה ולשתייה,

                                                

אביב: הקיבוץ המאוחד, - , כרך ראשון, תלמחקרים בתולדות ישראלגדליהו אלון,  5
מביא את שתי הדעות בדיונו בהלכות שבת שבאיגרת בר . אלון 306-307תשי"ז, עמ' 

יה יה הראשונה או תחילתה של המאה השננבא, שזמנה המשוער הוא סוף המא
גילת,  ביצחק ד); ועי' 295-296 לספה"נ (להרחבה בעניין האיגרת עי' אלון [שם], עמ'

  .118-117אילן, תשנ"ב, עמ' -גן: בר- , רמתפרקים בהשתלשלות ההלכה

  .117), עמ' 5הע' גילת (לעיל,  6
עי' רעיון זה מופיע מאוחר יותר בספרות ההלכתית תחת המושג "עונג שבת".  7

". הוא שבת מתענוגי המטה תשמיש(א): " א סעיף, רפ סימן חיים אורח ,ערוך שולחן
וחי בהם: על "עונג שבת: הנאה גופנית לשם שמים", בתוך: עי' יהודה ברנדס, 

ישראל: משפחת זיסרמן, תשס"ג, עמ' , רון שניאור זיסרמןוקידוש השם לזכרו של ד
302-324.  

- ], עמ' כח194לג (כהנא [להלן, הע' -על קדושתה של השבת בספר היובלים עי' ב, כד 8
  ). ]רכו-עמ' רכה היות:לריך , צבמהדורה ממוספר בטעותכט [כך 
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בו כי - עם ועמים לשבת- ויברכהו בורא הכל ולא קדש כל

בו -ישראל לבדו, לו לבדו נתנו לאכל ולשתות ולשבת-אם

יום הזה לברכה הארץ. ויברך בורא הכל אשר ברא את ה-על

  הימים.- ולקדשה ולתהלה מכל

  9לב-ספר היובלים ב, לא

"לאכול ולשתות ולשבוע... ולנוח ביום  ועוד כתוב בספר היובלים על השבת:

ג שבאכילה ובשתייה, במנוחה העונבשל הדגשת  10ההוא מכל מלאכה".

ובשביתה בספר זה ניתן לכאורה לחשוב שאפשר לסווגו כשייך לגישה הרואה 

אך על אף התייחסותו החיובית של הספר  יניות בשבת כאלמנט חיובי.את המ

לעונג הגוף בשבת הוא מגביל את הפעילות המינית ואף אוסר אותה לגמרי 

בשבת. בהמשך הפרק תבחן בהרחבה התייחסות מיוחדת זו של ספר היובלים 

  11למיניות בשבת.

ת בספרו לעומת ספר היובלים שהדגיש את האכילה והשתייה בשבת,

ן פילוהדיונים המרכזיים הם בנושא לימוד התורה בשבת.  ההלניסטית

יה לספה"נ, האלכסנדורני ויוספוס פלאוויוס, מן המאות הראשונה והשני

   12בתורה.בה שבת לעסוק הגורסים שמעיקרה ניתנה 

הוא מעיד שבימות  13פילון מדגיש בעיקר את חובת הלימוד ביום הקדוש.

 המאוחרות" הצהריים- עד שעות אחר"ישבו השבת היהודים שבאלכסנדריה 

 .כוהן או זקן שהתפללו בבית הכנסתידי -שנקראו עלוהקשיבו לדברי התורה 

פעילות זו ביחס  הנרחב שתפסהמקום הזמן הרב וה על עדות המלמדת

                                                

 ריך להיות: עמ'בטעות במהדורה, צ כך ממוספר), עמ' כט (194 הע'כהנא (להלן,  9
  רכו).

 . ), עמ' שיג]194 הע'להלן, [כהנא (נ, י  10

  .104- 103, עמ' ר' הדיון להלן 11
 .306), עמ' 5הע' אלון (לעיל,  12

ילון פ( 89, 'על בריאת העולם, עי' 'קדושהלהשבת נחשבת כמובן,  ,פילון בכתבי אף 13
נטף, ירושלים: מוסד ביאליק -מהדורת דניאל כתבים, כרך ב,האלכסנדרוני, 

 209, ב, 'על חיי משה'; )37, עמ' 1991והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 
נטף, ירושלים: מוסד ביאליק -מהדורת דניאל ,כתבים, כרך אפילון האלכסנדרוני, (

  .ואילך) 311' , עמ1986והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 
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ואפשר אם כן שהעיסוק בתורה לא הותיר זמן או  14אחרות בשבת,לפעילויות 

   ון:מרץ לעניינים אחרים. עוד כתב פיל

שכן ציווה לשמור מדי שישה ימים את היום השביעי ...

בקדושה, להימנע בו מכל מלאכה המכוונת לשום פרנסה 

, בעיסוק בפילוסופיהאך ורק ורווח, ולבלות את הפנאי 

  לתיקון מידותיהם ולתוכחת מצפונם. 

  12815, 'על בריאת העולם'פילון, 

היא יום המיועד לחשבון מן הדברים המובאים כאן ניכר שעבור פילון השבת 

המידות הסקת מסקנות לשיפור , זהו יום של השבוע ותששת ימ על נפש

פילון מתייחס לשבת כאל יום של לימוד תורה לשמה, לימוד מנהג והמעשים. 

במקום אחר מוסיף פילון שפשפוש זה במעשיו והלכה והגברת יראת שמים. 

   16.מנוע חטא עתידישל אדם ולימוד הטקסטים העוסקים בעבר נעשה כדי ל

פילון אמנם לא התייחס לעינוגים גופניים בשבת במפורש, אך מתוך 

המילים שנקט בהם "אך ורק" ניתן כנראה להבין שכוונתו היתה שהשבת 

נועדה לעבודת ה' בדרך של לימוד ועיסוק בתורה בלבד. האם מתוך כך ניתן 

לל את קדושת יהיה להסיק שפילון ינקוט בגישה הרואה במיניות גורם המח

                                                

. 163עמ'  ,7.12-7.13, 'היפותטיקה' ),13פילון האלכסנדרוני, כרך א (לעיל, הע'  14
, ב, 'חיי משה'על ; הנ"ל (שם), 94-96, עמ' 157- 156, 'המשלחת לגאיוס'הנ"ל (שם), 

ולם: "אשר על בריאת העספר במבוא ל כתבהנטף -דניאל; 312-313,  עמ' 211-216
ל'פקודיו' של משה, נאמר בחיבורנו כי מצווים הם 'לשמור את יום השביעי 

האיסור בכל מלאכה את חיוב ה'עיסוק בפילוסופיה', בקדושה', מצווה הכוללת בצד 
 , וכסימוכין לדבריה היא10, עמ' ]13האלכסנדרוני, כרך ב [לעיל, הע'  ותו לא" (פילון

, הע' 307), עמ' 5הע' אלון (לעיל, אולם, . )128, סעיף 48מפנה את הקורא לשם, עמ' 
הן את הדעה הסבורה שיום שתי הדעות, ניתן למצוא אצל פילון את , מעיר ש29

ברם הוא מוכיח  הגופני בשבת. עונגהן את העניין בתורה והשבת מוקדש ללימוד ה
התפיסות בספרות חז"ל ולא מתוך מקורותיו של פילון עצמו. ועם זאת זאת מתוך 

מצאתי במהלך הדיון שלהלן שהרעיון של אלון אינו מופרך, ועי' בהצעתי לדיון 
  .106-115בתפיסתו של פילון, להלן עמ' 

. פילון ראה בלימוד התורה 48-49), עמ' 13' פילון האלכסנדרוני, כרך א (לעיל, הע 15
  . 189, עמ' 32- 30, 'על חיי העיון'מצווה מן התורה. ר' עוד פילון (שם), 

). כמו 204, עמ' ]13[לעיל, הע'  כרך בפילון האלכסנדרוני, ( 98, 'הדברותעל עשרת ' 16
 מדבר על ,205, עמ' 101- 100(שם), סעיפים  ) גם פילוןלג-בלים (פרק ב, יזבספר היו

האל שברא את העולם בשישה ימים ואת היום של חיקוי  כך שהשביתה בשבת היא
מעיר  ,117), עמ' 5הע' גילת (לעיל,  ;113שם הע'  השביעי קבע ליום מנוחה. ור'

את השבת לתורה ולצירוף הרוח, מצויה גם במסורת הנוצרית, ש"דעה זו, המייחדת 
 306), עמ' 5אשר הלכות ונהגים של יהודים משוקעים בה". ועי' אלון (לעיל, הע' 

  נבא הנוצרית.-ואילך, המביא את הלכות השבת מתוך איגרת בר
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השבת? תשובה לשאלה זאת תתברר בדיון שנערוך על גישתו של פילון 

  17למיניות בשבת בהמשך הפרק.

  :על לימוד התורה בשבת כתב נגד אפיוןבספרו  יוספוס

ביחס  קבע בתורתו תקנות וכללים... 18בהתאם לכך הוא

לימי עבודה מאומצת וימי מנוחה, כל זאת למען נחיה 

ו בחסות אב ואדון, לבל נחטא שלא [בחסות התורה], כמ

במתכוון ובבלי דעת. הן הוא לא הותיר שום אמתלא לטעון 

לחסרון דעת, אלא רק הוכיח כי לימוד התורה הוא דבר 

נאה ביותר ונחוץ עד מאוד. הוא ציווה [על כן] להאזין 

אחת ולא שתיים, אף לא פעמים [לקריאת התורה] לא פעם 

לאכה בכל יום שביעי מ מספר, אלא ציווה לשבות מכל

ולהיאסף יחד, כדי לשמוע את [דברי] התורה וללומדה 

  בדייקנות, דבר שכל שאר המחוקקים זנחו בעליל.

יוספוס פלאוויוס, נגד אפיון, ספר שני, יז 

  17519- 174סעיפים 

יוסף בן מתתיהו, כפילון, מדגיש את הציווי ללימוד תורה בשבת. זהו היום בו 

  20לאכה ולקרא וללמוד את התורה בבית הכנסת.ציווה האל לשבות מן המ

בספרות  מחלוקת זו בין שתי הנחות היסוד שהזכרנו לעיל עולה גם

  ישראל המוקדמת, ואלה דברי הירושלמי:- אמוראי ארץ

 וימים שבתות ניתנו לא 21נחמן בר שמואל רבי בשם חגי רבי

                                                

  .106-115עי' להלן, עמ'  17
פרשנותו של שליט לפלוויוס, נגד אפיון (להלן, הע'  . ר'למשה"מחוקקנו", הכוונה  18

  .461, עמ' 173), סעיף 19
, כרך ראשון, מהדורת אריה כשר, נגד אפיוןמתתיהו], -יוספוס פלאוויוס [יוסף בן 19

שזר, תשנ"ז, עמ' ס. ור' הערותיו של כשר, שם, כרך שני, עמ' ירושלים: מרכז זלמן 
, ספר שישה עשר, קדמוניות היהודיםיוסף בן מתתיהו (פלביוס יוספוס), ; 462-464

  .208, מהדורת אברהם שליט, ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ט, עמ' 43סעיף 
, מעיר שגם 463), עמ' 19כשר בפירושו לפלאוויוס בספר נגד אפיון (לעיל, הע'  20

מכתבי הברית החדשה אפשר ללמוד שהאירוע המרכזי בבתי הכנסת בשבת היה 
  .16-17עי' למשל לוקס ד,  קריאת התורה ולימוד המצוות.

, מהדורת יצחק רפאל, ירושלים: מוסד הרב ספר המנהיגאברהם ברבי נתן הירחי,  21
אהבת ציון בער רטנר, עמ' קפא: "ר' חגי בשם ר' אמ'"; ועי'  קוק, תשל"ח,

, המציין 142גרבר, תרס"ג, עמ' דפוס שרגא פייבל , מסכת שבת, ווילנא: וירושלים
  לשינוי במנהיג (דפוס ברלין).
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 22מריח זה שהפה ידי על .ולשתייה לאכילה אלא טובים

  .תורה בדברי בהן קלעסו לו התירו

 וימים שבתות ניתנו לא 23בא בר חייא רבי בשם ברכיה רבי

  .תורה בדברי בהן סוקעל אלא טובים

  ע"א טו ג; ,טו שבת ירושלמי

בירושלמי מוצגות שתי דעות המייצגות את המחלוקת בין שתי הנחות היסוד, 

או שמא "לעסוק בהן  24אלא לאכילה ולשתייה", ...אם "לא ניתנו שבתות

הסובר שבשבת יש להתענג  25. האחת, בשם רבי שמואל בר נחמןתורה"דברי ב

בתלמוד תורה; השנייה, בשם רבי חייא  גםהגוף אף שמותר לעסוק  בעינוגי

 27החולק עליו וטוען שמטרתה של השבת היא העיסוק בדברי תורה. 26באבר 

                                                

, כרך ג: סדר נשים, סינופסיס לתלמוד הירושלמייורגן בקר, - עי' פטר שפר והנס 22
"טריח" ויש מחיקת סופר של טי"ת   –"י ליידן , שם צויין שהנוסח בכ67 עמ'

, מהדורת תלמוד ירושלמי: כת"י ליידןמ"ם, כלומר "מריח"; עי' גם  והוספה של
; ליברמן (להלן, 436ירושלים: האקדמיה ללשון עברית, תשס"א, טור  יעקב זוסמן,

הוא את גרסת כת"י ליידן כטריח ומוסיף בסוגריים: מביא אף  ,190), עמ' 27הע' 
וכן, עי' הערותיו של אפשטיין לקטע הגניזה: י. נ. אפשטיין,  "והוגה: מריח".

. רעיון זה מופיע גם 240ג (ספר ג', ניסן תרצ"ב), עמ'  תרביץ"לשרידי הירושלמי", 
 . ועי'64, קכא, ע"א), המצוטט להלן, עמ' איש שלום(רבתי פיסקא כג בפסיקתא 

   , המתייחס אף הוא לסוגית חילופי הגרסאות.142), עמ' 21רטנר (לעיל, הע' 

), עמ' קפא: "ור' יוחנן בשם ר' חייא"; ועי' 21במנהיג (מהדורת רפאל) (לעיל, הע'  23
  , המציין לשינוי במנהיג (דפוס ברלין).142), עמ' 21ר (לעיל, הע' רטנ

מוסבר שם ), 149מלמד, עמ' -במכילתא דרשב"י (אפשטייןדעה זו קיימת גם  24
ושם עוד , 110), עמ' 5הע' עי' גילת (לעיל,  .שקידושו של היום הוא במאכל ובמשתה

   .דומהמקורות תנאיים המעבירים מסר 
  .21לחילופי גרסאות השמות, עי' לעיל, הע'  25
אמורא בן הדור השלישי, נולד בבבל ועלה  -א בר אבא יכנראה מדובר בר' חי 26

-, תלוהגאונים אנציקלופדיה לחכמי התלמודמרדכי מרגליות (עורך), לא"י. עי' 
, תל מבוא לתלמודיםחנוך אלבק, ; 119-120ב: יבנה וספרי חמד, תשנ"ח, עמ' אבי

), 23. אך לפי הגרסא של המנהיג (לעיל, הע' 236-237, עמ' אביב: דביר, תשכ"ט
ר' חייא נמנה עם התנאים האחרונים  .הרי הסוגיה קדומה אף יותר הגורס ר' חייא,
 ;117-119מרגליות (שם), עמ' לספה"נ). עי'  170-200יהודה הנשיא ( בני דורו של ר'

ישראל. -לסיעה הראשונה בארץאת זמנו כשייך , מתארך 144-148אלבק (שם), עמ' 
א בירושלמי קרוי לעיתים שר' חייא בר אב מסביר ,236שאלבק (שם), עמ'  יש לציין

שינוי של  של המנהיג אינוכך שייתכן שהשינוי  ר' חייא (ובפעמים אחרות ר' חייה),
  ממש.

בית המדרש לרבנים ירושלים: ניו יורק , הירושלמי כפשוטושאול ליברמן,  27
, מציין שבפסיקתא רבתי, עשרת הדיברות, ספ"ג (איש 190, עמ' תשס"ח, באמריקה

. הדעה של ר' ברכיה בשם ר' חייא בר אבא ע"א), המחלוקת הפוכה ,קכאדף שלום, 
- נוג, בעוד שהדעה שהשבת ניתנה לתלמוד תורה מובאת עלהיא שהשבת ניתנה לתע
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 28לשיטתו של האחרון, כנראה, אין מקום לעיסוק בעינוגי הגוף בשבת.

ך הדברים הירושלמי מביא ברייתא שייתכן וכלולה בה הצעת פשרה בהמש

עתיקה, שמטרתה להוכיח ששתי הדעות נכונות, ושלשתיהן יש מקום בשבת. 

זאת אומרת, לשיטת הירושלמי, לא מדובר במחלוקת אלא השבת נועדה 

  לעינוגי הגוף כמו גם ללימוד תורה:

  :לדין בין לדין בין מסייעה מתניתא

 בדברי ועוסק יושב או ,ואוכל יושב או ?שהעו הוא כיצד

 וכתוב ,)ג ,כג ויקרא(" 'לה הוא שבת" אומר אחד כתוב. תורה

  . )ח, טז דברים(" אלהיך' לה עצרת" אומר אחר

   .ולשתות לאכול וחלק ,תורה לתלמוד חלק תן ?כיצד הא

  שם

. בא בר חייא רביידי - הרישא של הברייתא מסייעת לדעה המוצגת בסוגיה על

, נחמן בר שמואל רביידי -סיפא לכאורה אמורה לסייע לתפיסה המוצגת עלוה

מסקנה בהוכחה שהשבת ניתנה ללימוד ולעינוגי הגוף. אך קשה להבין כיצד 

שניהם  זו המצוייה בסופה של הברייתא עולה מן הפסוקים הבאים בה.

נראים כמסייעים לגישה של תלמוד תורה, שני הפסוקים מייחדים את היום 

  אלא בעצרת. אף אינו עוסק בשבת . ועוד, אחד הפסוקים לה'

עיון במקבילה הבבלית המביאה אותה ברייתא ומוסיפה את הסברו של ר' 

   יוחנן, עשוי ליישב את הקשיים שעלו בהוכחת הברייתא שבירושלמי:

   – דתניא

רבי אליעזר אומר: אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל 

חציו לה'  - יהושע אומר: חלקהו ושותה או יושב ושונה. רבי 

  וחציו לכם. 

אמר רבי יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו. כתוב אחד אומר 

עצרת "וכתוב אחד אומר  ,ח), דברים טז(" עצרת לה' אלהיך"

הא כיצד? רבי אליעזר סבר: או  ,לה), במדבר כט(" תהיה לכם

                                                                                                          

. 64עמ' , עי' להלן, פסיקתא רבתיידי רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן. לדיון ב
, מסביר 142-143), עמ' 21רטנר (לעיל, הע' לעניין לימוד התורה בשבת דווקא, 

רוב בני האדם בתות ניתנו לעסוק בהם בדברי תורה כיוון שבימות החול שהש
  .חול בעניינים שלעסוקים 

, מביא הוכחות מכתבי הנוכרים ואף מספרות 118- 110), עמ' 5גילת (לעיל הע'  28
  .36חז"ל למציאות בה יהודים אפילו צמו בשבת. ועי' להלן, הע' 
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חציו לה'  -כולו לה' או כולו לכם, ורבי יהושע סבר: חלקהו 

  ציו לכם. וח

  "בבבלי ביצה טו ע

 הברייתא המובאת כאן דנה באותה שאלה, למרות שהפעם מתמקדת בדיון

ביום טוב. הפסוקים שאמורים לתמוך בגישות השונות מוצגים בסוגיה 

. פסוק אחד מייחד את היום "לה' אלהיך" (דברים ר' יוחנןידי -הבבלית על

חד את היום "לכם" טז), הווה אומר לתלמוד תורה; והפסוק השני מיי

   29לאכילה ולשתייה.(במדבר כט) זאת אומרת, 

 אך כאמור הפסוקים שמביא ר' יוחנן והסוגיה כולה מתייחסים ליום טוב

בלבד, השבת אינה מוזכרת כלל. ניתן אמנם לפתור את העניין בכך שדין 

טוב יחדיו יחול על המקבילה הבבלית - הירושלמי הכורך את השבת ויום

ביום טוב בלבד אך עניינה כנראה גם בשבת. פתרון מן הסוג שאמנם עוסקת 

הזה יכול היה אולי לספק, אלא שהבעיה נפתרת לגמרי עם חקירת מקבילה 

נוספת מן הבבלי המסבירה שאמנם הלימוד שנעשה בסוגיה עסק ביום טוב, 

  אך הדברים חלים גם על השבת:

ו דתניא, רבי אליעזר אומר: אין לו לאדם ביום טוב אלא א

אוכל ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אומר: חלקהו, 

  חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש. 

ואמר רבי יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו, כתוב אחד 

, וכתוב אחד אומר , ח)ברים טז(ד" עצרת לה' אלהיך"אומר 

. רבי אליעזר סבר: או , לה)במדבר כט(" עצרת תהיה לכם"

כם. ורבי יהושע סבר: חלקהו, חציו לה' כולו לה' או כולו ל

   30וחציו לכם.

דבעינן   אמר רבי אלעזר: הכל מודים בעצרת 31(עב"ם סימן)

                                                

ידי שנעזרו בפסוק זה העוסק ב"לכם" נראה שפתרו גם נושאי הכלים -על 29
לירושלמי את העניין, עי' פירושו של הרב משה מרגלית בעל פירוש ה'פני משה' 

 טו , ג;טו שבתופירושו של דוד פרנקל בעל פירוש 'קרבן העדה' על הסוגיה בירושלמי 
  .142), עמ' 21הע'  רטנר (לעיל,, לעיל. עי' ע"א

, 134"חציו לאכילה וחציו לבית המדרש"; בכת"י: וטיקן  – 95בכת"י מינכן  30
"חציו לאכילה ולשתייה וחציו לבית  – OPP.ADD FOL.23 (366)אוקספורד 

  המדרש" (בכת"י אוקספורד אין ל' לפני המילה שתייה).

- יע בסוגריים; בדפוס ונציה ללא סוגריים; בכל כתביבדפוס וילנה סימן זה מופ 31
  היד סימן זה אינו מופיע כלל. 
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אמר  32.איום שניתנה בו תורה הו - נמי לכם. מאי טעמא

 –. מאי טעמא רבה: הכל מודים בשבת דבעינן נמי לכם

  ., יג)ישעיהו נח(" וקראת לשבת ענג"

  ב"בבלי פסחים סח ע

 יה זו העיסוק לכאורה לפי הברייתא המופיעה בתחילתה של הסוגיהאף בסוג

המובאת בהמשך הסוגיה, מביאה  הוא ביום טוב, אך התוספת בשם רבה

 לפתרון. הכל מודים לפיו שכשם שעצרת היא לכם, לאכילה ולשתייה, גם

  33השבת היא לכם, לפי הפסוק "וקראת לשבת ענג".

ושלמי מצינו שהובאה ברייתא נסכם את השתלשלות הדברים עד כה: ביר

שהשבת נועדה לאכילה ולשתייה  - המנסה לסייע לשתי השיטות, האחת 

ובדיעבד גם ללימוד תורה; והדעה השניה שהשבת ניתנה ללימוד בלבד. כחלק 

מן ההוכחה שהשבת ניתנה לאכילה ולשתייה וגם ללימוד תורה הובאו שני 

רה בלבד "שבת הוא פסוקים. הובא פסוק מויקרא המתייחס לתלמוד תו

לה'", והובא פסוק נוסף אשר אמור היה להוכיח שהשבת היא גם לעינוג ויחד 

עם זאת היא לה' אלא שהפסוק כלל לא עסק בשבת אלא ביום טוב בלבד. 

ברור הוא שהפסוקים לא סייעו לדבר לו באו לסייע. פנינו למקבילה בבבלי 

רות שעיסוקה נראה במסכת ביצה בה צוטטה תבנית דומה של ברייתא, ולמ

דומה, היא עוסקת ביום טוב בלבד. סוגיה זו בבבלי הציגה פסוק שאמנם 

מייחד את היום "לכם", משמע לאכילה ולשתייה, אך כאמור מדובר היה 

בעצרת ולא בשבת. בסוגיה בבבלי בפסחים הדנה באותה ברייתא מובא 

שבת כי פתרון משמו של רבה המסביר בעזרת פסוק מישעיהו העוסק בעונג 

יש לסייג ולהעיר שהפתרון שמציע  34עניין אכילה ושתייה קיים גם בשבת.

  רבה הוא פתרון מאוחר ביחס לזמן הברייתות.

התלמודים, אם כן, התייחסו לשתי הגישות, לגישה המייעדת את השבת 

לעינוגי הגוף; ולגישה המייעדת את השבת ללימוד תורה. אם נתייחס לגישה 

 את השבת לעינוגי הגוף, ייתכן שאפשר להכניס את הראשונה, זו המייעדת

                                                

רש"י על אתר מסביר שהשמחה ביום קבלת התורה צריכה לבוא לידי ביטוי  32
  במאכל ובמשתה.

 ישעיהו נח, יג. 33

  .18, הע' 111), עמ' 5הע' גילת (לעיל,  34
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המיניות בתוך עינוגי הגוף, ומכאן שאפשר אולי למצוא רמז לכך שהמיניות 

  היא חלק מעונג שבת. 

  כך מסכם גילת את העניין:מכל מקום, 

הביניים, כדברי -אולם הדרך שהפכה לדרך הרבים היא דרך

בלי ביצה טו (ב 'חציו לה' וחציו לכם –חלקהו 'ר' יהושע: 

דבי אליהו, פרק כד (כו):  תנאע"ב ובמקבילות), או כדברי 

במקרא  –זכור את יום השבת לקדשו, במה אתה מקדשו? '

במשנה, במאכל ובמשתה, ובמנוחה, שכל המענג את השבת, 

  .'מענג את מי שאמר והיה העולם

עמ'  פרקים בהשתלשלות ההלכה, גילת,

11835  

רתה דרך ביניים בה קידושו של היום נעשה לפי גילת בסופו של התהליך נק

ידי - שהם עינוגי הגוף, וכן על 36בעינוגו, ועונג השבת נעשה במאכל ובמשתה

  לימוד תורה.

  רעיון זה בגלגוליו השונים מופיע גם בחיבור מאוחר, בפסיקתא רבתי:

[ר' ברכיה בשם] ר' חייא (בי רבא) [בר אבא] לא ניתנה 

ן לא ם רבי שמואל בר נחמאלא לתענוג, רבי חגי בש השבת

ולא פליגי, (מאן) [מה]  .ניתנה השבת אלא לתלמוד תורה

דאמר רבי ברכיה בשם רבי חייא בר אבא לתענוג, אלו 

שהם יגיעים בתורה כל ימות השבת ובשבת תלמידי חכמים 

רבי חגי בשם  [=שאמר] (מן) מה דאמר הם באים ומענגים,

                                                

 , המסביר הסבר דומה בדבר השרשת115ועי' גילת (שם), עמ'   ).5ע' גילת (לעיל, ה 35
 עניין שלוש סעודות בשבת.

 נועדה שבת, טוען שדעות בחז"ל שקבעו שה110-118), עמ' 5הע' גילת (לעיל,  36
. הוא י לעקור מנהגם של מי שנמנעו מלאכול בשבתכד לאכילה ולשתייה עשו זאת

תורה בבתי - לתפילה, לתשובה ולתלמוד ולוהקדישו את היום כש מסביר כי אלו
, לא יכולים היו להתפנות לאכילה ולשתייה. בפירושו של כנסיות ובבתי מדרשות
היה מי שייחס תפיסות של בימי הביניים שניתן לראות יא, -רבנו בחיי לדברים יח, י

שעובדי כוכבים ומזלות ראו בשבת יום אסון צום בשבת לגויים. שם הוא כותב 
באכילה ואפילו אסרו בו אכילת ואבלות שאין בו הצלחה, לכן קבעו לצום בו ומיעטו 

, כרך שלישי, מהדורת שעוועל, ירושלים: מוסד רבינו בחיי:ביאור על התורה( בשר
יעקב חיים טיגאי, בשבת עי'  ועוד לתפיסות אלו; )הרב קוק, תשכ"ח, עמ' שסא

ועי' שם על ימים  .512-513, כרך ז: תשל"ו, טורים אנציקלופדיה מקראית"שבת", 
רעי מזל בחודש הירחי אצל האשורים, שבהם אסור היה למלך (ולעם?) לאכול בשר 

  .28ועי' לעיל, הע'  ועוד איסורים מאיסורים שונים.
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פועלים שהם רבי שמואל בר נחמן לתלמוד תורה, אילו ה

עסוקים במלאכתן של ימות השבת ובשבת הם באים 

ומתעסקים בתורה. רבי יהושע דסכנים בשם רבי לוי כל 

שהוא מתענג בשבת שואל והקדוש ברוך הוא נותן לו 

והתענג על ה' ויתן לך משאלות " ?משאלותיו, מאי טעמא

  .ד) ,(תהלים לז "לבך

, איש שלום(פסיקתא רבתי פיסקא כג 

  )ע"א ,קכא

המדרש המובא בפסיקתא רבתי מעיד על גלגולה של המסורת שראתה את 

שתי הנחות היסוד כאפשריות בשבת, אך הסברו שונה. מוסבר במדרש 

שהמחלוקת שהוצגה עד כה בין שתי הנחות היסוד, בעצם מקורה בהוראה 

שונה לאנשים שונים. בעלי מקצועות שונים נוהגים אחרת בשבת. כך תלמידי 

ם בתורה כל ימות השבוע, יענגו ויתענגו עונג פיסי בשבת; חכמים היגעי

  ילמדו תורה בשבת. –והפועלים היגעים כל השבוע 

כאמור, בהנחה שהכוונה באכילה ובשתייה לעינוגי הגוף, ושעינוגי הגוף 

כוללים יחסים מיניים, נראה להלן כי עונתם של תלמידי חכמים נקבעה כבר 

 16-יותר בספרות ההלכתית מן המאה הבתלמוד הבבלי לערב שבת. מאוחר 

  37ניתן לראות שהעונג המיני נכלל בעינוגי הגוף בשבת והוא חלק מעונג שבת.

הכללת תבחן השאלה האם מיזוג שתי הגישות ו פרק זה, אם כן,ב

הגשמיות והארציות כחלק מתפיסת קדושתה של השבת הם חלק  הגופניות,

  מן התפיסה בספרות חז"ל.

  

                                                

 .7ל, הע' עי' לעי 37
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  ספרות חז"ל .1

י ההקדמה מצאנו שספרות חז"ל מתייחסת בצורה חיובית לעינוגי הגוף בדבר

בשבת הקדושה. כעת נבחן באופן פרטני את התייחסותה של ספרות חז"ל 

למיניות בשבת, בחינה שעשויה להוביל אותנו למסקנות באשר לתפיסת חז"ל 

  את המיניות בהקשר של זמן קדוש. 

 ירות בה מחויבים בעלינתחיל עם הצגת הסוגיה העוסקת בקביעת התד

מקצועות שונים במצוות עונה. בדיקת ההתייחסות למצוות עונה תספק לנו 

מידע על התייחסותם של חז"ל לקשר המיני שבין בני הזוג הנשוי. נפתח בדיון 

אף לעונתם  המשנהשם נמצא שבתוך רשימת המקצועות מתייחסת במשנה, 

שייכים לשכבה העליונה האנשים שנחשבים בעיני התלמוד כ 38ם,של תלמידי

בכל הקשור בעבודת האל. בהמשך הסוגיה התלמוד קובע את עונתם של 

תלמידי החכמים דווקא לשבת. בשלב זה של הדיון התלמודי מובאת אגדה 

המספרת על בנו של ר' חייא שנהג לבוא לביתו כדי לקיים את חובתו במצוות 

א ביצע מחויבות זו. עונה בכל ליל שבת, וסופו הטראגי משכשל פעם אחת ול

לאחר הדיון באגדה, נבחן את תקנת עזרא הממליצה על אכילת שום בליל 

שבת וזיקתה למיניות בשבת. עם תום הדיון במקורות המתייחסים למיניות 

בשבת בצורה חיובית נציג מקורות בהם ניתן למצוא הד לאיסור יחסים 

  מיניים בשבת.

  קרא.הצגת מצוות עונה במ –נפתח בבסיס הדיון 

  

        מצוות עונהמצוות עונהמצוות עונהמצוות עונה    ––––הבסיס המקראי לדיון הבסיס המקראי לדיון הבסיס המקראי לדיון הבסיס המקראי לדיון  ....1.11.11.11.1

 ְׁשֵאָרּה לוֹ  ִיַּקח ַאֶחֶרת ִאם: "יסוד הדיון הוא מצוות עונה האמורה בתורה

התורה מצווה על  39".ִיְגָרע א שכבר נשואה לו] [=של האישה ְוֹעָנָתּה ְּכסּוָתּה

האדון שלוקח אישה שנייה, שלא יזניח חובותיו כלפי האישה הראשונה. 

                                                

יש לשים לב שהמשנה והסוגיה התלמודית הדנה במשנה זו מפרידות בין  38
קטגוריית תלמידים לקטגוריית תלמידי חכמים. הכינוי "תלמידים" מופיע בדיון 

ם העוסק בכאלה היוצאים מביתם לשם לימוד תורה. ייתכן שקבוצה זו של תלמידי
מאפיינת את אותם אלו שעדיין לא סיימו לימודם וכפופים לרבם; בעוד הכלל 
המופיע בשם שמואל נקבע עבור הקטגוריה הרחבה יותר של תלמידי חכמים 
(המכילה את קטגוריית "תלמידים" בתוכה). תודה לפרופ' חיים מיליקובסקי על 

  שהעמידני על דקות זו בלימוד הסוגיה. 

  שבתום עבדותה נישאה לאדוניה. משפט אמה עבריהב מדובר .י, כא שמות 39
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ק מונה את שלושת חובותיו של האדון כלפי אשתו: "שארה", "כסותה" הפסו

ו"עונתה". מפרשים המנסים להבין מונחים אלו, רובם ככולם מסבירים את 

שלוש מחויבויותיו של האיש לאשתו כפרנסתה, הלבשתה ותכשיטיה, ויחסי 

איתה. המושג "עונתה" מתפרש לפי רוב הפרשנים לזכותה של האישות 

אם כך, המקרא קובע  40.המיניים במסגרת הנישואיםצרכיה  וקהאישה לסיפ

שיחסי אישות הם חלק ממחויבויות האיש כלפי אשתו. המקרא אינו דן 

בתדירות יחסי המין בין בני הזוג ואף לא מתייחס לזמנים המומלצים 

ליחסים אלו; וכרגיל, בספרות חז"ל ניתן למצוא ירידה לפרטים מעשיים 

  אלו. 

  

        עונה בשבתעונה בשבתעונה בשבתעונה בשבת ....1.21.21.21.2

יון בתדירות מצוות עונה בה האיש מחויב לאשתו מורכבת ובעלת דעות הד

  בספרות חז"ל היא במשנה הדנה במצוות עונה: הסוגיהשונות. תחילתה של 

 :אומרים ש"ב – המטה מתשמיש אשתו את 41המדיר) 1(

  . אחת שבת :אומרים הלל בית, שבתות שתי

 שלשים - ברשות שלא תורה לתלמוד יוצאין התלמידים) 2(

   .אחת שבת - הפועלים ,יום

 הפועלים ,יום בכל הטיילין :בתורה האמורה העונה) 3(

 לשלשים אחת הגמלים ,בשבת אחת החמרים ,בשבת שתים

  . אליעזר רבי דברי - חדשים לששה אחת הספנים ,יום

  42, וה כתובות משנה

הנלמד אפוא מן המשנה הוא שעל האיש לקיים מצוות עונה עיקרון ה

מאלית מסויימת. ניתן לחלק את המשנה לשלושה חלקים: בתדירות מיני

                                                

40 John I. Durham, Word Biblical Commentary, Vol. 3: Exodus, Waco, 

Texas: Word Books, 1987, p. 312 ,הבשר שברוח: שיח המיניות ; דניאל בויארין
כך בדרך כלל, אך יש המפרשים  .146-147עמ' , 1999, תל אביב: עם עובד, בתלמוד

  .75- 74את בצורה שונה, עי' הדיון להלן, עמ' ז
 לשאלת השימוש במונח "מדיר" עי' רש"י לבבלי נדרים פא ע"ב. ועי' ברנדס (להלן, 41

 שימוש מונח הוא, המסביר שבמשנה השימוש ב3, הע' 206, ועמ' 154), עמ' 77הע' 
 ."במובן 'מונע מאשתו' מבלי להניח כלל שימוש בנדרים" מושאל

) בין בית שמאי לבית 1והשו' משנה עדויות ד, י, אף שם מוזכרת אותה המחלוקת ( 42
  הלל. 
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) דן במחלוקת שבין בית שמאי לבית הלל לסוגית פרק הזמן 1החלק הראשון (

) קובע באופן עקיף 2המירבי המותר במניעת עונתה של האישה. החלק השני (

את תדירות עונתם המינימאלית של תלמידים ופועלים, כאשר הם יוצאים 

) דן בתדירות המינימאלית הרצויה של מצוות 3השלישי (והחלק  43מעירם.

  עונה בבעלי מקצועות שונים. 

בחלקה השני של המשנה, אגב הדיון במחלוקת בין בית שמאי לבית הלל 

מוצגת מעין  אודות אורך הזמן המותר לאיש להדיר את אשתו ממצוות עונה,

 אתלציש אפשרות  היוצאים ללימוד תורה נשואים םשלתלמידיהערה 

פרק זמן ארוך של עד שלושים ל ןולמנוע עונת ,ללא רשות נשותיהם, ללימודם

הווה אומר, עונתו של תלמיד היוצא ללמוד מחוץ לעירו, לפי הדעה  .יום

  המוצגת במשנה זו, היא אחת לחודש.

  ההתייחסות כאן היא לשני פרמטרים מרכזיים:

 ה אתהיציאה ללמוד אל מחוץ לעיר. יציאה שאינה מאפשרת כנרא  .א

תכיפות המצווה במידה שנדרשה מן התורה. יש לשים לב שהמשנה 

  אינה מציינת מהי התדירות המינימאלית עבור תלמיד שלומד בעירו.

  רשותה של האישה.  .ב

) מעיד על 2הדיון בפרמטר הראשון מוביל לשאלה, האם החלק השני במשנה (

משנה כלל באשר לתכיפות עונתם של תלמידי חכמים? לפי הבנת הכתוב ב

חק מבעלי התוספות כותב על אתר שלילית. רבנו יצ היא ברור הוא שהתשובה

הוא כפי שמופיע בדיון בסוגיה בבבלי בשם שמואל: תדירות עונתם  הכלל כי

בליל שבת. והמשנה  –של תלמידי חכמים הלומדים בעירם היא אחת לשבוע 

עירו  לפי דבריו מביאה את היוצא מן הכלל ומתייחסת לתלמיד העוזב את

לשם לימוד תורתו, במקרה זה יכול הוא למנוע תשמישה של אשתו ללא 

רשותה עד לשלושים יום. ומכאן, הדיון התלמודי על המשנה הוא בתלמיד 

   44היוצא לעיר אחרת לשם לימודו.

כעת נעבור לדיון בפרמטר השני, רשותה של האישה. בדיון על המשנה 

זמן מותר לתלמידים למנוע  , נשאלה השאלה לכמהבבבלי כתובות סא ע"ב

                                                

מתייחסים לקביעה האמורה בחלק זה כאל  - בשם ר' יצחק  -בעלי התוספות  43
  .71 יוצא מן הכלל, ועי' בדיון להלן, עמ' מקרה

אף הרא"ש בפירושו לסוגיה זו מחלק בין תלמידי חכמים הלנים בעירם לאלו  44
  היוצאים מעירם, ופרמטר זה מוחל גם על דיונו בבעלי המקצועות השונים.
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"כמה דבעי", זאת  –, והזמן שנקבע הוא בלתי מוגבל ברשותןעונת נשותיהן 

   45אומרת, כמה שנצרך לו לתלמיד והסכימו ביניהם בני הזוג.

נשאלת השאלה: "אורחא דמילתא כמה?"  46בהמשך הסוגיה התלמודית

רש"י על  47?כמה זמן ראוי מצד דרך ארץ למנוע עונתה של אישה מבלי לצערה

אתר מסביר שמדובר בפרק זמן שהגדרתו תהא "שלא ישא עליו חטא", 

ומוסיף: "ואפילו הוא יכול לפתותה שתתן לו רשות" לצאת לזמן ארוך יותר. 

בתשובה לשאלה מובעות דעותיהם של רב ושל רבי יוחנן. לשיטתו של רב 

ש היעדרותו של התלמיד צריכה להיעשות באופן הבא: חודש בבית המדר

וחודש בבית; הדעה המובאת בשם רבי יוחנן טוענת שהמינון צריך להיות 

יש לשים  48חודש בבית המדרש וחודשיים בבית, כפי שנהגו בוני בית המקדש.

לב שעצם דיונם של רב ושל רבי יוחנן אינו נסוב על זמן ההיעדרות הנשאר 

שהה כחודש, אלא הדגש המושם בדברים הוא הזמן בו התלמיד י -בדבריהם 

  בביתו בין היעדרויותיו.

  עוד מובאת בסוגיה התלמודית דעה נוספת בשם חכמים:

' ר דברי [=המשנה] זו: רב אמר אהבה בר אדא רב אמר

' ב ת"לת יוצאין התלמידים: אומרים חכמים אבל, אליעזר

 בר אדא אדרב רבנן סמכו: רבא אמר. ברשות שלא שנים' וג

  . בנפשייהו עובדא ועבדי אהבה

  ב"ע סב תובותכ בבלי

                                                

: "ברשות כמה? כמה דבעי לה", נראה שההתייחסות היא 95יד מינכן - בכתב 45
 ל , ח;ה כתובותירושלמי דומה לאמור בבבלי נאמר גם בלאישה, כמה שנצרך לה; ב

הרא"ש על אתר המבין את  ". עי' פירושו שלברשות בתיהן אפילו כמה האע"א: "
אגב כך,  הקושי הקיים במערך הכוחות בין בני הזוג והשפעתו על מתן רשותה.

, מעיר מנקודת ראות פמיניסטית, שיש חשש לכך 83עמ' ), 40הע' , לעיל( בויארין
רשות מן על כן קבלת הו מלכתחילה אינם שווים אישההגבר לשיחסי הכוחות בין 

האישה עלולה להיות במקרים מסוימים פיקטיבית; וכן ר' הדיון אצל יונה פרנקל, 
עמ'  ,אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"א-, תלעיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה

, מביטה על האמור כאן בעין 56), עמ' 86; לעומת זאת, ולר (להלן, הע' 99-100
אופטימית יותר, היא סבורה ששאלת עזיבתו של האיש את ביתו היא שאלה 
מוסרית ותלויה לחלוטין ברגשותיה וברצונותיה של האישה. לפיה, מגמתו הבסיסית 

(בהמשך סב ע"ב) היא להנחיל את התפיסה שעזיבתו של האיש את של עורך הסוגיה 
  הבית צריכה להיות מתוך החלטה משותפת, כנה ואמיתית של שני הצדדים. 

 בבלי כתובות סב ע"א. 46

 עי' בפירושו של הרא"ש על אתר. 47

  .159עמ' להלן עי' דיון ברעיון זה בפרק השני,  48
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על הכתוב במשנה שתלמידים יכולים להימנע מחובת עונתם שלא ברשות 

 נשותיהן למשך שלושים יום, אומר רב אדא בר אהבה בשם רב שזוהי קביעתו

היא חכמים בעוד שעמדתם של  ושמדובר בדעת יחיד, ר' אליעזרשל 

-שנתייםשתלמידים יכולים להיעדר מביתם ללא רשות נשותיהם אפילו 

שכך עשו התלמידים, סמכו  רבאמיד אחר כך מובאת עדותו של  49וש.של

למעשה על המסורת המובאת מפיו של רב ופעלו כפי שקבעו חכמים, דהיינו 

יצאו לתלמוד תורה לזמנים ארוכים ומנעו תשמיש מנשותיהם לתקופות 

  ארוכות. 

הסוגיה ממשיכה ועוסקת בכל בעלי המקצועות הנידונים במשנה, ולאחר 

ימת לדון בהם, פונה לדיון בעונתו של תלמיד חכם, הלומד בעירו וחי שמסי

  קובע התלמוד הבבלי בשם שמואל: וכך 50עם אשתו.

עונה של תלמידי חכמים אימת? אמר רב יהודה אמר 

 52א, ג) לים(תה"אשר פריו יתן בעתו"  .מע"ש לע"ש 51שמואל:

רב נחמן:  ואיתימא 53רב הונא, יהודה, ואיתימאאמר רב  -

  המשמש מטתו מע"ש לע"ש.זה 

  ב"ע סב כתובות בבלי

שמואל ממקם את עונתם של תלמידי חכמים בערב שבת דווקא. וזהו הכלל 

בא כאמור  הכתוב במשנה מן התורה, לתדירות עונתו של תלמיד חכם.

שהיו מונעים תשמיש נשותיהם  תלמידיםלהשמיענו את היוצא מן הכלל. 

                                                

, כציון 21, הע' 268), עמ' 40שלוש מפרש בויארין (לעיל, הע' -טוי שנתייםאת הבי 49
שנים מספר. באשר לסתירה בין דברי רב כאן לדבריו קודם באשר לעזיבת האיש  של

' , הע268עם רשות אשתו למשך חודש בלבד, עי' התייחסותו של בויארין (שם), עמ' 
24.  

ובכך אפשר להסביר את הפער שקיים בדיון התלמודי בין שני הדיונים בתדירות  50
עונתו של תלמיד חכם. החלק הראשון בדיון עוסק בתלמיד שעוזב את עירו וביתו 
לשם לימודו, והדיון בשם ר' שמואל עוסק בתלמיד חכם הלומד בעירו ומתוך כך חי 

  וט הסוגיה התלמודית.עם אשתו. ור' הדיון להלן, מיד לאחר ציט

לא מופיע שמו  ,130לא מביא שמות אמוראים כלל; בכת"י וטיקן  95כת"י מינכן  51
   של שמואל והדברים מובאים בשם רב יהודה בלבד.

 הַיֲעׂשֶ  ֲאֶׁשר ְוֹכל ִיּבֹול א ְוָעֵלהּו ְּבִעּתוֹ  ִיֵּתן ִּפְריוֹ  ֲאֶׁשר ָמִים ַּפְלֵגי ַעל ָׁשתּול ְּכֵעץ ְוָהָיה" 52
   ".ַיְצִליחַ 

: "אמ' רב יהוד' ואיתימא רב 487, וטיקן 130, וטיקן 113בכתבי היד וטיקן  53
  נחמן".
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הם ששינו  – מוד מחוץ לעירלזמן של שלושים יום, בשל יציאתם לל

  54ממנהגם.

מין עבור מי -החשוב לענייננו הוא שהזמן השבועי הראוי שנקבע ליחסי

 55דווקא. שנחשבים נעלים ודבקים באל יותר משאר בני האדם הוא ערב שבת

 מסורת בבלית מן הדור השני התלמוד כדי לחזק עמדה זו של שמואל מוסר

זו יבורך  שבועית ל על פי המלצהשהפועֵ  הנעזרת בפסוק מתהילים וקובעת

  56.ויצליח

                                                

תוספות כתובות סא, ע"ב: "התלמידים יוצאין שלא ברשות שלשים יום והפועלים  54
פירש רבינו יצחק: דאתא לאשמועינן[=שבא להשמיענו] דאף על גב   –שבת אחת 

לאכה בעירם (התלמידים והפועלים), ועונה האמורה דמנהגם היה ללמוד ולעשות מ
בתורה לתלמיד מערב שבת לערב שבת, כדאמרינן בגמרא. ולפועלים שתים בשבת, 
כדקתני סיפא. אפילו הכי יכולים לשנות ממנהגם ולצאת, תלמידים שלשים יום 

   ופועלים שבת אחת".

שבת" ו"ליל הסוגיות העוסקות בעניין עונה בשבת משתמשות במונחים "ערב  55
מזכיר , בערך "ערב", 4694-4696), עמ' 153הע' יהודה (להלן, -בן לסירוגין. "שבת

המהרש"ל לומד מהמשנה ; שימושים בתלמוד של ערב שבת במשמע ליל שבת
ערב שבת משמעו ליל שבת מתוך ההשוואה שבנדרים (ח, ה) ומהבבלי שם סג ע"ב, 

") שבתות בלילי שום אוכלין שיהוות לתקנות עזרא בירושלמי ("בין ההתייחס
על דיוק השפה בתלמוד  בבבלי ("ואוכלין שום בערב שבת"); ולאזכורן של התקנות

-, תללשון מקרא ולשון חכמיםהירושלמי לעומת הבבלי לענייננו עי' אבא בנדויד, 
לד  אור המזרח ; ישראל שציפנסקי, "תקנות עזרא",193אביב: דביר, תשל"א, עמ' 

שמא יהודה פרידמן, "לשון המועדים (א): אור  ;294 תמוז, תשמ"ו), עמ'-(ניסן
, מחקרים בתלמוד ובמדרש: ספר זיכרון לתרצה ליפשיץלארבעה עשר", בתוך: 

ל הר"י מלונילעומת זאת, . 149והע'  ,506ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ה, עמ' 
הכוללת ארבעה לילות: "ישמש בליל  לילות מסביר שערב שבת הוא שם של סדרת

שאלו הג' לילות נקרות ערב שבת", , יום רביעי ובליל חמשי ובליל ששי ובליל שבת
, מהד' פירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל: על המשנה והרי"ף מסכת בבא קמאעי' 

. יש לשים לב 231- 230ש"י פרידמן, ניו יורק וירושלים: פלדהיים, תשכ"ט, עמ' 
ארבעה לילות אך מסכם אותם בתור "ג' לילות". מעניין שפרידמן אינו  שהוא מונה
) כי הר"י מלוניל כנראה מבחין בין 672. פרידמן מסביר (במיוחד עי' הע' מעיר על כך

שני חלקים בסוגיה: האחד, עונת תלמיד חכמים "שכבר למדו לעצמן וטרודין יום 
שבת ממש כפי שכתוב ולילה לחזר גרסתם" שאז עונתם תהא מערב שבת לערב 

ששם הכוונה בערב שבת היא לאותם ארבעה לילות בגמרא; לבין דרשת "אשר פריו" 
 Michael L. Satlow, Tasting the Dish; Rabbinicעי'  ;שמונה כערב שבת

Rhetorics of Sexuality, Atlanta: Scholars Press, 1995, p. 279, מעלה  סאטלו
לעונתם של תלמידי ערב שבת כזמן המומלץ  אפשרות שהקביעה של ליל שבת או

. שלו ערך מיוחד חכמים עשויה ללמד על המלצה שבועית ולאו דווקא על זמן מסוים
מפנה למקורות בתלמוד המעידים, לדעתו, הוא , 49בהע'  ,לחיזוק אפשרות זו

לא מצאתי על תפיסת זמן כללית של "אחת לשבוע", אך  שהצירוף "ערב שבת" מורה
לפי רוב הראשונים זמן עונתם של תלמידי ש אלאראיות של ממש. לו בהפניות א

ע"א; רמב"ם שבת פ"ל, הי"ד;  חכמים הוא אכן ליל שבת (רש"י לבבלי בבא קמא פב
  ל השולחן ערוך או"ח, סי' רפ (א). מאירי לבבלי ב"ק שם). וכך היא פסיקתו ש

המיני, מחזק  תהילים א, ג. ההקשר בו מופיע הפסוק המתייחס לפירות המעשה 56
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קביעה זו  57בהקדמה לפרק הצגנו שתי גישות באשר לתפיסתה של השבת,

תואמת את הנחת היסוד שהשבת  58ידי רב יהודה-של שמואל שמובאת על

לחיזוק הטענה  יא יום שנועד לתענוג ולהנאת הגוף.ששבת ההיא "לכם", 

 תענוג ליל שהוא" ירה בליל שבתהמנמק את הבח י"רשניעזר בפירושו של 

   59."הגוף והנאת ושביתה

בדיון עד כה הובאו פרשנויות שונות לתדירות קיום מצוות עונה, שנגזרו 

כאמור מהגדרת המושא, הראשונות עוסקות בתלמיד היוצא מעירו לשם 

לימודו; והאחרונה, שהיא כנראה הכלל, משמו של שמואל, עוסקת בתלמיד 

  חכם החי עם אשתו: 

המשנה קובעת את עונתם של תלמידים היוצאים לשם לימודם אל  .1

  מחוץ לעיר כאחת לחודש, וזאת שלא ברשות נשותיהם. 

בדיון התלמודי רב ורבי יוחנן מסכימים וגורסים כגרסת המשנה,  .2

שתלמידים יוצאים לשם לימודם עד חודש, שלא ברשות נשותיהם 

עד  אך יש להם גרסאות שונות באשר למשך השהות בביתם

 ליציאתם הבאה:

רב גורס שתלמיד עוזב את ביתו לחודש וחוזר   .א

 לשהות בביתו חודש. 

                                                                                                          

, 43, הע' 272ואילך, ושם, עמ'  77), עמ' 40את ההנחה שמציג בויארין (לעיל, הע' 
ציין שהפסוק מתהילים שפרייה ורבייה ועונה נתפסו אצל חז"ל כעניין אחד. יש ל

 ט ע"ב; מדרש תהליםחז"ל כמתייחס לתלמיד חכם, עי' בבלי ע"ז י נתפס בספרות
), המצוי 46); סדר אליהו זוטא כה (איש שלום, עמ' 18-19מזמור א (בובר, עמ' 

בנספחים לסדר אליהו זוטא בסוף הספר. נכתב באופן מפורש כי הפסוק עוסק 
בתלמידי חכמים; פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת כי תבוא כט, ז (בובר, 

  עי' ילקוט שמעוני תהילים תריז. עמ' תרסח); ועל הסוגיה שלנו ממש

 .55-65עי' הדיון לעיל, עמ'  57

רב יהודה בר יחזקאל הוא רב יהודה סתם, מגדולי אמוראי בבל בדור השני. רב  58
את יהודה קיבל תורתו מרב ומשמואל. אחרי פטירתו של שמואל ייסד רב יהודה 

אחד לתה שנים, והי 800-לה קרוב ל), שפע255פומבדיתא (בערך בשנת  תישיב
העתיק בבבל (בבלי ר"ה כג ע"ב). היא היתה הישיבה  ממרכזי היישוב היהודי

 יתה פתוחה) אשר השבא מארץ ישראל( ה"בבלית", לעומת ישיבת סורא שייסד רב
אלבק (לעיל, הע'  ;163-164), עמ' 26ישראלית. עי' מרגליות (לעיל, הע' -להשפעה ארץ

   .199-201), עמ' 26
עי'  המהרש"א והר"ן.לבבלי כתובות סב ע"ב. עי' גם פירושיהם הדומים של  י"רש 59

, 131עמ' כד (חורף תשמ"ז),  תפוצות ישראלרוברט גורדיס, "המין ביהדות", 
  הוא לדברים.המתייחס אף 
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רבי יוחנן גורס שתלמיד עוזב את ביתו לחודש   .ב

 וחוזר לשהות בביתו למשך חודשיים. 

היא שהדעה המופיעה במשנה,  60אפשרות נוספת המוצגת בשם רב .3

א שתלמיד רשאי לצאת ללימודו ללא רשות אשתו אחת לחודש, הי

דעת יחיד של ר' אליעזר, בעוד שדעתם של חכמים היתה שתלמידים 

יוצאים ללימוד תורה ללא רשות אף לשנתיים שלוש. נראה לפי 

 הסוגיה שכך נהגו רבנן הלכה למעשה.

 מתייחסבנפרד מן הדיון שלעיל ו מופיעשמואל הכלל המובא בשם  .4

נתם לתלמיד חכם הלומד בעירו וחי בביתו. שמואל קובע שעוכאמור 

  ליל שבת.ב היאשל תלמידי חכמים 

מן הסקירה לעיל ניתן ללמוד שעניין עונתם של תלמידי חכמים העסיק את 

התנאים ואת האמוראים, מה שעשוי להעיד על דילמה מציאותית ומעשית 

לה נדרשו חכמים. במרכז הדברים, אם כן, עומד המאבק בין החובות 

הנאות המאפיינות את היחסים וההנאות של חיי הנישואים לבין החובות וה

   61שבין התלמיד החכם לאל.

בהמשך  גם בין איש לאשתו מופיע יחסי אישותליל שבת כזמן לקיום 

עם אישּה  אוכלתה שם הדיון עוסק באישה, הסוגיה בבבלי כתובות סה ע"ב

דיון זה אמנם אינו עוסק בתלמידי חכמים  62"מלילי שבת ללילי שבת".

וגיה המטפלת במילוי צרכיה של האישה, במצוות דווקא, אך הקשרו הוא הס

מחלוקת בין האמוראים  בפרשנות התלמודית שניתנת למשנה קיימת .עונה

  על פירוש המילה "אוכלת":

                                                

  .49על הסתירה בדברים עי' לעיל, הע'  60

 , המנסח באופן דומה את יחסו של המיסטיקן149), עמ' 82ועי' ביאל (להלן, הע'  61
, העוסק בעימות חברתי זה. 150-159), עמ' 40לדילמה זו. עי' בויארין (לעיל, הע' 

לעניין בעיית ההוכחה של תופעה זו נאמר שעצם העיסוק בעניין מוכיח שמדובר 
), 40עי' בויארין (לעיל, הע'  את האמוראים. שהטריד לפחות באופן עקרוני בעניין

רין, "הנזיר הנשוי: האגדה הבבלית כעדות לתמורות בהלכה ; דניאל בויא149עמ' 
, אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיותהבבלית", בתוך: יעל עצמון (עורכת), 

, המבחין בין ניתוח 80ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשנ"ה, עמ' 
פרות סטקסטים מתוך תפיסות היסטוריוגרפיות פוזיטיביסטיות מסורתיות למחקר 

עמ'  ),88חז"ל לבין גישתו המתייחסת לטקסטים אלו כבדיוניים; שרמר (להלן, הע' 
  .87הע' ו, 85הע'  ,עי' עוד להלן. 23-29

 ט. כתובות ה, הדיון הוא על משנה 62
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   – 63'נותן לה מעה כסף וכו''

: אמר אשי רב .ממש אוכלת: אמר נחמן רב? אוכלת מאי

  64.תשמיש

  בבלי כתובות סה ע"ב

לעניין פרשנות המילה  65נחמן לרב אשיבבבלי מובאת המחלוקת בין רב 

ר במשנה מדוב יאוכלת ממש, ואזרב נחמן מפרש את המשנה כ"אוכלת". 

בפרשנות שעוסקת בעניינים כלכליים. לעומתו, רב אשי מפרש את המונח 

 ולפי פירוש זה המשנה עוסקת במילוי מצוות עונה. אין הכרעה בסוגיהמינית, 

   66באכילה ממש.מדובר בלשון נקייה לתשמיש או אם 

מן מוכרת האם מדובר במיניות או בעניינים כלכליים מחלוקת זו 

עולה  ן המדרשיםמ .שבמקרא למושג "עונה" בספרות חז"ל פרשנותה

מכילתא ההגדרה ב למושג זה.כבר בתקופת התנאים שקיימת מחלוקת 

  : היא זו עונה למושגדרשב"י 

                                                

נוספות  187יד לנינגרד פירקוביץ' -; בכתבה, טציטוט מן המשנה כתובות  63
שינוי זה מופיע גם בכת"י  ".ושבתהתיבות: "לצרכיה, ואוכלת עמו לילי שבת 

". גרסה "נותן לה מעה כסף לצרכיה והיא אוכלת עמו מלילי שבת לשבתקיימבריג': 
ע בכתבי היד מופיעה בשם רשב"ג אף בסוגיה התלמודית (בבלי זו של השינוי המופי

כתובות סה ע"ב) ושם על רקע הקושי המתעורר אגב האיסור לשמש מיטה ביום, 
  מתורץ שמדובר בבית אפל שמותר בתשמיש.

לפי כתבי היד והדפוסים נמצאו שמות שונים לבעלי הדעות השונות: כתבי יד  64
אמ' תשמיש";  ורב אסיאמ' אוכלת ממש,  נארב הו" – 187לנינגרד פירקוביץ' 

רב : "אמ' 130יד וטיקן -השמות מופיעים בדומה לדפוס; כתב – 113בכת"י וטיקן 
, הגרסא של שמות 95אמ' תשמיש"; בכת"י מינכן  רב אסיאוכלת ממש,  נחמן

רב : "רמ"ח דפוס שונצינוהמוסרנים היא כבכת"י וטיקן, בשינוי קל של הניסוח; 
  אמ' תשמיש". רבכלת ממש אמ' או נחמן

. שניים קרויים רב אסי: הראשון הוא רב 64לעיל, הע'  חילופי הגרסאות לשמו ר'ו 65
אסי המכונה בירושלמי אסי ללא תואר, ומדובר באמורא בבלי בן הדור הראשון. עם 

ליות (לעיל, הע' הגיע רב לבבל מצא שם את רב כהנא ורב אסי, מגדולי הדור. מרג
- . השני הוא רבי אסי  אמורא ארץ174-175), עמ' 26; אלבק (לעיל, הע' 64עמ' ), 26

מן הדור השלישי, מכונה גם יסא, יסה, יוסה ואיסי. יליד בבל שעלה לארץ  ישראלי
, עמ' (שם)מרגליות , עי' ישראל, תלמידו המובהק של רבי יוחנן בישיבתו בטבריה

, מכריע שמדובר 280), עמ' 55. סאטלו (לעיל, הע' 228-229; אלבק (שם), עמ' 64-65
לו סאטאולם יש לציין ש. הדור השלישי בן שעלה מבבל, ישראלי-באמורא ארץ

י בבל בדור השישי אמוראגדול אפשרות שמדובר ברב אשי, אף מעלה , 51הע' , (שם)
 .427-430; אלבק (שם), עמ' 68-66, עמ' (שם)מרגליות  לספה"נ), עי' 427-352(

"טרף טרף יוסף": שמואל ספראי, "משנת חסידים בספרות התנאים", בתוך:  66
ל אביב: הוצאת המשפחה , תאין יוסף" קובץ לזכרו של יוסף אמוראי "והנה

, מתייחס למחלוקת בתלמודים לעניין פירוש 42, הע' 144וחברים, תשל"ג, עמ' 
  המונח "אוכלת", וקובע מתוך הבנתו את המשנה, שמדובר בלשון נקיה.



 מיניות בשבת –פרק ראשון 

 75

 עמי שאר אכלו ואשר"' שנא כענין פרנסתה זו שארה) 1(

 האמורה עונה זו עונתה .כסות זו כסותה .)ג ,ג מיכה( "'וגומ

  . בתורה

 כל אל איש איש"' שנא כענין בשר קרובת זו שארה א"ד) 2(

 זו עונתה. כסות זו כסותה .)ו ,יח' ויק( "'וגומ בשרו שאר

   .פרנסתה

מלמד, -, י (אפשטייןכא י"דרשב מכילתא

67)168- 167עמ' 
   

נסה לברר איזה מונח מן המונחים המקראיים הדיון במכילתא דרשב"י מ

מתאר איזו מהמחויבויות של הגבר לאשתו. לענייננו נבחן את הפרשנות 

כאמור כפי שרוב  'עונה'מסביר  )1( החלק הראשון במכילתאלמונח עונה. 

משמעותו של המונח בתורה, לזכותה של האישה הפרשנים מפרשים את 

) מגדיר את 2אים. החלק השני (במסגרת הנישו לסיפוק צרכיה המיניים

"אוכלת" המונחים אם כן,  68המונח כמתייחס לאמצעי מחיה כלכליים.

התחייבותו של האיש לאשתו בשני  ו"עונה" מתפרשים שניהם על רקע

   69.אופנים כפרנסתה או כתשמיש עמה

                                                

 - מכילתא דרבי ישמעאל משפטים למקבילה מורכבת יותר ובעלת דעות שונות עי'  67
  ).258-259מ' רבין, ע-(הורביץמס' דנזיקין פרשה ג 

, כרך ב, ירושלים: מכון התלמוד דקדוקי סופרים השלם, מסכת כתובותב 68
השלם, תשל"ז, עמ' עד, במסורת הש"ס השלם, מוזכר מקור זה כמקור  הישראלי

. בבבלי הדברים ב"ע מז כתובות בבלית ה, ז; ל ע"ב, ולירושלמי כתובולמקביל 
היא  בלי, שהפכה להיות הרווחת,האנונימית בברייתא שבב הדעהמובאים כברייתא. 

הכוונה היא ליחסי המין שחייב האיש לאשתו. כך גם מסביר רש"י שם. " עונתהב"ש
הדעה המובאת במכילתא כד"א מובאת בברייתא הבבלית בשמו של  לעומת זאת,

הערתו של הרי"ן אפשטיין במכילתא שם המעיר על כך. כמו כן עי'  רבי אלעזר. ועי'
, המתייחס אף הוא לעניין, אך מסיק מסקנה 2הע'  ,239), עמ' 5גילת (לעיל, הע' 

הוא על פי  נח "עונה"ומרבי אלעזר בשעושה שימוש שה אחרת. וכן מעניין לציין
למרות שהכריע אחרת בפרשנותו של המונח.  זו עונה" –פשוטו של מקרא "שארה 

 כל אל איש איש': אומר הוא וכן, עונה זו -  שארה: אומר אלעזר רביואלה דבריו: "
 אלו -  עונתה; כמשמעו -  כסותה ;ח, ו)י יקרא(ו 'ערוה לגלות תקרבו לא בשרו שאר

עניין זה מחזק את ההשערה שהדעה  '".וירעיבך ויענך': אומר הוא וכן, מזונות
ה המיניים של הרווחת בספרות חז"ל היתה שהמונח "עונה" פירושו סיפוק צרכי

  האישה במסגרת הנישואים. 
), עמ' 1983-1982( 47 לשוננועי' עזרא ציון מלמד, "לשון נקייה וכינויים במשנה",  69
), עמ' 55; סאטלו (לעיל, הע' 42, הע' 509), עמ' 167ספראי (תשנ"ד) (להלן, הע'  ;8

  .44הע'  ,278
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אף בירושלמי, כמו בבבלי, קיימת אותה מחלוקת בפירוש המונח 

   את המונח כלשון נקייה לתשמיש:רב מפרש  70במשנה."אוכלת" 

 בלשון - 71'שבת ללילי שבת מלילי עמו אוכלת' :אמר רב

   .נקייה

  72ע"ב סה"ח; לכתובות ה,  ירושלמי

רב ליל שבת נקבע כזמן מתאים לאיחוד מיני בין איש לאשתו, גם לפי 

מן הבבלי  ישרב אדעתו של רב מקבילה לדעתו של  בתלמוד הירושלמי.

רב היא כמובן לעניין מילוי צרכיה המיניים של האישה  כוונתו של 73שלעיל.

                                                

הסוגיה בבבלי בשם שמואל קובעת את עונת תלמידי חכמים . 62עי' לעיל, הע'  70
נקבעה עונה לליל שבת משמו  ,ע"ב סה"ח; לכתובות ה, , ואף בירושלמי לערב שבת

של רב, אלא שבירושלמי ההמלצה היא לבריות כולם ולאו דווקא לתלמידי חכמים. 
את הירושלמי לא נדרש לבעיה של תלמידי חכמים אשר נשאו נשים ועזבו נראה ש

 העדרותם שלזמן ולכן לא נזקק להגדיר את משך בתיהם על מנת ללמוד תורה, 
, 168 -, ו162), עמ' 40הע' (לעיל, לדעת בויארין  תלמידי החכמים מבתיהם.

נפתרה  שםישראל, אבל -בקרב היהודים בארץהמין רווחה גם ההתנזרות מיחסי 
. לא כן בבבל, שבה היו החכמים נישאים םדחיית מועד הנישואי ידי-עלהבעיה 

מוקדם ועוזבים את נשותיהם לפרקי זמן ממושכים, לכן הדיון בחובת עונה בבבלי 
מצטרף לדיון העוסק במשך הזמן שבו תלמידי חכמים מורשים לעזוב את בתיהם, 

. כדי המופיעים בהוהסיפורים  ,בבבלי כתובות סב ע"בהסוגיה ה ועל כך מעיד
שלהם עם ולהעלות את חשיבות המפגש להילחם בהרגל זה של תלמידי החכמים 

. ובעניין זה עי' להלן, הע' שקולה כנגד תלמוד תורהכ , הוצבה מצוות עונהנשותיהם
עלין בעל פירוש "יפה עינים" כותב שבירושלמי ; לעומת זאת, ר' אריה ליב י123

  נלמדת עונת תלמידי חכמים.

  ).62ציטוט מן המשנה (לעיל, הע'  71
 מהמשך הסוגיה בירושלמי (הלכה יג) עולה קושי בפירושו של רב, שכן פירושו אינו 72

 והיא לצרכיה כסף מעה לה נותן"' מסתבר בהקשר הדברים המובאים בסמוך:
 בא בר שמעון. נקי לשון אמורים דברים - ''כו שבת ללילי שבת מלילי עמו אוכלת

 יוחנן' דר דעתיה על ,משלו אוכלת דרב דעתיה על. ממש אכילה - יוחנן רבי בשם
בעל פירוש הפני משה מסביר שדעתו של רב נדחקה לומר לשון נקי  ."משלה אוכלת

שבוע, אם כך איזה חידוש יש למשנה כשמתארת כיוון שהיא אוכלת עמו כל ימות ה
אוכלת עמו לילי שבת. לעומתו ר' יוחנן שסובר שמדובר באכילה ממש, כל ימות 

שבת אוכלת ממש עמו. בעל הפירוש "קרבן העדה" השבוע אוכלת משלה ובלילי 
משלה, ור' יוחנן אומר שאוכלת אומר שאוכלת  מחליף את הגרסאות. לדעתו, רב

וש זה של רב שנוקט לשון נקייה אין עניין אכילה מחויב כאן, ולכן . לפי פירמשלו
אוכלת לבדה, אבל שוכבת עמו, שהוא ליל תשמיש; ולר' יוחנן שמדבר על אכילה 

ועי' בפירוש "עמודי ירושלים": זאב וואלף  ממש, אוכלת משלו עמו בלילי שבת. 
מזכיר שינוי גרסא , ה387, ירושלים: ת"ש, עמ' ישראל-שערי תורת ארץרבינוביץ, 

, אשר אינו מקבל את 46, ושם גם הע' 279), עמ' 55(לעיל, הע'  ועי' סאטלו זה.
  פרשנותם של נושאי הכלים לירושלמי ורואה בסוגיה כמנסה לפתור בעיה כלכלית.

), 64. ועי' בדפוס שונצינו לבבלי (לעיל, הע' 65או רב אסי כפי שהערנו לעיל, בהע'  73
מופיע שמו של רב המפרש את "אוכלת" במשמעות של תשמיש, בהתאמה לדברי  שם

  רב בירושלמי.
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בדברים שנאמרו בשם שמואל.  74בליל שבת, ממש כפי שראינו בתלמוד הבבלי

ששני התלמודים נשענים על תפיסה שרווחה בעולם האמוראי  אפוא דומה

  75זמן מומלץ לאיחוד מיני בין איש לאשתו. שליל שבת הוא

ני התלמודים מתפרש לפחות לפי לאחר שנוכחנו שהמונח "אוכלת" בש

אחת מן השיטות ככינוי ליחסי אישות בין אישה לאישּה, נביא את הסברו של 

הרמב"ן שמנסה להסביר את הדעה של ר' נחמן (מהבבלי) "אוכלת ממש", 

  ומוצא קשר בין אכילה ויחסי אישות, שהרי ליל שבת הוא ליל עונה:

 ליל והיא ,ליהע לבא יומצ הוא ,עמו שאוכלת מפניונראה לי 

 לאחר לבא לה הוא גנאי ,אחר בבית תאכל ואם .עונה

  .זה עם זה ומרגילין מתפייסין כך שמתוך ועוד .אכילה

  76ב"ע סה כתובותלבבלי  ן"הרמב חידושי

האכילה, לפי הרמב"ן, מציתה את היצר המיני, וכך אכילה משותפת עם 

  77האישה בליל שבת מביאה לקיום עונתה לאחר מכן.

                                                

  לעיל, כתובות סב ע"ב. 74
מעיר שבמקורות התנאים לא נכתב על המחויבות , 278), עמ' 55סאטלו (לעיל, הע'  75

ל אנשים לנשותיהם בליל שבת דווקא. אך הוא לא מתייחס כלל לאמור המינית ש
בספרות התנאים על תקנת עזרא בנוגע לאכילת שום בשבת. עי' הדיון להלן, עמ' 

91-95.   
שי הרמב"ן השלם, מכון מערבא, תשנ"ה, עמ' עו.  פירוש זה המסביר את חדו 76

"אוכלת עמו" כאכילה ממש, מתאים להחלפה שעשה קרבן העדה, לפי ר'  המונח
יוחנן שאמר אכילה ממש, שאז אוכלת משלו, והרמב"ן מסביר שמתוך שמצויים יחד 

  הם מתפייסים ומרגילין זה עם זה שהוא ליל עונה ממילא.
, אגדה למעשה: עיונים בסוגיות משפחה חברה ועבודת השםה ברנדס, יהוד 77

, מפתח טיעון זה, כנראה בהשראת פירושו של 172, עמ' 2005ירושלים: בית מורשה, 
לשיטת רב נחמן הטוען שאוכלת  אחר גישה הרמונית שתסביר כי הרמב"ן, ותר

הוא מנמק את אין מחלוקת אלא "היבטים שונים לעניין אחד", משמעו אכילה ממש 
תחילתה בריחוק מאינטימיות עד כדי מינוי  מין-יחסימ הדברים בכך שהימנעות

באופן ש(הצרכים הכלכליים,  וג לצרכיה של האישהאפוטרופוס שתפקידו לדא
איננה האכילה המשותפת לפי ברנדס, . אם כן, מוטלים על אחריות האיש) נורמטיבי
על תחילתו של קשר אינטימי  לשון נקייה ליחסי אישות אלא מעידה אך ורק

ונגיעה יכולה להיות משמעותי, שכן ראשיתה של האווירה הרומנטית של מבט 
, לחיזוק דבריו, נותן ברנדס דוגמא הפוכה בה נאסר על 36אכילה משותפת. בהע' 

הזב לאכול עם הזבה מפני הרגל עבירה (משנה שבת א, ג; בבלי שבת יג ע"א) ורש"י 
"עיונים" במהדורת ברוח זאת אף נכתב במדור ; י הערוה"על התלמוד מבאר: "מפנ

צר שהמשכו עשוי להיות י מעוררתאכילה זו ש לי כתובות סה ע"בשטיינזלץ לבב
; 78-79), עמ' 40הע' , לעילמיניות עי' בויארין (כסמל לעל אכילה  היצר המיני;

, בני תפקידן התרבותי של הסעודות בספרות חז"ל: לדעתאוכלים רוחמה וייס, 
יעל שמש, ; 119-123ברק: הקיבוץ המאוחד ספריית הילל בן חיים, תש"ע, עמ' 

 ר זיכרוןו, ספ :עיוני מקרא ופרשנות, "המאחד והמייחד -סיפורי אונס במקרא "
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קביעת עונתם של תלמידי חכמים דווקא לשבת אינה מופיעה הסיבה ל

ייתכן שקביעה זו של  78לא בספרות הַּתנאים.כמובן שבספרות האמוראים ו

מתוך תפיסה שזמן  שמואל, מראשוני אמוראי בבל ומן הגדולים שבהם, נבעה

עונתם של האנשים המעולים בבני האדם בצד הרוחני מתאים לו שיהא בזמן 

הקדושה. זאת אומרת, קביעה שכזו עשויה למצב את הקשר מעולה, בשבת 

סיבה נוספת, ייתכן שהבחירה בשבת  79האינטימי במקום גבוה של קדושה.

ביחסי שראו לקיום מצוות עונה נועדה להבדיל משומרי ההלכה הלא רבנית 

, כפי שיופיע קדושת השבתהפוגמת בטמאה אסורה או פעולה  המין בשבת

   80.בדיונים בהמשך

 שבחירתה של השבתוב לענייננו הוא, כפי שהסיק כבר בויארין, החש

דה על ייחוס ערך של קדושה לקיום עונתם של תלמידי חכמים מעי דווקא

ולדעתי אף יותר מכך, ייתכן שלאחר חורבן בית המקדש,  81ליחסי המין.

מטרת הקביעה עבור האנשים הנעלים ביותר, תלמידי החכמים, לשמש 

  82ל שבת, היא לכרוך את המיניות בקדושה.מיטותיהם דווקא בלי

                                                                                                          

גוף ל במובן התענגות על ". שם נזכר השורש אכ324עמ'  ,)תשס"ג( ליהודה קומלוש
כשתייה.  אישהנזכר גוף ה ,33הע' בשם ו ידי אמנון),- אישה (בעניין אונס תמר עלה

סמלי אשה: במקורותינו העתיקים, נאכט,  יעקב עי' מין- יחסיה ככינוי ליעל שתי
אביב: ועד תלמידיו וחניכיו של המחבר, -, תלבספרותנו החדשה וספרות העמים

) מין-יחסיבסלו" כרמז לאשתו (ול בערך "משתה"; על "פת ,קסד- עמ' קסב תשי"ט,
ירושלים: אקדמון,  ,ילדים ביהדות המזרח משפחה וגידולשטאל, עי' אברהם 

  .403לקטע  1הע'  238עמ' תשנ"ג, 
  .280), עמ' 55עי' סאטלו (לעיל, הע'  78

, מעיר בהקשר זה של הוראת מצוות עונה עבור 131), עמ' 59גורדיס (לעיל, הע'  79
תלמידי חכמים לליל שבת שהרמב"ן מצדיק הנחייה זו על בסיס מיסטי: פעולה 

  קדושה צריכה להתבצע ביום קדוש. 

   .116-124, להלן עמ' בהמשך הדבריםעי' בהרחבה  80
"דימויים ומעשים מיניים בקבלה", משה אידל, . 153), עמ' 40בויארין (לעיל, הע'  81

התיאוסופי  מתאר את התפתחות הרעיון הקבלי ,35-36, עמ' )1992(קיץ  42 זמנים
כרעיון  בן יקר, שם) (עי' מדרשו של ר' יהודה הזיווג בין השבת לבין כנסת ישראל של

פי ר' יהודה, היא - . הוא מסביר ש"מצוות הזיווג, עלמדרשי חז"לב המעוגן כבר
חיקוי של הזיווג העליון לא רק במישור המיני, אלא גם כמנהג הרואה את יום 
השבת כיום ראוי לזיווג כזה". אידל מבסס דבריו על שני מדרשים בבראשית רבה: 

המתאר את זעקת השבת  –) 95אלבק, עמ' -(תיאודורהאחד, בראשית רבה יא, ב, ח 
זעקתו של אדם לבת  –) 156אלבק, עמ' -לבן זוג; והשני, בראשית רבה יז (תיאודור

  זוג. 

 (מילואים על בשלח), מסכם תחת הכותרת "ששה 317), עמ' 255כשר (להלן, הע'  82
" את הדעות להעדפת זמן עונה עבור תלמידי חכמים בערב שבת טעמים לעונה בשבת
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  המעשה ביהודה 1.2.1.

, שזמן עונתם של תלמידי חכמים הוא של שמואל בתלמוד הבבלי תוקביע

תלמידי חכמים  שעניינם סיפורים שניבין מערב שבת לערב שבת, ממוקמת 

סיפורים אלו, וקובץ הסיפורים כולו  83העוזבים את ביתם לשם תלמוד תורה.

של כמה תלמידי חכמים, לעזוב את ביתם על  לנוהג תמשמשים עדו 84שם,

הסיפורים בקובץ זה עוסקים במתח שבין לימוד  85מנת ללמוד בעיר אחרת.

הקיים סדר העדיפויות התלמוד מציג את  86.תורה להתמסרות לבית, לאישה

                                                                                                          

: הטעם הראשון הוא עונג שבת. הטעם השני, על מנת לחזק את לימוד התורה דווקא
ובמאירי ב"ק פב, ע"א: "שלא יהיה להם כל השבוע מחשבה בכל שאר ימות השבוע, 

ל עסקיהם והשתדלות בענין עונה אלא בערב שבת כדי שיהו שאר הלילות פונים מכ
הטעם השלישי, התנגדות לנוהגי הקראים האוסרים תשמיש  ועוסקים בתורה".

המיטה בשבת. הטעם הרביעי, להוציא מהשיטות הרבניות האוסרות משום חילול 
השבת. הטעם החמישי שקובע כשר הוא שהציווי לפרות ולרבות נאמר על שבת, 

הוא הטעם המצוי  לאחר שנבראו אדם וחוה. הטעם השישי והחשוב לענייננו,
בספרות הקבלה המאוחרת בזוהר (בחלק הקרוי מדרש הנעלם), שקידוש השבת 

 בשעת עצמו לקדש אדם צריך רב אמר יהודה רב דאמרידי תשמיש: "-נעשה על
[=בנים קדושים, בנים  מעלי בני קדישי בני [=ויוצאים ממנו] מניה ונפקי תשמיש

 והתקדשתם' שנאמר =מיצר הרע][ ר"מיצה [=שלא יראים] מסתפו דלא מעולים]
[=מהו שכתוב, מה  דכתיב מאי :אמר אבא' ר , ז).כ ויקרא( 'קדושים והייתם

[=תלמידי  ח"ת של עונתן אין אלא , כ)כ יחזקאל( 'קדשו שבתותי ואת' הפירוש]
 דתשמיש[=ומוזהר להם כיוון]  דהואיל להו ומזהר .לשבת משבת אלאחכמים] 

 בשבתותי עצמכם קדשו כלומר - קדשו ,הוא דמצוה [=שתשמיש המיטה] המטה
 קיב ,וירא פרשת ]בראשית[ א כרך ,הנעלם מדרש ,זוהר" (דמצוה תשמיש בההוא

מוזכר כי עונתם , א"ע עח מות אחרי פרשת) ויקרא( ג כרך זוהריש לציין שב). א"ע
על כך מצאתי עוד מקור בזוהר המעיד אך לא  של תלמידי חכמים היא בשבת,

לגלגולה של תפיסה זו של המיניות  ;תשמיש המיטה שבת במצוותשמקדשים את ה
אביב: עם עובד, -, תלארוס והיהודיםבליל שבת בתקופה הקבלית עי' דוד ביאל, 

  .149, 145, עמ' 1994

על יהודה. בבלי כתובות סב ע"ב. האגדה הראשונה מספרת על רב רחומי, והשנייה  83
 במכלול, הדנה 56-80), עמ' 86הלן, הע' על הסיפור האחרון עי' להלן. ועי' ולר (ל

 לומר מציעה , היא59בעמ' סג ע"א. –הסיפורים המופיעים בבבלי כתובות סב ע"ב
כחוליה  לסוגיה וסףנ , בנוגע לקביעת עונתם של תלמידי חכמים,שקטע תלמודי זה

בליל את אשתו  לפקוד הגשנ לסיפור על יהודההמקשרת בין הסיפור של רב רחומי 
  שבת.

 .ע"א סג–בבלי כתובות סב ע"ב 84

), 40עי' הדיון של בויארין (לעיל, הע' אשר למעמד הטקסטים כמשקפי מציאות  85
  .87הע'  , ולהלן61הע'  ,לעיל. ועי' 168עמ' 

הזיהוי של ביתו כאשתו בספרות חז"ל עולה כבר במשנה יומא א, א; נאכט (לעיל,  86
, ת"א: הקיבוץ נשים ונשיות בסיפורי התלמודשולמית ולר, סא; - ), עמ' נד77הע' 

הע' , לעילבויארין (; 99-103), עמ' 45, הע' לעילפרנקל (; 56-80, עמ' 31993המאוחד, 
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במקום  מקצת תלמידי החכמים, כאשר הזוגיּות וחיי המשפחה מוצבים אצל

רה. סדר עדיפויות זה לא איפשר לתלמידי החכמים יחסית ללימוד התו נמוך

לחזור ולקיים עונתם בכל ליל שבת, כפי שקבע שמואל, אלא הם נהגו לחזור 

לביתם, לעיתים רחוקות יותר, כפי שתואר קודם בסוגיה. ברוב הסיפורים 

בקובץ יש ביקורת על עזיבתם של תלמידי החכמים את האישה לתקופות 

וך ההתרחשות הטרגית ברובם של הסיפורים, את ארוכות, וניתן לחוש, מת

  אי שביעות הרצון של עורך הסוגיה מהתנהגות זו. 

 ולר מציעה להסבירהוצעו כמה הסברים לנוהג זה של תלמידי חכמים. 

 העדיפואת עניין פרישותם של החכמים לתקופות ארוכות, בכך שחכמים אלו 

 87זוגי הפיסי והרגשי.את לימוד התורה על פני הקשר האנושי ה ככל הנראה

שרמר, הדן בסוגית פרישותם של אותם תלמידי חכמים לצורך לימוד תורה, 

שחיי הנישואים נתפסו בעיניהם כמכשול לניסיון ליצור חיי עיון. לפיו, מסביר 

התקיימה סתירה בין רצונם של אותם תלמידי חכמים להקדיש את חייהם 

כפי שנמסר  88י הנישואים.ללימוד תורה לבין החובות שהוטלו עליהם בחי

"סמכו רבנן אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא בתלמוד, נוצרה מציאות ש

דהיינו תלמידי חכמים יצאו ללמוד הרחק מביתם ונשותיהם  89",בנפשייהו

                                                                                                          

  . 151-153), עמ' 40
בקשר עם  שלא היה ,בבלי כתובות סב ע"בבר' חנינא בן חכינאי ויעיד סיפורו של  87

ועי' התייחסותה הדומה  לביתו. ביתו כלל ואפילו לא זכר את הדרך המובילה חזרה
"על המורכבות בשילוב העיסוק בלימוד תורה בחייהן של נשים של רבקה רביב, 

יהודית  אישה, חוה, אדם: נשיותדתיות מודרניות", בתוך: אביבה שרבט (עורכת), 
. אף שהסיפור יכול 60, ירושלים: ראובן מס, תשס"ט, עמ' התפתחות למסורתבין 

שהזכרתי לעיל. הרי יש בו את המסר  דמיוני וכלל לא קשור לר' חנינא עצמו, להיות
, מציאות היסטוריתגם אם אינם מעידים על מעין אלה סיפורים יש לומר שכן,  כמו

 במציאות שהתקיימה ברור שהם משקפים ביקורת של התלמוד על מגמה מסוימת
; וניתוחו של בויארין 69-72), עמ' 86; ועי' ניתוחה של ולר (לעיל, הע' הריאלית

  .85, והע' 61ועי' עוד לעיל, הע'  .162- 159), עמ' 40הע' לעיל, (
זכר ונקבה בראם: הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת עדיאל שרמר,  88

. נציין שהמקרה 72- 33תשס"ד, עמ' , ירושלים: מרכז זלמן שזר, המשנה והתלמוד
 הקיצוני ביותר המוזכר בספרות חז"ל הוא זה של בן עזאי, שבחר להישאר ברווקותו

). 26זמנו ללימוד תורה. עי' תוספתא יבמות ח, ז (ליברמן, עמ'  את להקדישעל מנת 
של אותם תלמידי חכמים שהעדיפו את  ,, התנהלות זו55(שם), עמ'  לדברי שרמר

נשותיהם, דומה להלך הרוח בחברה הגבוהה של הפילוסופים  ורה על פניתלמוד הת
הרומאים בני אותה עת, שגם הם ראו בנישואים מכשול בדרך להשגת השלמות 
האינטלקטואלית. עוד על המתח בין לימוד תורה לחיי משפחה עי' רביב (לעיל, הע' 

  .63- 60), עמ' 87
 בות סב ע"ב.בבלי כתו 89
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יחד עם זאת, מדגיש שרמר, כי למשך שבועות, חודשים ואפילו שנים רבות. 

של חכמים, זכו גם כערך עליון בעולמם  לימוד תורהלצד התפיסה של 

   כפי שניווכח בסופם של הדברים כאן. 90הנישואים לערך גבוה מאוד בעולמם,

מובא מיד לאחר קביעתו של שמואל  91סיפור על יהודה, בנו של רבי חייאה

ונראה שמבחינת עריכת הסוגיה נועד לחזק את קביעת עונתם של תלמידי 

  חכמים לליל שבת:

                                                

  .35-37), עמ' 88שרמר (לעיל, הע'  90
ישראל. עלה עם אביו ואחיו -בן הדור הראשון לאמוראי ארץ –יהודה בן ר' חייא  91

; מרגליות (לעיל, 166- 165), עמ' 26ישראל.עי'  אלבק (לעיל, הע' -מבבל לארץ חזקיה
  . 168-169), עמ' 26ע' ה
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 בי ינאי, הוה אזיל ויתיביהודה בריה דרבי חייא, חתניה דר

הוה  וכי הוה אתי 92הוה אתי לביתיה,בבי רב, וכל בי שמשי 

משכתיה  יומא חד 94קמיה עמודא דנורא. 93קא חזי

ההוא סימנא, אמר להו רבי  96כיוון דלא חזי 95,שמעתא

ביטל לא  - [=חי] שאילמלי יהודה קיים 97ינאי: כפו מטתו,

ונח  ,)ה ,י קהלת( ""כשגגה שֹּיָצא מלפני השליט עונתו. הואי

  98נפשיה.

  בבלי כתובות סב ע"ב

דה שהתחתן עם בתו של רבי ינאי, ונראה יהוחכם אגדה זו עוסקת ב

מכל מקום, על יצא ללמוד מחוץ לביתו.  99באזורו מקובל באותם ימיםשכ

נראה  100רקע הסיפורים על תלמידי חכמים אחרים שיצאו לתקופות ארוכות

                                                

". בביתיה ומקדשבמקום "אתי לביתיה": "אזיל  ,307כת"י פאריס "ל הגדות חזב 92
), עמ' עה. שינוי זה חשוב עד מאוד לעבודה 68עי' דקדוקי סופרים השלם (לעיל, הע' 

  .85- 85ה והתייחסות לכך להלן, עמ' זו, ר' הרחב

 : "חזו" ברבים.95, מינכן 487, וטיקן 113לפי כת"י: וטיקן  93

 גרסה מעניינת, במקום "חזי קמיה עמודא דנורא" 307בהגדות חז"ל כת"י פאריס  94
יד זה עמוד האש בא -י גרסת כתבפכלומר על  כתוב: "אזיל עמודא דנורא לקבליה".

עי' דקדוקי סופרים השלם  מכיוון ביתו של יהודה לקראתו כדי לקבל את פניו;
  .85- 85), עמ' עה; עי' דיון על כך בדברים שלהלן, עמ' 68הע' (לעיל, 

  נוספו המילים "ולא אתא" [=ולא בא]. 130טיקן כת"י וב 95
 : "חזו".95, מינכן 487, וטיקן 130, וטיקן 113לפי כת"י: וטיקן  96

. גורסים במקום מטתו: "מיטתי"/"מטתי" (בהתאמה) 113 -ו 487כת"י וטיקן  97
 -ו 487 כפי שהיא מופיעה בגרסאות של כת"י וטיקן הוראה זו של חמיו של יהודה

היד והדפוסים המחזיקים בגרסה: -שבשאר כתבימזו  מתאימה יותרנראית , 113
יחד עם זאת, , כיוון שכופים את מיטתו של האבל ולא את מיטתו של המת. מיטתו

, אלא בתו. מן האבלים היושבים שבעהולומר שחמיו של יהודה אינו  זאת יש לסייג
  לעניין כפיית המיטה. ,112הע'  להלן, ור'

אם  אף. (קהלת י, ה) "ַהַּׁשִּליט ִמִּלְפֵני ֶׁשֹּיָצא ִּכְׁשָגָגה ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָרִאיִתי ָרָעה ֵיׁש" 98
רש"י על אתר. כך  מפרשהדין היה בשגגה, אין לבטלו משיצא מפי השליט, כך גזר 

מסתמכת על הכלל  בשל "גזר הדין" שגזר עליו כביכול חמיו. אגדה זאת מת יהודה
  ש"צדיק גוזר והקב"ה מקיים".  

), עי' ציטוטה ב"ע סב כתובות בבליכפי שהעידו דבריו של רבא קודם בסוגיה ( 99
  .69עמ'  לעיל,

עי' תיאורו של רב אדא בר אהבה את המציאות, וכן עי' הסיפורים בקובץ  100
  ם רחוקות. המתארים תלמידי חכמים החוזרים לביתם לעיתי
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ה שיצא ללמוד מחוץ לעירו, ניסה לנהוג שיהוד 101לפחות מבחינה ספרותית,

   102כמי שחי עם אשתו, ולפקוד את אשתו בכל ליל שבת.

, אם יהודה חוזר בכל שבת לביתוה עקב ובדק , חותנו של יהודה,ר' ינאי

רואים  היד-כמה מכתביולפי ר' ינאי, במעקבו מגלה  103לקיים חובתו לִבתו.

ונה, אלא אף שבחזרתו שלא זו בלבד שיהודה חוזר למצוות ע 104בני הבית,

למסעו של  זוהי מעין הצטרפות של האל 105אש.הלביתו מתלווה אליו עמוד 

יהודה לביתו. לחִבירתו של האל בדמות עמוד האש ליהודה בחזרתו מבית 

ר' ניתן להתרשם שעבור  106סימבולית בסיפור.משמעות  - המדרש לאשתו 

יהודה בעיני עצמו.  חזרתו שלחשיבות היווה עמוד האש אות ל ובני הבית ינאי

                                                

 , העוסקות בשאלת הסיפור כמסמך היסטורי.87והע'  85, 61הע' לעיל עי'  101

 ולא נעדר מביתו ליותר משבוע ימים. 102

נטרס של ר' ינאי כאב מסור הוא רווחתה של בתו, ועל כן דאג ובדק שאישּה האי 103
, מעיר שבסיפור זה אין ביטוי 103), עמ' 45הע' , לעילפרנקל (פועל לסיפוק צרכיה. 

נזכרת כלל, אינה אשתו של יהודה ש ואכן ניתן להתרשםולרגשותיה.  לאישהמפורש 
כלל -אך בשאר הסיפורים בקובץ בכתובות בדרך העומד על המשמר. אלא אביה הוא

, העוסקת במקבילה 106ועי' להלן, הע' . אישההסיפור סובב סביב האיש וה
הירושלמית לאגדה זו על יהודה, העשויה אולי לתרום לניסיון להסביר את מערכת 

  היחסים שבין יהודה לחמיו.
  .96-, ו93יל, הע' עי' לע 104

 במדבר: "וה' בלילהעמוד האש במקרא היה הסימן האלוהי שהנחה את העם  105
ַלְנֹחָתם ָעָנן ְּבַעּמּוד יֹוָמם ִלְפֵניֶהם ֹהֵל ָלֶלֶכת ָלֶהם ְלָהִאיר ֵאׁש דְּבַעּמּו ְוַלְיָלה ַהֶּדֶר 

- , כאיג שמות" (ָהָעם ִלְפֵני ָלְיָלה ָהֵאׁש ְוַעּמּוד יֹוָמם ֶהָעָנן ַעּמּוד ָיִמיׁש א. ָוָלְיָלה יֹוָמם
עוד על הסימבוליקה של עמוד האש עי'  כב). ועי' שמות יד, כד, וכן במדבר יד, יד.

שמעות בקובץ סיפורי פיתוי גירא בעיניה דשטן: סמלים ומרחבי מעידו חברוני, 
, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, ע"ב –תלמוד בבלי קידושין פא ע"א 

, שם 82- 78, ובמיוחד עמ' 82- 71 אילן, תשס"ה, עמ'-גן: אוניברסיטת בר-רמת
יחס לסמליות מתי, 153), עמ' 40הע' בויארין (לעיל, אף  חברוני עוסק בסיפורנו;

לאש משמעות ארוטית ברורה. עוד על , ומתארו כעצם פאלי, כאשר עמוד האששב
, עמ' העוסק בסמלים מיניים בבית המקדש בפרק השנילהלן האש כיצר מיני, עי' 

  .80, הע' 153ושם עמ'  ,59, הע' 148
להלן, , וכנראה בעקבותיו חברוני (103), עמ' 45הע' , לעילוכבר רמז לזה פרנקל ( 106

 של יהודה הרואה את עמוד האש . שניהם עוסקים בסביבתו82- 79), עמ' 105הע' 
ביחסים . לסיפור זה מקבילה ירושלמית העוסקת מסוים להעביר מסרכאילו נועד 
לחמיו, אך שם לא נזכרת מצוות עונה שלשמה יהודה מגיע לביתו ולא בין יהודה 

הוספתם של שני אלמנטים אלו בסיפור הבבלי מחזקת את הקשר  נזכר עמוד האש.
-סיס סיפורי שהיה קיים בספרות ארץלב אעוד דוגמב ברשמדויש להניח ביניהם. 

ישראל ועבר עריכה של תוכן וסגנון והותאם לנושא שבו עוסק קובץ הסיפורים 
עריכה זו אפשר שעשויה להעיד על רגישות גדולה בתלמוד הבבלי בתלמוד הבבלי. 

), 105; חברוני (להלן, הע' 67- 66), עמ' 86לקשר המיני עם האישה. עי' ולר (לעיל, הע' 
   .128, הע' 81עמ' 
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דהיינו, הם ייחסו ליהודה תודעה עצמית של הקפדה על חזרה בכל ליל שבת 

לשם קיום מצוות עונה, אף שרגשותיו ותודעתו של יהודה עצמו בעניין לא 

ער כמו כן לא נמסר לנו האם יהודה היה נמסרים לנו, והם נתונים לפרשנות. 

 של יהודה בנפשוניתן להתרשם שמן הסיפור כולו  .בני ביתובעיני גדולתו ל

הרצון לחזור לביתו לשם קיום מצוות עונה לבין מאבק פנימי בין  התחולל

וכל בי שמשי עשה מאמץ " יהודה מצד אחד 107המדרש. רצונו לדבוק בבית

קשה  מן הצד האחר, כשהיה יושב בבית המדרש,אך  108,"הוה אתי לביתיה

 110הסוגיה נמשך יהודה אחר וכך, ערב שבת אחד 109.היה לו לעזוב את לימודו

משבושש יהודה להגיע, הסיק חותנו שלא ייתכן שסיבה . ונשאר בבית המדרש

שאילמלי יהודה " –ה מצוומילוי האנושית היא שמנעה מיהודה להגיע ל

מיטתו של  את על בני הבית לכפות הוא ציווה 111.קיים, לא ביטל עונתו"

לפי הסברו של ניסן רובין  112ֵאבל. לציון בימים ההם , כפי שהיה המנהגיהודה

("אשר דווקא המיטה ששימשה לתשמיש, ובה עשויים היו להתהוות חיים 

לאות חידלון, לציון קיצם של  -אקט סימבולי כ - נכפתה  ,פריו יתן בעתו")

                                                

 .153 ), עמ'40; בויארין (לעיל, הע' 103), עמ' 45הע' פרנקל (לעיל,  107

מרצונו ואולי אפילו , סבורה שיהודה היה חוזר לביתו 79), עמ' 86ולר (לעיל, הע'  108
שיהודה היה  , טוען153), עמ' 40בויארין (לעיל, הע' . לעומת זאת, מאהבתו לאשתו
, מתוך תחושת חובה, כמי שמעדיף את מצוות לימוד שקפאו שד חוזר לביתו כמי

  התורה על מצוות עונה.

 עזבו ולא שם מוסיפים לשבתהיו  לספסל הלימודים חבריורוב שאולי משום 109 
, 79), עמ' 105(לעיל, הע' לדברי חברוני  לשם קיום מצוות עונה.ת ּבָ שאפילו בערב 

ל יהודה היה אות וסימן לגדולתו של יהודה הנוהג שלא כבני עמוד האש בסיפור ש
  כל ערב שבת. בדורו, עוזב את לימודו והולך לביתו 

או ייתכן כי משכה אותו המחשבה על היותו שונה בכך שעזב את בית המדרש  110
 60), עמ' 87" עי' רביב (לעיל, הע' משכתיה שמעתאבכל ערב שבת. באשר לביטוי "

  .15ובמיוחד הע' 

ועי' פרשנותו המעניינת  את בתו. שיהודה יזנחר' ינאי לא העלה בדעתו שאפשר  111
  .79-82), עמ' 105של חברוני (לעיל, הע' 

. עוד בעניין גלגוליו של מנהג זה )בבלי מו"ק טו ע"א( חייב בכפיית המטה" ֶבלָא" 112
קטו  סיני", כפיית המיטה באבלות וגלגולי הלכתה והנהגתה" ,(אריק) זימריצחק  עי'

: "שמחמת שהאדם מת פניו הפוכות , הכותברנג-רכח), עמ' ה"אדר תשנ- (שבט
להבין את הסמליות שנקט ר' ינאי כשביקש  ניתן. אולי מכאן ומשתנות" (עמ' רלז)

פירוש רש"י פר, עי' אפרים קופ .המת, ולא מיטת בתו האבלהלכפות מיטתו של 
השינוי בנוסח עי'  .50: "מקיצי נרדמים", תשכ"א, עמ' , ירושליםלמסכת מועד קטן

  .97הע'  ,, לעיל487בכת"י וטיקן 
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כשגגה שֹּיָצא מלפני הגשימה עצמה "הנבואה ולצערם של הכול,  113החיים.

  צא את מותו., וסיפורו של יהודה מסתיים בכך שמהשליט"

 עמדת המספר עולה בבירור מן ההקשר הסיפורי. המספר אינו יוצר אהדה

, כאשר הוא אינו מכנה אותו בתואר רב. עמדה מרוחקת זו ננקטת ליהודה

פני יהודה העדיף את מצוות לימוד התורה על סופו של הסיפור. כנראה משום 

ספר במעשהו על מנת לקיים מצוות עונה. החומרה שרואה המ החזרה הביתה

או ליתר דיוק, במחדלו של יהודה מתחזקת על רקע העובדה כי למרות 

שהיתה זו הפעם הראשונה בה יהודה לא מלא את החובה שנטל לעצמו, 

תפקידו של עמוד . אפילו פעם זו אינה נסלחת, ויהודה נענש בעונש סופני

שחזרתו של יהודה  האש, מנקודת מבטו של המספר, הוא כאמור להעיד

, מעשה שראוי להצטרפות מקודשמעשה  הואיתו לפקוד את אשתו לב

   114השכינה.

יד פאריס מנוסחת חזרתו של יהודה לביתו בכל -גרסת הגדת חז"ל כתבב

ובהמשך "אזיל עמודא  115,"בביתיה ומקדש"אזיל ליל שבת באופן הבא: 

מגרסה זו עולה שעמוד האש לא ליווה את יהודה בדרך  116דנורא לקבליה".

יו של יהודה. ניסוחים פנאת לקבל אם היה יוצא מן הבית החוצה  לביתו כי

הבית בספרות  117בבית. –אלו, לפי ולר, מעידים על מיקומה של הקדושה 

                                                

, תל אביב: הקיבוץ קץ החיים; טקסי קבורה ואבל במקורות חז"לניסן רובין,  113
), 40הע' בויארין (לעיל,  ;104), עמ' 45הע' , לעילפרנקל (; 172, עמ' 1997המאוחד, 

ניגוד של ארוס ותנטוס, של יצר החיים מול יצר המוות, . רעיון זה דומה ל153עמ' 
ביב: , תל אפרשת חיים לזמננו פרויד:עי' בספרו של פיטר גיי,  .של אהבה לעומת רעב

, תל אביב: מעבר לעקרון העונגעי' זיגמונד פרויד,  ואילך; 315, מעמ' 1993דביר, 
 129, העוסק בקשר שבין העונג והצער, ועמ' 97, ובייחוד עמ' 95-137, עמ' 1988דביר, 

 שם ואילך העוסקים ביצר המין (= יצר החיים) אל מול יצר המוות, ועי' ההבהרה
  .35, הע' 135בעמ' 

מעיר שעמוד האש המלווה את יהודה מוכיח , 103עמ' ), 45ונה פרנקל (לעיל, הע' י 114
שמצוות עונה שיהודה בא לקיים אין מקורה ביצר הרע ואין לראות בה חולין לעומת 

ות המצווה החשובה והקדושה של לימוד התורה אלא מצווה קדושה לא פח
, לעילבויארין (ועי' ין; שעל קדושתה אין עוררד התורה, ומקדושתה של מצוות למו

אף שיש בספרות חז"ל מקורות שבהם האש מסמלת את היצר  .153), עמ' 40הע' 
  סנהדרין לז, ע"א.עי' למשל בבלי  באופן פרטי, היצר הרעבאופן כללי או את 

  .92הע'  ,עי' לעיל 115
  .94הע'  ,עי' לעיל 116

   .56-67), עמ' 86ולר (לעיל, הע'  117
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ומתוך הקשר הסוגיה הדנה במצוות עונה, ניתן  118חז"ל מסמל את האישה

להסיק שנקיטת לשון "מקדש" היא גם על מנת להדגיש וליתן מקום 

עונה. לפי תיאורים אלו, הקדושה מצטרפת למפגש לחשיבותה של מצוות 

  האינטימי המחודש של האישה עם בן זוגה, התלמיד השב אל ביתו. 

 קדושתל קדושת המיניות ביןבויארין קשר לוגי  יוצר ,באותו כיוון ,כך

  לימוד התורה:

מין במסגרת הנישואין הם -גם תלמוד תורה וגם יחסי

בת לתשמיש המיטה פעולות מקודשות... גם הקשר בין הש

המין. במונחים מבניים ניתן לומר, -מרמז על קדושת יחסי

המדרש, מופיעים בשני -שמין ותורה, או נישואין ובית

המקרים כחלופות שוות אך מנוגדות בחלוקה משלימה 

)complementary distribution .(  

  153119בויארין, הבשר שברוח, עמ' 

ניק ביטוי עז לקדושת יחסי המין מע על יהודה סיפור זהבויארין מסביר ש

מעבר לכך, קדושת יחסי המין מודגשת עוד יותר, על , אך םבחיי הנישואי

  רקע קביעת מועד היחסים בשבת דווקא. 

  

  ידי המודלים של ובר ובובר-העמקה בדברים על 1.2.2.

המודלים  בעזרת תיאוריות המטריה המלוות את העבודה,נחזק את הדברים 

'; ואב הדיבר שטבע ארצית-החוץ הדת', ו'ציתאר- הדת התוך'שיצר ובר: 

  120אתה'.-בובר 'אני

מן  121כולו מסופר על תלמידים שהתרחקו מן הבית, הסיפורים בקובץ

 בחייהם היה בין התחוםהמתח כאמור,  122יומית.-הארצית היום העשייה

                                                

  .86הע' לעיל,  עי' 118

, 247-248), עמ' 149הע' ועי' עוד אצל פטאי (להלן,  ;)40הע' , בויארין (לעיל 119
, ”intercourse with one’s wife on Friday night was a sacred duty“הכותב: 

  וסובר אף הוא שסיפור זה על יהודה מדגיש את קדושת יחסי המין בשבת.

 .33-43להרחבה עי' בפרק המבוא, עמ'  120

ואילך, מכנה את התופעה של תלמידי חכמים  146), עמ' 40בויארין (לעיל, הע'  121
הע' ברנדס (לעיל,  יר הנשוי";ם לתקופות ממושכות "הנזנשואים העוזבים את בתיה

בגיל  ואילך, מציע הסבר אחר: אף הוא מדבר על המנהג של נישואים 168), עמ' 77
, אך מסביר זאת מתוך שיקולי טובתה מיד לאחר הנישואים אישהצעיר ועזיבת ה
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בית תי, המבטא את היחסים שבין איש לאשתו, איש וביתו, לבין תחום הבי

אף אם נאלצו  123אדם עם אלוהיו. הקשר שלאת  רהלכאו המבטא ,המדרש

תלמידים לעזוב ביתם בעל כורחם, למשל משום שלא היתה ישיבה במקום 

מגוריהם, הרי שממכלול הסיפורים עולה שחכמים אלו לא עשו מאמץ להגיע 

לביתם אפילו לאחר כמה שנים. הם תפסו את עצמם כמי שאמורים להקדיש 

וד ולעבודת האל, כשכל מגע עם ביתם את כל זמנם, כוחם ומרצם ללימ

ונשותיהם כנראה נחשב בעיניהם כעלול להפריע את התקדמותם בעבודת 

 ייתכן שנטיית ליבם היתה לפרוש מן העולם הזה ולייחד עצמם ללימודהאל. 

ובר . 'ארצית- הדת החוץ'מודל הם נהגו לפי ללא הפרעות גשמיות. תורה 

הקדומה הדוגלת בסגפנות  רותמתאר מודל זה כמתאים יותר לגישת הנצ

העדפת עבודת האל  הימנעות ממיניות על מנת לעלות במדרגות הקדושה.בו

תוך התנתקות מן העולם הזה אינה רצויה ואינה מומלצת לפי אגדה בבלית 

  .קובץ הסיפורים כולו ולפייהודה,  זו על 

ארצית', עורך הסוגיה וקובץ -לעומת תפיסה זאת של 'הדת החוץ

במסכת כתובות, מנסה להעביר מסר שונה, מסר הקורא לתפיסה הסיפורים 

המשלבת את תלמוד התורה עם חיי המשפחה של התלמיד החכם, ורואה 

בעבודת האל חלק אינטגרלי ממהלך חייו הזוגיים המשפחתיים והארציים 

ידי המודל של ובר הקרוי 'דת -של התלמיד החכם. תפיסה זו תיוצג כאן על

על סמליותו של  אף שופך אור 'ארצית-זה של 'הדת התוךארצית'. רעיון - תוך

                                                                                                          

רה לה הצעיפשר לכִא מדרש רחוק מן הבית -אישה. הליכה זו של האיש לביתשל ה
 בית;להתמסר לעבודות המבלי יבת לאיש ולהמשיך בנערותה מבלי להיות מחו

אף היא מנסה להסביר תופעה זו של תלמידי חכמים העוזבים את  פרום- קולטון
שהאמוראים הבבליים נהגו כך על פי המודל ששימש משה שפרש  טוענת ביתם. היא

 Naomi Koltun-Fromm, “Sexuality and Holiness: Semiticמציפורה, עי' 

Christian and Jewish Conceptualizations of Sexual Behavior”, Vigiliae 

Christianae (Ejournal) 54 (2000), pp. 393-394;  להתייחסות נוספת לעניין זה
. 23 , הע'193, עמ' העוסק בבחינת מיניותו של משה רבנו בפרק השלישי להלן עי'

ידי - בנושא המתח שבין עולם בית המדרש לעולם שמחוצה לו המיוצג עללהרחבה 
מה, אהבה, נאמנות, תשוקה, יופי, כמסכת נשים: חואדמיאל קוסמן,  האישה עי'

  .140- 127, עמ' 2007, ירושלים: כתר, מין, קדושה
ישראל: "התלמידים יוצאין לתלמוד תורה -כך בבבל כפי שצוטט לעיל, וכך בארץ 122

כתובות  שלא ברשות בתיהן שלשים יום. הא ברשות בתיהן אפילו כמה" (ירושלמי
  ע"א). ה, ח; ל

עריכתה של הסוגיה בתלמוד, כאמור, מעידה על מתח בין שתי מצוות: מצוות  123
עונה אל מול מצוות לימוד תורה. שתי מצוות אלו מייצגות את שני התחומים 

 תוארו לעיל.ש
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בסיפור. עמוד האש המלווה את יהודה, לפי מודל זה של ובר,  עמוד האש

לא מן הטעם  נעשתה לביתו בכל ערב שבת שחזרתו של יהודה על כך מעיד

של  125,אישהאלא מתוך עיקרון של חיים משותפים עם ה ,בלבד 124ההלכתי

הזה, חיים הכורכים את עבודת השם עם עולם חיים בתוך הבית, בתוך ה

הזה, והתמודדותו בתוכו. זהו עיקרון  עולםבהימצאותו של עובד השם 

הליכתו של מקודש, עיקרון קדושתה של האינטימיות הזוגית. באופן זה, 

ש היתה אמנם הליכה לשם מצוות עונה, אבל יותר מכך, יהודה מבית המדר

יצירת אינטימיות משפחתו, הליכה לשם היא היתה הליכה לביתו, לאשתו ול

זוגית ומשפחתית. אפילו את קביעתו של שמואל לקיים את מצוות עונה 

דווקא בליל שבת, שהוא זמן קדוש, ניתן לסווג למודל זה. ויותר מכך, 

אין בה  –כאמור, הצבתה של מצוות עונה עבור תלמידי החכמים בליל שבת 

כך ניתן  126עולם הקדושה.אלא הכנסתם של החיים עם האישה לתוך 

שהחלטתם של תלמידי חכמים  המסבירהלהתרשם גם מדבריה של ולר 

התנתקות זו מן הבית  127אישה.פרישה מן ה לצאת ללמוד מחוץ לבית משמעה

האישה בסיפורים אלו  גורמת בסופו של דבר לזרות ולניכור בין בני הזוג.

עם התמודדות ה, התמודדות עם ילודחיים של  מייצגת את חיי העולם הזה.

 ,כלכלית , התמודדותעם ניהול הבית התמודדות, ילדים וחינוכם גידול

ראו בלימוד שרבות. אותם תלמידי חכמים  נוספותמבחינות התמודדות ו

המסר של עורך  128.החמיצו עניין חשוב זההתקרבות לאל ל דרך בלבד התורה

                                                

 אך עי' דברי התוספות למשנה הפותחת את הסוגיה הקובע שמדובר בהנחיה מן 124
  .71התורה, עי' לעיל, עמ' 

, למרות שאינה מתייחסת 57), עמ' 86ולר (לעיל, הע' ור' פרשנותה הדומה של  125
  למודלים של ובר.

שהדיון לא  לציין ייןנעמ. 103), עמ' 45הע' , לעילפרנקל (הי גם פרשנותו של זו 126
הסיפור המובא , המדרש- ית פרייה ורבייה כלל במתח שבין הבית לביתמעלה את סוג

  כאן מתייחד בעיסוקו של יהודה במצוות עונה. 

 .56-80), עמ' 86ולר (לעיל, הע'  127

 , מסבירה שקובץ הסיפורים בסוגיה זו עוסק בכל56-80), עמ' 86ולר (לעיל, הע'  128
חלוקת הנטל בבית, העוסקות ב מתוך השאלות הפמיניסטיות הסוגיות העולות גם

. מעמד חברתיוב פחתיותבמשזוגיות, ב, של כל אחד מבני הזוג עצמיתההגשמה ב
נמוך יותר  הנשארת לעסוק בתחומים הארציים אישהה מעמדה החברתי של
הע' , לעילבויארין ( יש היוצא לעסוק בתחומים הרוחניים;האממעמדו החברתי של 

, שווה למעמד התורה אישהשניתן למכיוּון שונה שהמעמד , מעיר 139-169), עמ' 40
מן התורה ולא  את האישהמרחיק  במתח שבין לימוד התורה לבין הבית, ומעמד זה

, שהרי ִעסוקה בענייני הבית לא משאיר )28(שם, הע'  ללימודּהמאפשר לה גישה 
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 129שמואל, על פי שני הסיפורים ביניהם מופיעה המלצתו שלהוא, הסוגיה 

וקובץ הסיפורים במסכת כתובות כולו, הוא כי הזנחתו של הבית ו/או שכחה 

   130של המחויבות לאישה חמורות הן ועלולות להביא לאסון.

העלייה במדרגות הקדושה, אם כן, לא תיעשה רק מתוך לימוד תורה של 

שנים בבית המדרש, אלא גם תוך המפגש עם הבית בתדירות גבוהה. בחזרה 

  לשם מצוות עונה בשבת כרוכה בקשר חזק גם הקדּושה. הביתה 

-מודל שהציב בובר באב הדיבר "אניב עיוןנעמיק את העניין תוך נמשיך ו

 אמיתית ידי הימצאות-אשר לפיו הדבקות באל מתקיימת על 131אתה",

   .במפגש הגופני החומרי בעולם הזה

את  בובר עמד על כך שעבודת האל עוברת דרך אהבת אישה. הוא ביקר

החלטתו של הפילוסוף קירקגור שלא לשאת את רגינה אולסן, שאיתה 

התארס, כדי לזכות במגע ישיר עם האל. בובר מסביר את הטעות שנקט 

 132קירקגור בחוסר הבנתו שפרישות מן האישה כמוה כפרישות מן העולם.

"כך טועה אדם בהבנת אלוהים בדרך הנעלה ביותר. אין הבריאה גדרה בדרך 

היא הדרך עצמה. יחדיו נבראנו כדי שנהיה יחדיו. הברואים  לאלוהים,

אמצא על ידיהם ויחד אתם את  –הועמדו בדרכי כדי שאני עמיתם בבריאה 

הדרך לאלוהים... כך עלה ברצונו של אלוהים, שנהיה באים אליו על ידי 

הווה  133ידי ההתפרשות מעליהן".-רגינה וכיוצאת בה, שהוא בראן, ולא על

ת באל לא תתקיים ללא המפגש של התלמיד עם אשתו, אומר, הדבקו

  ובמקרה שלנו של יהודה עם אשתו.

                                                                                                          

אותה עם זמן פנוי לעסוק בתורה; קנוהל מראה שרעיון זה של הרחקת נשים מן 
נעשתה כדי לחצוץ בין הקודש מוכר עוד מן המקרא, ולדעתו הרחקתן של נשים 

אמונות המקרא: גבולות המהפכה הקדושה והמיניות (ישראל קנוהל, 
), עמ' 45 הע' ,לעילפרנקל ( אף );7, הע' 26,ירושלים: מאגנס, תשס"ז, עמ' המקראית

מיצוי הפוטנציאל מדובר ב , מדגיש שאין כאן הליכה לשם פרנסה אלא99-100
  של הגבר ומימושו בבית המדרש.העצמי 

  כאמור, הסיפור על רב רחומי והסיפור על יהודה בנו של ר' חייא. 129
  .78), עמ' 105; חברוני (לעיל, הע' 79), עמ' 86ולר (לעיל, הע'  130

 .37-43עי' בפרק המבוא, עמ'  131

), 240(להלן, הע'  בסוד שיחמרטין מרדכי בובר, "השאלה שהיחיד נשאל", בתוך:  132
  . 155עמ' 

  .283), עמ' 240(להלן, הע'  בסוד שיחבובר, "השאלה שהיחיד נשאל",  133
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סופו של הסיפור מעיד על כך שללא המפגש המיני של הזוג הנשוי אין 

ליהודה אפשרות, או זכאות ללימוד בבית המדרש, ואולי אף לא לחיים בכלל. 

ת הקשר הלימוד בבית המדרש וההתקרבות לאל כרוכים ומתאפשרים בזכו

ואף יותר מכך, לפי בובר, ההתקרבות  134האינטימי עם האישה בבית פנימה.

את חייה בחייו "מי שאוהב אשה עת שמנכח  לקדושה היא דרך אהבת אישה:

 136אורו".- בקרן 135שלו, האתה שבעיניה פותח לפניו את הצפייה באתה הנצחי

על ההגעה לאל תתחיל באהבת אישה, במעשה האינטימי, בו האיש מוותר 

אנוכיותו ומתחשב בצרכיה של אשתו. התמסרות שכזו מייצרת דיאלוג, 

  ומאפשרת את גילוי האלוהות דרך העולם הממשי. 

היא טעות  137לשיטתו של בובר, פרישה מן העולם בדרך מונולוגית, 

עקרונית ויסודית. האיש אינו צריך לוותר על הקשר האינטימי שלו עם 

ולהתקרב לאל. הגשמי והרוחני  האישה כדי לעלות במדרגות הקדושה

צריכים  -של התלמיד החכם  –קשורים וכרוכים זה בזה, חייו של האיש 

הקשר עם האישה  138להיות מאוזנים בין השניים: בין הבית לבית המדרש.

הוא ייצוג לקשר עם הארצי, וכאמור על מנת להגיע למימד הרוחני, על 

צי: "יתרון עבודתו של התלמיד החכם לפגוש פגישה אמיתית וכנה את האר

האדם בעולם הזה על פני נטישתו אותו עולה מכך שלדעתו של בובר אלוהים 

שם את האדם דווקא בעולם, מתוך שרצה שעבודת האדם תהיה ממנו 

   139ובו".

                                                

  דומה עובר בסיפור על רב רחומי. מסר 134
  .181, הע' 41עי' לעיל בפרק המבוא, עמ'  כמייצג של האל, "האתה הנצחי"על  135
 .81), עמ' 240הע' , להלן( בסוד שיח, בתוך: "אני ואתהבובר, " 136

חינת "מי שרוצה לדבר עם בני אדם בלי לדבר עם אלוהים אין דיבורו מגיע בב 137
לכלל שלימותו; אבל מי שרוצה לדבר עם אלוהים בלי לדבר עם בני אדם דיבורו 

). יחסים אלו של אדם 124], עמ' 240[להלן, הע'  בסוד שיחתועה דרך" (מתוך: בובר, 
א תקשורת אנושית מתווכת אינם מגיעים לכלל שלמות. ועי' אבי המדבר עם האל לל

אתה נצחי בתפיסתו של מ' - אתה סופי לאני- שגיא (שוייצר), "היחס בין זיקת אני
  .152(קיץ תשמ"א), עמ'  7 דעתבובר", 

הארצית  : "האיש אינו צריך להקריב את אהבתו283), עמ' 240קורן (להלן, הע'  138
כדי להיכנס למלכות האלוהים, אלא עמדתו הנכונה בחיים קושרת בין שתי 

  האהבות"

. באשר לקשר שבין סימבול עמוד האש ודבריו של 188), עמ' 240קורן (להלן, הע'  139
, העוסק 140-141), עמ' 240(להלן, הע'  בסוד שיח, בתוך: 'דו שיח'בובר, בובר עי' 

  .114בארוס ובאש. גם אצל חז"ל האש היא חיובית או שלילית, עמ' לעיל, הע' 
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  אכילת שום בשבת –תקנת עזרא  1.2.3.

מסורת התלמוד נמשיך ונבחן את ההתייחסות בספרות חז"ל למיניות בשבת. 

עם חובת קיום  בערב שבת בעניין אכילת שום תקנת עזרא הבבלי קושרת את

  שבת: בליל מין-יחסי

  ואוכלין שום בערב שבת...  עשרה תקנות תיקן עזרא...

"אשר פריו משום עונה, דכתיב:  - ושיהו אוכלין שום בע"ש 

. וא"ר יהודה, ואיתימא רב נחמן, (תה' א, ג) יתן בעתו"

זה המשמש  141יוחנן: ואיתימא ר' 140א,ואיתימא רב כהנ

  מטתו מע"ש לע"ש.

ומצהיל  ומשחין ברים נאמרו בשום: משביעת"ר חמשה ד

והורג כנים שבבני מעיים; וי"א: מכניס  פנים ומרבה הזרע

  אהבה ומוציא את הקנאה.

  פב ע"א "קבבלי ב

היא אכילת שום בשבת, והסיבה לכך היא שמצוות  142אחת מתקנות עזרא

ו"מכניס שאר סגולותיו "מרבה הזרע", עונה נוהגת ב"ערב שבת", והשום בין 

 מובאת - אהבה". לחיזוק הקשר שבין אכילת שום, מצוות עונה והשבת 

 143.ית עונתם של תלמידי חכמיםשה בסוגששימממסכת כתובות  הדרשה

                                                

 לא ,165בכת"י המבורג  , לא מופיע שמו של רב כהנא.G-I-3בכת"י אסקוריל  140
   רב כהנא.מופיעים שמות רב נחמן ו

לא מופיע שמם של רב כהנא ור' יוחנן. הייחוסים בבבלי  ,II-I-8בכת"י פירנצה  141
מופיע רב הונא שאינו  שםונים מן הייחוסים במקבילה בבבלי כתובות, ש מאק בבא

ובב"ק נוספים רב כהנא ור' יוחנן. רב יהודה ורב נחמן מופיעים בשני  מופיע בב"ק,
   המקורות.

 ספר תורת חיים עלימי שיבת ציון. עי' אברהם חיים שור, מפר מדובר בעזרא הסו 142
; , ירושלים: מכון "מאור הרים", תשנ"ז, עמ' קלו (פב, ע"א)מסכת בבא קמא

; פרשנותו ותרגומו של שטיינזלץ על אתר. 283-285), עמ' 55שציפנסקי (לעיל, הע' 
 וארך לראשית ימי בית שני, המאה החמישית לפנה"ס, עי' ניסןהסופר עזרא מת

, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, ניו עזרא ופועלו במקורותאררט, 
  .141, עמ' 1971יורק: ישיבה אוניברסיטה, 

אפשר לראות במקור זה מקבילה של הבבלי כתובות סב ע"ב, העוסק בזמן עונתם  143
שמות האמוראים, כמו בבבלי כתובות, קובעים את  ןגם כא של תלמידי חכמים.

שמו של ר' יוחנן המופיע בסוגיה לא זמנה של הסוגיה כדור שני לאמוראי בבל. 
 של עדיאל שרמרמאמר הסקירה ישראל. עי' - מצביע בהכרח שסוגיה זו מגיעה מארץ

 ,The Sage in Jewish Society of Late Antiquity: "על ספרו של ריצ'רד קלמין
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 נשאלת השאלה האם ציטוט הסוגיה מכתובות העוסקת בתלמידי חכמים

תלמידי חכמים הופכת את הסוגיה כאן אף היא לכזו העוסקת בהמלצה ל

שציפנסקי  144בלבד, או שמא התקנה לאכול שום מופנית כאן לכלל הציבור?

לומד מפירושו של רש"י על אתר שסוגיה זו אף היא עוסקת בתלמידי 

פירוש זה של רש"י מחזק את הקשר שבין שום למצוות עונה בלילי  145חכמים.

להבין  ידי הפנייה לציטוט ממסכת כתובות, מתוך כך ניתן אולי-שבת על

 . לעומת זאת, מפירושו של הרא"ש נלמדמדוע הסיק שציפנסקי מסקנתו

ששבת היא זמן עונתם של כלל ישראל, ולכן תקנת עזרא מופנית לפיו לכל 

   .העם

מתוך האמור כאן בדבר תקנת אכילת שום בליל שבת ניתן אולי ללמוד 

ת כזמן צייטלין קובע שליל שבמחדש על תיארוכה של תקנת עונה לליל שבת. 

ובכך אינו  146,לראשונה בתלמוד עונה הוא התפתחות מאוחרת המובאת

מוסיף על ידיעותנו עד כה. יחד עם זאת, ניתן להסיק שלפי צייטלין הקשר בין 

אכילת שום בשבת למצוות עונה בליל שבת הוא כנראה קשר מאוחר, אף הוא 

 לעומת זאת, כשר מקדים את המנהג לקיים יחסים 147מתקופת התלמוד.

להשריש  הוא טוען שתקנת עזרא נועדה 148.עזרא בשבת עוד קודם לתקנת

                                                                                                          

Routledge, London-New York 1999,"  232סה (תש"ס), עמ'  ציוןהמופיע בכ"ע ,
. באשר לדרשת "אשר פריו" כמשקפת 9המצוינת שם, בהע' והביבליוגרפיה 

  .56התייחסות לתלמידי חכמים עי' לעיל, הע' 
כבר עלה בדיוננו בבבלי כתובות סה ע"ב, עניין עונה בשבת כזמן המלצה כללי  144

. עי' לעיל, הדיון בעמ' "שבת ללילי שבת מלילי עמו אוכלת"בבירור המשמעות של 
76-77 . 

  .79-ו 69, ובמיוחד הע' 293-295), עמ' 55שציפנסקי (לעיל, הע'  145

146 Solomon Zeitlin, “Takkanot Ezra”, JQR [N.S.] VIII [1917-1918], pp. 

עוד קובע צייטלין שלתקנת עזרא לאכול שום בליל . 66, ובמיוחד שם, עמ' 61-74
וטהרה הנוגעות שבת על פי ספרות התנאים אין קשר לעונה אלא להלכות טומאה 

, על דבריו של 21), עמ' 152 הע' (להלן,ורתו של אורבך לאכילת שום; ועי' ביק
  .צייטלין

את ההסבר לתקנת אכילת שום קושר צייטלין, כאמור לעיל, לענייני טומאה  147
וטהרה בשאלה האם אפשר ליצוק מים על שום תלוש מן הקרקע בשבת או שלא. 

וקים, והוא קשור גם לשונות מן הכותים עניין זה היה ויכוח בין הפרושים לצד
, וכדי להדגיש את חשיבות )123- 121בעניין להלן, עמ' עי' הדיון  –(משנה נדרים ג, י 

צייטלין (לעיל, הע'  אצל ההכרעה הרבנית יוחס העניין לעזרא. עי' בהרחבה הדיון
  .66-70), עמ' 146

, סובר כמו 318), עמ' 255. כשר (להלן, הע' 316-318), עמ' 255כשר (להלן, הע'  148
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מתארך את  אף הוא פטאי ולחזק הנוהג של יחסים בליל שבת דווקא.

כבת זמנה של המסורת הקושרת את המסורת לאכול שום בליל שבת 

   149.תותלמודיות מסורשתיהן  – שבתהמיניות ל

 ונה קשורה בשאלתארוך המנהג של אכילת שום בשבת משום עישאלת ת

התהליך ההיסטורי שחל ביחס לביאה בשבת. כמה מן החוקרים סבורים 

ובהדרגה החלו להעדיף יחסים  150חילה ראו חז"ל בביאה בשבת איסורשבת

ידי -כך נרתמה תקנתו של עזרא על 151.בשבת אפילו לתלמידי חכמים

לעניין ההשתלשלות  152האמוראים כדי לתת תוקף לקיום יחסים בשבת.

  ורית של איסור יחסים מיניים בשבת ראו הדיון בהמשך.ההיסט

  בתלמוד הירושלמי:תקנת עזרא לאכילת שום בליל שבת מופיעה גם 

                                                                                                          

על סמך  ),75, הע' 294עמ' ], 55הע'  [לעיל,ציפנסקי לדבריו אצל שעי' ניל (מלו הר"י
, שהמנהג הקדום הוא לקיים יחסים בערב (ר' דיון להלן) סוגית חסידים הראשונים

שבת, כלומר מיום רביעי ועד שבת, ועזרא התקין לאכול שום בליל שבת כדי לחזק 
), 152ולא בשאר הימים. אף אורבך (להלן, הע'  דווקאבליל שבת  מין- יחסיאת עניין 

, טוען שאפשר ויש זכר לקביעת עונה ללילי שבתות כבר בדברי 38, הע' 241עמ' 
הסופר היווני מיליאגר (שנולד בגדרה וחי בצור) מהמאה השלישית לפנה"ס: "אם 

האהבה בוערת גם בשבתות קרות". עי' לציטוטם  אוהבך הוא שומר שבת אין פלא.
 Menahem Stern (ed), Greek and Latin Authorsשל הדברים של מיליאגר בספר

on Jews and Judaism, I, Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and 

Humanities, 1976, p. 140 מכאן אפשר ללמוד שכבר מזמנו של מיליגאר הכירו .
אפשר להוכיח דבר על הזמן שלפני -בשבת, אך אי מין-יחסיים כמקיימים ביהוד

   מיליגאר, עד כמה קדום הנוהג.

149 Raphael Patai, The Hebrew Goddess, New York: Ktav Publishing 

House, Inc., 1967, p. 247. 

  .כדרך ספר היובלים, שיובא להלן 150

  .ואילך 95להרחבה ר' בהמשך הדברים להלן, עמ'  151
קבעה ונתנה תקנת עזרא לשיטתו של כשר, לא . אך, 78ועי' לעיל, המסקנה בעמ'  152

תוקף לקיום יחסים בשבת, אלא הטעם שהוא עונג שבת, כנלמד מהפסוק "וקראת 
לפולא חריפתא על הבבלי ושו של הרא"ש ושל הפלשבת ענג" (ישעיהו נח, יג), ועי' פיר

. כיוצא בזה קובע אורבך שהקשר של תקנה זו ומהותה לעזרא בבא קמא פב ע"א
עולתו של נחמיה בעניין כבוד השבת, עי' שיוחסה לעזרא בשל פ אינו ברור, ואפשר

, גבעתיים: יד לתלמוד, ההלכה: מקורותיה והתפתחותהאפרים אלימלך אורבך, 
  .21, עמ' 1984
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 שבתות בלילי שום אוכלין שיהו ...לישראל התקין עזרה

  153.תאוה ומוציא אהבה מכניס שהוא

  ע"א עה , א;ד מגילה ירושלמי

ום בלילי שבתות לקיום , כמו הבבלי, קושר במפורש בין אכילת שהירושלמי

אפילו ברמז ואינו עוסק כלל  מצוות עונה. אך בניגוד לבבלי, הירושלמי

בירושלמי מדובר בתקנה שנתקנה  אם כך, 154בעונתם של תלמידי חכמים.

  עבור כולם ולא רק עבור תלמידי חכמים. 

  שבת כבר במשנה: מנהג לאכול שום בלילכך ניתן למצוא התייחסות ל

 אסור אינו שבת שתהא עד טועם איניש שום קונם אומר

 בני שדרך שעה עד אלא זה נתכוון שלא ,שבת לילי עד אלא

   .שום לאכול אדם

   ו ,ח נדרים משנה

  המשנה מציינת שדרך בני האדם היא לאכול שום בליל שבת. 

יוצא אפוא שהמנהג לאכול שום בליל שבת מופיע במשנה ומיוחס 

  קשורה ביחסי אישות. ים דבתלמודים לתקנת עזרא, והסיבה בתלמו

לסיכום, עולה מן המקורות התלמודיים לעיל שהשום מעורר יצר מיני, 

על רקע  .לאכילת שום בליל שבת הסופרעזרא  הסיבה לתקנתו של וזוהי

העובדה שהבבלי במסכת בבא קמא מפנה לסוגיה במסכת כתובות יש שלמדו 

ידי חכמים, אך שהסוגיה בבבא קמא מצומצמת יותר ומופנית דווקא לתלמ

יש דעות בין הראשונים והחוקרים הסוברות אפילו בפרשנות התלמוד הבבלי 

הירושלמי דווקא.  שתקנת עזרא מיועדת לכלל ישראל, ולא לתלמידי חכמים

סק באכילת שום בערב ואינו דן כלל בזמן עונתם של תלמידי חכמים אלא ע

שני לגמרי ש ברור מכל מקום, לקשר שבין עונה לליל שבת.שבת ורומז 

   התלמודים ראו בשבת זמן מומלץ לפעילות מינית.

                                                

במילונו בערך "תאוה" לפי הירושלמי על אתר: "מכניס אהבה  יסטרוב מסביר 153
ומוציא תאוה", שהשום מכניס את האהבה ומביא את התשוקה המינית (תאווה), 

עי' . (come forth -למילה "לצאת" אין משמעותו של עזיבה אלא של הופעה  וכך
Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, II, New York: Pardes 

Publishing House, 1950, p. 1641יהודה מדגיש במילונו בערך-). אליעזר בן 
מלון הלשון ( אישה"אהבה" שתאווה היא תשוקה חזקה בייחוד ביחסים בין איש ל

  ).7635ערך "תאוה", עמ' . ור' שם, 83- 82, ירושלים: מקור, תש"מ, עמ' העברית
ידי חכמים קיימת בתלמוד ואולי מן הטעם הפשוט שהתייחסות לעונתם של תלמ 154

  הבבלי בלבד, בעוד שבתלמוד הירושלמי אין עיסוק בנושא.
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        גישת החוקריםגישת החוקריםגישת החוקריםגישת החוקרים    ––––חסידים הראשונים חסידים הראשונים חסידים הראשונים חסידים הראשונים     ::::איסור יחסי אישות בשבתאיסור יחסי אישות בשבתאיסור יחסי אישות בשבתאיסור יחסי אישות בשבת ....1.31.31.31.3

לעומת כל האמור לעיל, יש שסברו לאורך הדורות ששבת היא דווקא זמן 

 ברייתא המתארתמין, או אף זמן שאסור בכך. -שאינו מתאים לקיום יחסי

נחשבת בעיני רוב החוקרים הד לאיסור  155,ראשוניםשל חסידים ה םמנהג את

   :וזו לשונה 156זרמים מרכזיים בחז"ל,בשבת גם ב מין-יחסי

 אלא מטותיהן משמשין היו לא הראשונים חסידים, דתניא

   . שבת חלול לידין נשותיה יבואו 157שלא, בשבת ברביעי

  ע"ב-א"ע לח נדה בבלי

שונים נהגו לשמש אעולה שחסידים הר 158לקה הראשון של הברייתאחֶ מ

, החשוב לענייננו שמתוך הדברים ניתן כלומר 159רביעי, מיטותיהם רק בלילות

 160בשבת.ם טותיהימ את נהגו שלא לשמש שחסידים הראשונים להסיק

                                                

  .129-130עמ'  ,ר' להלןעוד על קבוצה זו  155

), 66חסידים הראשונים נחשבו לקרובים לעולמם של החכמים. ספראי (לעיל, הע'  156
 .139-152עמ' 

  : "כדי שלא...".487, וטיקן 113, וטיקן 111, וטיקן 95מינכן  די- ביבכת 157
 ועד לציטוט "ברביעי בשבת".  –מן הציטוט "דתניא, חסידים הראשונים"  158

(להלן, הע'  שוראת העדפתם של חסידים הראשונים דווקא ליום רביעי מסביר    159
(ובמקבילה בתלמוד  א"בבלי כתובות ה עב בר קפראמתוך דבריו של  ,31), עמ' 160

תני בר קפרא: בתולה נשאת ברביעי ובות פ"א, ה"א; כד ע"ד): "דכת הירושלמי
לפי בר קפרא ההעדפה של בתולה  ."ונבעלת בחמישי, הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים

שי, שביום חמישי בבריאה נאמרה ברכת להינשא ברביעי היא כדי להיבעל בחמי
"פרו ורבו". אם כן, הסברו של שור לא נותן את המענה להעדפתם של חסידים 

 .5, עמ' קל, ושם הע' )179הע' , (להלןועי' הלבני הראשונים לבעול דווקא ברביעי. 

) (להלן, 1932פינקלשטיין (; 31(תרכ"ב), עמ'  6 החלוץי"ה שור, "אוכלי שום",  160
(להלן, הע'  )1976( ; ספראי280), עמ' 167; אפשטיין (להלן, הע' 529), עמ' 171 הע'
(תשנ"ד) (להלן, הע'  הנ"ל; 135), עמ' 167(תשמ"ה) (להלן, הע'  הנ"ל; 805), עמ' 167
 ידי-עלמין בשבת -אנדרסון מסביר את האיסור על יחסי .507-509), עמ' 167

מין בתחומי המקדש, כך הם -המקדש לשבת: כשם שאין לקיים יחסיבין  ההשוואה
 Gary Anderson, “The Garden of Eden and Sexuality in(עי'  אסורים בשבת

Early Judaism”, In: People of the Body; Jews and Judaism from an 

Embodies Perspective, New-York: State University of New York Press, 

1992, p. 55; Idem, “Celibacy or Consummation in the Garden? 

Reflections on Early Jewish and Christian Interpretations of the Garden 

of Eden”, HTR 82:2 (1989), pp. 130-131 ,הע' , להלןלורברבוים (). לעומת זאת
"השבת מעוצבת לפי קדושת , המציג אף הוא את התפיסה ש441-442), עמ' 166

כמיטת כלולות, אנדרסון הוא מסיק שכיוון שהמקדש מתואר ל בניגודהמקדש", אך 
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שנשותיהן תחללנה של הברייתא: החשש הסיבה למנהג מובאת בחלקה השני 

חסידים ניכר ש 161מן הסוגיה כולה העוסקת בתחשיב יום הלידהשבת. את ה

הראשונים חששו שיום הלידה יחול בשבת, ובעת הלידה תאלץ האישה לחלל 

  את השבת. 

-הארץ ההלכתיתבספרות  אואין מקבילות בחומר התנאי  ברייתא זול

שפתיחתה של אף ש לכן ייתכן. , היא יחידה בספרות התלמודיתישראלית

   162.ראלייש-בהכרח חומר תנאי ארץ"דתניא", אין היא מביאה הברייתא היא 

  :גבי מנהג זה של חסידים הראשוניםל תמיהה התלמוד מציג

  !?לא ותו ברביעי

  שם, ע"ב

  האם חסידים הראשונים משמשים מיטותיהם יום אחד בלבד, ביום רביעי? 

  הדיון התלמודי מציע להגיה את הברייתא:  

  . ואילך רביעימ 163:אימא

  שם

 קיימוהראשונים  חסידים: משמעותה של הברייתא משתנה בעקבות הגהה זו

  164חסים עם נשותיהם מליל רביעי ועד שבת.י

קבלו זאת ופירשו את הברייתא הבבלית  רוב הפרשנים המסורתיים

 חסידים הראשונים שימשובהתאם להגהה. בפירושיהם הם התייחסו לכך ש

לגרסה המקורית של אינם מתייחסים כאמור הם  165מיטותיהם בשבת. את

                                                                                                          

  ברור מדוע נבחרה השבת לזמן המומלץ לתלמידי חכמים לקיים בה את מצוות עונה.
שמספר ימי העיבור הוא קבוע, ועל כן  הנחהנראה שהסוגיה יוצאת מנקודת  161

  דה.אפשר לחזות את יום הלי

 Louis Jacobs, “Are Thereעל מורכבותה של ברייתא בתלמוד הבבלי עי'  162

Fictitious Baraitot in the Babylonian Talmud?”, HUCA XLII (1971), pp. 

; שמא יהודה פרידמן, "הברייתות בתלמוד הבבלי ויחסן למקבילותיהן 185-196
עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד שבתוספתא", בתוך: 

 ועי' ;201- 163, ירושלים: מאגנס, תש"ס, עמ' פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי
Stephan G. Wald, “Baraita, Baraitot”, Encyclopaedia Judaica, Vol. 3: 

2007, pp. 124-128.  

  במקום התיבה "אימא" מופיעה התיבה "אלא". 111בכת"י וטיקן  163
 .הסוגיהבהמשך גם הדיון מעולה  כך 164

 יםלא קיימו חסיד - קובע שבמוצ"ש, בליל שני ובליל שלישי  ,רש"י לנדה לח, ע"ב 165
השבוע; התוספות יו"ט לכתובות פ"ה אלא בכל שאר ימות  אישות, הראשונים יחסי
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ך שחסידים הראשונים נמנעו מלשמש הברייתא ולאפשרות הנרמזת לכ

  מיטותיהם בשבת. 

 המעיד שההגהה שנעשתה בתלמודרוב החוקרים למדו  לעומת זאת,

 לא קיימו יחסיחסידים הראשונים שהיא שהבנתה המקורית של הברייתא 

רואים בברייתא זו הוכחה או שריד לתפיסה של איסור  , והםבשבת אישות

ם, לא זו בלבד שחסידים הראשונים לא עוד לפי החוקרי 166בשבת. מין-יחסי

שימשו עם נשותיהם בשבת, אלא נמנעו מלקיים יחסים מיניים עם נשותיהם 

עוד שלושה ימים קודם, מיום רביעי, כדי שלא תבואנה נשותיהם לידי פליטת 

זרע שלושה ימים לפני השבת ותחללנה את השבת בכך שתיכנסנה לשבת שלא 

את התירוץ שנותנת הגמרא בדבר יום בקדושה. החוקרים אינם מקבלים 

  167הלידה.

                                                                                                          

כשר (להלן,  דים הראשונים לעונת תלמידי חכמים;בין עונתם של חסי משווה ,מ"ו
הראשונים הגדילו לעשות והיו  , מביא דעות המסבירות שחסידים317), עמ' 255הע' 

 טותיהם עוד מרביעי בשבת, היות שלדעת כמה פוסקים ערב שבת נחשבמשמשים מי
חסידים ), וכך אין סתירה בין עונתם של 55כבר מיום רביעי (עי' על כך לעיל, הע' 

), 55הע'  ,הראשונים לעונת תלמידי חכמים; ור' פרשנותו של הר"י מלוניל (לעיל
  . 75, הע' 294), עמ' 55שציפנסקי (לעיל, הע' ועליו עי' 

; 529), עמ' 171) (להלן, הע' 1932; פינקלשטיין (31), עמ' 160שור (לעיל, הע'  166
 ; ספראי280), עמ' 167; אפשטיין (להלן, הע' 40, הע' 890), עמ' 167(להלן, הע'  רוקח

 הנ"ל; 509), עמ' 167(תשנ"ד) (להלן, הע'  הנ"ל; 805), עמ' 167(להלן, הע'  )1976(
, הע' 130), עמ' 160, הע' לעיל) (1989; אנדרסון (135), עמ' 167(להלן, הע' (תשמ"ה) 

. ועי' פירושו 217), עמ' 263; ברושי (להלן, הע' 13), עמ' 263(להלן, הע'  ; קמרון21
 פב ק"בבבלי ( מרובה בפרק דאמר והא הריטב"א, ואלה דבריו: "... יוצא הדופן של

 כשיטת אינה, שבת לערב שבת מערב מטתו המשמש זה 'בעתו יתן פריו אשר') אע
היחיד הפרשן הוא הריטב"א ). א"ע ,לח נדה ,א"הריטב ושיחידם" (הראשוני חסידים

אלבק פירש כדרך הפרשנים המסורתיים, עי'  לעומת זאת,המפרש כדרך החוקרים. 
Ch Albeck, Das Buch Der Jubiläen und Die Halacha, Berlin: Scholem, 

1930, p. 43, n. 43 .ן אף הוא בין פרשנותם שליאיר לורברבוים מבחינציין ש 
אביב: -, ירושלים ותלצלם אלהים: הלכה ואגדה( הפרשנות בתלמודבין החוקרים ל

  ).19, הע' 441שוקן, תשס"ד, עמ' 

 ; יעקב נחום הלוי אפשטיין,530- 529), עמ' 171, הע' להלן) (1932פינקלשטיין ( 167
-ת"א: מאגנס-, ירושליםהלכה-ומדרשי מבואות לספרות התנאים: משנה, תוספתא

; 21, הע' 130), עמ' 160לעיל, הע' ) (1989; אנדרסון (36, הע' 280, עמ' 1957דביר, 
דוד  ;135עמ'  נ (תשמ"ה, ספר היובל), ציוןשמואל ספראי, "חסידים ואנשי מעשה", 

ג, ב (תשס"ה),  מחקרי תלמודשונים, ישו והנוצרים", רוקח, "עם הארץ, חסידים רא
 S. Safrai, “Religion עי' ;46, הע' 145), עמ' 66הע' ; ספראי (לעיל,40, הע' 890עמ' 

in Everyday Life”, In: S. Safrai, and M. Stern (eds.), The Jewish People 

in the First Century, Amsterdam: Van Gorcum, 1976, p. 805מתייחס , ה
יחסי אישות בשבת אצל חסידים הראשונים. ספראי מסביר שהגברים  לאיסור

 בקבוצה זו נהגו להישאר יבשים משאריות יחסים מיניים עוד מיום רביעי כדי
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כעת נרחיב באשר לתפיסתם ולהבנתם של החוקרים את הברייתא 

מסביר שהברייתא על  168פינקלשטייןומנהגם של חסידים הראשונים. 

חסידים הראשונים היא הד לאיסור מפורש על יחסים מיניים בשבת המופיע 

איסור המוזכר בספר הש לדידו, השתלשלות הדברים היתה 169.בספר היובלים

וכך נותרו עקבותיו של האיסור אף  170היובלים התקבל אצל הפרושים

אין לאיסור איזכורים אם  מסביר שאף 172פינקלשטיין 171במסורות תלמודיות.

                                                                                                          

לעבור טקס טהרה בליל שבת בשל שאריות מיחסי המין.  תצטרכנהלא  שנשותיהן
, כיוון שלא מצינו שטקס כזה מחלל את השבת, דברים אלואך קשה לקבל את 

הטוען , 318), עמ' 255להיפך, טבילת נשים מותרת בשבת. אך עי' כשר (להלן, הע' 
שכך נהגו האיסיים שהחמירו ברחיצה ובטבילת הגוף, ובייחוד היו זהירים בטבילה 

כלומר שהטבילה כאן אינה מופנית לנשים אלא לגברים שלא  משום טומאת קרי,
סיפא של הברייתא המדברת על הסבר זה של כשר מקשה על הנהגו לטבול בשבת. 

מוסיף שחסידים הראשונים לא הוא עוד  ידי נשותיהן.-ש מפני חילול שבת עלהחש
ונג נהגו עונה בשבת כיוון שחששו שבהיותם טבולי יום בשבת יהיה עליהם לבטל ע

בסוף גם כשר מודה שחסידים הראשונים לשבת של אכילה ושתייה או תפילה. ו
מתייחס לסיבה הכתובה בברייתא לעניין יום הלידה וטוען הקפידו בשמירת השבת, ו

שלא כדין שלא לחלל שבת בספק אף שפיקוח נפש מותר בשבת, הם "החמירו ש
המשנה; מחקרים בתולדות בימי הבית ובימי  ,); עי' שמואל ספראי319סכנה" (עמ' 

. גם 520עמ' ו, 511עמ'  ,507-510, עמ' , כרך שני, ירושלים: מאגנס, תשנ"דישראל
מין בשבת (שם, עמ' - להימנעותם של תלמידי חכמים מיחסיאצלו מופיע טעם זה 

  . 294, עמ' . ועי' להלן)16הע'  520ובעמ'  ,509

 .530- 529), עמ' 171ן, הע' פינקלשטיין (להל 168

  .103-105עי' הדיון בספר היובלים להלן, עמ'  169
ההקפדה על טהרת הגוף ); חנן בירנבוים, 251על הפרושים עי' רגב (להלן, הע'  170

, חיבור לשם קבלת תואר בקרב החברה היהודית בארץ ישראל בימי בית שני
, הקובע 46-59דוקטור לפילוסופיה, ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשס"ו, עמ' 

); על פירוש השם 55"שהפרושים הם תלמידי החכמים, מפרשי התורה" (עמ' 
 הדארבית שני", "פרושים" וגילגוליו עי' מאיר מינקוביץ, "'הפרושים' בתקופת 

, כרך האנציקלופדיה העבריתישעיהו גפני, "פרושים וצדוקים", ; 118(תשל"ה), עמ' 
, מציין כי נוהגים לראות בפרושים ממשיכי דרכם 171תשל"ו, טור  עשרים ושמונה:

אנשי כנסת הנזכרים בספרי החשמונאים; אף חיים דב מנטל,  של "חסידים"
, מזכיר עניין זה: "הכוהן הגדול ואנשיו 50 , ישראל: דביר, תשמ"ג, עמ'הגדולה

נקראו אחר כך צדוקים וביתוסים, ואילו, לפי חוקרים מסוימים, יורשי בני הגולה 
, 253ידועים בתקופת המקבים בשם 'חסידים', ואחר כך הם כונו 'פרושים'", ובעמ' 

, הוא כותב שיש חוקרים הסבורים שה"חסידים" נעשו "איסיים". ועי' 166הע' 
), 160; שור (לעיל, הע' 129-130סקירה על חסידים הראשונים בנספח להלן, עמ' ה

דווקא הכותים שהמשיכו  , מביא הוכחה מן המשנה נדרים ג, י, שהיו אלה31- 30עמ' 
הנודר משובתי שבת אסור בישראל ואסור בכותים באיסור ביאה בשבת: " להחזיק

מאוכלי שום אסור בישראל ואסור בכותים מעולי ירושלים אסור בישראל ומותר 
". שור מתקן את נוסח המשנה עפ"י גרסת הב"י (סימ' ריז): "...מאוכלי שום בכותים

  .122- 121אסור בישראל ומותר בכותים". ועי' הדיון להלן, בעמ' 

171 Louis Finkelstein, “Besprechungen”, MGWJ 76 (1932), pp. 529-530.  
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 בבבלי המופיעהלו רמזים בברייתא  מפורשים בספרות התנאים, ניתן למצוא

  173:כתובות

יעי? שאם מפני מה אמרו בתולה נשאת ליום הרב ,דתניא

שקדו חכמים על  ...היה משכים לב"דהיה לו טענת בתולים 

תקנת בנות ישראל שיהא אדם טורח בסעודה שלשה ימים, 

 ...בשבת ושלישי בשבת, וברביעי כונסהאחד בשבת ושני 

, מפני שהוא תחלהומפרישין את החתן מן הכלה לילי שבת 

  עושה חבורה.

  174ב"בבלי כתובות ג ע

ידי פינקלשטיין כרמז -הכלה בלילי שבת מוסברת עלההפרדה של החתן מן 

מין בשבת. המילה "תחלה" ובמקבילות הירושלמיות: -לאיסור על יחסי

הן מילים המעידות על כך  176או "לכתחילה" 175"בעילה בתחלה בשבת",

כך הוא צומצם לאיסור בעילת -שקודם היה איסור על בעילה בשבת, ואחר

וטוען שחל מהפך בספרות חז"ל,  רעיון זה ממשיךשור  177בתולה בשבת.

, כדי בשבת יםבעידוד לקיים יחס מין בשבת הוחלף-והאיסור על יחסי

הוא מסביר  178.להוציא "מדעתם של הכותים אשר אסרו הבעילה בשבת"

                                                                                                          

172 Louis Finkelstein, "The Book of Jubilees and the Rabbinic Halaka", 

HTR XVI (1923), p. 48, n. 30.  
קבילות בספרות התנאים ובספרות ברייתא זו היא תנאית, וניתן למצוא לה מ 173

 .174ישראלית. עי' להלן, הע' -הארץ

); ירושלמי ברכות פ"ב, ה"ה; 56א, א (ליברמן, עי' במקבילות: תוספתא כתובות  174
  משנה כתובות א, א. והש'ע"ד.  כתובות פ"א, ה"א; כד ה ע"ב; ירושלמי

 ובות א, א; כד ע"ד.ירושלמי כת 175

 ירושלמי ברכות ב, ו; ה ע"ב. 176

, מסכת פירושים וחדושים בירושלמילוי גינצבורג,  ;31, עמ' )160לעיל, הע שור ( 177
 :360בנים אשר באמריקה, תש"א, עמ' ברכות, חלק ראשון, ניו יורק: בית מדרש הר

הגרסא שנמצאה בקצת  –חילה בשבת "זאת אומרת שמותר לבעול בעילה בת
ספרים, לבעול בתולה בתחלה, מורכבת מב' גרסאות, שיש שגרסו לבעול בתולה ויש 
שגרסו לבעול בתחלה". חילופי גרסאות אלה שמראה גינצבורג עשויות לחזק את 

, מסכת ברכות, אהבת ציון וירושליםשור. ועי' בעניין זה אצל בער רטנר, דבריו של 
: "שמותר לבעול בעולה בתחלה בשבת. בד' קושטנטינא שמותר 57עמ'  דפוס ווילנא,

[=הבעל הבה"ג  [=למה שכתב] לבעול בתולה לכתחלה בשבת. ומכאן המקור למ"ש
שמותר  [=ומכאן גומרים, מסיקים] פ"ב דברכות ומהכא גמרינןהלכות גדולות] 

 לכתחלה בשבת. ועי' בתוספתא ריש כתובות".לבעול כו' 

  .31), עמ' 160הע'  שור (לעיל, 178
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שבתהליך שבין איסור יחסים מיניים בשבת לבין עידודם, התירו את הבעילה 

את עונת תלמידי חכמים בשבת, תקנו אכילת שום לעורר התאוה, ואף קבעו 

לערב שבת; אבל החזיקו לאסור בעילת בתולה בשבת, מפני החשש לחבורה 

שנעשית בבתולה, כפי שמופיע בברייתא שלפנינו. ולבסוף אף התירו בעילת 

  בתולה, וכן נקבע להלכה.

אף הוא אינו מקבל את התירוץ שהפרדת החתן מהכלה  פינקלשטיין

ברייתא ה 179.בשבת חבורהל עשיית מלאכה אסורה שנעשית בשל החשש ל

באיסור יחסי אישות בשבת משום כבודה של השבת.  , לפי דבריו,דנה

טמאים  מין- שיחסיעומדת ההנחה  לשיטתו, ביסוד הפרדת בני הזוג הטרי

    הם עלולים לחלל את השבת הקדושה.ומטמאים, ובשל כך 

 נייןשור גם קושר את הברייתא שהובאה מן הבבלי כתובות לברייתא לע

חסידים הראשונים. הוא מסביר שראשיתה של הברייתא בכתובות פותחת 

בקביעה שבתולה נשאת ביום רביעי. ובמסגרת השינוי שחל באשר לתפיסת 

מין בשבת, הוא מסביר בעזרת הכתוב בירושלמי "שלא לעקור זמנו של -יחסי

כזכר לזמן שחסידים הראשונים שמשו שיום רביעי זה נקבע  180רביעי",

  181תיהם.מיטו

 184קושרים בין שלושת ימי ההגבלה 183אנדרסוןואחריו  182פינקלשטיין

 לימים בהם, לפי הפרשנות האמוראית, נמנעו חסידים הראשונים לשמש

מיטותיהם. בשני המקרים מדובר בהימנעות מיחסי אישות שלושה ימים 

                                                

. ברור הוא שמדובר בכך שחבורה 30, הע' 48), עמ' 172עי' פינקלשטיין (לעיל, הע'  179
במקרה של חשש מן  הוא טוען בשבת עלולה להתקיים בבעילת בתולה בשבת. לפיכך,

, ואין זה שנישאו ביום שישירק את הזוגות אך והיה להפריד צריך  הסוג הזה
 של עיכוב כלשהו בביאה ראשונה הוא אינו נותן דעתו למקרה אךהמקרה בברייתא. 

של זוגות שנשאו עוד קודם לשישי אשר אף הם עשויים לקיים ביאתם בליל שבת, 
על ו ע"ב. כמו במקרה המוצג במשנה בברכות ב, ה; בבלי ברכות טז ע"א; כתובות 

מקורות ומסורות: ביאורים דיון בהרחבה אצל דוד הלבני, הבעילת בתולה בשבת עי' 
מזכיר כלל  אינוקלה, אשר - אביב: דביר, תשכ"ט, עמ' קלב-, תלבתלמוד לסדר נשים

 את עניין איסור בעילה בשבת אלא עוסק בבעילת בתולה בלבד.

 ובות פ"א, ה"א; כד, ע"ד.כת 180

ור' הביקורת  .529), עמ' 171פינקלשטיין (לעיל, הע' ; 31), עמ' 160שור (לעיל, הע'  181
  .46, הע' 144), עמ' 66של ספראי (לעיל, הע' 

  .1, הע' 530), עמ' 171) (לעיל, הע' 1932פינקלשטיין ( 182
 . 21, הע' 130), עמ' 160הע' , לעיל) (1989אנדרסון ( 183

  . ; משנה שבת ט, גטו ,שמות יט 184
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עולה שהפרישה לפני קבלת התורה  186ממדרש באבות דר' נתן 185לפני השבת.

פולטת זרע, החשש לטומאת האישה שנטמאת לאחר קיום  נעשתה משום

אם כן, איפוק מיני זה שנדרש שלושה ימים  187.מין למשך שלושה ימים-יחסי

 לעניינים של טומאה וטהרה.לפני מעמד הר סיני או לפני השבת מתייחס 

רעיון זה תואם את תפיסת רוב החוקרים הטוענים, כאמור, שהסיבה 

 מיחסים עם נשותיהם שלושה ימים לפני השבת חסידים הראשונים נמנעיםש

אינם לידי פליטת זרע ותחללנה את השבת, ולא תבואנה מפני החשש ש היא

  188בדבר יום הלידה. מקבלים את התירוץ שנותנת הגמרא

לוקים חהחוקרים באשר לענייני טהרה אצל חסידים הראשונים. 

 189י טהרה.הראשונים לעניינבעמדותיהם בעניין התייחסותם של חסידים 

בעינייני טהרה  לדידם של אלו התופסים את החסידים הראשונים כמקפידים

 -מנעותם של חסידים הראשונים ובן התירוץ שנתנו רוב החוקרים להיהרי מ

החשש לפליטת שכבת זרע ביום השלישי, שעניין זה כרוך בדיני טומאה 

  190וטהרה.

י נידה לח וקרים סבורים כאמור שברייתא זו בבבלרבים מן החאמנם 

עוסקת בפלג בעם הנקרא "חסידים הראשונים", הנוהג פרישות ע"ב, -ע"א

שלא כדעת הַּתנאים, ומקפיד הקפדה יֵתרה בהלכות שבת, והימנעותם מקיום 

                                                

 הפרישה צריכהוכדי שהיא תינתן בטהרה, ניתנה בשבת,  , לפי המסורת,התורה 185
  .הטבילה אמורה להיות בליל שבת, והיתה להתחיל ביום רביעי

  .)10- 9 עמ' (שכטר, ב"פ ,א"נו אדר"נ, 186
משנה שבת ט, ג; משנה מקוואות ח, ג; תוספתא מקוואות ו, ו (צוקרמנדל, עי'  187

); בבלי שבת פו ע"א; ור' הסברו 658); תוספתא מקוואות ו, ז (צוקרמנדל, 658עמ' 
אין הזרע ראוי עוד להיקלט  שלושה ימיםאחר ל של הרמב"ם למשנה שבת ט, ג.

  , לכן אין טומאה לאחר שלושת הימים הראשונים.דבגופה ולהיעשות לוול

  .167עי' לעיל, הע'  188

שחסידים הראשונים  גורס, 887-888), עמ' 167רוקח (להלן, הע' ראוי לציין ש 189
; כך בשבת הקשורבטומאה וטהרה אך הקפידו מאוד בכל קשור דווקא הקלו בכל ה

  .152- 151), עמ' 66גם לפי ספראי (לעיל, הע' 
, תל אביב: דביר, משנתו של ר' אליעזר בן הורקנוסור' דבריו של יצחק דב גילת,  190

אישות וכנראה , שר' אליעזר שהיה קיצוני בקביעותיו בענייני 278תשכ"ח, עמ' 
הושפע מאורח חייהם של חסידים ואנשי מעשה, "אשר הקפידו ביותר בחיי האישות 

. עולה מדבריו שחסידים ונהגו פרישות כדי להרבות טהרה וקדושה בישראל"
  .אישות ונהגו פרישות משום טהרההקפידו בענייני חיי 
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חולק על  192אלבקאך  191.לכך בשבת היא אחת מן הדוגמאות מין-יחסי

 הפרשנות שהובאה לעיל בשם החוקרים, שהיה תהליך שתחילתו באיסור על

ומפרש את הברייתא של חסידים הראשונים  מין בשבת וסופו בעידודם,-יחסי

מדובר בעדות להלכה קדומה  איןבדרכה של הפרשנות המסורתית. לדעתו, 

מעיד החוקרים שהמקור היחיד שטוען כשאר  הוא אמנםששונתה לאחר זמן. 

מין בשבת הוא הברייתא העוסקת בהפרשת החתן מן -קיום יחסיעל אי 

וכמובן אך לדידו, אין לה קשר כלל עם ברייתת חסידים הראשונים, הכלה, 

מקשר בין  הואמין בשבת. - על איסור גורף לקיים יחסי ממנהאין להסיק ש

יתא המתארת את החסידים ברילתקנת עזרא לאכילת שום בשבת 

מוצא סתירה בין שני המקורות. כך אכילת שום בשבת  נואיו, הראשונים

תואמת את גישת חסידים הראשונים המקיימים גם המעודדת יחסים בשבת 

  193הם יחסים בשבת.

  

                                                

), עמ' 167; הנ"ל (תשמ"ה) (לעיל, הע' 805), עמ' 167(לעיל, הע'  )1976( ספראי 191
, 890), עמ' 167; רוקח (לעיל, הע' 505-509עמ' , )167) (לעיל, הע' תשנ"ד; הנ"ל (135

, קובע שחסידים הראשונים הם כנראה אלה 318), עמ' 255; כשר (להלן, הע' 40והע' 
נפש מחשש לחילול שבת. - בת קכא ע"א, שהחמירו בספק פיקוחהמוזכרים בבבלי ש

לכן אפשר להסיק שחסידים אלה החמירו על עצמם שלא לבעול בשבת למרות דיני 
עוסק בכך שמשנתם לק במאמרו שעל פיהם נהג רוב העם. זאב פ הפ-להתורה שבע

דחייתם את  מסביר אתידי חכמי התלמוד, ואולי זה -של החסידים נדחתה על
("ממשנת  של הברייתא את משמעותה שונה הְמשנהההסבר בברייתא ומתן הסבר 

, ירושלים: פריס-ספר זיכרון לבנימין דה (עורך), חסידים" בתוך: עזרא ציון מלמד
  ).68-69, עמ' אוניברסיטת תל אביב, תשכ"ט

 .43, והע' 9), עמ' 166הע' אלבק (לעיל,  192

חסידים קדמונים: החסידים ומשנתם בימי הבית השני ובתקופת ועי' דב הרמן,  193
גן: - , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, רמתהמשנה והתלמוד

ומות לאלה של אלבק, אף קנותיו ד. מס42-46אילן, תשמ"ז, עמ' -אוניברסיטת בר
  .שלא מזכירו
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  מיניות בשבת בספר היובלים .2

הוא שבת כשייך לאסכולה המניחה שה 194ספר היובליםבהקדמה לפרק הוצג 

  לשון ספר היובלים: ווז משתה.יום של מאכל ו

ישראל לבדו, לו -בו כי אם- עם ועמים לשבת-ולא קדש כל

  הארץ.-בו על- ת ולשבתלבדו נתנו לאכול ולשתו

ספר היובלים ב, לא (כהנא, כרך א ספר א, 

  195עמ' רכו)

, בפרק ואף על פי שתפיסה זו של עינוגי הגוף בשבת קיימת בספר היובלים

אף נקבע כי מי שעובר על ו ,המיניות בשבת האחרון קיים איסור מפורש על

  : מוותדינו  איסור זה

איש אשר יחלל - וכל .מלאכה יומת-בו כל- והאיש אשר יעשה

ואשר ידבר דבר  ,אשה-ואשר ישכב עם ,היום הזה-את

והשואב בו מים  ,ומתןוכל משא  ,בו ולצאת בו לדרך-לעשות

להוציא  משא- ואשר ישא כל ,אשר לא היכין לו ביום הששי

  .ומת – מאהלו או מביתו

- שיב עמ'כרך א', , כהנא(ספר היובלים נ, ח 

  שיג)

 מין בשבת.-לאיסור ברור על קיום יחסי זהו המקור המפורש והקדום מכולם

נראה  196מטמאת. מיניותהגישה הרווחת היתה שהבזמן המקרא כאמור, 

שבשל  מיניות בשבת, ומניח שספר היובלים ממשיך תפיסה זו ואוסר

קדושתה של השבת לא מתאים לעסוק בה בפעולה שעלולה לטמא כמו יחסי 

התפיסה שעלתה התפיסה המועלית בשורות אלו סותרת את  197.אישות

בהקדמה, שספר היובלים נוטה לגישה המעדיפה את עינוגי הגוף בשבת. 

  בחלק זה של הפרק אנסה להסביר את הסתירה.

                                                

מהדורת אברהם כהנא,  ספר היובלים, םיהספרים החיצונעל ספר היובלים עי'  194
 ריח. -(הדפסה מחודשת), עמ' ריז אביב: בית הלל-תל

  .)194 הע' כהנא (לעיל, 195

  .28- 20בפרק המבוא, עמ'  לעיל, להרחבה עי' הכתוב 196
  .440), עמ' 166הע' , לעיללורברבוים ( 197
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תוך נגזר מ בספר היובליםאיסור הש ולורברבוים מסביריםאנדרסון 

על פי ספר היובלים השבת נחשבת לאקטואליזציה , לפיהם ,המקדש קדושת

הפעילות המינית אסורה מאחר שן מבהיר שאנדרסו 198,של קדושת המקדש

   199משום טומאה וטהרה, הרי יש לאסרה אף בשבת. ,מקדשבתחום ה

מחֶּבר ספר  ידי-שהפסוקים הללו לא נכתבו עלמוכיחה  ליאורה רביד

 מעתיק מאנשי כת ידי-הם נתווספו לספר לאחר זמן עלהיובלים אלא 

הטומאה והטהרה כלל  כמו כן, היא טוענת שעניין 200קומראן שהחזיקו בספר.

לפיכך, אי אפשר יהיה להסיק על ספר  201אינו מעסיק את כותב ספר היובלים.

היובלים כולו את מסקנותיהם של אנדרסון ולורברבוים אלא לצמצמן לפרק 

   האחרון בלבד.

ה של תמיכאל סיגל במחקרו המקיף על ספר היובלים התייחס לטענ

ידי - ה שהפרק האחרון נוסף עלהוא אמנם אינו מאשר שנמצאה הוכח 202רביד,

                                                

), 166הע' ; לורברבוים (לעיל, 130-131), עמ' 160הע' ) (לעיל, 1989עי' אנדרסון ( 198
   .440-441עמ' 

מסביר שפיתוח ההשוואה בין המקדש  ,55), עמ' 160הע' ) (לעיל, 1992אנדרסון ( 199
מקראית. ויש בספר היובלים אזכורים כאלה, -ליום השבת היא פרי הספרות הבתר

השוואה זו בין שבת . כרך א ספר א, עמ' שיג)כהנא, (יא -ספר היובלים נ, ט למשל
כות השבת מביאה את אנדרסון כיום מלוכה להזכרת המקדש בהקשר של מלא

הולך באותו כיוון אך הפוך. , 442), עמ' 166. לורברבוים (לעיל, הע' להסיק מסקנה זו
ז"ל המעדיפה מיניות בשבת לספר היובלים תולה את ההבדל בין ספרות חהוא 

ולכתבי כת מדבר יהודה האוסרים זיווג בשבת בזמן כתיבת החיבורים ובנסיבות 
שבהן נוצרו גופי ספרות אלה. כאמור, ספר היובלים וכתבי הכת זמנם בימי הבית, 

האדם למוקד הקדושה  הפך להיותלאחר חורבנו. בעיני חז"ל  -ואילו ספרות חז"ל 
 לקיים השבת נבחרהעין תחליף למקדש שחרב ולשכינה שנסתלקה, לפיכך ומשמש מ

  את מצוות העונה. בה
סט (ב) (תש"ס),  תרביץ", 13-6ליאורה רביד, "הלכות השבת בספר היובלים נ    200

רבה בין כתבי כת קומראן ובין ספר היובלים עי' מנחם קיסטר, על הִק . 166-161עמ' 
 תרביץחזון החיות, ספר היובלים וברית דמשק", עיונים ב –"לתולדות כת האיסיים 

, אף הוא טוען בדומה 38), עמ' 250; באומגרטן (להלן, הע' 1-18תשמ"ז), עמ' (א  ,נו
לרביד שפרק נ' כולו המובא בספר היובלים הוא תוספת מאוחרת של כת קומראן. 

ועי' סיגל  .165שם), עמ' אן עי' רביד (על החזקתו של ספר היובלים בידי כת קומר
, המתייחס לטענה זו של רביד, ושם ר' עמדותיהם של 15-16), עמ' 202(להלן, הע' 

  לוץ דורינג ומנחם קיסטר.
, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור סוגיות בספר היובליםעי' ליאורה רביד,  201

ועי' סיגל (להלן,  .55-104אילן, תשס"א, עמ' -רסיטת ברגן: אוניב-לפילוסופיה, רמת
  , המתייחס אף הוא לעניין.31), עמ' 202הע' 

, ירושלים: ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה אמונות ודעותמיכאל סיגל,  202
 .15-17מאגנס, תשס"ח, עמ' 
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מי מאנשי כת קומראן, אך בהחלט רואה זיקה בין ספר היובלים לספרות 

הכיתתית שנשתמרה בקומראן, במיוחד בתחום הפרשנות ההלכתית. יחד עם 

זאת, בקרבה אין משום זהות, ולכן הוא אינו טוען שספר היובלים נתחבר 

ספר היובלים קרובות יותר בידי חבר בכת קורמאן, אך "ככל שהתפיסות של 

לספרות הכיתתית, כך גדלה הסבירות שספר היובלים נערך באותו זרם 

ביהדות שגם כת מדבר יהודה שייכת אליו, ובאקלים רעיוני קרוב". הוא 

קובע את עריכת ספר היובלים לאחר היווצרות כת האיסיים, ככזה המשקף 

ת הכיתתית שנשמרה את ניצני הפילוג בעם שהגיעו לביטויים המלא בספרו

בקומראן. כך סיגל מתאר את ספר היובלים כחיבור בעל סתירות רבות, אשר 

ידי מחבר אחד. עבודת העריכה אף היא לא היתה נאמנה -לא נכתב על

ידי השמטת חלקים - למקורות שעמדו בפני העורך, אלא הוא התערב בהם על

ימוש מסוימים, ואף לא ניסה ליישב חספוסים וקשיים אשר עלו מש

  203בטקסטים שונים.

הוצגה דעה בדבר איסור בעילה  שבימי קדם מכל מקום נכון יהיה לומר

השוללת יחסי  מימי בית שני משתקפת כאן תפיסה כך או כך בשבת, שהרי

  .אישות בשבת

  

                                                

  .250-255), עמ' 202עי' מסקנותיו של סיגל (לעיל, הע'  203
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הצעה לקריאה  – בספרות ההלניסטית מיניות בשבת .3

  אפשרית בכתבי פילון

סות ביחס לשבת: התפיסה של בהקדמה לפרק מצאנו שהיו נפוצות שתי תפי

שבת כיום המיועד לה', ללימוד תורה, לעומת התפיסה שהשבת נועדה לאדם, 

-לשם תענוגי הגוף. עוד ראינו בהצגת הדברים בהקדמה שהכותבים היהודים

הלניסטיים שייכים לאסכולה הטוענת שהשבת נועדה ללימוד תורה. בחלק 

  זה של הפרק נבחן השערה זו.

לא נמצאה התייחסות ישירה  204ו נציין שבכתבי פילוןכבר בפתח דיוננ

לתפיסת המיניות בשבת דווקא, יחד עם זאת, לפילון התייחסויות במקומות 

מסוימים לשבת הקדושה, ובמקומות אחרים למיניות. בפרק זה אציע 

קריאה אפשרית, במידה מסוימת ספקולטיבית, לתפיסתו של פילון את 

  המיניות בשבת.

  אור תפיסתו של פילון את השבת הקדושה:תחילה נדון בתי

נחוג חג שני,  205אחרי החג התמידי, הבלתי פוסק, הנצחי,

היום השביעי הקדוש, מדי שישה ימים. יש קראו למספר 

שבע בשם 'בתולה', בשים לב לטהרתו המופלגת; הם קראו 

לו גם 'בלא אם', שנולד מאבי היקום לבדו, והוא הדגם של 

מוצא מן הנשים. שכן מספר זה המוצא הזכרי בלא חלק ב

. הוא האמיץ והחזק ביותר, ומוכשר לשלטון ולהנהגה

אחרים כינוהו 'מועד', כשלמדו מגילוייו המוחשיים על 

מהותו המושכלת. הרי התופעות החשובות ביותר בעולם 

המוחשי, שבעטיין נוצרות, לפי הסדר, עונות השנה ותקופות 

כוון לשבעת כוכבי הזמן, יש להן חלק במספר שבע. אני מת

הלכת, לדובה הגדולה, לכימה, למחזורי הירח הגדל ופוחת, 

ולמסלוליהם ההרמוניים והנעלים מכל דיבור של שאר 

                                                

פרק זה יתמקד בכתבי פילון משום שלא נמצאה התייחסות משמעותית של יוסף  204
הרבה בהבנה אלעד פילר על עזרתו ד"ר ל נתונהתודתי בן מתתיהו למיניות בשבת. 

  עמוקה של כתבי פילון, על קריאתו טיוטא שכתבתי, ועל הערותיו המעצימות. 
פילון לכל יום יש האפשרות להיהפך לחג. החג היומיומי הוא נחלת לפי  205

 42- 41לתורת משה לחוק הטבעי. עי' פילון, 'על החוקים לפרטיהם' ב, המצייתים 
  ).32- 31], עמ' 206(פילון האלכסנדרוני, כרך ג [להלן, הע' 
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יותר, קרא לשבע הכוכבים. אך משה, על סמך עניין נשגב 

'השתלמות ותכלית השֵלמות', וייחס לשש את יצירת חלקי 

- זוג את השלמתם. כי השש הוא מספר –ולשבע  ,העולם

פרד, שגובש מהכפלת שלוש בשתיים, והוא מכיל את הפרד 

חוקי  פי- הגברי ואת הזוגי הנקבי, שמהם באים היצורים על

למען  יימוטו. ואילו השבע בלתי מעורב לחלוטין,- הטבע בל

האמת, הוא אורו של השש: כי הדברים שהולידם השש 

הראה אותם השבע בשלמותם. לכן בדין יכונה השביעי יום 

דתו של העולם, שבו התגלה מעשה האב כמושלם, עשוי הול

  מחלקים מושלמים.

  56-59206, ב, 'על החוקים לפרטיהם'פילון, 

 יום השבת, לפי פילון, מכונה בצדק "יום הולדתו של העולם" משום שבו

חיבה יתרה נודעת ליום זה בהיותו "היום השביעי שמספרו הושלם היקום. 

נו כי יש מי שייחסו לשבע מוצא זכרי בלא פילון מלמד אות 207.קודש קודשים"

חלק מן הנשיות, ויש שקראו לו "בתולה", אך משה קרא לו "תכלית 

וכדי להראות פנים נוספים של השבע פילון מסביר את השבע גם  208השלמות".

פילון מראה  209פיתגוראי-דרך הסבר על המספר שש. בדרך של לימוד ניאו

                                                

נטף, ירושלים: מוסד -, מהדורת דניאלג, כרך םכתבי פילון האלכסנדרוני, 206
  . 35- 34, עמ' 2000ביאליק והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 

); על 323], עמ' 13(פילון האלכסנדרוני, כרך א [לעיל, הע'  266'על חיי משה' ב',  207
], 13, כרך ב [לעיל, הע' הנ"ל( 99, 89, 'את העולםעל ברישהשביעי הוא קדוש עי' ' כך

עי' רחל  הקשר שבין שבע לקדושה בספרות המיסטית הקדומהעל  ).40, 37עמ' 
מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית אליאור, 
 לדבריה, כבר מספרות המקראואילך.  59, ירושלים: מאגנס, תשס"ג, עמ' הקדומה

בדרך והמחזוריות שלהן  מספרןהקדושה והטהרה, המבטאות חיים ופריון, ש עולה
   (ועי' שם כל הפרק). וניבמקצב שביע מופיעים כלל

כרך  פילון האלכסנדרוני,( 89-128, 'על בריאת העולם' עוד על השבע אצל פילון עי' 208
נטף לעניין המספר שבע במבוא -ועי' סיכומה של דניאל ).37-49עמ'  ],13לעיל, הע' [ב 
  .93-99), עמ' 215; וייס (להלן, הע' 10-11), עמ' (שם הנ"ל, 'על בריאת העולםספר 'ל

ידי פילון לאור - אלעד פילר, "תאור הבריאה עלעי'  פיתגוראית-על התנועה הניאו 209
 ; פילר (להלן,7- 5(חורף תשס"ח), עמ'  62 דעתהמספרים הניאופיתגוראית", תורת 

פילר . על זיקתו של פילון לפיתגוריאים עי' 15הע'  ושם, 400-401עמ' ), 231הע' 
נטף -מבוא שכתבה דניאל; ה25- 5; פילר, שם, עמ' 19, הע' 401), עמ' 231(להלן, הע' 

; וייס 3-6), עמ' 13האלכסנדרוני, כרך ב (לעיל, הע'  , פילון'על בריאת העולם'לספר 
  .93), עמ' 215(להלן, הע' 
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ידי כך שמכיל - נקבי, על-ווג זכריזישהמספר שש הוא מספר שאוצר בתוכו 

הוא מסיק שזהו מספר של זיווג:  210.)2נקבי (-) ומספר זוגי3זכרי (-מספר פרדי

וכך היום השישי יהיה לפי  211פי חוקי הטבע",- "שמהם באים היצורים על

השבע, לפי פילון, הוא אורו של השש "כי  212פילון, יום של סגולה לפריון.

 השבע משפיע 213ם השבע בשלמותם".הדברים שהולידם השש הראה אות

ומראה את שלמותם של הנולדים בשש. אם כך, השבת תהא אורו של יום 

  שישי, אורו של הזיווג. בהמשך יתבררו ויתחדדו הדברים.

פילון ממשיך את דבריו וכך הוא כותב על המלאכות המומלצות בכל אחד 

  :מן הימים, ביום שישי ובשבת

האדם לא לעמול בגופו בימי ואמנם, אף על פי שציוותה על 

שביעי, התירה התורה לקיים את הפעילויות הנעלות יותר, 

העיונים במאמרי הצדקה ובעיקריה. שהרי היא מאיצה  והן

לעסוק אז בפילוסופיה ולשפר את נפשנו ואת שכלנו בנו 

אכן בימי שביעי פתוחים לרווחה, בכל עיר ועיר,  המנהיג.

ות, לגבורה, לצדק ולשאר אלפי בתי אולפנא לתבונה, למתינ

המידות הטובות. שם ישובים האנשים בסדר ובדומייה, 

בתשומת לב רבה כדי להרוות את צמאונם  כורים אוזניהם

במאמרים משיבי נפש, ואחד הבקיאים עומד ומלמדם את 

והמועילים, שבזכותם ישתפרו כל חיים. הלקחים המעולים 

                                                

יכול היה ללמוד פילר טוען שפילון  .401) עמ' 231, הע' להרחבה עי' פילר (להלן 210
-ניאוהשיטה ה את מצוות "פרו ורבו" מעצם בריאת העולם בששה ימים על פי

 .איתפיתגור

[לעיל,  גכתבים, כרך  ,פילון האלכסנדרוני( 58פילון, 'על החוקים לפרטיהם' ב,  211
 ).35], עמ' 206הע' 

 , לומד מתוך בריאת האדם ביום השישי400-402),עמ' 231(להלן, הע' פילר  212
את החובה  .על העולםהאדם לשמור  שעל הקשור למספר שש המבטא שלמות,

להמשיך את הקיום האנושי לומד פילון מעצם בריאת האדם ביום השישי הקשור 
). מכאן שעל העולם להכיל את תולדות 2X3ר מעורב (למספר שש שהוא גם מספ

לכן הוא רואה  ,צו מוסריפילר לומד שפילון רואה בזה  ההזדווגות, לפי פילון.
, שהשש הוא סמל 87, הע' 35ועי' הערתה של דניאל נטף בעמ' בנישואים ערך. 

הע'  ,עיל(פילון האלכסנדרוני, כרך ב [ל 13-14 ', על בריאת העולםספר 'לפריון. ועי' ב
  .)17), עמ' 13

[לעיל,  גכתבים, כרך  ,פילון האלכסנדרוני( 59פילון, 'על החוקים לפרטיהם' ב,  213
  ).35], עמ' 206הע' 
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אמרים הפרקים העליונים לאלפי המ-ניתן לומר שראשי

והעיקרים המפורטים הם שניים: היחס לאלוהים בחסידות 

ובקדושה, והיחס לאדם בחסד ובצדק. כל אחד מהם 

מכאן ברור  ראויות לשבח. פנים, כולן- מתפצל לצורות רבות

שמשה אינו מרשה בשום עת את הבטלה לאנשים 

המקיימים את הוראותיו הקדושות. אלא מאחר שאנו 

ה לגוף את העבודות השייכות מורכבים מנפש ומגוף, הקצ

לו, ולנפש את המתאימות לה, והקפיד שתהיינה כממתינות 

אלו לאלו. לכן כשיעמול הגוף תנוח הנפש, וכשתהיה לו 

הפוגה, תעמול היא. ושני סוגי החיים המעולים, חיי העיון 

וחיי המעשה, יתחלפו ויפנו מקום זה לזה: חיי המעשה 

במספר שבע  –יי העיון זוכים במספר שש לשירות הגוף, וח

  למען הדעת ושלמות המחשבה.

   64214- 61, שם

תיאורו של פילון את העיסוקים המתאימים לשבת ואת העיסוקים 

המתאימים לששת ימי המעשה, משתלבים בתיאורו את הימים בעזרת 

 , הקצה פילון את עיסוקי הנפש,שבתפיתגוראית. ל- האריתמטיקה הניאו

זמנם של הנפש והשכל. על כן הוא ממליץ  הגוף לדידו צריך לשבות וזהו

. לששת הימים הקצה פילון את תפילהבעיון רוחני וב ה,לימוד תורלעסוק ב

העיסוק בחיי המעשה, העבודה הגופנית. פילון חילק כך את הדברים מתוך 

בנקודה זו  215הדיכוטומיה של גוף ונפש. את הגוף ייחס לשש ואת הנפש לשבע.

ההקדמה לפרק שפילון שייך לאסכולה  מתחזקת לכאורה ההשערה מן

   216הדוגלת בשבת לה', לפיה שבת נועדה ללימוד.

                                                

על בריאת ' עוד עי'. 36- 35, עמ' )206, כרך ג (לעיל, הע' פילון האלכסנדרוני 214
  .)48, עמ' ]13לעיל, הע' (הנ"ל, כרך ב [ 128 ,'העולם

), 235חלוקה הסטואית, עי' פילר (להלן, הע' מו בפילון הנפש מתפלגת לשבע כ לפי 215
 .25 הע'ושם , 11עמ' 

, פילון לבל- פילון והשבת עי' עוד מיריי הדס. על 57-58עי' הדיון לעיל, עמ'  216
; 108-112, עמ' 2006, תל אביב: ידיעות אחרונות, האלכסנדרוני: בין יהדות להלניזם

Herold Weiss, “Philo on the Shabbath”, Studia Philonica Annual 3 

(1991), pp. 83-105.  
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אך האם דיכוטומיה זו היא כה קיצונית אצל פילון? האם לא יהיה מקום 

לתענוגות הגוף בשבת בתנאים מסוימים? על שאלות אלו נענה מתוך בחינת 

ן אזכור אמנם אייחסו האפשרי של פילון ליחסים מיניים בשבת. כאמור 

  מדבריו בנושאים קרובים.  לשער, אך אפשר לעניין זהמפורש אצל פילון 

עולה שהדעות  217מעיון בהתייחסויות מחקריות שונות לכתבי פילון,

נחלקות בתפיסותיהן: אסכולת המחקר המסורתי התופסת את התייחסותו 

 וככזו המפריעה למאמין להגיע לדרגות גבוהות 218של פילון למיניות כשלילית

 222רביב, 221ביאל, 220אליה משתייכים חוקרים כמו בויארין, 219בעבודת האל.

לעומת זאת קיימת מגמה חדשנית והפוכה במחקר הטוענת  223ואורבך.

שבכתבי פילון אפשר לזהות סובלנות כלפי המיניות ואפילו התייחסות 

על אסכולה זו  224חיובית כלפיה, כך למשל סבור חוקר פילון אלעד פילר.

וקרי הקבלה, שקושרים את כתביו של פילון עם מסורת נמנים כמה מח

יהודית עתיקה הממשיכה לדעתם לאורך תקופה ארוכה ומגיעה גם אל 

ספרות חז"ל, ומשם לספרות הסוד היהודית וספרות הקבלה. מגמת מחקר זו 

כדי להקל על השימוש  228וליבס. 227אידל 226פטאי, 225ידי גודינף,- מיוצגת על

                                                

המחקרים אליהם מתייחסת עבודה זו אינם מחקרים בכתבי פילון דווקא אלא  217
 מחקרים המתייחסים לעמדותיו של פילון בנושאים הרלוונטיים לענייננו.

מתוך תיעוב הגוף. אסכולת מחקר זו גם מייחסת לתפיסות דומות בנצרות את  218
 .83), עמ' 40ות ההלניסטית.  עי' למשל בויארין (לעיל, הע' השפעתה של הספר

כתבים,  ,פילון האלכסנדרוני( 160-159, 'על שהרע נוהג לארוב לטוב' ,פילוןעי'  219
 ר את אברהם, כדוגמא), שם פילון מתא270-271], עמ' 246[להלן, הע'  כרך ד

ועי'  יותר לאל, כמי שמתנזר מן המיניות,הגדולה בלמאמין המעמיק והרוצה בקרבה 
  .210-211הדיון בפרק השלישי, עמ' 

   .62-63), עמ' 40בויארין (לעיל, הע'  220
  .59), עמ' 82, הע' לעילביאל ( 221
 .58), עמ' 87רביב (לעיל, הע'  222

ש. אטינגר  אפרים אלימלך אורבך, "אסקיזיס ויסורים בתורת חז"ל", בתוך: 223
, ירושלים: החברה ההיסטורית ליצחק בער יובל-ספרואחרים (עורכים), 

 .50-51 שראלית, תשכ"א, עמ'הי

  .395-408, עמ' )231פילר (להלן, הע'  224

225 Erwin R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, 

Vol. 4, New York: Pantheon Books, 1954 .  

  .121- 111 ), עמ'149פטאי (לעיל, הע'  226
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ו של חוקר אחד מהמוזכרים כמייצגה של כל בגישות השונות, נשתמש בשמ

גישתו של  - גישה. לגישה הראשונה נקרא גישתו של בויארין, ולגישה השנייה 

  אידל.

נחזור לענייננו, לבניית הטיעון אעזר במסקנותיהם של חוקרים אשר 

קוראים את כתבי פילון על פי הגישה שמייצגה כאן הוא אידל, אשר כאמור 

  מי שהתנגד למיניות.אינם רואים בפילון כ

כפי שהוזכר, עולה מכתבי פילון ההפרדה בין הגוף לנפש, אך ווינסטון 

מוכיח שהפרדה זו של פילון אינה בהכרח מעמידה את הגוף במעמד נמוך 

ביחס למעמדה של הנפש. הוא מסביר שדיכוטומיה זו נובעת אצל פילון מתוך 

וף. ווינסטון מסביר חשיבה אפלטונית. המדד לפי ווינסטון הוא תפיסת הג

שהשאלה היא האם פיחות הגוף הינו רטורי ומטרתו להדגיש מסר מוסרי, או 

שמדובר בתפיסה נוקשה שלילית של הגוף, תפיסה שאינה מאפשרת הנאה 

גופנית. ההנאה הגופנית, לפיו, היא חלק מהתפיסה שהגוף הוא יחידה 

לון כמי ווינסטון כמובן תופס את פי 229השייכת להרמוניה האלוהית.

שמתייחס לפיחות הגוף באופן רטורי, וככזה שאינו שולל תפיסה של הגוף 

  שנברא בצלם אלוהים.

אמנם יש  ם, לפי פילון,יחסי אישות בתוך מסגרת של נישואיבנוסף, ל

  231:שולל עונג אולם פילון אינו 230מטרה ראשונה במעלה של פרייה ורבייה,

                                                                                                          

הנ"ל אביב: שוקן, תשנ"ג; - ותל , ירושליםקבלה: היבטים חדשיםמשה אידל,  227
 Moshe Idel, “Sexual Metaphors and Praxis in the;)81(לעיל, הע' 

Kabbalah”, In: David Kraemer (ed.), The Jewish Family: Metaphor and 

Memory, New York: Oxford University Press, 1989, p. 197-224.  
יהודה ליבס, "מעשה מרכבה ומעשה בראשית כתורת סוד אצל פילון  228

, עמ' ochttp://pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/philomerkava.dהאלכסנדרוני", 
1 -15.  

  . 41-60), עמ' 231ווינסטון (להלן, הע'  229
 ;100, 93], עמ' 13(פילון האלכסנדרוני, כרך ב' [לעיל, הע'  137, 98 'על אברהם' 230

ל בראשית שאלות ותשובות ע' );255(הנ"ל, שם, עמ'  112א,  'על החוקים לפרטיהם'
 Philo, “Questions and Answers on Genesis”, 4, 86, in: The Loeb( 86, 'ד

Classical Library, London: Harvard University Press, 1953, pp. 364-

  .24, הע' 402), עמ' 231פילר (להלן, הע' ); 365
נג (תשרי  עיוןנישואין אצל פילון", אלעד פילר, "הערות לתפיסת האשה וה 231

 David Winston, “Philo and; 23, הע' 402, ובמיוחד עמ' 408- 395תשס"ה), עמ' 

the Rabbis on Sex and the Body”, Poetics Today 19/1 (Spring, 1998), pp. 
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It is necessary to receive enjoyment of love and 

affection from a wife and fulfill the law concerning 

the rearing of children. 

  154232'שאלות על בראשית ד', 

זיווג לשם הולדה לפי פילון הוא גם מפגש של הנאה. פילון מעודד הנאה 

  מין בין איש לאשתו.-ממפגש של יחסי

ים מיניים, אלא אם לדה הוא זמן אפשרי ליחסראוי להושכל זמן  כמו כן,

מכאן, שהשבת עשויה להיכלל בתוך  233פי התורה.-מדובר בימים האסורים על

  הימים הראויים להולדה.

 פיתגוראית המספר שבע, העומד-ועוד, כמוזכר לעיל, לפי השיטה הניאו

 234ביסוד היום השביעי, מסמל את הקדושה, את הטבע ואת הקרבה לאל.

כולל בתוכו את המהות  המספר שבעפילר אף מוכיח על פי אותה שיטה ש

  ומסכם:  235גשמית ואת המהות הגשמית.- הבלתי

ביסוד היום השביעי עומד מספר המבטא את החיבור שבין 

גשמי והגשמי, - האלוהי והאנושי, השמימי והסתמי, הבלתי

  ומכאן שביום השביעי יש סגולה מיוחדת לחיבור כזה.

  9236פילר, 'בין ראשית לתכלית', עמ' 

רה חשובה מאוד לענייננו, פילר מדבר על מעלה מיוחדת שיש ביום זוהי אמי

השביעי, לפי פילון, לחיבור שבין האלוהי לאנושי. כדי להבהיר את הדברים 

פילוסופיה ולהסביר מדוע מסקנה זו כה חשובה לענייננו, נתייחס כאן ל

                                                                                                          

מציין שבאופן כללי עמדתו של פילון לא שונה בהרבה מזו של  . ווינסטון,53-55
, לא שללה ם, שלפיהם ההולדה, שהיא המטרה העיקרית של הנישואיהסטואים

  אינטימיות ואהבה הדדית.

 . הדברים נכתבו בהקשר של נישואיהם של יצחק438), עמ' 230פילון  (לעיל, הע'  232
  ורבקה, כשיצחק היה בן ארבעים.

 ימים אישיים לכל זוג וזוג.באלא  השנהלוח מים במוסכימים ברור שלא מדובר ב 233
 גכתבים, כרך  ,פילון האלכסנדרוני( 33- 32עי' פילון, 'על החוקים לפרטיהם' ג', 

 ).93], עמ' 206[לעיל, הע' 

  .95), עמ' 215; וייס (לעיל, הע' 6-ו 5, ובייחוד הערות 217), עמ' 3גילת (לעיל, הע'  234
אלעד פילר, "בין ראשית לתכלית: על מעמדו של המספר שבע וזיקתו למספר  235

 .18- 5(קיץ, תשס"ח), עמ'  63 דעתאחת אצל פילון", 

 ).235פילר (לעיל, הע'  236
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בובר רואה בשותפות הדיאלוגית כמגשרת בין האדם  237.הדיאלוגית של בובר

ויותר מכך, בובר כותב מה שכבר ידוע בספרות חז"ל: "איש  238הים.ואלו

לחידוד הדברים נציג  239מתאחד עם אשתו בקדושה, והשכינה שורה ביניהם".

ציטוט נוסף של בובר: "רק אם שניים אומרים זה לזה 'אתה האיש' בכל 

מפגש אנושי  240נפשם ומאודם, זוכים שתהא שכינת ההוויה שרויה ביניהם".

, ויהיה המספר שבעידי -ובר לאלוהי ייתכן שיסומן אצל פילון עלשכזה המח

  241לו מקום ביום השביעי, בשבת.

התיאוריה של בובר אינה אנכרוניסטית, כך ניתן להתרשם מדבריו של 

  פילון על האופן בו צריך להתקיים הזיווג שיש בו מן האלוהי:

 –כן אומרת היא לקדש גם מאלה כל בכור זכר - פי- על- ואף

תרומה, כהודיה על הלידה המוצלחת ועל ברכת  מעין

הילדים הנוכחית והמיוחלת. בו בזמן רוצה היא, כי 

נישואים אלה, שפרָים הראשון הוא בבחינת הקדש, יהיו לא 

רק בלא פגם אלא ראויים לכל שבח. האיש והאשה חייבים 

בית. -לדבוק במתינות, בנאמנות ובשלוםלתת דעתם על כך, 

ורח יציב, בדיבור ובמעשה, מה ולקיים בלב אחד בא

  אמת.-שנקרא שותפות

  138242פילון, 'על החוקים לפרטיהם', א 

                                                

  .37-43עי' לעיל, בפרק המבוא, עמ'  237
, ירושלים: האדם הדיאלוגי: תרומתו של מרטין בובר לפילוסופיהדוד ברזילי,  238

 .250מאגנס ומכון ליאו בק, תש"ס, עמ' 

, ס החסידות: עיונים במחשבתה ובהויתהבפרדמרטין בובר, "ראשית", בתוך:  239
  ידי דביר, תש"ה, עמ' מא.-אביב: מוסד ביאליק על-תל
 , ירושלים: מוסד ביאליק,בסוד שיחמרדכי מרטין בובר, "אני ואתה", בתוך:  240

המסתורין של הארץ: מיסטיקה ; להרחבת הרעיון עי' ישראל קורן, 141תשכ"ד, עמ' 
יפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, , חוחסידות בהגותו של מרטין בובר

 .278- 277תשס"ה, עמ' 

[לעיל,  גכתבים, כרך  ,פילון האלכסנדרוני( 112עי' פילון, 'על המידות הטובות',  241
 ), מכאן עולה שנישואים שלמים מדגישים את ערכה של האהבה.211], עמ' 206הע' 
), פילון 94, עמ' שם, פילון האלכסנדרוני( 35עי' פילון, 'על החוקים לפרטיהם' ג, וכן 

מגבה את מי שלא גירש את אשתו, לאחר שהתברר בדיעבד שהיא עקרה, בשל 
  חברותם המשותפת והממושכת.

ת על בראשית' ג, ; והש' 'שאלו260), עמ' 13פילון האלכסנדרוני, כרך ב (לעיל, הע'  242
20 :“For with the concubine the embrace was a bodily one for the sake of 
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מן הראוי שפרָים הראשון של בני הזוג, המוקדש לה', יהא פרי זיווג של 

שלווה, מתוך מפגש כן בין בני הזוג. כך באופן דומה אפשר למצוא באמירתו 

 –ש ואישה לבין האל, "זכו של ר' עקיבא המאוחר לפילון לגבי הקרבה בין אי

הם ראויים לשכינה ביניהם. הזכייה עליה  –כשזוכה הזוג  243שכינה ביניהם",

מדבר ר' עקיבא היא אותה שותפות אמת, שכנראה אפשר למצוא גם בדברי 

פילון וכן בדברי בובר. כך גם ווינסטון מסיק שפילון תופס את הנישואים 

  244ות לאהבה כנה ולהדדיות.כיותר מאשר הולדה, הוא רואה בהם הזדמנ

מתוך דברים אלו עולה שפילון היה מקבל באופן לגיטימי פעילות מינית 

זוג, באם האישה איננה נידה, בשבת. ואף יתכן שפילון היה מעודד -בין בני

פעילות שכזו ביום השביעי בשל הצביון האלוקי המוסף הקשור ליום זה. שכן 

מעידים על  –בין האנושי לאלוקי המסוגל לקשר  –יחסי אישות ביום השבת 

נכונותו של האדם לקיים את הצו האלוקי הגלום בבריאת העולם בששה 

וזוהי חלק  245ימים, לאמור: המשך קיומו של העולם ("תולדות ההזדווגות").

מן השלמות המיוצגת בספרה שבע. כך פילון מסביר בספרו 'על הכרובים' את 

  עניין שלמות העולם:

לצמיתות לא יימכר דבר לאף אחד מן שהרי הוא אומר ש

הברואים, כיוון שקיים אחד בלבד שלו באופן מוחלט 

הקניין הצמית של כל הדברים. כי אלוהים נתן את כל מה 

שברא בהשאלה לכולם; והוא לא יצר שום פרט שיהיה 

מושלם ולא ייזקק לזולתו, אלא עשה אותו כך שמתוך 

מי שיכול להשיג מה שחסר לו, בהכרח יתקרב ל כמיהה

 גומלין-יחסיבין איש לרעהו ו הדדיותלספקו, וכך תהיה 

ידי החלפות וערבובים, כדרכו - בין אלה לאלה. נמצא שעל

של נבל המורכב ממיתרים שונים ומגיע לשיתוף ולאחידות 

פי - וקח נהוגים בכול על-גומלין ויחסי תן-הצליל, כשפעולות

 ת כמיההנוצר. באופן זה יבוא מלוא היקום להשלמתוכול, 

                                                                                                          

begetting children. But with the wife the union was one of the soul 

harmonized to heavenly love”  '207], עמ' 230(פילון, [לעיל, הע.(  
  ע"א. סוטה יז יבבל 243
 .55), עמ' 231ווינסטון (לעיל, הע'  244

 תודתי לד"ר אלעד פילר על הבהרה זו של הדברים. 245
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הבינה, בין עצמים -הבינה לבעלי- מן הדומם לחי, במין חסרי

בין אדם לצמחים, בין התרבות לפראי, -אדם, בין בני-לבני

היבשה - , ובקיצור בין חיותהגברי לנשי והנשי לגברי

המים לאלא של האוויר ובין -המים, בין חיות-לחיות

העופות לשניהם; ונוסף על כך בין הארץ לשמים, בין 

ים לארץ, בין האוויר למים ובין המים לאוויר, ומצד השמ

אחר, בין המהויות האמצעיות ולבין הן; החורף לקיץ, 

ובקיצור ניתן הקיץ לחורף, האביב לשניהם, הסתיו לאביב, 

לומר כי כל הדברים נצרכים וזקוקים לכולם, כדי 

שהמכלול, העולם הזה, שהם חלקיו, יהיה מעשה מושלם, 

  .ראוי לבוראו

  112246- 109ון, 'על הכרובים', פיל

פילון מתאר את העולם כמקום בו הישויות המצויות בו נזקקות זו לזו כדי 

להגיע לשלמות ולהביא את העולם למצב שלם. הוא משתמש במונח כמיהה, 

ידי חוה שור: 'כמיהה' היא -עמיר מסביר שהמילה היוונית שתורגמה על

תוך הכמיהה של הגברי לנשי השלמות נובעת גם מ 247במקור הפועל של ארוס.

והנשי לגברי, זאת אומרת, שלמותו הטבעית של העולם מכילה גם את 

ההשתוקקות של גבר לאישה ושל אישה לגבר. לכן כאמור תהיה אפשרית 

המסקנה שפילון אינו שולל יחסים בשבת, ואולי אף תומך בהם. שהרי אחת 

התו של גבר הוא כמי 248הפעולות הנעלות שמביאות את העולם לשלמותו

  לאישתו וכמיהתה של אישה לאישּה.

  

                                                

, , יהושע עמיר (עורך)נטף-מהדורת דניאל כרך ד,כתבים, פילון האלכסנדרוני,  246
, עמ' 1997אומית הישראלית למדעים, ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הל

175-176. 

 **.148, הע' 175), עמ' 246פילון האלכסנדרוני, כרך ד (לעיל, הע'  247

  .108, הציטוט לעיל, עמ' 61 , ב,'חוקים לפרטיהםעי' פילון, 'על ה 248
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  יתות בעם ישראלּכִ מיניות בשבת בקרב כתות ו .4

 249וכיתות כתות שבת אצליחסים מיניים בל הגישה תבחן של הפרק חלק זהב

   250.תקופת בית שניב ותקדם תלמודי

  

        הצדוקיםהצדוקיםהצדוקיםהצדוקים     ....4.14.14.14.1

הם  251ישראל בימי בית שני.-חברתי שפעל בארץ-וקים הם זרם דתיהצד

הם יצאו נגד  252ורשי האריסטוקרטיה הכוהנית הקדומה.נחשבים לי

 הפרושים. כידוע ספרות חז"ל צמחה בעיקרה מעולם הפרושים המופיעים

הובאו בשמם בספרות דברי הצדוקים  כ"חכמים" המייצגים את כלל ישראל.

 ביסוד מחלוקתם עם הפרושים חז"ל כדברי עימות נגד חכמי הפרושים.

   253ורה ופולחן המקדש.עומדות השאלות של שמירת הת

דעתם למנהגם של הצדוקים  במקורות ששרדו אין הוכחה שהחכמים נתנו

בעניין תשמיש בשבת. שור כותב במאמרו שלא ידוע אם הצדוקים אסרו את 

שהצדוקים אוסרים ביאה בשבת, אך  גורסכשר  254תשמיש המיטה אם לאו.

של  וזו לשונו 255.יש לסייג ולומר שלהשערה זו של כשר אין כל הוכחה בדבריו

  :כשר

                                                

מבחין בין כת לכיתה: כת במובן המודרני של  ,12), עמ' 251רגב (להלן, הע'  249
המונח הינה קבוצה סגורה ומבודדת, כמו כת קורמאן, בעוד שכיתה היא תנועה 

 דתית, כמו הצדוקים.-חברתית

הכיתתיות עוד על כיתתיות, וכיתות בתקופת בית שני עי' אלברט באומגרטן,  250
שרד הביטחון, , ירושלים: מדתית- חברתית-בימי הבית השני: מסה היסטורית

  תשס"ב.

- , ירושלים: יד יצחק בןהצדוקים והלכתם: על דת וחברה בימי בית שניאיל רגב,  251
מגדירם: "הצדוקים היו בני אחת מ'כיתות בית שני'. בשם זה  11צבי, תשס"ה, עמ' 

מקובל לכלול גם את הפרושים, את האיסיים ואת כת קורמאן (שרבים מזהים 
  אותה עם האיסיים)".

, מסתייג מטענה רווחת זו וטוען שלא אחת הם 13), עמ' 251(לעיל, הע' רגב  252
  מזוהים גם עם פשוטי העם.

עוד על  .171-174 ), טורים170(לעיל, הע'  גפני; 13), עמ' 251רגב (לעיל, הע'  253
הצדוקים והפרושים: פרק  ,ושים והצדוקים עי' שניאור זלמן צייטליןהפר

  , ניו יורק: המאסף וחורב, תרצ"ז.בהתפתחות ההלכה

  .31), עמ' 160שור (לעיל, הע'  254
בשלח, מילואים  -יתרו  –טז -, כרכים יגחומש תורה שלמהמנחם מנדל כשר,  255

  .316תורה שלמה, תשנ"ב, עמ' בית  לבשלח, ירושלים:
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להוציא מהצדוקים שגם זאת נעשה לפנים בישראל  ונ"ל

, וכנגדם עשו שאוסרים כל בעילה בשבתומהקראים 

הפרושים למצווה וחובה עונת ת"ח מלילי שבת ללילי שבת, 

ולפרסם ההיתר תקנו כן בבעילת מצווה ראשונה. וזהו כעין 

ת ת"ח לעיל שעונ [=רבנו בחיי] מ"ש [=מה שכתב] הרב"ח

  256בליל שבת היא להוציא מחקת העכו"ם.

  316257כשר, עמ' 

כשר מסביר שבספרות חז"ל נקבע המפגש המיני בין איש לאשתו דווקא 

  בשבת כדי להבדיל מן המנהג הצדוקי האוסר בעילה בשבת.

אשכלי כותב גם הוא שכנראה הצדוקים אסרו משכב בשבת, ושתקנות   

אך אף לדבריו  258,נגד הצדוקיםנו כתוקשום בערב שבת ובתוכם אכילת  עזרא

  259לא נמצא בסיס.

  

        כת מגילות ים המלחכת מגילות ים המלחכת מגילות ים המלחכת מגילות ים המלח    ––––    כת קומראןכת קומראןכת קומראןכת קומראן     ....4.24.24.24.2

אפיונם של כיתות מדבר יהודה שנוי במחלוקת בקרב החוקרים לאורך כל 

תקופת המחקר. הם זוהו עם האיסיים תקופה ארוכה, אך שיפמן גורס 

                                                

עוד הזכירו שם "רבנו בחיי על דברים יח, י: הדברים של כשר אמורים לגבי דברי  256
באותה אגרת [אגרת גאלינוס]: כי מי שרוצה להמשיך אליו רוחניותו של שבתאי 
שהוא כוכב המשמש ביום שבת, שיש לו למעט באכילת הבשר ובשאר כל המאכלים, 

, ושילבש בגדים שחורים, ויעשה תמונת אריה של נחשת, ושימנע מתשמיש המטה
... והנה זה מחכמת התורה העולה על חכמת הכוכבים והמזלות שצותה אותנו 
במצות השבת אשר כוכב שלו שבתאי שנעשה בהפך מכל זה, כי החכמה הזאת סבה 
גדולה לתחלואי הנפש, וחכמת התורה להם תחבושת ורטיה: החכמה הזאת אסרה 

שר ביום שבת ולמעט במאכלים, ואנו נצטוינו שנתענג ביום השבת לאכול אכילת הב
(ישעיהו נח, יג),  'וקראת לשבת ענגת יין וכל דבר שיערב לנו שנאמר: 'בשר ולשתו

החכמה הזאת אסרה התשמיש, ואנו עקר עונה בשבת, שנאמר: 'אשר פריו יתן 
   ).], עמ' שסא36[לעיל, הע' רבינו בחיי(" בעתו' (תהלים א, ג)

  .)255כשר (לעיל, הע'  257
, ירושלים: ראובן ספר הפלשים: יהודי חבש תרבותם ומסורותיהםא"ז אשכלי,  258

  .53הע' , סעיף יט, 37מס, תשל"ג, עמ' 

 , מתייחס בהרחבה להבדלים שבין ההלכה203-246), עמ' 251רגב (לעיל,הע'  259
הצדוקית לזו של חז"ל, ואף עורך השוואות להלכות כיתתיות נוספות. הוא מתאר 
את ההלכה הצדוקית כמחמירה בכל הקשור בדיני שבת ובדיני טהרה אך בשום 

, 234ועי' שם גם עמ'  מקום אינו מזכיר כי הצדוקים נמנעו מלשמש מיטתם בשבת.
  .292כמו כן עי' להלן, הע' . 49הע' 
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לא  260קבוצה שהיתה במוצאה צדוקית והתפתחה לכת נפרדת.שמדובר ב

משנה עם מי מזוהה הכת, החשוב לענייננו הוא שכת זו השאירה את 

  261החיבורים הכיתתיים המוכרים כמגילות מדבר יהודה.

מינית, הם דחו את  נהגו פרישותיוספוס מתאר את האיסיים כמי ש

על כן, אם קבוצה זו מזוהה עם כת האיסיים, לא  262הנישואים ואת ההולדה

שבת. אך האם איסור על יחסים בשבת  יהיה זה מפתיע שהאיסור חל אף על

נכתב באופן רשמי בכתבי הכת? לפי קמרון וברושי ניתן למצוא לו רמז בברית 

בפרשנות על הפסוק "אל יתערב איש מרצונו בשבת" (ברית דמשק יא,  דמשק

ידי החוקרים בפירושים שונים. קמרון - המילה "יתערב" פורשה על 263).4

ינית, הוא לומד זאת בעקבות פרשנותו קובע שמדובר בחשש מפני טומאה מ

של גינצבורג ש"יתערב" מציין מגע מיני. החשש שהנחה את אנשי הכת לפיו 

  264היה טומאת השבת הקדושה.

יש לציין שגיזה ורמש הכניס את האיסור המופיע במגילת המקדש ובספר 

מין בתחומי ירושלים כולה לתוך - ברית דמשק בדבר הרחבת האיסור על יחסי

  265ית האיסורים בשבת.קטגורי

                                                

התפתחויות בחקר המגילות הגנוזות",  –יהודה שיפמן, "'מלחמת המגילות'  260
, אף הוא 52), עמ' 250; באומגרטן (לעיל, הע' 3-23(תשרי תשנ"ב), עמ'  61 קתדרה
את האיסיים מכת קורמאן גם מתוך הנוהגים השונים לעשיית הצרכים;  מבדיל

Yizhar Hirschfeld, “Qumran in the Second Temple Period: Reassessing 

the Archaeological Evidence”, Liber Annuus 32 (2002), pp. 247-296 ,
ובר מסכים גם הוא עם הטיעון שחברי הכת לא היו איסיים, הוא טוען שמד

  ).286-290במשפחה אמידה שאנשיה יצרו את הכת והיו חברים בה (עי' במיוחד עמ' 
 .175עוד על כת מדבר יהודה עי' להלן, עמ'  261

(תרגם: שמואל חגי),  מלחמת היהודיםמתתיהו (יוספוס פלביוס), יוסף בן  262
, 441), עמ' 166לורברבוים (לעיל, הע'    ;134- ו 132, עמ' כ"זראובן מס, תש :ירושלים

לקראת שבת, טקס  עוד שאנשי הכת נהגו לטהר עצמם במיוחד , מציין16הע' 
  לפני הכניסה למקדש. שלשיטתם הקביל לטקס הטהרה 

בתוך:  )",4אלישע קמרון, "'אל יתערב איש מרצונו בשבת' (ברית דמשק יא,  263
; מגן ברושי, 9-15, עמ' )תשמ"ו( 1ד  דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות

אור  ופרנק פולק (עורכים),יאיר הופמן  קומראני בתלמוד", בתוך:-"פולמוס אנטי
, ליעקב: מחקרים במקרא ובמגילות מדבר יהודה לזכרו של יעקב שלום ליכט

  .216-217ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ז, עמ' 

  .200הע'  ,עי' לעיל 264

265 G. Vermes, The Dead Sea Scrolls in English, England: Penguin Books, 

1975, p. 113: “No man shall lie with a woman in the city of the 
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נוסף על כך, אנשי הכת אימצו את ספר היובלים, והוא נחשב לחיבור 

 266חשוב מאוד עבור חברי הכת. הם ראו בו אחד מהיסודות של קבוצתם.

בספר היובלים מופיע באופן מפורש איסור משכב בשבת. איסור זה, לפי 

אימוץ  267מסקנותיהם של סיגל ואחרים, הוא בן תקופתם של אנשי קומראן.

זה של ספר היובלים, מרכזיותו בכת, והכתוב בו מספק הוכחה שגם איסור 

  268זה היה מקובל בכת.

  

        הפלשיםהפלשיםהפלשיםהפלשים     ....4.34.34.34.3

 . קבוצה זוקבוצה אתנית מחבש (אתיופיה) שדבקה בדת ישראלהיא  הפלשים

 יש נזירים לקבוצה זו. ומסורות ייחודיות שלההמקרא מכירה רק את 

ביחידות במדבר. בשנות השבעים  אוונזירות החיים בפרישות במנזרים 

הם וקבע שפרסם הרב עובדיה יוסף חוות דעת שמדובר בצאצאי בני שבט דן, 

מקפידים על מאכלות אסורים, על טומאה  הפלשיםשייכים לעם ישראל. 

  וטהרה ובייחוד על דיני נידה ויולדת.

מנהגי ים ומנהגי הקרא, ומנהגי ישראל הרבניים, פלשיםהשבת קדושה ל

ן השבת מובאים בספר נים משמשים בה בערבוביה. מנהגיהם בענייהשומרו

בפרקים ההלכתיים בספר ניתן מדרש מצוות השבת. 'תאזז סנבת' שהוא ספר 

יג מספר היובלים עם שיבושים -למצוא מעין העתק של פרק נ, פסוקים ו

ושינויים. וורמברנד משער שבעל 'תאזז סנבת' כתב את הפרק מזכרונו ושלט 

העושה כבתוך שלו. הוא מסיק שספר היובלים נמנה עם הספרים בו כאדם 

החשובים לכת ולומד זאת גם מתוך כך שהתרגום השלם שנשתמר והגיע 

באשר לאיסור תשמיש המיטה וורמברנד  269לידינו הוא התרגום האתיופי.

                                                                                                          

Sanctuary, to defile the city of the Sanctuary with their uncleanness”.  'ועי
  .178- 175הדיון להלן, עמ' 

  .38), עמ' 250באומגרטן (לעיל, הע'  266

 .104. ועי' הדיון לעיל, עמ' 252-255' ), עמ202סיגל (לעיל, הע'  267

  .103-105ועי' הדיון לעיל, עמ'  268
מ. וורמברנד, "הלכות השבת אצל הפלשים (לאור המגילות הגנוזות)", בתוך:  א.  269

, ירושלים: החברה לחקר המקרא "ךספר אורבך: מאמרים בחקר התנבירם (עורך), 
 .236-237בישראל ע"י הוצאת "קרית ספר" בע"מ, עמ' 
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וורמברנד מניח שבימי הבית  270מעיר שהיה זה כנראה איסור צדוקי ישן.

יין זה וחכמים קבעו את עונתם לליל שבת דוקא כדי השני היתה מחלוקת בענ

למרות שהספר 'תאזז סנבת' הוא  271להוציא מחוקות הצדוקים והכותים.

העדיפו  הפלשיםשעיון מקיף בחומר ההלכתי שבספר מלמד  272חיבור מאוחר,

ך וורמברנד מסיק בזהירות כי להחמיר מלהקל והחמירו בדיני שבת, מתוך כ

רוח סגפניים, כאלו ששררו - ובמנהגיהם להלכי נטו באמונותיהם אבותיהם

   273בכיתות מסוימות בישראל, כגון האיסיים או כת המגילות הגנוזות.

  

        השומרוניםהשומרוניםהשומרוניםהשומרונים    - - - - הכותים הכותים הכותים הכותים      ....4.44.44.44.4

 הם כת שקבעה את מושבה בהרי 274השומרונים הנקראים בפי חז"ל הכותים

שומרון ואחת מני רבות שהתגבשו בימי בית שני. מקרבתה של ההלכה 

ודית ניכר שהפילוג מעם ישראל אירע לאחר שנתגבשה השומרונית ליה

היחסים בין השומרונים ליהודים לאורך  275תנאית.- ההלכה היהודית הקדם

ההיסטוריה היו מתוחים מאוד, עד כדי שיתוף פעולה של השומרונים עם 

 אויבי העם היהודי. הדת השומרונית מיוסדת על ארבעה עיקרי אמונה:

                                                

  . 117- 116על כך שאין הוכחה לדברים אלו, עי' בהרחבה לעיל, עמ'  270
 .3, הע' 238עמ'  ),269וורמברנד (לעיל, הע'  271

עשרה, וכלול בו חומר קדום מן -עשרה לשש-הוא מתוארך בין המאות הארבע 272
 .243), עמ' 269המאות החמישית עד לשביעית, עי' וורמברנד (לעיל, הע' 

; 33- 30), עמ' 255לי (לעיל, הע' אשכ. עוד עי' 243), עמ' 269וורמברנד (לעיל, הע'  273
 Wolf Leslau, Falasha Anthology, New ;40-44 ,39), עמ' 255אשכלי (לעיל, הע' 

Haven: Yale University Press, 1951, p. 19 נאמר שהדבר 108בהע' , ושם ,
הן ואצל הקראים  יחסי המין בשבת) לא מומלץ בחוק היהודי אך נהוג הן(איסור 

 ),167; ספראי (תשנ"ד) (לעיל, הע' 247), עמ' 149אצל השומרונים; פטאי (לעיל, הע' 
 .38, הע' 280), עמ' 167טיין (לעיל, הע' ; אפש46, הע' 509-510עמ' 

ַוָּיֵבא ֶמֶל ַאּׁשּור ִמָּבֶבל ּוִמּכּוָתה ּוֵמַעָּוא ּוֵמֲחָמת : "כד ,מלכים ב יזעל פי הפסוק ב 274
"; עי' רֹון ַוֵּיְׁשבּו ְּבָעֶריהָ ּוְסַפְרַוִים ַוֹּיֶׁשב ְּבָעֵרי ֹׁשְמרֹון ַּתַחת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְרׁשּו ֶאת ׁשְֹמ 

  .156), עמ' 278אלבק (להלן, הע' 

ישראל והמקרא: מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים עי' יהודה אליצור,  275
, המסכם את 414- 393אילן, תש"ס, עמ' -, רמת גן: אוניברסיטת ברוהגותיים

ותים לעם ישראל בתקופת התנאים; עוד על הכותים הם הכ ההבדלים בין
השומרונים עי' יצחק חמיטובסקי, "מסורות תלמודיות על אזורי היישוב השומרוני 

ירושלים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד על פי הממצא הארכיאולוגי", 
  .69-101(תשס"ו), עמ'  3 וארץ ישראל
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יחידותה של  276,אדון הנביאים חידותו של משהיחידותו של אלוהי ישראל, י

קדושתו הבלעדית של הר ו 277,חמישה חומשי תורהוהכוונה היא לתורת משה 

 גריזים, שבו זובחים השומרונים מדי שנה את זבח הפסח.

יוצאים  אינם הם .בשבת או בחשמלהשומרונים אינם משתמשים באש   

וסקים בתפילה מבתיהם אלא לתחום שכונתם ולבית הכנסת, ושם הם ע

הנידה פורשת  אישהשומרים בקפדנות על דיני טומאה וטהרה. ה הםובשירה. 

מן הציבור לחלוטין, וחפצים שנגעה בהם נשטפים במים. גבר שנטמא טומאת 

הכנסת כשהוא נבדל מחבריו ונמנע מלגעת - קרי מיטהר ומתפלל בבית

  בספרים קדושים.

תחומים כיהודים,  ההלכה התלמודית מעמידה את השומרונים בכמה  

כנכרים. מעמדם נקבע לא רק על פי שיקולים הלכתיים טהורים  –ובאחרים 

עדתית שפרצה לאחר מרד - ע יחסי שתי העדות. המתיחות הביןאלא גם על רק

הביאה  . היאנבעה מהתנהגותם של השומרונים לקראת סוף המרדכוכבא -בר

יחס לשומרונים יהודים ולהחרפת הל בין השומרוניםלחיכוכים מתמידים 

   בהלכה כדי להרחיקם מהציבור היהודי.

יטותיהם בספרות חז"ל ניכרת ההתלבטות בשאלה אם הכותים שימשו מ  

בליל שבת או אסרו התשמיש. כך כתוב במשנה במסכת נדרים המשווה בין 

  :יהודים לכותים 

   ,בכותים ואסור בישראל אסור -  שבת משובתי הנודר) 1(

   ,בכותים ואסור בישראל ראסו - שום מאוכלי) 2(

   .בכותים ומותר בישראל אסור - ירושלים מעולי) 3(

  278י ,ג נדרים משנה

המשנה הוא החלק השני המתייחס לאוכלי שום.  לענייננוהחשוב במשנה זו 

הן אסורים לו  –פוסקת שהנודר שלא להשתמש במעשה ידיו של אוכל שום 

נלמד שהכותים כמו ישראל  לפי זהשל כותי. אלו  הןומעשה ידיו של יהודי 

  .נהגו לאכול שום

                                                

 .ם מכירים בנביאים שקמו אחרי משהאין ה 276

 . את התורה לפי השומרונים יש לקייםשאר ספרי המקראמקבלים את אין הם  277
הנוסח השומרוני של התורה שונה מן פה. -, ללא פרשנות התורה שבעלכפשוטה

המידע לקוח מהנסמן  הבדלי כתיב, סגנון ונוסח. 6000 -הנוסח היהודי ביותר מ
  .275לעיל, בהע' 

  . 156, עמ' דבר, תשי"ט-אביב: דביר- תל- אלבק, ירושליםחנוך מהדורת  ,המשנ 278
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  משנה:נקבע כבר בזמנה של אכילת שום   

[=לשון  קונם אומר של רבי יהודה הנשיא][= בנו יוסי רבי

 ,אסור אינו - שבת שתהא עד טועם שאיני שום כינוי לנדר]

 בני שדרך שעה עד אלא זה נתכוון שלא .שבת לילי עד אלא

  .שום לאכול אדם

   ו ,ח נדרים משנה

עולה מכאן שהכותים נהגו לאכול    הזמן בו נהגו לאכול שום הוא ליל שבת.

כנזכר לעיל, התלמודים קושרים את אכילת השום עם עונה שום בליל שבת. 

זאת  279תקנה מימי עזרא. –בלילי שבת דווקא ורואים בה מסורת עתיקה 

אומרת, אם הכותים אוכלים שום בשבת, יתכן שאי אפשר להוכיח שהם 

  אסרו בעילה בשבת, שמא להיפך.

 שונהעל נוסח  מעידה ,י למשנה בנדרים ג, הגרסה בדפוס נפוליברם,   

 ומותראסור בישראל  –המשנה שלפנינו: "הנודר... מאוכלי שום מ

הכותים לא נהגו לאכול שום בערבי גרסא זו משקפת תפיסה ש 280בכותים".

  .טותיהם בשבת, מכאן ייתכן שאפשר יהיה ללמוד שלא שימשו מישבתות

  :בכותיםבתוספתא מובא נוסח שביסודו ההנחה שמותר אף   

  281.בכותים אף אוסר יהודה' ר -  השום מאוכלי ...הנודר

 עמ' ,ליברמן( ד"ה ,ב"פ נדרים ,תוספתא

104(282  

                                                

על אכילת שום והקשר בבלי בבא קמא פב ע"א; ירושלמי מגילה ד, א; עה ע"א.  279
. על תיארוכה של המסורת עי' 91-95עמ' לעיל,  בהרחבה הדיון שלה למיניות ר'

  .92-93דיון לעיל, עמ' ה
ך נמצא אף בכמה דפוסים , המעיר שכ422), עמ' 281ליברמן (להלן, הע' עי'  280

ת"י רוב כתבי היד כתוב "אסור בכותים" (כבואכן,  ;פי דפוס נפולי-שנדפסו על
קיימבריג', כת"י פרמה, כת"י פריז, כת"י קויפמן ובכת"י אוקספורד); והבית יוסף 

: "יש נוסחאות שגורסים גבי אוכלי השום סי' ריז מסכים עם גרסא זו עהדיורה 
'מותר בכותיים' וכן עיקר דמשמע ודאי דכותים לא הוו אוכלי שום בערב שבת 

אלבק (לעיל, וסף בנוסחאות השונות עי' לדיון נ)"; שהוא תקנת עזרא' (ב"ק פב, ע"א'
; א"ז אשכלי, "ההלכה והמנהג בין יהודי חבש (הפלשים): לאור 156), עמ' 278הע' 

ספראי (לעיל, הע'  ;80, הע' 44ז (תרצ"ו), עמ'  תרביץההלכה הרבנית והקראית", 
), עמ' 255כשר (להלן, הע'  ;30), עמ' 160שור (לעיל, הע'  ;44, הע' 144), עמ' 66

316-317. 

 ת סופריםרפורט: "אף בכהנים". אבל ליברמן קובע שנראה שמדובר בטעואבכ"י  281
בית המדרש לרבנים  , ניו יורק:סדר נשים, כפשוטה תוספתא, ליברמןשאול (

 .)422שבאמריקה, תשכ"ז, עמ' 
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זאת אומרת  היה נוסח ש"מותר בכותים",כנראה התוספתא מעידה על כך ש

אסר בכותים, משמע שר'  283ר' יהודהו שהכותים לא אכלו שום בלילי שבת,

. לפי שור, קרוב יהודה תפס את הכותים כמי שאוכלים שום בלילי שבת

לוודאי שדברי ר' יהודה בתוספתא השפיעו על הנוסח המצוי היום במשנה, 

   284.בבבלי ובירושלמי: "ואסור בכותים"

  285:"כרמי שומרון"ספר של קירכהיים בכך נמצא   

ה, וזה שאינם רוב מנהגי הכותים דרך הקראים להמ

שבע"פ, וסופרים חמשים יום ממחרת  תורהמאמינים 

השבת כמו שכותבים באגרותיהם ושלא כדוסתאים, ואינם 

 ולא יבעירו אש בבתיהם שוכבים עם נשיהם ביום השבת

כמו שכתבו שאלת על משמר השבת אנחנו נשמר כמה אמר 

יום ה' אל יצא איש ממקומו ביום השבת, וישבות העם ב

ויהודאים  ולא נשכב עם אשה ולא נבעיר בו אש, השביעי...

 יצאו אל מחוץ לעיר ויבעירו אש וישכבו עם האשה בלילת

  השבת.

   27286כרמי שומרון, עמ' 

בספר משווה קירכהיים את הכותים לקראים הנמנעים מיחסים מיניים עם 

  נשותיהם בשבת, וזאת בניגוד ליהודים.

מסכימים על כך  וחוקרים נוספים 289שור 288אלבק, 287קירכהיים,  

לפי בן אהרן  290.קיימו יחסים מיניים עם נשותיהם בשבתלא  שהשומרונים

                                                                                                          

לרבנים  בית המדרשליברמן, ניו יורק: שאול מהדורת סדר נשים, , תוספתא 282
  באמריקה, תשכ"ז.

ת . מרגליור' יהודה בר אלעאי הוא ר' יהודה סתם. מגדולי התנאים בדור הרביעי 283
תל אביב: מוסד -, ירושליםמבוא למשנהחנוך אלבק, ;  160-163), עמ' 26(לעיל, הע' 

  .229, עמ' דביר, תשי"ט–ביאליק
, מסביר שמשנתנו ר' יהודה היא, זאת 422), עמ' 281ליברמן (לעיל, הע' אף  284

  .אומרת: "אסור בכותים"

) "כרמי שומרון" הוא פתיחה 1804-1889ספרו של החוקר רפאל קירכהיים ( 285
ם עם ישראל. בספר למסכת כותים ומבוא כללי לתולדות השומרונים ויחסיהם עִ 

פרק מיוחד הדן בשאלת מעמדם של ה"כותים" בהלכה היהודית, ובסופו של החיבור 
של הוצאת  י' במבואעכן יהושע השומרוני.  פראף מופיע התרגום לעברית של ס

  "קדם" לספר.

, 27, פרנקפורט: קויפמן, תרי"א, עמ' כרמי שומרוןרפאל בן שמעון קירכהיים,  286
  .2הע'  ושם
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 ִׁשְכַבת ֹאָתּה ִאיׁש ִיְׁשַּכב ֲאֶׁשר ְוִאָּׁשהמהפסוק בויקרא טו, יח: " נלמדאיסור ה

למדו מטומאת המשכב  השומרונים 291".ָהָעֶרב ַעד ְוָטְמאּו ַבַּמִים ְוָרֲחצּו ָזַרע

הורה אסור לאדם להיטמא, ועל כן לא ישכב עם והט שבשבת הקדושה

   292אשתו.

  

                                                                                                          

  .2, הע' 27), עמ' 286(להלן, הע'  קירכהיים 287

 .42, הע' 43), עמ' 166אלבק (לעיל, הע'   288

  .30-31), עמ' 160(לעיל, הע'  שורעי'  289

 Reinhard Pummer, "Samaritan Rituals and .20- על כל פנים עד למאה ה 290

Customs", In: Crown Alan D. (ed.),  The Samaritans, Tübingen: Mohr, 

1989, p. 678; Jacob Ben Aaron, "The Samaritan Sabbath", Bibliotheca 

Sacra 65 (1908) p. 442 '443, והפולמוס עם היהודים בעמ ;Leopold 

Wreschner, Samaritanische Traditionen, Berlin: H. Itzkowski, 1888, p. 

18; S. Noja, Il Kitab al-Kafi dei Samaritani, Napoli: Istituto Orientale di 

Napoli, 1970, p. 164 כותב שאף על שיחה לא נאותה בדבר משכב בשבת ובימים ,
  טובים העונש הוא מוות.

  .442), עמ' 290בן אהרן (לעיל, הע'  291

  .442), עמ' 
 , הקראים2, הע' 27), עמ' 286ם (לעיל, הע' ), וקירכהיי160לפי שור (לעיל, הע'  292

עצמם המשך ישיר לכפירת השומרונים ולמרד הצדוקים במסורת  רואים
התלמודית. כמה חוקרים מציעים שהחמרתם של הקראים בדיני שבת הביאה אותם 

; ל' נימוי ויוסף י' 31), עמ' 160' שור (לעיל, העלאסור את המיניות ביום זה, עי' 
 שמואל ספראי; 200עמ' א (תרצ"ד),  חורבמאלקירקיסני", שווארץ, "פרקי שבת 

על השבת  .280), עמ' 167אפשטיין (לעיל, הע'  ;509עמ'  ),167(תשנ"ד) (לעיל, הע' 
 Baruch Ehrlich, Laws of Sabbath in Yehudah Hadassi'sאצל הקראים עי' 

Eshkol Hak-Kofer, Ph.D., New York: Yeshiva University, 1974, pp. 2-4 .
, 89-91על איסור משכב אישה בשבת אצל הקראים עי' בהרחבה ארליך (שם), עמ' 

ספר המצוות ; אליהו בשייצי, 200-206, עמ' )(שם נימוי ושווארץ; 335-342, 187-189
, ישראל: המועצה הארצית של עדת היהודים היהודים הקראים אדרת אליהו של

לקוטי קדמוניות: לקורות דת בני מקרא  ;951בישראל, תשכ"ו, עמ'  הקראים
; 62נספחים, שמחה פינסקר, ירושלים: תשכ"ח, עמ'  -, (כרך ב) והליטרטור שלהם

, פירוש על הראב"ע הארוךאשר וייזר, וכן,  ל הראב"ע לשמות לד, כא;ועי' פירושו ש
עוד על פרישות : מוסד הרב קוק, תשמ"ט, עמ' רכז. מהדורת תורת חיים, ירושלים

סוגיות במחקר התלמוד: בזרמים קדם תלמודיים עי' שלמה נאה, "חרותא", בתוך: 
, בכסלו תשנ"ז יום עיון לציון חמש שנים לפטירתו של אפרים א' אורבך כ"א

, 66, הע' 23ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשס"א, עמ' 
  והביבליוגרפיה המצוינת שם.
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  סיכום ומסקנות .5

במבוא לפרק זה הצגנו שתי גישות לתפיסת השבת: הגישה הראשונה הרואה 

ככזו  במיניות חילול קדושת השבת, לעומת הגישה התופסת את המיניות

 קדושת היום. ואפשר שאף מדגישה את ,התעלות רוחניתשאינה נוגדת 

  שונים מתפלגים סביב שתי גישות אלו בצורה הבאה:המקורות ה

ספר היובלים מן המאה השנייה לפנה"ס, הוא המקור הקדום ביותר  .1

בקורפוס הנידון. הוא מציג את התפיסה שהשבת נועדה לעינוגי 

  מין בשבת. - הגוף. אך הפרק האחרון בו, אוסר באופן מפורש יחסי

, שיש המניחים כן מצאנו כיתות נוספות על כיתות מדבר יהודה .2

והשומרונים. כשר מייחס  הפלשיםמין בשבת: - יחסי אף הן שאסרו

גם לצדוקים איסור יחסים בשבת, אך לא נמצאה הוכחה לכך. 

ובאשר לכיתות מדבר יהודה, אם מזהים אותם עם האיסיים, כפי 

שזיהה אותם יוספוס, אזי אפשר להניח שגם הם אסרו מיניות 

 בשבת.

וני, בן המאה הראשונה לספה"נ, אמנם לא בכתבי פילון האלכסנדר .3

נמצאו התייחסויות למיניות בשבת, אך מתוך מה שהוא כותב על 

השבת, ומתוך התייחסותו למיניות לפי הגישה המחקרית שמייצגה 

בתנאים  אידל, ניתן להציע קריאה אפשרית ולומר שפילון הואכאן 

ק מן מסוימים יראה במיניות בשבת חלק משלמותו של העולם, חל

 התחום שבין האנושי לאלוהי. התנאים בהם מדובר: 

על המפגש המיני להיות בין גבר לאשתו בתוך   .א

 מסגרת של נישואים. 

בית" - על המפגש להיות כן מתוך "שלום  .ב

ו"שותפות אמת", ערכים המאפיינים גם מאוחר 

- יותר את תפיסתו של בובר באב הדיבר "אני

 אתה".

מגוונים. מן הקצה של איסור עונה בספרות חז"ל ניתן לשמוע קולות  .4

בשבת עד לקצה של ייחוד זמן עונה דווקא לליל שבת. וזוהי 

 השתלשלות הדברים מבחינה היסטורית:
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חסידים הראשונים נמנעו מלקיים יחסים בשבת.   .א

גם אצלם, בדומה למה שראינו באיסור יחסי 

אישות בשבת בכיתות השונות ובספר היובלים, 

ש לחילול השבת, ויש האיסור נגזר מתוך החש

חוקרים המפרשים זאת משום החשש לטומאה 

בשבת. חוקרים משערים שמקורו של הרעיון, 

איסור בעילה בשבת, הוא מוקדם יותר, ורמזים 

 לו ניתן למצוא כבר בספרות התנאית.

לעומת זאת, מסורת משמו של שמואל, מן הדור   .ב

הראשון לאמוראי בבבל, במאה השלישית 

אופן מפורש שעונתם של לספה"נ, קובעת ב

 תלמידי חכמים היא בליל שבת.

דיון תלמודי נוסף מפנה את זמן מצוות עונה   .ג

לשבת, אך להבדיל מן המסורת בשם שמואל דיון 

זה אינו עוסק בתלמידי חכמים דווקא, אלא 

בעונתו של כל אדם. הדיון מופיע בשני התלמודים 

בבבלי ובירושלמי. בבבלי הסוגיה מתוארכת לדור 

ישראל (רב אסי), שלהי - לישי של אמוראי ארץהש

המאה השלישית לספה"נ. בתלמוד הירושלמי 

הסוגיה מתוארכת מוקדם יותר, ומיוחסת 

רב, חברו של שמואל ובן  –לראשון אמוראי בבל 

 דורו, זאת אומרת לתחילתה של אותה מאה.

הסיפור על יהודה, בן הדור הראשון לאמוראי   .ד

ת עונה של תלמידי בבל, מחזק את זמנה של מצוו

 חכמים כליל שבת. 

דיון נוסף הממקם את זמנה של מצוות עונה לליל שבת הוא הדיון בתקנת 

ידי החוקרים בטווח הרחב שבין - מתוארכת על עזרא לאכול שום. התקנה

המאה השלישית לפנה"ס ועד לזמן האמוראים. ולמרות שקשה לקבוע את 

שרת לעונת תלמידי חכמים זמן תקנתה, ברור שבתלמוד הבבלי התקנה נק

קושר את אכילת השום למצוות בליל שבת, בעוד שאף התלמוד הירושלמי 

  . חכמים לעונתם של תלמידיאינו מתייחס דווקא אך  בליל שבת, עונה
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מין בשבת הוא כנראה מתקופת בית שני, -עולה מכאן שהאיסור ליחסי

זו. האיסור  ומאפיין את הכיתות השונות. לא נמצאה עדות קודמת לתקופה

מופיע אף בתלמוד הבבלי כעדות למנהג קדום (חסידים הראשונים), אך בדור 

הראשון לאמוראי בבל נקבע בבירור שהזמן המומלץ למצוות עונה הוא 

בשבת. לא זו אף זו, זמן עונתם של תלמידי חכמים, האנשים שעסוקים 

האדם,  ביותר בקודש בתקופה זו שאחרי החורבן, הנחשבים למעולים שבבני

  293הוא דווקא בליל שבת.

ולמרות זאת,  .חז"לבספרות  מופיעות אינן ת עונה בשבתלקביע הסיבות  

  מן הדיון שלעיל עולות שלוש סיבות אפשריות: 

מתוך תפיסה שזמן עונתם של  ייתכן שקביעה זו בשם שמואל נבעה .1

תלמידי החכמים מתאים לו שיהא בזמן מעולה, בשבת הקדושה. 

עה שכזו מטרתה למצב את הקשר האינטימי זאת אומרת, קבי

  במקום גבוה של קדושה. 

סיבה אחרת אפשרית היא שקביעתה של השבת דווקא כזמן עונתם  .2

על מנת לאזן את המציאות שרבא מספר של תלמידי חכמים היא 

עליה שהיו בין חכמי בבל שעזבו את ביתם לתקופות ארוכות לשם 

וקובץ הסיפורים כולו  לימוד תורה. כמו כן, הסיפור על יהודה

מסברים את האוזן ומחזקים את ההשערה שזו היתה תמונת המצב 

באותם ימים בבבל, היו חכמים שעזבו נשותיהם ובחרו להקדיש 

את הפער  יםמציגחייהם ללימוד ועיון. אגדה זו, והקובץ בכלל 

 בה במדרג העדיפויות, הזוגיּות אינה מוצבתהקיים במציאות 

הקובץ מתאר התנגשות בין  לימוד התורה.ביחס לבמקום גבוה 

רצונם של תלמידי חכמים להקדיש את חייהם ללימוד תורה לבין 

העדיפו את מקצת החכמים  החובות שהוטלו עליהם בחיי הנישואים.

, הן בצד הזוגי עם נשותיהם האנושי הקשרפני לימוד התורה על 

זמן הפיזי הן בצד הרגשי. לכן, כדי לשנות את המציאות, נקבע 

עונתם של תלמידי חכמים לשבת, כדי לקרוא לחכמים לחזור ביום 

 קדוש זה למפגש עם נשותיהם בביתם.

                                                

נציין שניצנים לרעיון זה כבר מצאנו בקריאה האפשרית שהוצעה לכתביו של  293
 פילון. 
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סיבה נוספת, ייתכן שהבחירה בשבת לקיום מצוות עונה נועדה  .3

זה פעולה כיתות מסוימות בעם ישראל שראו בלהבחין מכתות או 

שהרי כפי שראינו הסיבה העיקרית  את קדושת השבת. המטמאת

תה סביב איסור התשמיש בשבת, אצל האוסרים רובם ככולם שעל

היה החשש מפני חילול קדושתה של השבת. וכך, בקביעה שזמן עונה 

הוא בשבת יש ביטול של הרעיון שהמפגש המיני בין גבר לאשתו עלול 

לפגוע בקדושתה של השבת, אלא להיפך, אינטימיות זו בין איש 

  בעה להיות חלק ממנה.לאשתו מתאימה לקדושתה של השבת, ונק

לפיו הדבקות באל  אתה",-בעזרת המודל שהציב בובר באב הדיבר "אני

אמיתית בתוך דיאלוג, בתוך מפגש כן של גוף עם  ידי הימצאות-מתקיימת על

של  עיקרוןארצית' של ובר העוסק באותו -גוף. ובעזרת רעיון ה'דת התוך

חיים משותפים עם הווה אומר,  .חיים בתוך העולם החומרי, בעולם הזה

חיים הכורכים את עבודת השם עם הימצאותו של , חיים בתוך הבית, אישהה

עובד השם והתמודדותו בטרדות העולם הזה. מתוך המודלים הללו ניתן 

ללמוד על העיקרון המקודש, עיקרון קדושתה של האינטימיות בין בני הזוג. 

מוד תורה של שנים העלייה במדרגות הקדושה, אם כן, לא תעשה רק מתוך לי

דווקא מתוך המפגש שבין האיש לאשתו דרכו ימצא בבית המדרש, אלא 

החיים הארציים הגופניים הם חלק מעבודת האל.  .התלמיד החכם את האל

אף קיומה של מצוות עונה אינה עומדת אל מול מצוות תלמוד התורה אלא 

   היא חלק מן הקדושה.
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  חסידים הראשונים –נספח  .6

  

        ים הראשונים?ים הראשונים?ים הראשונים?ים הראשונים?מיהם חסידמיהם חסידמיהם חסידמיהם חסיד     ....6.16.16.16.1

לדעת ספראי הכינוי "חסידים הראשונים" שכיח בספרות התנאים, וזמנם 

  296,האיסייםקובע שאלו  295בער 294.או אפילו קודם הוא ימי החשמונאים

ההלניסטית (במיוחד  היו גשר היסטורי בין הסגפנותומתארם כמי ש

קובע  298גפני 297קבוצות הנזירים הנוצרים הראשונים.הפיתגוראית) ל

סידים פראד טוען שח שים הם ממשיכי דרכם של חסידים הראשונים.שהפרו

הראשונים היו קבוצת חכמים מימי החשמונאים בימי הבית השני והניחו 

תשתית הלכתית חברתית אידיאולוגית לתנאים ולאמוראים שבאו אחריהם. 

אשר ינקה מתפיסות אפלטוניות,  תפיסה של פרישות היתהתפיסתם 

 להתעלות ראו בחיי העולם הזה כמפריעים. הם סטואיות ופיתגוראיות

בעקבות ביכלר וספראי  300אורבך  299., ובכלל זה במיניותהקדושהבמדרגות 

את הרעיון שהפרושים הם שולל גם  ספראיו 301,את זיהויים כאיסיים יםשולל

                                                

), עמ' 167ספראי (תשנ"ד) (לעיל, הע' במאמרו של על חסידים עי' בהרחבה  294
  .140-141, 136), עמ' 66; הנ"ל (לעיל, הע' 501-539

; הנ"ל, 20-57, ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ט, עמ' ישראל בעמיםיצחק בער,  295
הנ"ל, ; 173, ועמ' 1-55יז (תשי"ב), עמ'  ציון"היסודות ההיסטוריים של הלכה", 

ד', תשי"ג), עמ' -יח (ג' ציוןראשונים בכתבי פילון ובמסורת העברית", "החסידים ה
91-108 . 

איסיים רווח בין , זיהוי החסידים כ2, הע' 437), עמ' 307הע'  (להלן, לפי אורבך 296
אפילו מייחס לחסידים  ,19ע' , ה441), עמ' 166הע' לורברבוים (לעיל, . החוקרים

הנוהגת על פי הכתוב בספר הראשונים את אורחות חייה של כת מדבר יהודה, 
  היובלים. 

  .295בער לעיל, הע' עי' ההפניות ל 297
 .171), טור 170הע' גפני (לעיל,  298

299 Fraade, Steven D., “Ascetical Aspects of Ancient Judaism”, In: Jewish 

Spirituality 1; From the Bible through the Middle-Ages, New York: 

Crossroad, 1988, pp. 258-262.  
 .2, הע' 437), עמ' 307אורבך (להלן, הע'  300

  .137), עמ' 66; הנ"ל (לעיל, הע' 502-504), עמ' 167נ"ד) (לעיל, הע' ספראי (תש 301
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לדבריו, מדובר בזרם דתי מסוים שאינו   302.של החסידים ממשיכי דרכם

  303ולמם.קרוב לעש אף נמנה עם החכמים

  

        נוהגיהם של חסידים הראשוניםנוהגיהם של חסידים הראשוניםנוהגיהם של חסידים הראשוניםנוהגיהם של חסידים הראשונים     ....6.26.26.26.2

נחשבו קבוצה המחמירה בהלכה, ותורתם בעניינים  חסידים הראשונים

הם ידועים היו  304שונה לעיתים מזו הפרושית. , כך לפי ספראי,מסוימים

 305ע"ב,-השבת. הברייתא המובאת בבבלי נדה לח ע"א בהחמרתם בהלכות

מכל החומרות שנהגו בהם ש ספראי מצייןהיא אחת הדוגמאות להקפדה זו. 

   306חסידים אין זכר לחומרות מיוחדות בהלכות טהרה.

שהחכמים, החסידים וראשוני התנאים היו  את הדעה בערמייחס לאורבך   

תורה של פרישות. לדבריו, בדורות שלאחר מכן דחו  היתהסגפנים, ותורתם 

   307את עניין הפרישות, ורק רמזים ממנה ידועים.

                                                

 .504), עמ' 167ספראי (תשנ"ד) (לעיל, הע'  302

; 510), עמ' 167(תשנ"ד) (לעיל, הע'  ; הנ"ל138-139), עמ' 66ספראי (לעיל, הע'  303
: "לימים, מסוף תקופת תנאים 517כותב בעמ' הוא . על סיבת הבלבול 518שם, עמ' 

ואילך הולך ומטשטש הכינוי חסיד ואינו משמש אלא ככינוי לחכמים המחמירים 
  ם דמות מובהקת משלהם".בהלכה, ומצטיינים בהליכותיהם ושוב אין לה

), עמ' 167; הנ"ל (תשנ"ד) (לעיל, הע' 133), עמ' 167ספראי (תשמ"ה) (לעיל, הע'  304
 נוספיםעל נהגים . למשל, החמירו בהלכות ציצית ובעניינים שבין אדם לחברו .507

, ובייחוד הסיכום המופיע 501-517), עמ' 167(לעיל, הע' עי' בהרחבה ספראי (תשנ"ד) 
, ירושלים: מרכז זלמן שזר רבי יהודה הנשיא; אהרן אופנהיימר, 516החל מעמ' 

 ואילך. 103, עמ' 2007לתולדות ישראל, 

  .95-102עי' הדיון לעיל, עמ'  305

ער דווקא מייחס לחסידים ; אך ב517), עמ' 167ספראי (תשנ"ד) (לעיל, הע'  306
  .295הע'  ,עי' לעיל מאמריולרשימת החמרות בענייני טהרה.  הראשונים

-Adolf Büchler, Types of Jewish; 48-68עמ' ), 223(לעיל, הע'  אורבך 307

Palestinian Piety, London: Jews’ College Publications, 1922.  ועי' טענות
  .98-100דומות שטענו פינקלשטיין ושור בדיון לעיל, מעמ' 



 

 

  -פרק שני  -

  המקדש-ים מיניים בביתסמל 
  

  במקדש מיניות –הקדמה 

בית המקדש וקודש הקודשים שבתוכו הוא המקום הקדוש ביותר בתפיסה 

היהודית הקלאסית, כפי שהיא מנוסחת בבירור בסדר מעלות הקדושה 

קדושתו של המקדש וקדושתו העילאית של קודש במשנה כלים פרק א. 

   1.נוכח שםקשורים כפי הנראה לעובדה שהאל הקודשים 

נכתב כבר בהרחבה על התייחסות המקרא למיניות,  2אמנם בפרק המבוא

אך לצורך ההקדמה לפרק זה אסכם שוב כמה עניינים שנידונו, ואף ארחיב 

  בהם מעט, לפי הנצרך לדיון בפרק.

ידי - החוקים המקראיים מפרידים בין הקדושה, המיוצגת בשיאה על

  תו של האל המוגדר כמטמא. נוכחות האל, וכל דבר הנוגד את קדוש

ההתייחסות למיניות במקרא היא לרוב שלילית ומטמאה, וככזו אינה 

יכולה להימצא בקרבתו של האל, לפיכך מובן מדוע מתוך כך המגמה 

המרכזית במקרא היא הפרדת המיניות מהקדושה. כך, לפי החוקים 

בוד המקראיים אסור לאדם הטמא טומאה מינית להיכנס לבית המקדש, ולע

  3את האל, עד שיטהר.

                                                

, כך מן הפסוקים המכנים בצורה זו ביתו של האלתואר במקרא כמבית המקדש  1
דניאל א, ב. ור' הפסוקים בהם  את בית המקדש: מלכים א ג, א; מלכים ב כד, יג;

 מתואר ביתו של האל כקדוש: יונה ב, ה ("היכל קודש"); יחזקאל מה, ד ("מקדש").
הגדולה לה',  ו העם בא לחוש בקרבהמקום פולחן האל, ואלי בית המקדש הוא גם

. בתוך המקדש קודש הקודשים הוא המקום הקדוש ביותר. כד-, כגלד שמותעי' 
הרמב"ן בפירושו לבמדבר ד, כ, מסביר שקודש הקודשים נקרא כך כיוון שהוא 

מנחם הרן  . עי' גםהמקודש ביותר, ובו האל שוכן ("כבוד יושב הכרובים") המקום
: ה, כרך אנציקלופדיה מקראית, "מקדש, בתי מקדש בישראל, "ושמואל ייבין

אמונות המקרא: גבולות המהפכה ישראל קנוהל, ; 323- 322ים , טורתשל"ח
צלם אלהים:  לורברבוים, יאיר; 118 , ירושלים: מאגנס, תשס"ז, עמ'המקראית

  .445, עמ' אביב: שוקן, תשס"ד- , ירושלים ותלהלכה ואגדה

  .32- 20בפרק המבוא, עמ' לעיל, עי' הדיון  2
טומאה מינית בחוקי  ,לג. לפי פסוקים אלו-שם, לא כו.-ה; שם טו, ב-ויקרא יב, ב 3

הפרשה (דמית או של זרע) מאיבר המין שיוצאת בו  המקרא היא תוצאה של משכב
-. עוד עי' אליה20-23עמ'  ,בפרק המבוא לעיל, ור' הרחבה לדברים הנקבי או הזכרי,
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חוקרים נוספים מסבירים כי בבסיס ההפרדה בין עמו כמה וונהם וגורדון 

הקדושה לטומאה במקרא עומדת החלוקה של חיים ומוות. הווה אומר, בצד 

והדיבור עליו הוא הדיבור  ,הקדושה מצוי האל שהוא מקור החיים והשלמות

כהיפוכו של מצב זה  על הקדוש המוחלט. הטומאה, לעומת זאת, תוגדר

  4וכקשורה למוות.

לפי ההיגיון של גישה זו, גם הטומאה המינית יסודה במוות ועל כן נאסרת 

בקרבת האל. וונהם מסביר שהמוות בא לידי ביטוי במיניות באיבוד "נוזלי 

נוזלים אלו מאברי המין הם מקור חיים חדשים,  6וזרע. 5חיים" של דם

שהוא המקבילה הסמלית למוות. המיניות, ואיבודם מסמל אובדן פוריות, 

פוטנציאל חיים שלא לפי זה, כאשר אין לה תוצאות של עיבור, תיחשב ל

  7ה ותשויך לקטגוריית המוות.מּוצ

                                                                                                          

- עי' מאיר ;943ב: תשי"ד, טור  , כרךאנציקלופדיה מקראיתהרטום, "זרע",  שמואל
; 392ג: תשי"ח, טור  , כרךאנציקלופדיה מקראיתשמאי, "טמאה וטהרה", -בןהלל 

Jacob Milgrom, The Anchor Bible: Leviticus 1-16, New York: The 

Anchor Bible, 1991, pp. 927-928 .  

4 Gordon. J. Wenham, The Book of Leviticus, London: Hodder and 
Stoughton, 1979, p. 177; idem, “Why Does Sexual Intercourse Defile 

(Lev 15 18)?”, ZAW 95 (3, 1983), pp. 433-434ותו של . וונהם מסביר שמושלמ
בפרק עוד אינה יכולה לשאת חוסר שלמות סביבו, כפי שיוסבר להלן, ועי' האל 

 Tikva Frymer-Kensky, In the Wake of the; 20-23 עמ' לעיל, המבוא

Goddesses: Women, Culture and the Biblical Transformation of Pagan 

Myth, New York: Fawcett Columbine, 1992, p. 189 ;ארוס דוד ביאל ,
; עוד על הקשר בין מוות לטומאה 42-43, עמ' 1994אביב: עם עובד, - תל, והיהודים

היכל והיכלות במיסטיקה  מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים,עי' רחל אליאור, 
. במבוא לספרה, בייחוד ואילך 59 , ירושלים: מאגנס, תשס"ג, עמ'היהודית הקדומה

ואת הכוהנים  ,, אליאור מאפיינת את המקום הקדוש כמקור חיים אלוהי3בעמ' 
  ם בקודש כמבטיחים את המשך החיים.המשרתי

 למשל דם נידה, דם לידה. 5

. ביאל מקביל את הזרע 43), עמ' 4; ביאל (לעיל, הע' 434), עמ' 4וונהם (לעיל, הע'  6
הווסת וטוען שהספרות הכוהנית במקרא ראתה בדם הווסת את זרע האישה. לדם 

  .3עי' לעיל, הע'  כן .105, הע' 23להרחבה עי' בפרק המבוא, עמ' 

מילגרום (לעיל, הע'  ;432-434), עמ' 4; וונהם (לעיל, הע' 43), עמ' 4, הע' לעילביאל ( 7
 :Howard Eilberg-Schwartz, The Savage in Judaism ;1000-1004, 934), עמ' 2

An Anthropology of Israelite Religion and Ancient Judaism, Indiana: 

Indiana University Press, 1990, pp. 182-186; Gary Anderson, “The 

Garden of Eden and Sexuality in Early Judaism”, In: People of the Body; 

Jews and Judaism from an Embodied Perspective, New-York: State 

University of New York Press, 1992, p. 56 . אנדרסון מקביל מצב של אבלות
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-א שהמיניות מטמאת, ועלעם זאת, למרות שהתפיסה הרווחת במקרא הי

יש למנוע את המגע שלה או של מייצגיה עם הקדושה, קיימת בצידה גם  כן

נוספת במקרא. גישה זו, לפי דעת ישראל קנוהל, רואה את המיניות  גישה

כחיובית וכמאפשרת קרבה לאלוהות. קנוהל מצביע על כך שלפי שני סיפורי 

א, בריאה המיניות נתפסת כחיובית בעיני האל. בסיפור הבריאה בבראשית 

האל בורא את האדם בצלמו ובדמותו כזכר ונקבה ומברך אותם  כח- כו

ברכה הכוללת את המעשה המיני. ובסיפור הבריאה השני, רבייה, בפרייה ו

ידי אכילה מעץ -המודעות המינית, אותה מגלים אדם וחוה על ג,- בבראשית ב

ִּכי ֹיֵדַע ֱאִהים ִּכי הדעת בגן עדן, היא חלק מתכונות האל היודע טוב ורע: "

  8ע".ם ֵּכאִהים ֹיְדֵעי טֹוב ָוָר ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייתֶ 

 הלניסטית ניתן להתרשם שיוספוס פלאוויוס בספרו-מן הספרות היהודית

"נגד אפיון" נוקט בגישה השלילית כלפי המיניות. הוא רואה אותה 

כמטמאת, וככזו הוא רואה בה כלי להולדה בלבד. אחת הגישות המחקריות 

שנית התופסת את פילון כמתבטא על כתבי פילון אף היא נוקטת בעמדה הפר

  9בצורה שלילית כלפי המיניות.

ספרות חז"ל בש היתהמבוא פרק הההנחה שהוצעה בסופו של הדיון ב

ניתן למצוא המשך של הגישה המקראית החיובית המתוארת אצל קנוהל 

כלפי המיניות. פרק זה יבחן את תקפותה של הנחה זו במקורות העוסקים 

  מקדש.בסמלים המיניים בבית ה

פי המקרא  שעל ,את אבות הטומאות מפרטת 10המשנה במסכת כלים

 הפולט 11,מת בשרץ הנוגע , והם:הכניסה למקדש אסורה לאדם שנטמא בהם

לכאורה יש כאן המשך של הקו המצוי  14.ומצורע 13מת טמא 12שכבת זרע,

                                                                                                          

  .למצב של טומאה

  .23-26בפרק המבוא, עמ'  לעיל, . ועי' בהרחבה הדיוןה ,בראשית ג 8

 , העוסק בשתי174- 170בעמ'  ,. עי' הדיון להלן28-29עי' הכתוב בפרק המבוא, עמ'  9
  .במחקר באשר לתיאורו של פילון את הכרובים גישות

  כלים א, א. 10
  כב, ח. שםלב; -פי הפסוקים בויקרא יא, כטעל  11

 יז.-ויקרא טו, טז 12

  במדבר יט, יא; שם, פסוק טז. 13
 ט.- ויקרא יד, ח 14
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במקרא שעל פיו החשש מן הטומאה מקורו בחשש מפני המוות. וכך ניתן 

כן -בשרץ מת וטמא מת קשורים בצורה ברורה למוות ועללהסיק שהנוגע 

ואם הטומאה יסודה  15ברורה הגדרתם כמטמאים. המצורע משול למת,

במוות, הרי שברור מדוע המצורע הוא סוג של אב טומאה. באשר לשכבת 

לפיכך אפשר  16זרע, מדובר בפליטה של "נוזל חיים" כפי שהגדיר זאת וונהם.

זו, אף היא, נכנסת לאותה קטגוריה של טומאה,  , לפי משנהלומר שהמיניות

   וקשורה במוות.

הואיל וראינו לעיל כי כבר במקרא מורחקת בצורה ברורה כל טומאה 

מבית המקדש ניתן להבין מדוע למעשה המיני אין מקום בבית המקדש. אבל, 

אם הסיבה לתפיסת המיניות כמטמאה קשורה אך ורק באיבוד "נוזלי 

מיניות השל  הייצוגכלומר,  ,מינית קהסימבולילפחות ש לשער חיים", ניתן

   בו. תהא אפשריתמעשי, ה הללא ביטוי

מיניים -זו נדון להלן בכמה אזכורים של אלמנטים זוגיים הצעהלאור 

בספרות חז"ל. רעיון האלמנטים ובקודש הקודשים המצויים במדרשים 

שיא פיתוחו בספרות התנאית, ומגיע ל נמצא כבר הארוטיים בארון הברית

  בסוגיה הנמצאת בבבלי יומא נד. 

, המדמה את הבדים הנוגעים מן התוספתא בקטענתחיל את הדיון 

בפרוכת לשדיים נשיים. סוגיה זו מופיעה מאוחר יותר גם בתלמוד הבבלי 

ידי הוספת -המרחיב את רעיון האלמנטים המיניים בתוך קודש הקודשים על

נעבור  חר שנדון בסוגיה זו בכללותה,לאתיאור הכרובים המעורים זה בזה. 

הנשוי', הנמשלים לבית  הזוגו' , כגון ה'מיטה'דון בסמלים מיניים וזוגייםל

המקדש במקומות שונים בספרות חז"ל. נראה גם שהמשכן, לפי המדרש, 

נבנה בסיוע תכשיטים נשיים שנענדו במקומות אינטימיים, ושהכיור שהוצב 

המראות ששימשו לגירוי הגברים למעשה  בו נעשה, לפי תפיסת המדרש, מן

  המיני.

                                                

מלכים ב ה, ז, והיא רווחת לאחר ; יב-במדבר יב, י: תפיסה זו תחילתה במקרא 15
, אלבק-(תיאודור , ל (א)בראשית רבה פרשה עאמכן בספרות חז"ל, ר' למשל: 

סומא ומצורע ומי שאין לו בנים  - ארבעה חשובין כמת :אמר שמואל: ")829-830
ה  רהזבודה עבבלי סנהדרין מז ע"א; בבלי  ;ב"בבלי נדרים סד ע"; ומי שירד מנכסיו

   חולין ז ע"ב.בבלי ע"א; 

  .6הע'  ,עי' לעיל 16
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סימבוליות זו של מיניות הנקשרת דווקא בבית המקדש, תצביע על 

האפשרות שספרות חז"ל נוקטת בגישה התופסת את המיניות כחיובית, 

רוחני -וככזו היכולה להימצא באופן עקרוני, לפחות מן ההיבט הסימבולי

  שלה, בקרבתו של האל. 

ת הדיון בספרות חז"ל נחזור שוב אל הכרובים, כדי לאחר שנסיים א

הלניסטית. נבדוק האם -לבחון את ההתייחסות אליהם בספרות היהודית

קיימת סימבוליקה מינית בכתביו של פילון העוסקים בכרובים. ולבסוף 

נבדוק את נושא המיניות בכיתות מדבר יהודה, שם כנראה לא נמצא כלל 

  ום המקדש. סמליות מינית בכל הקשור לתח
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  ספרות חז"ל .1

  

        דדי אישה מבצבצים מן הפרוכתדדי אישה מבצבצים מן הפרוכתדדי אישה מבצבצים מן הפרוכתדדי אישה מבצבצים מן הפרוכת     ....1.11.11.11.1

את קודש הקודשים, אגב  המתאר כיפוריםבתוספתא במסכת  בדיון קצר

מוזכרים הבדים אשר בצבצו מן הפרוכת.  ,הברית העיסוק בגניזת ארון

משיר  פסוק אסוציאטיבית, באמצעות דרשה על אותם התיאור קושר

  השירים, לשדיים של אישה:

 הארון מן יוצאין היו ,ארון בדי שנינז ארון נגנזו עמו משנג

 .(מלכים א ח, ח) "הבדים ויאריכו" 'שנ לפרוכת שמגיעין עד

 יראו ולא" ל"ת ?הפרוכת את (=בדי הארון) שקרעו יכול

 ראשי ויראו" ל"ת ?מתוכה נראין היו לא יכול .(שם) "החוצה

 םהבדי האריכו ,האריכו מעתה אמור. (שם) "'וגו הבדים

 ,מתוכה נראין והיו הפרוכת את ודחקו לפרוכת והגיעו

 "ילין שדי בין לי דודי המור צרור" בקבלה מפורש ועליהם

  .(שיר השירים א, יג)

תוספתא, כפורים [יומא] ב, טו (ליברמן, 

238(17  

 ַוַּיֲאִרכּו"פסוק ממלכים: המצויה בתוך ה מנסה ליישב סתירההתוספתא 

 ַוִּיְהיּו ַהחּוָצה ֵיָראּו ְוא ַהְּדִביר ְּפֵני ַעל ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִּדים יָראׁשֵ  ַוֵּיָראּו ַהַּבִּדים

הבדים הם מוטות הנשיאה של הארון, הממוקם בקודש  18".ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ָׁשם

הקודשים. בסוגיה זו מתקשים: האם ראשי הבדים נראו בהיכל או לא? 

מגיעה למסקנה  תאבאמצעות הדרשה של הפסוק משיר השירים התוספ

הפרידה  אשר ,פרוכתהנוגעים ב הבדיםשלעומד מחוץ לקודש הקודשים נראו 

בולטים ממנה כמו זוג שדיים מתוך בגדיה של  בין ההיכל לקודש הקודשים,

  19אישה.

                                                

יד וינה. אין שינויי נוסח משמעותיים בכת"י ארפורט, בכת"י - בהציטוט מתוך כת 17
  לונדון, ובדפוס ראשון. 

 ַהַּבִּדים ַוַּיֲאִריכּו, ט: "ה ב הימים דבריבשינוי קל במלכים א ח, ח; הפסוק מופיע  18
  ...".ַהחּוָצה ֵיָראּו ְוא ַהְּדִביר ְּפֵני ַעל ָהָארוֹן ִמן ַהַּבִּדים ָראֵׁשי ַוֵּיָראּו

ועי' אברהם וולפיש, "איחוד ההלכה והאגדה: עיון בדרכי עריכתה של  19
היגיון ליונה: היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה התוספתא", בתוך: 
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דימוי זה מובא במפורש בברייתא דמלאכת המשכן, אף היא מקור 

  20תנאי:

 לפרוכת והגיעו הבדים האריכו הארון שהכניסו כיון)מ(

 הקדשים קדשי בית דלתות ננעלו לא] לפיכך[ .לפתח והגיעו

 איפשר אי )ט ,ה ב י"דבה ;ח ,ח מלכים א( "הבדים ויאריכו"' שנ

 איפשר אי .)שם( "ויראו"' נא שכבר )שם( "יראו ולא"' לומ

 בולטים ?כיצד הא ."יראו ולא"' נאמ שכבר "ויראו"] לומר[

  .אשה דדי כשני ונראין בפרכת

, קירשנר( ז  ,המשכן דמלאכת ברייתא

182-183(21  

כאן ניתנת התשובה בצורה מפורשת: הבדים בולטים בפרוכת ונראים כשני 

דדי אישה. דימוי זה, מַשֶוה למראה הבדים צורה חושנית ואינטימית של 

שדיים נשיים ומוכיח שלחכמים לא היתה רתיעה מפני יחוס אלמנטים 

  ארוטיים לבית המקדש. 

  22פיעה גם בתלמוד הבבלי במסכת יומא:ברייתא זו מו

 – כתיב: [מוצא סתירה בין שני הכתובים] רמי יהודה רב

 יראו ולא" – וכתיב ,, ח)ח א מלכים(" הבדים ראשי ויראו"

 ואין נראיןומשיב ר' יהודה] =[ –? כיצד הא -  (שם)" החוצה

  . [=נראו ראשי הבדים במקצת] נראין

 יהו לא יכול - (שם) "הבדים ראשי ויראו": הכי נמי תניא

לא היו זזים הבדים שאפשר היה לחשוב =[ ממקומן זזין

                                                                                                          

והפיוט: קובץ מחקרים לכבודו של פרופסור יונה פרנקל במלאות לו שבעים וחמש 
כוון הדרשן , המסיק גם הוא ש"ללא ספק הת317, ירושלים: מאגנס, עמ' שנים

לרעיון שנאמר בצורה מפורשת בבבלי (יומא נד ע"א)", כפי שיובא בהמשך הדברים 
  כאן. תודתי לד"ר ביני קצוף שהפנה את תשומת ליבי למאמר זה.

, הדרשות בישראל: והשתלשלותן ההיסטוריתיום טוב ליפמאן צונץ,  כך לפי 20
רובם המכריע של  וזוהי דעתם של; 43, עמ' 3ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ד

 ,Baraita de-Melekhet ha-Mishkan, Robert Kirschner Editionהחוקרים. עי' 

Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1992, pp. 67-83.  
  ).20קירשנר (לעיל, הע'  21
של שמות  למרות שציטוט הסוגיה אינו מוסיף לכאורה דבר, יש כאן תוספת 22

אמוראים הדנים בברייתא זו, תוספת שיכולה לשפוך אור על הסוגיה כולה 
  ותיארוכה. על כן ציטטתי אותה שוב.
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 יהו יכול. (שם) "הבדים ויארכו" :לומר תלמוד - ממקומם]

יכול להיות שנראו ראשי הבדים =[ ויוצאין בפרוכת מקרעין

 תלמוד - שקרעו את הפרוכת]?  ידי- עלעצמם מתוך ההיכל 

 ובולטין דוחקין - ?כיצד הא. (שם) "החוצה יראו ולא" לומר

 צרור" :שנאמר, אשה דדי כשני ונראין, בפרוכת ויוצאין

  ., יג)א השירים שיר(" ילין שדי בין לי דודי המר

  23א"ע נד יומא בבלי

רב יהודה אף הוא מנסה ליישב את הסתירה העולה בפסוק ממלכים ונעזר 

יתא ברייתא זו בבבלי, המוכרת לנו מן התוספתא ומברי 24התנאית.בברייתא 

 אישהווה אף היא את הבדים הנוגעים בפרוכת לדדי מְש  דמלאכת המשכן,

   25הבולטים בחלוקה.

                                                

  ע"ב; ירושלמי שקלים ו, א; מט ע"ג.-למקבילות נוספות: בבלי מנחות צח ע"א 23
בבבלי המקור מוצג כמקור תנאי אך ללא ייחוס לתנא מסוים. לעומת זאת,  24

ריש ), מייחסת את הרעיון ל23מי במסכת שקלים (עי' לעיל, הע' המקבילה בירושל
יד ליידן ודפוס ונציה - ישראלי מן הדור השני. כך קובעים כתב- , אמורא ארץלקיש

, סינופסיס לתלמוד הירושלמיכתבי היד בשם (עי'  לונדון די-בכתלירושלמי. אך לפי 
) 111עמ'  יורגן בקר,-, בהוצאת פטר שפר והנס5-12, סדר מועד: שקלים, כרך ב

כת"י של  אהויד לונדון לירושלמי שקלים -כתב. (ר' יהודה בן לקישמדובר בתנא 
הרש"ס [ר' שלמה סיריליו] שהעתיקו לאחר שראה את מהדורת הדפוס. עי' 
Michael Krupp, “Manuscripts of the Palestinian Talmud”, In: Shmuel 

Safrai [ed.], The Literature of the Sages, Part 1, Philadelphia: Fortress 

Press, 1987, p. 321.( סרן זה (ר' יהודה בן לקיש) מופיע אף בתוספתא לשקלים ומ
מהדורת משה שמואל צוקרמאנדל, ירושלים: ספרי  ,תוספתאלפי כת"י ארפורט (עי' 

, מסכת שקלים מן הירושלמישר לבא [שקלים פ"ב, הי"ב]). 177ואהרמן, תש"ל, עמ' 
משה עסיס, , כנראה בשל חסרונה שם (עי' על כך: תלמוד הבבליהועתקה ל היא

השביעי למדעי דברי הקונגרס העולמי "לתולדות הנוסח של מסכת שקלים", 
כתבי היד והדפוסים . )321; קרופ, שם, עמ' 141-156, עמ' [תשל"ז] IIIז היהדות 

הועתקו מן הירושלמי ושומרים על המסורת  בלילמסכת המופיעים בתלמוד הב
: כך לפי )111- 110בקר, שם, עמ' -(עי' שפר ר' יהודה בר אלעיבשמו של  כתנאית

. 95לבבלי; עין יעקב; כת"י מינכן  כת"י אוקספורד; כת"י מינכן לבבלי; דפוס ונציה
מן הסיבה נמצאה בו מסכת שקלים, הוא כת"י בבלי,  95שכת"י מינכן  (למרות

אפשר להניח בסבירות גבוהה כי ). לדעתי, 321 עי' קרופ [שם], עמ' הוצגה לעיל,ש
 , כפי שמופיע בכת"י לונדון למסכת שקליםר' יהודה בן לקישמוסר הרעיון הוא 

שמדובר בגרסה הקשה  משוםוזאת  ,לשקלים רפורטכת"י אובתוספתא  בירושלמי
)Lectio Difficilior;( מוכר פחות מן  ות, ובשל היותומדובר בתנא ששמו לא נזכר רב

ר' שמעון בן  לשמות מוכרים יותר:האחרים ייתכן שנשתבש שמו בשרשרת המסירה 
אם כך, גם מכאן יוצא שהמסורת היא תנאית. על  לקיש ור' יהודה בר אלעאי.

, עמ' (שם) עסיסמורכבות הנוסח של מסכת שקלים המופיע בירושלמי ובבבלי עי' 
  י קצוף על ליבון משותף של הדברים.תודה לד"ר בינ .141-156

   רש"י על אתר: "שבולטין מתחת חלוקה".כלשון  25
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 לפנינו מוטיב ויזואלי בעל משמעות ארוטית המצוי בבית המקדש, בקודש

 –מקורות תנאיים מובהקים  ידי- שנמסר כבר בימי התנאים, עלהקודשים, 

למודיות כמובאה ונשמר במסורות ת –התוספתא וברייתא דמלאכת המשכן 

  26תנאית.

  

        חשיפת הכרוביםחשיפת הכרוביםחשיפת הכרוביםחשיפת הכרובים ....1.21.21.21.2

רעיון הסמליות המינית בקודש הקודשים, המופיע כבר בתקופת התנאים, 

ידי סמל מיני נוסף המצוי -מורחב ומפותח בסוגיה זו בבבלי במסכת יומא, על

וכך ממשיך הבבלי ומביא  27הכרובים המעורים. –אף הוא בקודש הקודשים 

אמורא בן הדור  עדותו של את כדדי אישה של הבדים סוגיהמיד בהמשך ל

בקודש  הכרובים המעוריםהמתאר את חשיפתם של רב קטינא  השני

  הקודשים לעיני העם:

 28אמר רב קטינא: בשעה שהיו ישראל עולין לרגל, מגללין

                                                

 , המתייחס אף הוא לתיאור הבדים61, הע' 255), עמ' 33עי' פראד (להלן, הע'  26
 כתיאור ארוטי. 

"העראה" בלשון המשנה  .יט-חעל המילה "העראה" במובנה המיני עי' ויקרא כ, י 27
ו, א; בבלי סוטה ד היא תחילת החדרת איבר המין במעשה המיני. עי' משנה יבמות 

עי' ענת שרבט,  "העראה" עוד בענייןסנהדרין עג ע"ב;  בבלי ;שם כו ע"ב ע"א;
עבודת גמר במחלקה לתלמוד, , הומוסקסואליות במקורות התלמודיים

 מלוןיהודה, -; אליעזר בן14, הע' 53 "א, עמ'אילן, רמת גן תשס-אוניברסיטת בר
לסוגיתנו רש"י . עי' 1145, ירושלים: מקור, תש"מ, עמ' , כרך שניהלשון העברית

מדובקין זה בזה, ואחוזין : "המפרש את המגע כעדין יותר בבלי יומא נד ע"א,
אמנם יש מגע, אך לא רש"י  לפי". החובק את הנקבהומחבקין זה את זה, כזכר 

 . בהמשך,האינטימיות כשלעצמה מדגיש אפוא אתרש"י  במגע מיני מלא. מדובר
התלמוד מספר שהכרובים היו מצוירים על קירות הבית וגם חקוקים על ידיות 
המכונה שנשאה את הכיור "כמער איש וליות" (מל"א ז, כט) ומסביר התלמוד את 

בדרכו ומפרש גם כאן רש"י ממשיך ". שלו בלוייה המעורה כאיש"הביטוי בדימוי 
מנסח למרות שרש"י  ."זרועותיו בין באשתו וחבוק הנדבקהמונח "מעורה": " את

מסכת אדמיאל קוסמן, בעידון את הדברים גם לפיו מדובר בחיבוק של תשוקה. עי' 
 ,2007, ירושלים: כתר, מה, אהבה, נאמנות, תשוקה, יופי, מין, קדושהכנשים: חו

כא, -), מילואים לפרשת תרומה, עמ' כ31הע'  דברי כשר (להלן,ל . אך הש'152עמ' 
שם מפרש כשר את עניין  תחת הכותרת "צורת הכרובים בקדשי הקדשים".

ההעראה כהרכבה וטוען שהכרובים צורתם היתה כצורות חיות ואדם. הוא מסביר 
כרך כ, תשכ"א, גם שהמעשה של הכרובים אינו סותר את חוקי הצניעות. במהדורת 

העראה של הכרובים , הוא מסביר בעקבות פירושו של המאירי, שעמ' לח, אות קלה*
, זכר ונקבה" אינה אלא משלכִחבת לשון התלמוד "היא חיבור הכנפיים ביניהם, וש

  כיוון שציורי הכרובים לא היו בדמות זכר ונקבה. 
בהקשר זה יש לין". "מג –בכת"י לונדון (הספרייה הבריטית) ובכת"י אוקספורד 28

 ַהָּפֹרֶכת ֶאת ַוַּיַעׂשהפרוכת: " במקדש שלמה היו כרובים מצוירים גם עללציין ש
" (דהי"ב ג, יד), ועי' משה דוד קאסוטו ְּכרּוִבים ָעָליו ַוַּיַעל ּובּוץ ְוַכְרִמיל ְוַאְרָּגָמן ְּתֵכֶלת
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להם את הפרוכת, ומראין להם את הכרובים שהיו 

לפני המקום זה בזה, ואומרים להן: ראו חבתכם  29מעורים

   ת זכר ונקבה.כחב

  שם

תיאור ציורי את העם בתיאר רב קטינא  ,כמאתיים שנה לאחר חורבן בית שני

הבדים  שנראיםלא זו בלבד . לפי הסוגיה, בימי הרגל בירושלים הנקבץ

 שגוללים, אלא כדדי אישה הבולטים בפרוכת המסתירה את קודש הקודשים

"מעורים זה בזה"  ולעיניו נגלים הכרובים שבדביר 30את הפרוכת, בפני העם

הכרובים שנראו לעיני העם כולו היו בדמות זוג השרוי במגע  31,כזכר ונקבה

  32גופני אינטימי.

                                                                                                          

ד: תשכ"ג, טור , כרך אנציקלופדיה מקראיתוריצ'ארד ד' ברנט, "כרוב, כרובים", 
  כך שמסורת כתבי היד הללו נראית הגיונית.. 239

 "שהיו מעוררין זה בזה".  – 95בכת"י מינכן  29

כל פרוכת בבית המקדש, שהרי היה קיר שהפריד בין ההי היתהלשאלה אם  30
 .142עמ' . ועי' הדיון המצוטט מהבבלי (שם) להלן, לדביר, עי' פירוש רש"י על אתר

אנציקלופדיה וכן עי' במקבילה בבבלי כתובות קו ע"א; ועי' מנחם הרן, "מסך", 
  .37, הע' 152), עמ' 27; קוסמן (לעיל, הע' 163-164, כרך ה: תשל"ח, טורים מקראית

 ריםמתוא ,ע"א ,נט בזוהר, ח"ג: במקורות נוספים צורתם של הכרוביםלשאלת  31
יהודה ליבס, "המשיח של עי' ו הכרובים כזכר ונקבה, בעקבות המובא בבבלי,

האקדמיה הלאומית הישראלית  , ירושלים:הרעיון המשיחי בישראלהזוהר", 
ובים היו הכר . לפי מסורת אחרת בבבלי273, הע' 164- 163למדעים, תשמ"ב, עמ' 

, תורה שלמהמנדל כשר,  ב). ור' מנחםע" ע"ב; חגיגה יג דומים לתינוקות (סוכה ה
את השיטות  המסכםלו, -ירושלים: מכון תורה שלמה, תשכ"א, עמ' להכרך כ, 

כד, -ועי' כשר, שם, כרכים כא השונות הנוגעות לשאלה כיצד נראו הכרובים.
העשרים ושנים), ירושלים: בית תורה  הכרך בסוףמילואים לפרשת תרומה (מופיע 

שהכרובים היו  הנוקטות בעמדההשיטות  כ, המביא את-שלמה, תשנ"ב, עמ' יז
אבן עזרא לבראשית ג, כא (שיטתו של , וסיבותיהן; אך הש' ילד וילדה -כילדים 

 ברם,שני נערים (היתה בדמות הכרובים  צורת לדבריו הראב"ע בשם יש אומרים),
  שהוצבו בגן עדן). היא לכרוביםהתייחסותו 

 ,במגע פיזי של חיבוק מצויים היו , לפי מסורת זו,המעיד שהכרובים מקור אחר 32
אף הוא בבבלי במסכת בבא בתרא צט ע"א. לפי שמו של מוסר המסורת, רב אשי, 

סוגיה זו עוסקת בהכנסתם של הכרובים  מדובר בעדות מאוחרת לזו של רב קטינא.
מדיו של המקום היו יאל תוך קודש הקודשים, כנראה בבית המקדש הראשון. מ

העצום של הכרובים שעשה שלמה המלך. בסוגיה זו מנסים צרים מלהכיל את גודלם 
הקודשים. קודש  יצד עמדו הכרובים והצליחו להיכנס לתוךכ להסבירהאמוראים 

רב אשי סבור שהכרובים היו משולבים זה בזה, ומשום כך היה אפשר להכניסם אל 
ושמא היו [=! משלחפי הוו שלחופי ודלמא: אשי רב לה מתקיףהמקום הצר: "

לפי כמה מן הנוסחאות, אף ברור שהיה ביניהם מגע פיזי של  ]".זה בזה ביםמשול
ובכת"י פריס  Escorial G-I-3: בכת"י לבבא בתרא באשר לשינויי גרסאות חיבוק.

 – 115נוספה לאחר התיבה "משלחפי" התיבה "ידיהו"; בכת"י וטיקן  ,1337
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מיוחד, שכן בדרך כלל  מאורע היתההפרוכת בפני העדה ברגלים  גלילת

להיכנס לקודש הקודשים מלבד הכוהן הגדול, שאף הוא  אין איש מורשה

גם במשכן לא הורשה  33הכיפורים.ביום  –אינו נכנס אלא פעם אחת בשנה 

הציטוט  34לראות את הכרובים בקודש הקודשים. , ואפילו לא הלוויים,העם

מחזה  ,לפי המסורת התלמודית ,היה דופן-יוצאשלהלן ממחיש כמה 

   . כך ממשיכה הסוגיה:הקודשיםהכרובים בקודש 

" הקדש את כבלע לראות יבאו ולא": חסדא רב מתיב

 הכנסת בשעת 36:רב אמר יהודה רב ואמר 35,, כ)ד במדבר(

 זמן כל, לכלה משל: נחמן רב אמר .שלהם קלנרֵּת  כלים

 חמיה לבית שבאתה כיון, מבעלה צנועה - אביה בבית שהיא

  . מבעלה צנועה אינה -

  שם

 שממנו מקשהפסוק ל , גדול אמוראי בבל בדור הראשון,לפי פרשנותו של רב

 קיפול המשכן לא אפשרו שעתב אמורא בבלי בן הדור השני, רב חסדא,

                                                                                                          

עולה שידיהם היו  ואל "איהו". מתוספות –נוספה התיבה  95"ידיהן"; בכת"י מינכן 
בים היו משולבים זה בגופו של זה. ייתכן שמכאן הגיעו המאירי משולבות, או שהכרו

  ), למסקנה שהכרובים היו מחוברים זה לזה בכנפיהם.27ובעקבותיו כשר (לעיל, הע' 

 .ב ,טז ויקרא ראשיתו במשכן עי' ,איסור הכניסה לבית קודש הקודשים בכל עת 33
 על כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים בלבד ניתן ללמוד מן

 Steven D. Fraade, “The Temple as a Marker ofועי'  .י ,שמות להפסוק ב

Jewish Identity Before and After 70 CE: The Role of the Holy Vessels in 

Rabbinic Memory and Imagination”, In: Lee I. Levine and Daniel R. 

Schwartz (ed.), Jewish Identities in Antiquity, Tübingen: Mohr Siebeck, 

2009, pp. 237-246 המתאר שהאיסור להיכנס לקודש הקודשים ולראות את ,
  הכלים בתוכו היה ידוע לא רק ליהודים אלא אף לנוכרים בסביבתם.

 , אינו מקבל את ההשערה המצויה במחקר255-265), עמ' 33פראד (לעיל, הע'  34
שהיתה מגמה לדירוג הקדושה, ולכן העם מורשה היה לצפות בכלי המקדש שהיו 

, 247בדרך כלל מצויים בקודש הקודשים. על מושג "דירוג הקדושה" עי' שם, עמ' 
  .29הע' 

 ".ָוֵמתּו - ַהֹּקֶדׁש ֶאת ְּכַבַּלע תִלְראוֹ  ָיֹבאּו ְוא"  35
מוסרי  הגרסא המצוטטת היא על פי הדפוסים. ובאשר לחילופי גרסאות בדבר 36

 New York – JTS Rab. 218, בכת"י 6, בכת"י מינכן 5508המסורת: בכת"י לונדון 

(EMC 270) ובדפוס הספרדי לא נזכר שמו של רב אלא של 23, בכת"י אוקספורד ,
הדברים לא נאמרים כלל משם רב יהודה או רב  95לבדו; בכת"י מינכן רב יהודה 

 New York – JTS Rab. 1623\2אלא נראים המשך הדברים של רב חסדא; בכת"י 

(EMC 271) –  לא משמו של רב. - "תרגמה רב יהודה..." וגם כאן   
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זאת  לראות את הכרובים. נושאי הארון במדבר ללוויים אפילו הכוהנים

 הסברו בניגוד למצב שתואר קודם, של העם הצופה בכרובים בבית המקדש.

של איש  המשתמש במשל , אף הוא מן הדור השני לאמוראי בבל,של רב נחמן

אה בין יחסי העם יוצר השוולפני נישואיהם ולאחר נישואיהם,  אישהו

   37ואלוהיו לבין היחס שבין איש לאשתו.

 מינית שוררת צניעות שנישא הזוג, כשהכלה עדיין בבית הוריה,לפני 

משהותרו יחסי המין, גם הצניעות מתפוגגת.  -  ם. אחרי הנישואיםביניה

לפי רב  שמתאר רב קטינא. הכרוביםהמראה האינטימי של הנמשל הוא 

משולה  דברִמ ל רב, התקופה שבה בני ישראל שהו בנחמן, בהמשך לפירושו ש

שבה הכלה "צנועה  שלפני החתונה, התקופה ",אביה בבית שהיא זמןל"

אפילו מעיניהם של הלוויים  תמיד מוצנעיםהכרובים היו ולכן  - מבעלה" 

-המקדש בארץ-הנושאים אותם. לעומת זאת, התקופה שלאחר בניית בית

 , ולכן היו גוללים אז את הפרוכתמשולה לזמן שאחרי החתונה ישראל

. גילוי זה של הכרובים החבוקים באינטימיות עם כולול ומגלים את הכרובים

זוגית בעלת אלמנטים מיניים יכול להיעשות, לפי תפיסת האגדה כאן, רק 

זאת  38ישראל.- בעת האיחוד המאפשר אינטימיות בין העם לאלוהיו בארץ

שרה את גילויים של הכרובים לעם אומרת, ההתאחדות של העם ִעם האל אפ

אינטימיות זו היתה בזמן הבית  39וחזרה ויצרה אינטימיות בינו לבין העם.

                                                

י סמלבהקשר מיני ( אישהיכול להיות גם כינוי ל "כלילפי יעקב נאכט הכותב ש" 37
אביב: ועד - , תלאשה: במקורותינו העתיקים, בספרותנו החדשה וספרות העמים

קלו), אפשר שכבר - עמ' קלה ,"כלי" :בערך תלמידיו וחניכיו של המחבר, תשי"ט,
בדבריו של רב חבויות התייחסויות מיניות. ומכאן אולי ניתן לומר שעורך הסוגיה 

הוא ראה קשר אסוציאטיבי מיני קושר בין דבריו של רב לדברי רב נחמן כיון שגם 
המובאים בסיפור, וכן עי'  זה. ועי' למשל, בבלי ב"מ פד ע"ב, ובדימויים המיניים

הגוף דניאל אברמס, ; ועי' על הקשר בין מין ל"כלי" , המעידבבלי סנהדרין כב ע"ב
, האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות

  , הרואה גם הוא בדבריו של רב דימוי ארוטי.56-57, עמ' מאגנס, תשס"הירושלים: 
 . וזאת בדומה לתפיסה של בובר באב הדיבר317), עמ' 19ועי' וולפיש (לעיל, הע'  38

אתה, איחוד המאפשר את גילוי האלוהות. עי' על כך בהרחבה בפרק המבוא, -אני
ישראל כמקום הגיאוגרפי המתאים ביותר -לעניין חשיבותה של ארץ .37-43' עמ

דב שורץ, "ארץ הממשות והדיאלוג: בתפיסתו של בובר עי'  לדיאלוג העם עם האל
מסורת לחידוש:  בין יחיא (עורך),-אליעזר דון בובר כפרשן של ספר הכוזרי", בתוך:

גן: - רמת , ספר זיכרון ליהושע קניאל,מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל
בין עם לארצו: עיקרי . ועי' מרטין בובר, 61- 49אילן, תשס"ה, עמ' -אוניברסיטת בר

  אביב: שוקן, תש"ה.-תל-, ירושליםתולדותיו של רעיון

  .255), עמ' 33 עם ישראל לבדו. עי' פראד (לעיל, הע' 39
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 40בעלת עוצמה חזקה, והיא מתוארת כאן כאינטימיות ארוטית שבין בני זוג.

חוויה אינטימית עוצמתית זו והתחושות החזקות המתלוות אליה הם חלק 

אדמיאל קוסמן מוסיף לכך  41קדושה,מן התיאור שמתאר רודולף אוטו את ה

את השפעת המימד הגופני, ומדגיש כי במימד הארצי כשקיימת בו 

   42אינטימיות דיאלוגית שורה הקדושה לפי תפיסתם של החכמים.

איזה בית מקדש הדברים בהבבלי מנסה לברר בהמשך הסוגיה ביומא, 

ה , וגם כאן מופיעה תמונה זו של הכרובים השרויים בתנוחאמורים

  :אינטימית

 מי -  ראשון במקדש [=אם נאמר] נימא אי ?עסקינן במאי

 ],פרוכת? (הרי כותל הפריד) שם היתה[=האם  ?פרוכת הואי

 במקדש מדובראלא [= ?כרובים הוו מי -  שני במקדש אלא

  43], האם היו שם כרובים?שני

התכוון אפוא מה לְ ? [=פרוכת ומאי .ראשון במקדש לעולם

[=הוא  דבבי פרוכת - ?]ר פרוכתרב קטינא כאשר הזכי

: רב אמר זירא רבי דאמר. התכוון לפרוכות של הפתחים]

, שערים שבעה כנגד שבעה, במקדש היו פרוכות עשר שלשה

, אולם של לפתחו ואחת היכל של לפתחו אחת - שתים

  .בעליה כנגדן ושתים, בדביר שתים

 וכרובים .שני במקדש לעולם: אמר יעקב בר אחא רב

. ](על הכתלים) היתהוצורת הכרובים [= קיימי ווה דצורתא

 , כט)ו א מלכים(" קלע מסב הבית קירות כל ואת" :דכתיב

                                                

  .erotic sancta, מכנה זאת 255), עמ' 33פראד (לעיל, הע'  40

. אוטו מדבר על היצר 58- 56, עמ' 1999כרמל, , ירושלים: הקדושהרודולף אוטו,  41
- להשתלבות המומנטים הרציונליים והלא המיני הנשזר לתוך רגש החיבה כדוגמא

 .17- 16רציונליים של הרגש הרליגיוזי, עי'לעיל, בפרק המבוא, עמ' 

 ואילך. 147עמ'  ,)27(לעיל, הע'  קוסמן 42

- אך בבית שני "קודש ,אשוןהכרובים היו קיימים בפועל בבית רלפי הרן וייבין  43
). 359], טור 1הע' הקדשים היה ריק, בלא ארון וכרובים" (הרן וייבין [לעיל, 

[=כל  ְוֵאת ָּכל ִקירֹות ַהַּבִיתהכרובים היו מצוירים על הקירות (מלכים א ו, כט: "
ִּפּתּוֵחי  ביר מה היו הציורים:][=צייר. ומס ָקַלע [=סביב] ֵמַסב קירות העץ הפנימיים]

[=בקודש  ִמִּלְפִנים [=פרחים] ּוְפטּוֵרי ִצִּצים [=דקלים] ְוִתֹמֹרת ְּכרּוִביםִמְקְלעֹות 
), מילואים לפרשת תרומה, 31"); עי' כשר (לעיל, הע' [=ובהיכל] ְוַלִחיצֹון הקודשים]

  .152- 151), עמ' 27עמ' יז. קוסמן (לעיל, הע' 
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 "המחקה על מישר זהב וצפה ציצים ופטרי ותמרת כרובים"

 מאי. , לו)ז א מלכים(" וליות איש כמער" :וכתיב ,(שם, לה)

] ?'וליות איש כמערפירוש הביטוי 'מה [=? וליות איש כמער

  . שלו בלוייה המעורה כאיש :שילא רב בר רבה אמר

  שם

השאלה הנשאלת, באיזה בית מקדש מדובר, היא במקומה. תיאורו של רב 

קטינא לא מתאים לאף אחת מתקופות המקדש, שהרי בבית המקדש 

הראשון לא היתה פרוכת, היה כותל שהפריד בין הדביר להיכל, ובבית 

טוען שמראה הכרובים מי שו של לשיטתהמקדש השני כלל לא היו כרובים. 

בפרוכות מדובר ש המעורים היה בבית המקדש הראשון, הפתרון שניתן הוא

של הפתחים. רב אחא בר יעקב מציע שמדובר בבית המקדש השני, שבו 

הכרובים היו מצוירים על הקירות. יש לציין שרב אחא בר יעקב המתאר את 

אר את הכרובים, הכרובים מבסס את דבריו על הפסוק ממלכים המת

המצופים זהב, מפותחים ומשוקעים בקירות בית המקדש "כמער איש 

המפרש ביטוי זה, לענייננו חשובה פרשנותו של רבה בר רב שילא  44וליות".

 לזוהדומה  מסורת פרשנית –שהכרובים היו "כאיש המעורה בלוייה שלו" 

ו את בתיאור דור השני לאמוראי בבלכבר ב רב קטינא ידי-שניתנה על

   .הכרובים כמעורים

נראה שרבה בר רב שילא מסיק שהצורה שבה הוצגו הכרובים על קירות 

כך לדעת גודינף,  הבית, היתה גם הצורה שבה הם הופיעו בקודש הקודשים.

דברי רבה בר רב שילא עומדים לפי שתי השיטות: בין שמדובר בבית ראשון 

לפי סוגיה זו  היתה, צורתם –אם ציור בין שמדובר בבית שני; אם פסל 

   45רב קטינא. םכפי שתיאר כאיש המעורה בלוויה שלו, ממש ,בתלמוד הבבלי

המשכה של הסוגיה אף הוא דן בכרובים המעורים, הפעם מנקודת מבטם 

של הגויים. זוהי למעשה נקודת מבטם של חכמים באשר לתפיסת הגויים את 

   הדברים:

ראו כרובים  אמר ריש לקיש: בשעה שנכנסו נכרים להיכל,

                                                

הביטוי "כמער איש וליות" לקוח מתיאור המכונות אשר גם  עי' במלכים א פרק ז. 44
  .151-152), עמ' 27עליהם היו דמויות כרובים חקוקות. קוסמן (לעיל, הע' 

45 Erwin R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, 

Vol. 4, New York: Pantheon Books, 1954, p. 132.  
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 48הללו, 47ישראל 46המעורין זה בזה, הוציאון לשוק ואמרו:

הללו? מיד  49שברכתן ברכה וקללתן קללה, יעסקו בדברים

(איכה הזילום, שנאמר: "כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה" 

  .א, ח)

  50, ע"בשם

 כאן מתוארים הכרובים שמצאו הגויים בקודש הקודשים, כשהחריבו את

שתופסים את היהודים כקדושים וכקרובים לאל  ,הנוכריםהמקדש. 

לגלות שבמקום הקדוש  , מופתעים"ברכתם ברכה וקללתם קללה"ש

לא  הם בעיניהם. ליהודים, מצוי פסל בעל ֶהקשרים מיניים בוטים וזולים

זכר ונקבה פסלים בדמות  שבמקום הקדוש מכול ליהודים יתגלושיוו בנפשם 

 בשמו של ריש לקיש, כפי שהוא מצוטט. מן הנמסר בתנוחה צנועההמצויים 

                                                

 .New York – JTS Rab. 1623 (EMC 271) ,New York – JTS Rabבכת"י  46

218 (EMC 270) , אמרו".  –אלא כתוב  ואיןהתיבות "הוציאון לשוק", חסרות"
 בתיאור שכזה ,וקהכרובים לשאת הוציאו לפי גרסאות אלו, המובן הוא שלא 

  הצגת הדברים.שבמעט הדרמטיות  ופוחתת ,מוחלש מעט הרעיון המופיע כאן

 ,New Yorkהיד: בכת"י -שחדר לכמה מכתבישינוי מאוחר  בקשר לכךלציין  יש 47

JTS, Rab. 1623 ,New York – JTS Rab. 218 (EMC 279) –  ;"יהודיים"
  "יהודים". – 6בכת"י מינכן 

נוספו  ,New York – JTS Rab. 1623\2 (EMC 271)ובכת"י , 6בכת"י מינכן  48
 "שאומרין עליהן". –התיבות 

 New York – JTS Rab. 218כת"י בבטלין"; בדברים " מופיע: 6בכת"י מינכן  49

(EMC 279) – " בטילים".בדברים  
פסיקתא  );8: פתיחתא דאיכה רבה ט (בובר, עמ' ישראליות-עי' מקבילות ארץ 50

בבלי למקורות ). ההבדל בין המקור ה301 עמ' "אנכי" (מנדלבוים,דרב כהנא יט 
התייחסות לפן המיני שאותו מציין רק המקור הבבלי. ישראליים הוא ב-הארץ

שהגויים בזו ליהודים על שמצאו אצלם רק ישראליים מציינים -המקורות הארץ
 אומצ כך שהגויים בוז על מפגיןהבבלי בקודש הקודשים פסלים, ואילו המקור 

יש כאן תופעה מעניינת  ("כרובים המעורין זה בזה").סמל מיני  בקודש הקודשים
ישראל לא ניכר קו מחשבה זה אבל אמוראי בבל מייחסים אותו דווקא -שבארץ

- ישראל. אפשר שההסבר לדבר נעוץ בכך שהמקור היה באמת ארץ-לחכמי ארץ
- שם חכמי ארץ-עלישראלי ובבבל הוסיפו לו את הגוון המיני, והמסורת נשארה 

ישראל כאילו הם אמרו את זה כך במקור. מצד שני (שיקול אחר) הוא שהסמלים 
ישראל. ועי' הדיון בהנחתו של קלמין -המיניים מופיעים כבר בספרות התנאית בארץ

), מילואים לפרשת 31כשר (לעיל, הע' ועי' . 155ידי שרמר להלן, בעמ' -ובשלילתה על
הגרסאות  תרומה, עמ' כ, הדן בעניין זה ומעדיף מבחינת המהימנות ההיסטורית את

   ישראליים.-המופיעות במקורות הארץ



  המקדש-סמלים מיניים בבית –פרק שני 

 146

ים וקודש מיני סמלים בין שוב הקישור המובע בסוגיה כולה עולה 51בבבלי,

   52איכה.ידי ציטוט הפסוק מ-ֵהיבט הִזילות המינית מודגש על הקודשים.

מן העובדה שבימים הקדושים, ימי למדנו בחלקה הקודם של הסוגיה, 

שים, שהכרובים המעורים הם סמל לעם את קודש הקוד הרגִלים, היו מראים

חלק זה של הסוגיה, המובא בשם ריש  53ם העם.עִ  ליחס האינטימי של האל

לקיש, מלמד על ביקורת פנימית מודחקת של חז"ל על ה"אחר". חכמים 

סברו שהנוכרים מעריכים את ישראל ורואים בהם עם קדוש הקרוב לאל, כל 

ו הגויים את הכרובים עוד לא נגלו הכרובים המעורים בפניהם. משרא

את הסמל כביטוי לדבר נעלה וקדוש אלא ראו אותו  הבינוהמעורים, לא 

כסמל מיני זול. מכאן ניתן ללמוד, בדרך הפוכה, על תפיסתם של חכמים את 

סביבם, שאינו מכיל מיניות ואפילו לא כסמל  ערכיו של העולם הפגאני

ורת הכרובים בהקשרים של קדושה. בעיני החכמים הזילות איננה בצ

אל  ,קודש הקודשים מקומם השמור והצנוע, תוךהמעורים אלא בהוצאתם מ

זהו ההבדל בין ארוטיות שבקדושה לפורנוגרפיה זולה, וזהו הסוד  השוק.

בקודש סוד האינטימיות  – הבינו על פי תפיסת המדרששהפגאנים לא 

הנקשר לקודש  הקודשים, שהוא לפי דעת המדרש כאן סוד עבודת האל

  54.קודשיםה

אפוא, דרך מדרש אגדה זה, שתי תפיסות  מציג עורך הסוגיה בבבלי יומא

שונות באשר למיניות ולקדושה. את תפיסתם של הגויים אשר ראו לפי דעתו 

וכבלתי מתאימה כלל לקדושה. לעומתה , מיסֹודה כזולה וטמאהאת המיניות 

מלי הוא מציג את תפיסתה השונה של תורת ישראל, אשר הציבה את ס

                                                

שנים אחרי  200 -ברור שלא מדובר בעדות ראייה אלא בהעברה של מסורת כ 51
   חורבן בית שני.

י' עדין שטיינזלץ בפירושו לתלמוד המפרש שם שהגויים עוד פירושים ל'הזילום' ע 52
, כותב שנראה לו נכון 36, הע' 151), עמ' 27התיכו את הכרובים. קוסמן (לעיל, הע' 

יותר לפרש כאן שהכוונה היא שהרומאים ביזו והשפילו את היהודים בפומבי על 
מפנה למקבילה בפסיקתא דרב כהנא, יט, שמצאו פסלים אלו בקודש הקודשים, ו

פרי בספרו "עוד הציטוט שמביא בשם רבי צדוק הכהן מלובלין . ועי' 301עמ' 
נחשב זה ערוה ושיקוע תאוה, כי הם אינם יודעים שיש מציאות  : "דאצלם"צדיק

  קדושה בענין זה".

 , מדגיש בקשר לאותה סוגיה בבבלי יומא נד ע"א32, עמ' )99אידל (להלן, הע'  53
  מהותה של אהבת הזכר והנקבה היא מטאפורה לאהבה האלוהית".ש"

 , את האינטימיות של העם255-256), עמ' 33באופן דומה הבין פראד (לעיל, הע'  54
  ה"זר". ידי-עלים, המופרת עם ה' במחזה ארוטי זה של הכרוב
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קשר הדוק  וקשורהקדושה המיניות בתוך קודש הקודשים, ככזו הקרובה ל

   55עבודת האל.ל

רעיון זה של התפיסות ההפוכות באשר למיניות בהקשרים של קדושה 

ידי -כבר מוכר כאמור למן תקופת המקרא. התפיסה, המיוצגת כאן על

רא הגויים, שהקדושה אינה יכולה לכלול אלמנטים מיניים, מופיעה במק

-כתפיסה רווחת הרואה במיניות טמאה. לעומת זאת, התפיסה, המיוצגת על

ידי ישראל, אשר מקבלת את הכרובים המעורים בתוך קודש הקודשים 

כמקור השראה לאינטימיות קדושה עם ה', תפיסה זו רואה במיניות ערך 

חיובי שבתנאים הנכונים ראויה היא שתהיה מוצבת במקום הקדושה 

אמנם תפיסה בולטת פחות אך היא קיימת במקרא לפי  האלוהית. זוהי

  56קנוהל בצד זו הראשונה.

אפשר לסכם ולומר עד כה, שהסוגיה בבבלי יומא כורכת את הקדוש: 

קודש הקודשים, ימי הרגלים; עם הארוטי: דימוי שדיים נשיים והכרובים 

המעורים. הרי לנו סימן ברור לכך שבעולמם של החכמים כבר מן הדורות 

נאיים הנושא המיני איננו נתפס כנפרד מתחום הקדושה, אלא להיפך ניתן הת

  למצוא אותו שזור וקשור בה. 

  

  למשמעות הכרובים 1.2.1.

הדומים לזוג נשוי, מזכיר מסורת עתיקה  של הכרובים המעורים תיאור זה

  :מוכרת ומיוחסת בבבלי לתנא ר' עקיבאה

                                                

לדברי פטאי, המחזה המעורר של כרובים המעורים זה בזה והעדות בתוספתא  55
את קלות הראש שאירעה  סוכה נא ע"ב) המתארת (סוכה פ"ד, ה"א) ובתלמוד (בבלי

עשויים ללמד על התרת  ,בין הנשים לגברים בעזרה בבית המקדש בזמן העלייה לרגל
יטואלים מיניים מוכרים אשר נהגו אצל עמים עבריים רסן מיני, כפי שהיה בר

 Raphael Patai, The Hebrew Goddess, New York: Ktav(קדומים 

Publishing House, Inc., 1967, pp. 124-125 ועי' ביקורתו של מנחם הרן .(
), 14.04.95( הארץ"בעקבות הכרובים האבודים", מוסף  בכתבתו של אהוד עין גיל,

המבקש לסתור תפיסה זו שמציג פטאי בדבר ההוללות המינית שחלק  ,74-75עמ' 
מצביע על בעיה מתודולוגית  ממנה היה גילוי הפרוכת והכרובים המעורים. הרן

הנהגים המיניים שעליהם מדבר פטאי שייכים לזמן המקרא,  בדברי פטאי, שכן
יק מתקופה הפרוכת והכרובים שייך לימי בית שני, ואין ללמוד ולהסתיאור ואילו 

  אחת לאחרת.

במבוא לעבודה,  לעיל, לדיון המפורט והמורחב '; וכן עי131עמ' מעי' הדיון לעיל,  56
 .20-28עמ' 
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יהן, שכינה בינ - : איש ואשה, זכו [=רבי עקיבא] דריש ר"ע

  .אש אוכלתן -זכו  לא

  בבלי סוטה יז ע"א

יחדיו  זוכהבמצב אידיאלי מתארת זוג נשוי ש 57מרה זו בשמו של ר' עקיבאִא 

לעומת זאת, יגרום לנטישתה של השכינה  ,מצב הפוך 58שכינה.להצטרפות ה

   59.כזוג את חייהם השורפת""ולאש 

  יבא.כעת אסביר את הקשר שבין תיאור הכרובים לדברים של ר' עק  

  הקשר בין השכינה לכרובים עולה כבר מתיאור הכרובים המקראי:

ִמֵּבין ְׁשֵני ְוִדַּבְרִּתי ִאְּת ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת  ְונוַֹעְדִּתי ְל ָׁשם

ֲאֶׁשר ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְת ֶאל  ַהְּכֻרִבים

                                                

- ארץמדובר ברעיון קדום שמצויות לו מקבילות עם הבדלים מסוימים בספרות ה 57
ישראליות הדברים אינם מיוחסים לר' -יש להדגיש שבמסורות הארץ ישראלית.

אי איפשר לאיש בלא אשה ואי ; יא ע"ד: "אה" ,טפ"ירושלמי ברכות עקיבא. עי' 
 , טבראשית רבה פרשה ח"; איפשר לאשה בלא איש אי איפשר לשניהן בלא שכינה

לא איש בלא אשה : ")206ק, אלב-(תיאודור , ב; ושם, פרשה כב)63, אלבק-(תיאודור
, אגדות היהודיםלוי גינצבורג, "; ועי' שכינהולא אשה בלא איש ולא שניהם בלא 

 .48סוף הע'  ,184, עמ' כרך ראשון, רמת גן: מסדה, תשכ"ו

, גם דבריו של ר' עקיבא עוסקים שם בדומה לכרובים המעורים, לפי רש"י 58
איחוד מיני עי' עוסק ב של ר' עקיבא עוד על כך שמאמרובמיניותו של הזוג הנשוי. 

Moshe Idel, “Sexual Metaphors and Praxis in the Kabbalah”, In: David 

Kraemer (ed.), The Jewish Family: Metaphor and Memory, New York: 

Oxford University Press, 1989, p. 216, n. 24.   
אביב: שוקן, תשנ"ג, עמ' -ותל ים, ירושלקבלה: היבטים חדשיםעי' משה אידל,  59

. דליה חשן מסבירה שלאש תכונת דיבוק ותכונת זרות, ואלה התכונות המנחות 183
-סמל האש: כפי שהוא מופיע בפרשנות תלמודית (עי' אישהגם ביחסים בין איש ל

בור לשם קבלת תואר דוקטור יאילן, ח-, רמת גן: אוניברסיטת בראגדית
דבריו של אידל ל , בדומהטוענתו ממשיכה שן). ח137' לפילוסופיה, תשמ"ט, עמ

בצד התיאולוגי את  מציינים , שיחסים אלו של איש ואישה32), עמ' 99הע' (להלן, 
היחסים שבין אדם למקום. הביטוי לאהבה ולשלמות בין בני הזוג הוא הימצאות 

החיוביות של  תכונותהגם  שהן השמחה והאיחוד, שהיא מקורהשכינה ביניהם, 
ישה מן האיחוד גם הן הפער שנפער בין בני הזוג והפרלעומת זאת,  שן.האש לפי ח

(ויש להוסיף שהאש מסמלת כאן את אש התאווה הגופנית  השורפת -מתכונות האש 
 ברמהמעשה זיווג זה מייצג  כשהקשר שבין בני הזוג אינו בנוי על יסודות הקדושה).

הם על אותן  אףם את יחסיו של הקב"ה עם האדם המושתתים תיאולוגית גה
הגדרתו לדעתי יש להסבר זה קרבה רבה לתכונות של האש (השכינה או השריפה). 

. 154- 150לז, עי' ההסבר להלן עמ' - אתה ואני-לשני סוֶגי היחס האנושי: אנישל בובר 
ניכרת זרות. אפשר יהיה  –לז -אנידיבוק, וביחסים של כר רכיב הניאתה -אני בזיקת

לנסח זאת ברוח דבריו של בובר, שכאשר בני הזוג אינם מצויים בדיאלוג אמפתי של 
) דהיינו 58הקשבה "האש שורפת אותם" (ועי' רש"י לבבלי סוטה יז ע"א, להלן הע' 

בפרק המבוא, עמ'  לעיל, על בובר ושיטתו האל עוזבת אותם. ועי' בהרחבה ששכינת
37-43.  
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  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  60כב ,שמות כה

ו ה' מתואר כנמצא בין הכרובים. הכרובים המוצגים כזוג בפסוקים אל

בדבריו של רב קטינא, מוצבים בקודש הקודשים, ושכינה ביניהם, ובדומה 

   61לזה הזוג שזכה לשכינה בדבריו של ר' עקיבא.

אמרתו של ר' עקיבא מתארת שני מצבים של זוגיות. הבבלי בבבא בתרא 

  אף הוא מתאר שני מצבים של הכרובים:

 איש פניהם: אמר חד, אלעזר' ור יוחנן רבי? עומדין הן דכיצ

 אל איש פניהם ד"ולמ. לבית פניהם: אמר וחד, אחיו אל

 -  אקשי לא , יג)ג ב"דהי( !"לבית ופניהם": כתיב הא, אחיו

 שאין בזמן כאן, מקום של רצונו עושין שישראל בזמן כאן

  .מקום של רצונו עושין ישראל

  צט ע"א ב"בבבלי 

נלמד על שתי דעות באשר לעמידתם של הכרובים. דעה אחת  זה מקטע

טוענת  פניהם אחד כלפי השני, דעה שנייהעמדו כאשר שהכרובים  טוענת

התלמוד מתאר את מעשיהם של  62.הביתפניהם לקירות כש עמדו הכרוביםש

לאידך או  63,אהבתם הזוגיתמצבם של הכרובים: ישראל כמשפיעים על 

 ות השוררת בין הכרובים "פניהם איש אל אחיו"האינטימי 64.גיסא, הפרדתם

                                                

קב"ה כ"יושב . קיימים תיאורים מקבילים המתארים את הפט ,במדבר זועי'  60
" ְצָבאוֹת ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים ה'ת ֲארֹון ְּבִרית ַוִּיְׁשַלח ָהָעם ִׁשה ַוִּיְׂשאּו ִמָּׁשם אֵ " כרובים":

; תהלים פ, ב; תהלים צט, א; טז ,ישעיהו לז; ב ,שמואל ב וועי' ); ד ,שמואל א ד(
ַוָּיֹעף ַוֵּיֶדא ַעל  ַוִּיְרַּכב ַעל ְּכרּובכ"רוכב כרובים": " וכן מוצג הקב"ה דבה"י א יג, ו.

  , יא.תהלים יח"; ועי' ַּכְנֵפי רּוחַ 

על הקשר האפשרי בין  כבר רומזלתרומה, עמ' יח,  ), במילואים31כשר (לעיל, הע'  61
  הכרובים.האמור בעניין אמרה זו של ר' עקיבא לבין 

  לפי הסוגיה לא ניתן לקבוע איזו דעה משויכת לר' יוחנן, ואיזו לאלעזר בן פדת.  62

בזמן שישראל עושין רצונו של  –שו לתלמוד על אתר כותב: "כאן הרשב"ם בפירו 63
מקום, הם [=הכרובים] הופכים פניהם זה לזה, דוגמת חבת זכר ונקבה האוהבים זה 

 לזה, סימן שהקב"ה אוהב את ישראל".

שפיעים על ישראל כמ, טוען שתפיסה זו הרואה את 180עמ'  ),59אידל (לעיל, הע'  64
אשר שורשיה  ,איחודם או פירודם של הכרובים היא תפיסה קבלית תיאוסופית

, מפנה לספר 'מסורת 71, הע' 375אידל (שם), עמ' נראים כבר במקורות התלמודיים. 
  .תפיסהלביטוי ובו מופיע  המתייחס למאמר זה בתלמודהחכמה', ספר קבלי 
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א תוצאה של עשיית רצון האל, ואם אין רצון האל מתקיים, הרי "פניהם יה

  65והם נפרדים. –לבית" 

 אם נרשה לעצמנו בשלב זה של הדיון להציע ברוח הדברים שנאמרו לעיל,

שבעניין זה רואה האגדה את דמויות הכרובים כמייצגות אספקט של 

, הרי נוכל לומר שהְּפִנייה שלהם זה אל זה, פנים אל פנים, מסמלת הזוגיות

זאת, לעומת המצב שבו הכרובים עומדים ללא כל  66רצון הדדי לאינטימיות.

פניהם לבית. ההתייחסות החיובית של  -זיקה ביניהם כשפניהם איש מאחיו 

פניהם "איש אל אחיו" מקבילה אפוא למצב המתואר במאמר המיוחס לר' 

 ישראל שאין בזמן" –בא על הזוג שזכה; לעומת זאת "פניהם לבית" עקי

נראה לאור זאת כמקביל למצב של בני הזוג  –" מקום של רצונו עושין

  ממאמרו של ר' עקיבא ש"לא זכו". 

ניתן  כדי להבין לעומק את הקשר בין הכרובים לאמרתו של ר' עקיבא

אב  רטין מרדכי בובר.להיעזר לצורך הבהרת הדברים הללו במונחים שטבע מ

מפגש שכזה  67אתה" מתאר במשנתו מפגש ֵּכן ואמיתי בין שניים.-אני"הדיבר 

, כסובייקט ולא יהינו מפגש בו אדם פוגש את זולתו באופן אמפאט

מפגש בו ה"אני" פותח דלתו  68כאובייקט, ללא אינטרסים אגוצנטריים.

לא אף  נו מבטלאי מפגש כזה .ידי קבלתו-ל"אחר" והופך אותו ל"אתה" על

הבסיסית  השונותאף -על קשר מאֵחד, ביניהםאלא רוקם  ,אחד מן הצדדים

פתוחה  " הפנימיתהדלת"כשאפשר לנסח זאת באופן מטפורי:  69.של כל צד

, ביחד עם ה"אחר", רק אז, וקיימת נוכחות מלאה במפגש זה, ול"אחר"

                                                

בין האל לבני ישראל, ודוגמאות עוד על כך שתנוחת הכרובים משקפת את היחס  65
דומות לכך, כמו זו של ידיו של משה המשפיעות על המלחמה, עי' פטאי (לעיל, הע' 

  .207), עמ' 101

בקבלה התפתח דימוי זה ביתר שאת ומדובר שם גם על נשיקת השפתיים של  66
, הע' 49- 48(וכן שם עמ'  ואילך 53), מעמ' 37אברמס (לעיל, הע'  על כךהכרובים, עי' 

53.(  

זיקת ה"אתה" הוא הכינוי שבובר מעניק למצב שבו שניים נפגשים פגישת אמת  67
, ירושלים: מוסד בסוד שיחזה עם זה. עי' מרדכי מרטין בובר, "אני ואתה", בתוך: 

 .4ביאליק, תשכ"ד, עמ' 

יהדות: אל קוסמן, "הערות וביאורים ל'אני ואתה' של מרטין בובר", בתוך: אדמי 68
, באר שבע: הוצאת הספרים של סוגיות, קטעים, פנים, זהויות: ספר רבקה

  .511-524גוריון, תשס"ז, עמ' -אוניברסיטת בן
, ירושלים: מוסד הפילוספיה הדיאלוגית מקירקגור עד בוברשמואל הוגו ברגמן,  69

  : "בתוך החיבוק הזה נשארים השניים שניים".248, עמ' "גביאליק, תשל
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אחדות של המחברת את השניים ב" 70,שכינת האלנוכחת בעת המפגש 

שיכולה להסביר יפה את העומק  תפיסה בובריאנית זו נדמה 71.החיבוק"

  72התיאולוגי של הִאמרה המיוחסת לר' עקיבא:

רק אם שניים אומרים זה לזה 'אתה האיש' בכל נפשם 

  ומאודם, זוכים שתהא שכינת ההוויה שרויה ביניהם.

  14173שיח', עמ' -בובר, 'דו

אתה" -בובר במודל "אניהשיח האמפטי באופן העמוק שעליו מדבר - דו

דהיינו נוכחות, הנקשרת אצל השכינה ביניהם,  מאפשר אפוא את שריית

  על כך כותב בובר: 74חסד האל.בובר לאקט של 

                                                

אתה הוא זה שמאפשר את השראת שכינת האל, עי' בובר, -על כך שהמפגש של אני 70
 ; עי' עוד בהקדמה של ברגמן6), עמ' 67(לעיל, הע'  בסוד שיח"אני ואתה", בתוך: 

 ),27קוסמן (לעיל, הע' מה; -חית של מ. בובר" לבובר (שם), עמ' להשי-"החשיבה הדו
, האדם הדיאלוגי: תרומתו של מרטין בובר לפילוסופיה; דוד ברזילי, 232עמ' 

  .229- 228ירושלים: מאגנס ומכון ליאו בק, תש"ס, עמ' 

לומד זאת כנראה מתוך מאמרו של בובר "על , 255-256, עמ' )69ברגמן (לעיל, הע'  71
ברגמן  ,248. בעמ' 261- 237), עמ' 67(לעיל, הע'  בסוד שיחהמעשה החינוכי", בתוך: 

מסביר שהמילה חיבוק יכולה להתחלף אצל בובר גם עם המילה קורילאציה, או 
רש"י ו של פירושהאמור באת  לנוהגדרה זו של בובר מזכירה יף לכך כי אוסהקפה. 

ע"א). את  רש"י לבבלי יומא נד( "את הנקבה החובקכזכר לכרובים המעורים: "
אנושי" מגדיר בובר באותה שיחה: "כשקיימת שיחה בין שני בני אדם אין -ה"בין

אחד לחוד; אלא  אנו יכולים לתאר את מה שאירע כאן כאירוע שקרה בשניהם, בכל
אנושי הוא רוח אלוהים...". - יש כאן משהו נוסף... אין אני יודע אם אותו הבין

במפגש המיני הכן והאמיתי בין גבר לאישה  מופיעה נוכחות נוספת, רוח אלוהים. 
והמיניות מביאה לאותה הצטרפות של הבין אנושי בצורה הבסיסית ביותר, בצורה 

תקוה לשעה זו: סוגיות מענייני עי' מרטין בובר,  הלא מעובדת, בצורה הראשונית.
. על שיחה זו בין ברגמן 144- 143, עמ' 1992, תל אביב: עם עובד, הרוח והמציאות

המשכה של . 228-229), עמ' 70לבובר, ועל ה"בין אנושי" עי' עוד ברזילי (לעיל, הע' 
 נערך בין השנים ש"זכו" אקט של חיבור אלההרואה בזיווג התלמודית המסורת 

, אברמסהסבריו של מתאר את הכרובים ומבליט, לפי י בזוהר. הזוהר הקדושה מצו
. לרעיון כולו והתייחסות גם לסוגית את החוויה המינית הנשית, היא חוויית השכינה

  . 53-68עמ'  ,)37הכרובים מן הבבלי עי' אברמס (לעיל, הע' 
בובר לא הכיר היטב את ספרות חז"ל, ועל כן כנראה לא מופיעה בכתביו  72

  .1, הע' 231), עמ' 27התייחסות למאמר זה של ר' עקיבא. עי' קוסמן (לעיל, הע' 
  .141), עמ' 67(לעיל, הע'  בסוד שיחבובר,  73
. ובאשר לחסד האל עי' קוסמן (לעיל, הע' 233, 153), עמ' 27קוסמן (לעיל, הע' ' עי 74

  .519-524), עמ' 68
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מי שאוהב אשה עת שמנכח את חייה בחייו שלו, האתה 

  אורו.- שבעיניה פותח לפניו את הצפייה באתה הנצחי בקרן

  8175בובר, 'אני ואתה', עמ' 

ומתוך אהבת אישה אמיתית נפתח הצוהר  76" הוא האל,ה"אתה הנצחי

  לְצפייה בקרן אורו של האל.

  את אבות הדיבר מאפיין בובר:

לז"] הוא הדיוקן הרוחני - האחד [="אני" באב דיבר "אני

- הטבעית, השנייה [="אני" באב דיבר "אני ההתפרשותשל 

  הטבעית. ההתקשרותאתה"] היא הדיוקן הרוחני של 

  4877שם, עמ' 

שר אפוא להציע זאת כהבהרה מעמיקה בשפה ובניסוחים מודרניים אפ

: הביטוי "פניהם איש אל בבא בתראבקצרה בדיון התלמודי בבבלי  לאמור

מאפיין ִהתקשרּות; בעוד  -דהיינו שישראל עושים את רצונו של האל  –אחיו" 

לאור הבהרות אלו נוכל . שההתפרשות מבוטאת במטאפורה ש"פניהם לבית"

של  מסמלים מצב רוחניבמסכת יומא הכרובים המעורים ר שגם לומ

   78התקשרות כביטוי לקדושה.

אלמנט קדושה זה מופיע במטאפורה של השכינה השורה בין בני הזוג 

הניגוד המוזכר במאמרו, בין השכינה "האוהדת" אל באמרתו של ר' עקיבא. 

 :ים במפגש עם הקדושהאחר יםמעמד 79מול האש האוכלת מזכיר לאידל

                                                

  ).67(לעיל, הע'  בסוד שיחבובר,  75
 .181, הע' 41עי' לעיל, בפרק המבוא, עמ'  76

); ועי' בובר, "על המעשה 67(לעיל, הע'  בסוד שיחבובר, "אני ואתה" בתוך:  77
  .243החינוכי"  (שם), עמ' 

 המסתורין של הארץ: מיסטיקה וחסידות בהגותו שלעי' הערתו של ישראל קורן,  78
, ושם, 278, חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, תשס"ה, עמ' מרטין בובר

, לעניין "עירוי", שגם במשנתו של בובר מדובר ביחס ארוטי. בובר מתייחס 20הע' 
ל"עירוי" כמזיגה של האנושי והאלוהי, והפנייתו של קורן שם לבבלי יומא נד ע"א. 

זה של הכרובים המעורים זה בזה ושכינה ייתכן שניתן יהיה ללמוד מכך כי רעיון 
ביניהם המתארים את הזוג של ר' עקיבא עשויים ללמד באופן  דומה על מזיגה של 

  האנושי והאלוהי גם בתפיסת חז"ל.

  . 32), עמ' 99הע' אידל (לעיל,  79
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בכניסתו של משה למשכן, ה' מדבר אליו מבין הכרובים. זאת, בעוד שנדב 

  80ו באש, עם ִהּכנסם לקודש הקודשים.נאכל נשרפו,ואביהו 

מסכם את  81,ציטוט מן הכתוב באיגרת הקודש, המיוחסת בטעות לרמב"ן

  : הדברים

 שהיו בכרובים גדול סוד ... [נוסח אחר:הזה הגדול והסוד

 גנאי הדבר היה ואילו. ונקבה זכר מיוןדכ ,בזה זה ]מעורים

 הומצ היה לא[=ואילו היו הכרובים המעורים דבר גנאי] 

 טהורהו קדושה על מקום אותם םּוׂשלָ ם ולעשות עולםאדון 

 עמוק סוד על שהוא, המקומות [=קודש הקודשים] שבכל

 ראהת מכאן כי ,אדםל תגלהו ואל הזה הסוד ושמור. דומא

[=הכרובים המעורים הם דוגמא של  הראוי רּוּבִח  על סוד

.. ואם תבין סוד הכרובים והקול נשמע .חבור ראוי]

מביניהם, תדע מה שאמרו חז"ל בשעה שהאדם מתחבר עם 

אשתו בקדושה שכינה שרויה ביניהם, ובסוד איש ואשה 

  82שכינה מסתלקת מביניהם, אש אש. - י"ה, נתחממו 

  83אגרת הקודש, פרק ב 

                                                

, את הקשר שבין 285), עמ' 78(לעיל, הע'  קורן לכך, מסביר ובהתאמה גמורה 80
יכולה האש הקדמונית הארוטית " :אלמנט הארוס ותורתו הדיאלוגית של בובר

להתגלם גם במשחק הגופניות ועדיין ארוס אמתי היא, ויכולה היא להיות לאש זרה 
שיחי עי' - על הארוס הדו ."הנמצאת ברשות הפרט בלבד גם אם לא לבשה לבוש גופני

), עמ' 67(לעיל, הע'  בסוד שיחשיח" בתוך: -רחבה את תיאוריו של בובר ב"דובה
139-141.  

 ,235- 225, עמ' 1998, תל אביב: עם עובד, מחקרי קבלה (א)על כך עי' גרשם שלום,  81
ק ש"סגנון , ומסיהנ"ל עוסק בשאלה "האם חיבר הרמב"ן את ס' אגרת הקודש"

), וקובע 226הספר נמצא בנגוד גמור לסגנון הרמב"ן בספריו האמיתיים" (שם, עמ' 
; עי' עוד )231"ללא כל היסוס שבטעות נכללה אגרת הקודש בין ספרי הרמב"ן" (עמ' 

דליה חשן, "בינאריות לעומת חיצוניות ביחסי אישות בין איש לאשתו: גישת 
מביאה את דברי , ה83טו (תשס"ה), עמ'  עדמוראשונים ומקורותיהם התלמודיים, 

עצמו לעניין המשגל כ"דבר מרוחק ונמאס בתורה זולתי לקיום המין, ואשר הרמב"ן 
לא יולד ממנו הוא אסור, וכן אשר איננו טוב בקיום ולא יצלח בו תאסור אותו 
התורה", דברים אלו נשמעים כמסויגים מאוד כלפי יחסי אישות, ועדות תומכת 

וגע לטענה שאיגרת הקודש אינה מכתביו של הרמב"ן. עוד על איגרת נוספת בנ
  .134-142), עמ' 4הקודש והכתוב בה עי' ביאל (לעיל, הע' 

  .57ישראליות לדברי רבי עקיבא. עי' לעיל, הע' -כפי שמנוסח במקבילות הארץ 82
, מהדורת חיים דוב שעוועל, ירושלים: מוסד הרב קוק, כתבי רבינו משה בן נחמן 83

 תשכ"ד, עמ' שכד.
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לכרובים המעורים המתוארים בבבלי במסכת גם איגרת זו, המתייחסת 

יומא, ממשיכה את המסורת הרואה את מיניותם של הכרובים כבלתי נפרדת 

מתחום הקודש. האיגרת, בהמשכה, מתייחסת גם להשתלשלות של הסוגיה 

מזכירה את ההבדל בין תפיסת הגויים את המיניות בקודש היא  .ביומא

תחום הקודש, ומסבירה שהקודש הקודשים לתפיסת היהודים את המיניות ב

בין הכרובים המעורים  זו רואה קשר ברור איגרתאף הוא סוד הכרובים. 

שלצורך הבהרתו גייסנו את למאמרו של ר' עקיבא. הקישור שנעשה לעיל, 

 של בובר, מתחבר לרעיון העולה מאות שנים קודם משנתו הדיאלוגית

סוד  הואגרת הקודש, בעל אידברי . סוד הכרובים, לפי בספרות היהודית

  המובאת במסכת סוטה. של ר' עקיבא באמרתו הטמונים הדברים

  

  למקורה של הסוגיה 1.2.2.

שני ה סמל הכרובים המעורים בדור של מוצאוהאם ניתן לומר משהו על 

   ?לאמוראי בבל

רב  84רב קטינא, -מסורות המגיעות מישיבת סורא  בסוגיה ביומא מצינו

תיאורם של הכרובים בבבא בתרא, אשר  87.שילא רב בר רבהו 86רב 85חסדא,

היו מצויים במגע כלשהו, אף הוא מבית מדרשה של  88לפי שיטתו של רב אשי

ישיבת סורא. ישנן מסורות המגיעות לכאורה מבתי מדרש אחרים, אך 

                                                

 , עי'אמורא בבלי בדור השני. מחכמי ישיבת סורא, תלמידו של רב - רב קטינא  84
  .301), עמ' 89, הע' להלן; מרגליות (206-207עמ' ), 89, הע' להלןאלבק (

מגדולי אמוראי בבל בדור השני והשלישי. ראש  –לספה"נ)  309- 217רב חסדא ( 85
; 289-290עמ' ), 89, הע' להלןאלבק ( בת סורא, מוסר מאמרים משמו של רב, עי'ישי

  .148-152), עמ' 89הע' , להלןמרגליות (
נקרא כך על שום  גדול אמוראי בבל מן הדור הראשון. –רב (ר' אבא בר איבו)  86

, ייסד 219שהיה רבם של כל בני הגולה. הוא ישב בעיר כפרי הסמוכה לסורא. בשנת 
; 170-171עמ' ), 89את ישיבת סורא ונהיה לגדול אמוראי בבל, עי' אלבק (להלן, הע' 

 .302-306), עמ' 89מרגליות (להלן, הע' 

, ומכאן ברור תלמיד של רב חסדא י,אמורא בבלי בדור הרביע –רבה בר רב שילא  87
 הע', להלן; מרגליות (379עמ' ), 89, הע' להלןאלבק ( הקשר שלו לישיבת סורא, עי'

  . 314), עמ' 89

רב אשי נחשב לגדול אמוראי בבל בדור השישי, תלמידו בבלי בבא בתרא צט ע"א.  88
 שב בפום נהרא הסמוכה לישיבת סורא,המובהק של רב כהנא (מהדור החמישי), י

 עי'. 66-68), עמ' 89, הע' להלןגליות (; מר427-430עמ' ), 89, הע' להלןעי' אלבק (
 .32לעיל, הע' 



 המקדש-סמלים מיניים בבית –פרק שני 

 155

 בר אחא רבו 90רב נחמן 89,רב יהודה - למסורת ישיבת סורא לדובריהם זיקה

  91.יעקב

ישראליים: ריש - תיהם של אמוראים ארץועולים גם שמ ביומא בסוגיה זו

המיוחסים לרבי יוחנן אין מקבילות כלל, ודברי לדברים   92.ורבי יוחנן לקיש

ות, אך ללא ייחוס לשמו וללא ישראלי-ריש לקיש מופיעים במקבילות ארץ

  קשר למיניות.

ישראלי, אף אם היא -קלמין הניח ש"מימרה המיוחסת למשל לחכם ארץ

ישראלית, -ד ואין לה כל מקבילה בספרות הארץי בלבמצויה בתלמוד הבבל

שרמר  93",חשב מקור המלמד על עולמה של יהדות ארץ ישראלייכולה לה

ישראליים - פוסל הנחה זו של קלמין, וטוען שהמחקר מראה שמקורות ארץ

שהגיעו לתלמוד הבבלי השתנו עד לבלי הכר, ולכן, משום הספק, אין 

ישראלי בתלמוד -בשמו של חכם ארץאפשרות ללמוד מדברים המובאים 

 אישראלית כלשהי, ואף ייתכן שמימרה שכזו תיש- הבבלי על מציאות ארץ

שרעיון אם נקבל את עמדתו של שרמר נוכל להניח  94אופי בבלי גמור.

                                                

שמו המלא הוא רב יהודה בר יחזקאל. מגדולי אמוראי בבל בדור השני, מייסד  89
ישיבת פומבדיתא, אך ישב גם לפני רב הונא בישיבת סורא. רב יהודה היה תלמידם 

אביב: -, תלמבוא לתלמודיםעי' חנוך אלבק, להרחבה על רב יהודה רב ושמואל. של 
אנציקלופדיה לחכמי התלמוד מרדכי מרגליות (עורך), ; 201- 199עמ' דביר, תשכ"ט, 

  .164- 163אביב: יבנה וספרי חמד, תשנ"ח, עמ' - , תלוהגאונים
 דרשבנהרדעא. אמורא בבלי בדור השני והשלישי מן הישיבה  –רב נחמן בר יעקב  90

אלבק  , עי'לו קשר גם עם מסורות מישיבת סורא שהיה ומכאןהרבה בשם רב, 
  .268-269), עמ' 89הע' , לעיל; מרגליות (301- 298עמ' ), 89, הע' לעיל(

ל רב הונא (מסורא). אמורא בבלי בדור השלישי, תלמידו ש -רב אחא בר יעקב  91
; 276-277עמ' ), 89, הע' לעילאלבק ( , עי'לימד בפפוניא, הסמוכה לפומבדיתא

  .31- 30), עמ' 89הע' , לעילמרגליות (
ישראל לר' יוחנן בכלל ר' שמא יהודה פרידמן - על הנטייה לייחס שמועות מארץ 92
, ירושלים: האיגוד לפרשנות התלמוד, התלמוד הבבליחמש סוגיות מן עורך), (

פירוש מדעי לפרק שבועות שתים בתרא ; משה בנוביץ, 4, והע' 104תשס"ב, עמ' 
פילוסופיה, ניו יורק: בית המדרש לרבנים , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לבבליב

  .341באמריקה, תשנ"ג, עמ' 
של מאמר הסקירה קלמין המובא בריצ'רד דתו של הציטוט מתוך סיכום עמ 93

 The Sage in Jewish Society of Late: "על ספרו של קלמין עדיאל שרמר

Antiquity, Routledge, London-New York 1999," )232סה [תש"ס], עמ'  ציון .(
  , שם משוערים דברים דומים.50עי' הע' 

, לתימוכין לעמדתו של שרמר עי' הביבליוגרפיה 232), עמ' 93ל, הע' שרמר (לעי 94
  .9המובאת שם בהע' 
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ולשיטתו למרות שמצויים בסוגיה גם  מקורו בבלי, של הכרובים תיאולוגי זה

לסמוך על כך כדי לקבלן  ישראליים קשה יהיה- שמות של אמוראים ארץ

  ישראליות.-כמסורות ארץ

  

  לסיכום סוגית הכרובים 1.2.3.

סוגיה זו בבבלי יומא המצטטת את הרעיון התנאי של בדי הארון כדדי אישה 

מוסיפה ומתארת סמל מיני נוסף בבית קודש הקודשים והוא: הכרובים 

 המעורים. 

 נראה שמסורת זו של הכרובים המעורים מגיעה מבית מדרשם של

 אמוראי ישיבת סורא שבבבל, כבר מן הדור השני.

סות לכרובים הנמצאים במגע זה עם זה. יש התייח תראבבא בבבלי באף 

הקודשים - סוגיה זו מוסיפה נדבך נוסף, וטוענת שהכרובים ניצבו בקודש

כשישראל עושים את רצון האל פניהם איש אל אחיו  –בתנוחה מתחלפת 

 ר.פניהם לקי -וכשאינם עושים כן 

המיוחסת לר' עקיבא, אף היא מן הבבלי במסכת סוטה, מתייחסת  מרהִא 

 –לזוג הנשוי, ומזכירה את מצבם של הכרובים בבבלי יומא ובבלי בבא בתרא 

 אם הם זוכים בשכינת האל או לא.

רעיון אחרון זה המיוחס לר' עקיבא מופיע בצורתו זו רק בתלמוד אך יש 

ישראלית ללא ייחוס לרבי -נאית הארץלו אזכורים קדומים כבר בספרות הת

 עקיבא.

באמצעות המונחים המודרניים של הפילוסופיה הדיאלוגית של בובר, 

לז", הצעתי לומר שניתן -אתה" ו"אני-והחלוקה שחילק לאבות הדיבר "אני

להדק את הקשר שבין הִאמרה המיוחסת לר' עקיבא לבין שתי הסוגיות על 

קיימת קבלה אמיתית בין בני הזוג, האחד הכרובים בבבלי. לפי הנחה זו, כש

כלפי האחר, דהיינו ש"פניהם איש אל אחיו", שכינה שורה ביניהם 

הרי  -אתה". לעומת זאת כשהקשר אינו ֵּכן - ומתקיימת ביניהם זיקת "אני

שפניהם אל הקיר, כלומר, מתקיימים ביניהם יחסי ניכור, של אב הדיבר 

 ועל כן "אש שורפתם".  –לז" - "אני
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סמלים המיניים המצויים בתוך קודש הקודשים ובבית המקדש בכלל, ה

כשהמסר העולה  95עשויים לרמוז על הקשר שבין אינטימיות זוגית לקדושה;

ידי אמפתיה לזולת -מסוגית הכרובים הוא שאינטימיות הנוצרת על

  כסובייקט היא המכינה מקום לשריית שכינת האל בעת המפגש בין השניים.

  

        נוספותנוספותנוספותנוספות    תלמודיותתלמודיותתלמודיותתלמודיות    סוגיותסוגיותסוגיותסוגיותוווומושג ההפנמה מושג ההפנמה מושג ההפנמה מושג ההפנמה  ....1.31.31.31.3

ניתן למצוא במקורות מינית סמליות החיזוק לקשר שבין בית המקדש וה

נוספים שיוצגו להלן. אך בטרם נפנה למקורות אלו נדון בקצרה במושג 

). ויליאם ג'יימס עסק בדת מנקודת מבטם של internalizationהפנמה (

ערכים, העקרונות החיים הפנימיים, זאת אומרת הפנמת החיים הדתיים, ה

החיים הפנימיים של הדת כפי  96יום.-והתפיסות אל תוך פעולות חיי היום

ידי הפנמת הרעיון -שמופיעים בחלק זה של הפרק יבואו לידי ביטוי על

המקדש אל תוך עבודתו של הזוג בתוך הבית -הפולחני של עבודת האל בבית

   97ידו עם נישואיו.-הפרטי הנבנה על

  בריו של רבי יצחק:דכך ניתן להתרשם מ

 טעם ניטלה המקדש בית שחרב מיום: יצחק רבי דאמר

 ימתקו גנובים מים" :שנאמר, עבירה לעוברי וניתנה ביאה

  , יז).ט משלי(" ינעם סתרים ולחם

  א"ע עה סנהדרין בבלי

בדבריו של רבי יצחק מועבר המסר שחלק משמחת הקרבה לאל (לפחות אחת 

ש היה טעמה הטוב של הביאה, ומשחרב התוצאות המתלוות לה) בזמן המקד

                                                

 על המיניות כערך חיובי .79-81), עמ' 4); ביאל (לעיל, הע' 27קוסמן (לעיל, הע'  95
  .23-26בפרק המבוא, עמ'  לעיל, עי' כבר במקרא הקדושהלצד 

, ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ט, במיוחד לסוגיה החווייה הדתיתויליאם ג'יימס,  96
  .21-37עמ' 

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת רון מרגולין,  לדיון נרחב בעניין עי' 97
במיוחד עי'  .57-122, ירושלים: מאגנס, תשס"ה, עמ' הפנימיים בראשית החסידות

, העוסקים בהפנמה פולחנית, שם עוסק מרגולין גם בהפנמה קיצונית 62-71עמ' 
ף לדחות יותר מן המוכרת לנו מעולמם של חז"ל, הפנמה אנטינומית, כזו שיכולה א

ערכים מוצקים המצויים בבסיס עולמם של החכמים (למשל הפנמה של אכילה 
בימים טובים ובשבתות כמעשה קדוש המשקפת מגמת הפנמה הפוכה למגמה 

 סגפנית שהתפתחה באותה עת).  
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ביטוי  –הקשר בין טעמה הטוב של הביאה  98בית המקדש, ניטל טעמה.

כך בעיני - לבין בית המקדש חזק כל - המציג התייחסות חיובית ליחסי המין 

ניטלה מבני האדם  –הדרשן, עד שלפי דבריו כאשר בית המקדש חרב 

  האופציה של אפשרות ההנאה המינית.

ות שסקרנו עד כה הסקנו אפוא שהשקפתם של חז"ל היא מן המקור

שהכרובים הם מודל של זוגיות המייצג את המפגש שבו שורה שכינת האל. 

לשני הכרובים  וכן, שבני הזוג בביתם, בזוגיותם, דומים במצב האידיאלי

ייתכן שאפשר יהיה לפיכך  99שכינה שורה ביניהם.ש זכר ונקבה, ,שבמקדש

שכוונת אמירתו של ר'  הראות של תהליכי ההפנמהלהסביר מתוך נקודת 

המפגש בתא  בשלמותיצחק היא שחורבן בית המקדש משקף גם את הפגיעה 

  הזוגי. 

כאשר מגיעים הדברים לידי פירוד התא הזוגי, אף כך גם במקרה ההפוך, 

על המקרה חיי המשפחה לחורבן בית המקדש. אז מקשרים חז"ל את חורבן 

  :מודשל גירושים נאמר בתל

 מזבח אפילו - ראשונה אשתו המגרש כל: אלעזר' ר אמר...

  .דמעות עליו מוריד

  100ב"ע צ גיטין בבלי

ר' אלעזר, מוסר המסורת, הוא מתלמידי ר' יוחנן. אף ר' יוחנן עצמו משווה 

  101לחורבן בית המקדש: - מותה של האישה על האיש  -את חורבן הבית הזוגי 

                                                

תבנית הביטוי "מיום שחרב בית המקדש" מופיעה בספרות חז"ל כבר מן  98
במקורות ט, יב; תוספתא סוטה ט, ב.  למשל: משנה סוטההתנאיים.  המקורות

השונים מופיעות רשימות של דברים שהשתנו בעולם מאז החורבן. אחת מן 
שטעמה של ביאה ניטל מאז החורבן רבי יצחק. הבחירה לציין  היא בשםהרשימות 

מאותה מגמה חיובית של המיניות בהקשרים של קדושה בספרות  נובעת כמדומה
אלימלך אורבך, "אסקיזיס ויסורים בתורת חז"ל", והשו' לדברי אפרים . חז"ל

, ירושלים: החברה יובל ליצחק בער- ספרבתוך: ש. אטינגר ואחרים (עורכים), 
  .54-55ההיסטורית הישראלית, תשכ"א, עמ' 

), עמ' 1992(קיץ  42 זמניםמשה אידל, "דימויים ומעשים מיניים בקבלה", ועי'  99
  ,העוסק בהפנמה.57-122), עמ' 97; עי' מרגולין (לעיל, הע' 32-33
 במקבילה: בבלי סנהדרין כב ע"א.כן ו 100

אדם ואדמה: מחקר במנהגים, אמונות ואגדות אצל ישראל רפאל פטאי, והש'  101
, כרך שני, ירושלים: חברה להוצאת ספרים על ידי האוניברסיטה העולם ואומות

שרעיון , פרק ב, מדרש תדשאב מסיק מהאמורהנ"ל , 205-210ג, עמ' העברית, תש"
 הכרובים מקביל לתפיסה שהברכה שורה בביתו של אדם כל זמן שאשתו בביתו.

  רעיון זה של ברכה השורה בבית שיש בו אישה מצוי כבר בבבלי יבמות סב ע"ב.
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 חרב כאילו, ראשונה ואשת שמתה אדם כל: יוחנן רבי ואמר

  .בימיו המקדש בית

   א"ע כב סנהדרין בבלי

  

  פרייה ורבייה ובית המקדש 1.3.1.

  במעלה גבוהה מבית המקדש: עונהאת מצוות  מציבישראלי -מדרש ארץ

" [=ציטוט מן המדיר את אשתו מתשמיש המיטה כו'"

התלמידים יוצאין לתלמוד  ... - המשנה: כתובות ה, ו]  

הא  ,שלשים יום [=נשותיהן] תורה שלא ברשות בתיהן

רבי שמואל בר נחמן בשם רבי  .ברשות בתיהן אפילו כמה

מהיכן נלמדה תקופת "שלושים יום"] [=מסביר יונתן 

 .לחדש -  , כח)מלכים א ה(" וישלחם לבנונה עשרת אלפים"

חיבב הקב"ה פרייה ורביה יותר מבית  :רבי אבין אמר

ים חדשים חדש יהיו בלבנון ושנ" ?מאי טעמא ,המקדש

  .(שם)" בביתו

  102בע"-ע"א ל , ח;ה כתובות ירושלמי

בתשובת המשנה  התלמוד דן 103.דבריו של רבי אבין הוא מצוות עונהֶהקשר 

המשנה ממשיכה  .לנדור שלא ישמש עם אשתולכמה זמן יכול איש לשאלה 

ודנה במניעת עונה בשל תנאים שנוצרים כתוצאה ממקצוע האיש. בין השאר 

תלמידי חכמים היוצאים ללמוד הרחק מביתם. סתם היא מתייחסת ל

התלמוד מדגיש שבביטוי במשנה "שלא ברשות" הכוונה היא שלא ברשות 

                                                

 מובא גם הזוגי-רעיון זה הממשיך את הקו המשווה בין בית המקדש לבית הפרטי 102
בפרק לעיל, על כך ר'  של הקמת בית המקדש,בהקשר  ,ב"ע סב כתובות בבבלי

  .69הראשון, עמ' 
" בלשון חז"ל פרייה ורבייהשהכינוי "כאן נמצא חיזוק להנחה שהניח בויארין  103

אל דני לשם הולדה (עי' לא בהכרחלפעילות מינית בין איש לאישה ש משמש גם
 77, עמ' 1999ב: עם עובד, אבי-, תלהבשר שברוח: שיח המיניות בתלמוד, בויארין

במצוות "פרו ורבו" עוסקת  אינה שכן הסוגיה ).43, הע' 272עמ'  ואילך. וכן שם,
הרב עונה. עי'  מדובר כאן במצוותהפרשנות המסורתית גם לפי  .אלא במצוות עונה

יש (מראה הפנים על אתר וכן פירושו ב פני משה על אתר;משה מרגלית בעל פירוש 
 –, ירושלמי עלי תמרתמר,  ישכר; )הנוסח שעמד לפניו היה שונה במעטשלשים לב 

, )1(לעיל, הע'  לורברבוים יאיראף סדר נשים, תל אביב: עתיר, תשמ"ב, עמ' קלב. 
הסימבולים המיניים מכוונים זה בכמה מן המקורות בפרק סבור ש ,3, הע' 437עמ' 

הוא  אשר לתיאור הרבייה עצמה, אך בניגוד לבויאריןלקרבה ולאינטימיות יותר מ
   מאמרו של ר' אבין. בדברפרשנותו שם ר' ואינו מניח זאת כהנחה גורפת. 
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נשותיהם, כלומר שיציאתם של תלמידי חכמים מן הבית ובעקבות כך אי 

היכולת לספק את נשותיהם במצוות עונה, ללא רשותן, תהא לכל היותר 

את הדעה בשם רבי יונתן  מוסר רבי שמואל בר נחמן 104לשלושים יום.

ידי -עלנשלחו ללבנון שהאנשים מהאמור במקרא על שלושים הימים נלמדו ש

ַוִּיְׁשָלֵחם ְלָבנֹוָנה ֲעֶׂשֶרת בית המקדש: "הקמת הבאת עצים ללעזור בשלמה 

מכאן למד  105".ֹחֶדׁש ִיְהיּו ַבְּלָבנֹון ְׁשנִַים ֳחָדִׁשים ְּבֵביתוֹ  - ֲחִליפֹות ,ֲאָלִפים ַּבֹחֶדׁש

מעלתה בעיני האל, ומכאן  רבי אבין שהמיניות חביבה כלומר גדולה

מעבודת ההקמה של  שמקרבת היא את האדם אל מימד הקדושה אף יותר

חזרו  , הםלבנוןלנשלחו האנשים בית המקדש, שכן, לעומת כל חודש אחד ש

בביתם. מדברי רבי אבין משמע שהקב"ה מעדיף שהאיש  לשהות זמן כפול

ויסייע בהקמת משיעזוב אותה  עם אשתו ויקיים יחסים מיניים עמה ישהה

 האישותיחסי  שלשהאינטימיות אפוא . המסר הוא הבניין שבונים לכבודו

   .האלה ישירה בהקמת בית המקדש לכבודו של עדיפה על עבוד

יש כאן טענה ש בדומה לתפיסת ההפנמה שהזכרנו קודם, ביאל קובע

הוא אל מיטת הזוג הנשוי. דושת בית המקדש, אידיאולוגית המעבירה את ק

טוען שטקסט זה שנכתב לאחר חורבן הבית מלמד שהתפיסה של חז"ל היתה 

הקדושה עברה  - מהמקדש אל האדםשלאחר החורבן הועתק מוקד הקדושה 

תהליך זה של מעבר הקדושה מן הבית הפולחני, בית המקדש, אל  106לזיווג.

במחקר, כאמור, הפנמה. הקדושה  מכונה –החיים בתוך הבית של בני הזוג 

                                                

לי כתובות סב ע"א, בעקבות הקביעה במשנה ממשיכים התלמודים הבב 104
בעים שלזמן ארוך יותר מזה מותר להם לעזוב וקו ,ע"א כתובות ה, ח; ל והירושלמי

. )67-70את ביתם ברשותן של הנשים (דיון נרחב הוקדש לעניין זה בפרק שבת, עמ' 
שווים בין הגבר והאישה - קביעה שכזו מתעוררת בעיה של יחסי כוח לא מתוך

מבנה החברתי. אי אפשר היה לסמוך על כך שרשותה של האישה הנובעים מן ה
עי' דבריו של רש"י  שיקפה את תחושתה הכנה באשר להיעדרו של האיש לזמן ארוך;

דרך ארץ, שלא ישא עליו חטא, ואפילו  –"אורחא דמילתא  לבבלי כתובות סב ע"א:
; דניאל 148), עמ' 103רשות"; בויארין (לעיל, הע' הוא יכול לפתותה שתתן לו 

הבבלית כעדות לתמורות בהלכה הבבלית", יעל  בויארין, "הנזיר הנשוי: האגדה
, ירושלים: מרכז זלמן שזר אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיותעצמון (עורכת), 

 .83לתולדות ישראל, תשנ"ה, עמ' 

  , כח.מלכים א ה 105

, 443-454), עמ' 1. לעומת זאת, לורברבוים (לעיל, הע' 80), עמ' 4יל, הע' ביאל (לע 106
ידי העדפת תוצאת - מן המקום (קודש הקודשים) לאדם עלמפרש את מעבר הקדושה 

), 97מדבר עליו לורברבוים קורא מרגולין (לעיל, הע' להפנמה מהסוג שמעשה הזיווג. 
  , הפנמה רעיונית של מיתוס 'הבריאה בצלם'.71-76עמ' 
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של בית המקדש מופנמת אל תוך המעשה האנושי, אל פעולת הזיווג, הדבקות 

ידי הזיווג. אם כך, את דבריו של ר' אבין ניתן להבין כך, -בה' נעשית על

הקדושה ביחסים שבין בני הזוג מקבילה לקדושה שהיתה שרויה בהקמת 

  :בית המקדש. ברוח זו כותב אידל

הדמיון בין נוכחות השכינה אצל זוג הכרובים של בית 

המקדש לבין משכנה אצל הזוג האנושי הזכאי לכך הוא, 

הדתי של לדעתי, משמעותי ביותר. דומה כאילו התפקיד 

אנוש. לאחר חורבן בית - הכרובים מועבר לזוגות בני

   המקדש נשמרה משימתו באופן חלקי בפעילות האנושית.

  32-33107, עמ' "ייםדימויים מינ"אידל, 

אידל מתייחס לרעיון ההפנמה ומסביר שלאחר החורבן הזוג מסמל את 

  הכרובים והשכינה שורה ביניהם. 

יחד עם זאת, המעבר מקדושת המקדש אל קדושת מיניותו של האדם 

עלול להיראות תמוה נוכח האזהרות החריפות של חז"ל עצמם מפני היצר 

אלוגית של בובר ניתן להסביר את המיני. אך בסיוע ניסוחי העמדה הדי

  משמעות הזכייה של בני הזוג:

אינו צריך אלא להשיק את  –אם רק אירוס אמיתי הוא 

כנפיו והאש הקדמונית מתגלה במשחק הגופניות... נאמן 

הכנף, 'יודע' את היצור האהוב. -שיחי, אדיר- האירוס הדו

הוא נודע את חייו המיוחדים של זה בנוכחות תמה; לא 

ת דבר שישנו בראייה ובמישוש, אלא מתוך הזיעים בחינ

הפנימיים שלו אל תנועותיו שלו, מתוך ה'פנים' שלו אל 

קוטבי; - ה'חוץ' שלו. והמכוון בכך אינו אלא הניסיון הדו

רגע, אלא בחינת נוח יחדיו. זו -כניסה בת- אין כאן עיפה

ראש שכנגדך, אתה חש, היאך הנפש מצווה אותה -הטית

ן אתה חש בגבך של עצמך אלא בגב ההוא של לגב, וכלום אי

העבר השני, האהוב, ועם זה אין אתה מסולק מעצמך, אתה 

הראש, את - שרוי בהוויתך של עצמך, ואתה מקבל את הטית

צוויה, בחינת תשובה לדיבור שתיקתך של עצמך: אתה 

                                                

  .)99הע' אידל (לעיל,  107



  המקדש-סמלים מיניים בבית –פרק שני 

 162

שיח בנח כאחד. שני נאמניו של האירוס - עושה ונודע דו

זה, חשים ומרגישים כל אחד שיחי, האוהבים זה את -הדו

את המאורע המשותף אף מן האחר, הווה אומר משני 

צדדיו, ורק עכשיו, ורק כך הם תופסים את המאורע 

גוף... רק אם שניים אומרים זה לזה 'אתה האיש' -תפיסת

בכל נפשם ומאודם, זוכים שתהא שכינת ההוויה שרויה 

  ביניהם.

  139-141108שיח, עמ' -בובר, דו

שורה אישה מקיימים מגע של אירוס אמיתי, במפגש שכזה אם האיש וה

"ובכל מקום  -נוצרת אחדות בעולם, ובחזרה מפגש שכזה , בשכינת האל

   109שהאדם מצליח לכונן אחדות, נברא בשבילו אלוהים".

לוקח את כל העניין הזה צעד קוסמן ברוח תפיסה דיאלוגית זו של בובר, 

 מבע של האקטב מסתיימתה לא האינטימיות הקדושנוסף קדימה וכותב ש

  :משם ואילך לכל אספקט בחיים הארציים אלא מושלכת ,מיניה

תפקידו של... מקדש המגע הגופני בין הזכר לנקבה הוא 

להקרין משם על כל שאר מעגלי החיים. הגוף הופך אפוא 

כאשר ה'אחר' הופך  –בתפיסה התלמודית למקום המקודש 

 –בעקבות זאת  –ה לקרוב ולאינטימי ובין השניים שור

  שכינת האל.

  153110קוסמן, מסכת נשים, עמ' 

 ר' אביןלפי דברים אלו של קוסמן ולפי הרעיון המובע עד כה, דבריו של 

הקשר החיובי שבין המיניות או  עיקרון בסיסי בעולמם של חז"ל,משקפים 

האינטימיות לקדושה. תפיסה שכזו יש בה כדי להמחיש את התפיסה הרחבה 

  111גופניים בעולם הזה.-קדושה השורה דווקא בתוך חיים ארצייםיותר של ה

                                                

  ).67(לעיל, הע'  בסוד שיחבובר,  108
 .247), עמ' 69ברגמן (לעיל, הע'  109

). לתפיסה דומה של הקדושה תוך שימת דגש על הפן 27קוסמן (לעיל, הע'  110
, גלוי ונסתר - איש ההלכה עי' דבריו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ההלכתי 
. לציטוט הדברים עי' 47הציונית העולמית, תשל"ט, עמ' ההסתדרות  ירושלים:

  .19עמ'  ,בפרק המבואלעיל, 

בכל המפגשים הארציים הגוף נהפך אף הוא, על פי תפיסה זו, למקום מקודש,  111
 כשהוא שרוי באינטימיות עם ה"אחר". קוסמןובכל הסיטואציות היומיומיות, 
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מנוגד לתפיסות שנטו לפרש את רעיון הקדושה בספרות חז"ל רעיון זה 

 112ככזה המחייב פרישות מן העניינים ה"ארציים" ובייחוד מן המגע המיני.

על  נסתרת ביקורת אף מבטאשל רבי אבין  וכיוון שכך ייתכן שמאמר

   113.מחייבת פרישות התפיסה שעבודת ה'

משמשת במשלים שונים  המיניותלאור זאת, אין לתמוה על כך ש

  :כך לדוגמא 114העוסקים בעבודת בית המקדש,

[=זהו  זש"ה (במדבר ו, כג)" כה תברכו את בני ישראל"

הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב " שהכתוב אומר]

לה מגבורי ישראל כלם אחוזי חרב מלומדי מלחמה איש 

טה מה ראה שלמה לעסוק בִמ  .)ח-, ז(שיר השירים ג "וחרב

אלא אינו עוסק אלא  "?טתו שלשלמההנה ִמ "שהוא אומר 

ולמה  .זה בהמ"ק -" טתוהנה ִמ " .במלך שהשלום שלו

טה אינה אלא לפריה ורביה, מה הִמ  ?טהלִמ נמשלה בהמ"ק 

 :כך בהמ"ק כל מה שהיה בתוכה היו פרין ורבין, שנאמר

והזהב " :וכן הוא אומר .), ח(מלכים א ח "ויאריכו הבדים"

וכן הוא  ., שהוא עושה פירות), ודברי הימים ב ג(" זהב פרוים

למה  ,), ב(מלכים א ז" ויבן את בית יער הלבנון" :אומר

לומר לך מה יער פרה ורבה  ?ליער [=בית המקדש] נמשלה

הנה " :לכך נאמר .פרה ורבה - כך בהמ"ק כל מה שהיה בו 

  ".ה ששים גבוריםטתו שלשלמִמ 

  115פרשת נשא סימן ט מדרש תנחומא

                                                                                                          

  .79-81), עמ' 4, הע' לעילביאל (; 153- 152), עמ' 27(לעיל, הע' 

  .29-43בפרק המבוא, עמ' לעיל, עי'  112
. למגמות של פרישות לשם עבודת האל 97לעניין ההפנמה ההפוכה עי' לעיל, הע'  113

  .32- 29כן בפרק המבוא, עמ' וואילך,  95פרק הראשון, עמ' לעיל, בעי' 
כוח הפוריות בבית המקדש שופע על בית המקדש כפורה ורבה, ובמיוחד על כך ש 114

; עוד על הקשר בין פריון לבית 105-108), עמ' 101מן הכרובים עי' פטאי (לעיל, הע' 
, 73, והע' 270, עמ' 260- 258), עמ' 2המקדש ואפילו לגן עדן עי' אליאור (לעיל, הע' 

ין הפרייה והרבייה העולה גם מן הכרובים אינו אלא מיניותם שם מובהר שעני
הקשורה בקודש. ואין להתפלא על כך לאור העובדה שיחסם של חז"ל אל הארוס 
(=כוח הצמיחה והבניה, בניגוד לתנאטוס) היה כה חיובי. על הכרובים כזכר ונקבה 

  .273, הע' 72-73), עמ' 31לירידת גשם עי' ליבס (לעיל, הע'  שלהם הקשרבזוהר ו

, מהדורת שלמה בובר, כרך ; מדרש תנחומא33- 32, עמ' תנחומא (ורשא) נשא ט 115
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מדרש זה מתאר את המיטה, שהיא מקום היחסים האינטימיים המיניים 

  לבית המקדש. –הזוגיים, ומשווה אותה למיטתו של הקב"ה 

ישראלי הממשיך את הרעיון הקדום של אינטימיות -מקור ארץ לפנינו

שלמה המלך שבנה את  עבודת האל.של ומיניות בהקשרים של קרבה לאל ו

מדרשי חז"ל  116בית המקדש נשא נשים רבות, כך מסופר כבר במקרא.

מוסיפים ומספרים על מיטתו של שלמה, על פעילותו המינית המרובה בשל 

כך דמותו של שלמה דווקא מחזקת את הקשר שבין  117אהבתו לנשים.

   האינטימיות לעבודת האל.

משה אידל  משוכנע 118,למרות זמנו המאוחר של מדרש תנחומאברם, 

ותואמת את התפיסה חדר מיטות היא עתיקה שתפיסת הקדושה כ

   119קדומים.טים המשתקפת בטקס

  

  סמליות של אינטימיות מינית במשכן 1.3.2.

ניתן סמלים בעלי זיהוי מיני עד כה עסקנו בסימבוליקה מינית בבית המקדש. 

 תרוםלכה מתואר הציווי לעם גם בבניית המשכן. בספר שמות פרק  למצוא

שנתרם כחלק מהתרומות של הנשים  ּוָמזּכהמלאכת בניית המשכן. על ל

                                                                                                          

 .שני, ירושלים: תשכ"ד

  ג.-מלכים א יא, א 116

ע"ג; עי' דבריו הקצרים  ציעא פו ע"ב; ירושלמי סנהדרין פ"ב, ה"ו; כמבבלי בבא  117
 . ייתכן698, כרך ז: תשמ"א, טור אנציקלופדיה מקראית, "שלמה", שמואל ייביןשל 

, כחלק מן אפשר למצוא כאן ניסיון של חז"ל לקדש את פעילותו המינית של שלמהש
המאמץ לטהר את שמו. על הניסיון של חז"ל לטהר את שלמה מחטאים אחרים 

 –הדיוט מלך ושלו, הכוללים גם את חטא נשיאת נשים נכריות, עי' גלעד ששון, 
, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, רמת יחסם של חז"ל לשלמה המלך

  .166-207אילן, תשס"ד, עמ' -גן: אוניברסיטת בר
 לבית בהקבלהמיטתו של שלמה  מוצבת] וילנא[ ג ,יא ,רבה במדברגם במדרש  118

, אף שמשוקעים בו גם חומרים 12-מדרש במדבר רבה נערך במאה ההמקדש. 
יותר. עי' חננאל מאק, "זמנו, מקומו ותפוצתו של מדרש במדבר רבה", ים מוקדמ
   .105- 91(תשנ"ו), עמ'  יאתעודה 

בטקסט דומה . לדבריו, תפיסה זו משתקפת גם 33), עמ' 99הע' אידל (לעיל,  119
 ,”The Gospel of Phillip“חאמאדי. עי' - במסכת גנוסטית השמורה בנאג' המצוי

Wesley W. Isenberg (translated), in: James M. Robinson (ed.), The Nag 

Hammadi Library in English, San Francisco: Harper & Row, 1988, p. 

150; “The Gospel of Phillip”, In: Nag Hammadi Texts and the Bible, 

Leiden-NewYork: E. J. Brill, 1993, p. 160 .  
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נאמר בתלמוד הבבלי בשם רבי אלעזר שהוא תכשיט מיוחד  120לבניית המשכן

  121:אישההמיועד לאיבר אינטימי בגוף ה

 וצמיד אצעדה זהב כלי מצא אשר איש' ה קרבן את ונקרב"

 זה - עגיל: זראלע רבי אמר ., נ)לא מדבר(ב" וכומז עגיל טבעת

 רב אמר. הרחם בית של דפוס זה - כומז, דדין של דפוס

תרגום =זאת אומרת [ דמתרגמינן היינו, הכי אי: יוסף

 אמר. גיחוך לידי המביא דבר – מחוך א]כומז הו המילה

  . זימה מקום כאן - כומז מינה שמע דקרא מגופיה: רבה ליה

  א"ע סד שבת בבלי

הן  –קן של הנשים בתרומה לבניית המשכן רבי אלעזר מתאר ומסביר את חל

הוא עגיל  –. עגיל בגופןמקומות אינטימיים ביותר הביאו תכשיטים של 

התקשטות  122תכשיט הענוד במקום הערווה. –הנתון בשד. כומז  ,לקישוט

במקום אינטימי זה יש לה משמעות אך ורק עבור האיש בעת היות בני הזוג 

שמבין אף הוא כנראה שמדובר  יחד ביחסים אינטימיים. רב יוסף,

בתכשיטים של אברים אינטימיים, ומתוך דבריו ניתן להבין שענידתם 

משמשת לשם צחוק וכנראה כוונתו לצחוק שבין האיש לאישה בשעת 

האמורא רבה מחזק את הרעיון וקובע שכומז הוא ראשי  123המעשה המיני.

                                                

 ְוַטַּבַעת ָוֶנֶזם ָחח ֵהִביאּו ֵלב ְנִדיב ֹּכל ַהָּנִׁשים ַעל ָהֲאָנִׁשים ַוָּיֹבאּו" :כב, לה שמות 120
  ועי' במדבר לא, נ. לה'". ָזָהב ְּתנּוַפת ֵהִניף ֲאֶׁשר ִאיׁש ְוָכל ָזָהב ְּכִלי ָּכל ְוכּוָמז

שמות וכנראה בעקבות הפרשנות בספרות חז"ל פירש גם הרמב"ן את הפסוק ב 121
פירושי : "כאשר יבואו האנשים על הנשים לפריה ורביה". לה, כב, בהקשר המיני

, מהדורת שעוועל, כרך ב, ירושלים: מוסד הרב התורה לרבינו משה בן נחמן (רמב"ן)
  קכ. קוק, תש"ך, עמ'

בין תכשיט של  -המתלבט לגבי אפיון הכומז  ,עי' ירושלמי שבת ו, ד; ח ע"ב 122
תלמודי המתלבט אף הוא - וכן עי' הדיון הבתר של שדיים.הערווה לבין תכשיט 

כלל אינם נותנים  אשר עזרא-והאבן רס"גבאותו עניין: רש"י לבמדבר לא, נ. לעומתו 
פרשנות אינטימית לכומז. רס"ג מאפיין אותו כחגורה על המותניים, עליה תולים 

: אפח, ירושליםק יוסף דוד , מהדורתעל התורה רבינו סעדיה גאוןפירושי (תכשיטים 
בפירושו לשמות לה, כב, אבן עזרא כמוהו, ה ).תשמ"ד, עמ' קגמוסד הרב קוק, 

אבן מייחס את התכשיט לזרוע, הן בפירושו הארוך הן בפירושו הקצר. (אשר וייזר, 
, שמות, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשל"ו, עמ' רכח; וכן שם, בפירושו הקצר, עזרא

  עמ' שנב).
צחוק בספרות חז"ל בדרך כלל מתפרש בצורה שלילית,  –הצחוק לעניין הגיחוך,  123

וכך תפס זאת גם רש"י על אתר המפרש את הצחוק כליצנות. אך עי' דיונו של קוסמן 
, לאגדה על רב ואשתו (בבלי חגיגה ה ע"ב), שם הוא 130-131), עמ' 27(לעיל, הע' 

חיובית, מעין משחק מקדים ליחסי האישות עם  מפרש את הצחוק של רב בצורה
  נכונה גם כאן.   –אשתו. פרשנות חיובית זו באשר לצחוק בהקשר המיני 
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שאכן מדובר  ימה. אמירה מעין זו מעידה על תפיסהזקום מאן כתיבות של 

  בתכשיט לאיבר אינטימי. 

והעגיל, שהוא הוא תכשיט המיועד לערווה, ש ,אם כן, נראה שהכומז

שימשו בבניית המשכן. תכשיטים אלו  - תכשיט המיועד לפטמות השדיים 

ששימשו לאיברים אינטימיים בגוף הנשי לא רק שלא נדחו, אלא תרמו 

  לבניית הקודש.

לראות  תרומת הנשים. כאן ניתן מופיע רעיון תנחומאבמדרש  אף

שלמרות שהובעה התנגדות באשר לשימוש בכלי ההתקשטות הנשיים אשר 

  המראות, הן התקבלו בסופו של דבר: –שימשו לפיתוי מיני 

" התנופה ונחשת" (שמות לח, כא)" 'וגו המשכן פקודי אלה"

 פרך בעבודת ישראל שהיו בשעה מוצא אתה ...(שמות שם, כט)

 שלא בבתיהן ישנים יהיו שלא פרעה עליהם גזר במצרים

 מהו חלפתא בר שמעון רבי אמר .מטותיהן משמשין יהיו

 היאור מן מים לשאוב יורדות ?עושות ישראל בנות היו [מה]

 והן כדיהן בתוך קטנים דגים להם מזמין היה ה"והקב

 לשדה והולכות יין מהן ולוקחות מהן ומבשלות מוכרות

 שמות(" בשדה עבודה בכל"' שנא ,שם בעליהן את ומאכילות

 ומביטות המראות נוטלות ושותין אוכלין משהיו 124., יד)א

 ,ממך נאה אני :אומרת זאת ,בעליהן עם [=במראות] בהן

 עצמן מרגילין היו כך ומתוך .ממך נאה אני :אומר וזה

 ה"והקב ,ורבין ופרין ,תאוה לידי [=עצמם, הזוג הנשוי]

  ...רלאלת[=יוצר בהן הריון]  פוקדן

וכל המנין האלו מן המראות, וכתיב בהן ותמלא הארץ 

 .יב), (שמות א" וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"אותם 

מראות לבעליהן  [=הנשים] שהיו ,בזכות אותן המראות

ומרגילות אותן לידי תאוה מתוך הפרך העמידו כל הצבאות 

 , מא),(שמות יב" צבאות ה' מארץ מצריםיצאו כל " :שנאמר

   .מצרים על צבאותם ואומר הוציא ה' את בני ישראל מארץ

 ,המשכן את לעשות למשה הוא ברוך הקדוש לו שאמר כיון

                                                

ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל " 124
ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶר."  
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 זהב שהביא ומי כסף שהביא מי .ונתנדבו ישראל כל עמדו

 .הכל בזריזות הביאו מלואים ואבני שוהם ואבני נחשת או

 עמדו ?המשכן בנדבת ליתן לנו יש מה :הנשים אמרו

 משה כשראה .משה אצל להן והלכו ,המראות את והביאו

 מקלות טולו לישראל להם אמר, בהן זעף המראות אותן

 ל"א ?צריכין הן למה המראות - אלו של שוקיהן ושברו

 הן האלו המראות, מבזה אתה אלו על משה :למשה ה"הקב

 מהן ועשה מהן טול 125.במצרים הללו הצבאות כל העמידו

, הכהנים מתקדשין יהיו שממנו לכהנים וכנו נחשת כיור

 במראות נחשת כנו ואת נחשת הכיור את ויעש" :שנאמר

 המראות באותן ,(שמות לח, ח)" צבאו אשר הצובאות

  .האלה הצבאות כל את שהעמידו

  סימן ט ,פרשת פקודי ,מדרש תנחומא

מדרש זה מתאר כיצד השתמשו הנשים במראות "המפתות" כדי להעמיד 

הנשים היו הולכות לשדות, מאכילות ומשקות צאצאים למרות גזירת פרעה. 

את בני זוגן ונעזרות במראות כב"משחק מקדים" לפני המעשה המיני, וכך 

   126מיניים.היו מעוררות את הגברים לקיים איתן יחסים 

היתה למעשה  לבניית המשכן זהו מקור נוסף המלמד כי נדבתן של הנשים

ה בקודש, סירב לקבל פגיע בכךשראה  ,משה .עזריהן האינטימיים נדבת

ניתן לראות כבר את  בזההמראות מן הנשים, ואף כעס עליהן כעס גדול. 

ברוח המקורות  רעיון הדחייה של המין מן הקודש מבצבץ ועולה. אך

 לקחתהקב"ה נתן הכשר למראות אלו וציווה את משה גם כאן  הקדומים,

את אשר לא פחות מ ממנהקודש ולבנות ה להכניסה אל הנשים, תרומת את

. בבית המקדש בשעת כניסתם לעבודההכוהנים  להתקדשותהכיור וכנו 

אותם "תכשיטים מיניים" לא רק שלא נתפסו כעוינים את מימד הקדושה, 

                                                

  פרעה. גזירותיו של לה הם הילדים שנולדו במצרים למרות א 125
בשל  של הגברים נאים: עייפותםמדובר פה במעשה גבורה מיוחד לאור הְת  126

לעבודת פרך, והחלטתם שלא לפרות ולרבות בעקבות הגזירה של כל הבן  ירההגז
  תשליכוהו. הרהילוד היאוֹ 
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אלא קבלתם לעשיית כלי המקדש אף מדגישה את מקומו המיוחד של המימד 

   127הגופני, הארצי, בתחום בו שורה הקדושה האלוהית, בבית המקדש.

קיים המתח שתיארנו בכרובים המעורים, המתח שבין הנשי כאן  אף

הנקבי לזכרי בתחום הקדושה. גם כאן ניתן לראות שרעיון  לגברי, בין

בעיני  המיניות כסמל להתקשרות של הנקבי והזכרי מהווה חלק מן הקדושה

התנגדותו של משה לתכשיטים האינטימיים של הנשים לבניית  128חז"ל.

ידי -ת את הקושי לתפוס רעיון זה דווקא עלהכיור בבית המקדש משקפ

אנשים בעלי דרגה רוחנית גבוהה. ציוויו של ה' לקבל תכשיטים אלו ובניית 

הכיור מהם, נתנה את האפשרות לביטוי זה של קדושת החיבור בין הזכרי 

  לנקבי בתחום הקודש. 

משכן הושוו לאישה. "כי עיקר -יש לציין כי בתקופות מאוחרות המקדש

  129לאדם מצד הנקבה".שכינה 

לסיכום, מתוך מקורות אלו ראינו שהמדרש משתף אלמנטים השייכים 

למיניות בתחומי הקדושה. חכמים סברו אפוא שהמימד הגופני הנשי שייך 

, מופיעה סימן ט ,פרשת פקודיבתנחומא,  130אף הוא לתחום הקודש.

י לקבלת המראות ששימשו לפיתובאשר  ,של משה , הניתנת בפיוהסתייגות

אך היא מתפוגגת עם צו ה' לקבלן. קבלתן של המראות לבניית הכיור  מיני.

לתחום הקודש. סמלי המיניות מאחדים בקדושה  את קבלת ה"נקבי" מייצגת

  את הנקבי עם הזכרי.

  

  

        לתיארוך רעיון הסמלים האינטימיים בבית המקדש בספרות חז"ללתיארוך רעיון הסמלים האינטימיים בבית המקדש בספרות חז"ללתיארוך רעיון הסמלים האינטימיים בבית המקדש בספרות חז"ללתיארוך רעיון הסמלים האינטימיים בבית המקדש בספרות חז"ל ....1.41.41.41.4

בר למן התקופה רעיון האינטימיות כתחום הקדושה מופיע בצורה ברורה כ

התנאית. ראשי בדי הארון מקודש הקודשים הנראים בהיכל, זוהו עם סמל 

                                                

  .163), עמ' 27קוסמן (לעיל, הע'  127
המושג , הרואה, על פי דעת כמה פרשנים, את 165), עמ' 27עי' קוסמן (לעיל, הע'  128

, כרמז אפשרי "קידושין" המביא את הזוג בברית הנישואין ומתיר להם את המיניות
  לרעיון זה. 

, פרק תשיעי, "ך, תשםשושני: הוצאת ניו יורק, תומר דבורהר' משה קודוברו,  129
 קס.-קנו, ובכלל עמ' קנ ), ערך "מקדש", עמ'53עי' נאכט (לעיל, הע'  ע;עמ' 

הגוף הנשי נכלל בתחום הקדושה כבר בימי התנאים בתיאור המופיע בתוספתא  130
  .136של בדי הארון כשדי אישה. עי' הדיון לעיל, מעמ' 
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השדיים הנשיים. בתקופה האמוראית, בדור השני לאמוראים בסורא 

שבבבל, תוארו העליות לרגל ככוללות מחזה מיוחד של הוד המכיל אלמנט 

רים. ארוטי, שבו העם צפה בקודש הקודשים ובתוכו דמויות הכרובים המעו

המשולה לבית המקדש דווקא, או  -ואף המינית  - רעיון האינטימיות הזוגית 

הקשורה אליו, אף הוא מן התקופה האמוראית, ומגיע גם הוא מבבל, אף 

את ההעדפה של האינטימיות  131ישראליים.-שמיוחס הוא לאמוראים ארץ

ות הזוגית אפילו על פני עיסוק בבניית בית המקדש, אפשר למצוא גם במקור

ידי ר' אבין מן הדור הרביעי -ישראליים. הרעיון מובא בירושלמי על- ארץ

ובמקור מאוחר יותר, במדרש תנחומא. גם בבניית  132ישראל,-לאמוראי ארץ

המשכן עצמו מצינו אלמנט ארוטי, כלומר, קבלתם של אביזרי הקישוט 

הנשיים בין חומרי בניית המשכן. רעיון זה מנוסח בתלמוד גם משמם של 

-במקור ארץ 133וראים בני הדור השלישי מישיבת פומבדיתא שבבבל.אמ

ישראלי מאוחר, במדרש תנחומא, אפשר לראות שאפילו משה לא ידע את 

סוד האינטימיות הקדושה ודחה את המראות שרצו הנשים לתרום לבניית 

ידי קבלת המראות ששימשו -קב"ה מלמדו רעיון זה של קדושה עלהמשכן. ה

  .הכוהניםיית הכיור מהן להתקדשותם של ובנ ,לפיתוי מיני

  

                                                

שדבריהם מופיעים בתלמוד הבבלי ולא נמצאה מקבילה במקור  כיוון ואולם 131
ישראלי, אולי יש לייחס הדברים בזהירות לרעיון בבלי דווקא, ועי' על כך הדיון - ארץ

  .155שנעשה לעיל בשמם של קלמין ושרמר לעיל, עמ' 
 4- ן הדור הרביעי (המאה הישראלי מ-אמורא ארץ –הלוי (רבין)  ר' אבין 132

. 314-316), עמ' 89הע' ; מרגליות (לעיל, 315), עמ' 89הע' אלבק (לעיל, לספה"נ), 
היר את אולי מותר להעלות באופן זנחותי, מכאן חכם שנמנה על השמדובר ב נראה

   .ישראל- היה קיים בו בזמן בבבל ובארץקדושה למיניות ההשערה שקישור ה

שי. ראש ישיבת פומבדיתא אחרי אמורא בן הדור השלי – )בר חייא(רב יוסף  133
. 220-222), עמ' 89הע' מרגליות (לעיל,  ;291-293), עמ' 89(לעיל, הע'  אלבקרבה, 
 רב יהודה. דור שלישי לאמוראי בבל,ראש ישיבת פומבדיתא אחרי  - ) בר נחמני(רבה 

גם שמו  .307-308), עמ' 89; אלבק (לעיל, הע' 309-310עמ'  ),89מרגליות (לעיל, הע' 
שלישי, שעלה לארץ -, אמורא בבלי, מן הדור השנימופיע בסוגיהשל ר' אלעזר 

  .224-227), עמ' שם; אלבק (47-49), עמ' שםישראל, עי' מרגליות (



  המקדש-סמלים מיניים בבית –פרק שני 

 170

  הכרובים בכתביו של פילון  –הספרות ההלניסטית  .2

בספרו 'על  134בסעיף זה נדון בהתייחסותו של פילון האלכסנדרוני לכרובים.

  : כתוב 135הכרובים'

לכרובים ולחרב הלוהטת הוא נותן כיאות את העיר ש'מנגד 

ד זה כנגד זה לגן עדן' למשכן, לא כלאויבים, שעתידים לעמו

ולהילחם עד תום, אלא כלמקורבים וליקירים מכול, כדי 

שבד בבד עם הסתכלותם והתבוננותם הבלתי פוסקת זה 

- בפניו של זה תאחז ב'כוחות' כמיהה זה לזה, כשהאל רב

  החסד מפיח בהם אהבת שמים נישאת אל על.

  20136, 'על הכרוביםפילון, '

 137"שהוצבו עם ה"חרב הלוהטת פילון עוסק אמנם בכרובים שבגן עדן, אלו

שני הכרובים שעמדו על ארון , אך מזהה אותם עם הנזכרת בספר בראשית

פי הכתוב שם הוא -וכך על 138הברית, כפי שהם מתוארים בשמות כה, כ.

                                                

לא נמצאה כל התייחסות לכרובים כאלמנט מיני או לאלמנטים מיניים אחרים  134
בכתביו של יוסף בן מתתיהו. אצל יוספוס בקדמוניות היהודים, ספר שלישי, סעיף ו, 

, כרך שני, מהדורת אברהם שליט, קדמוניות היהודיםבן מתתיהו,  יוסףה (-ד
, נזכרת הרמת 87מוסד ביאליק על ידי "מסדה", תש"ד), עמ' ירושלים ותל אביב: 

הפרוכת "בימים חשובים", מינוח זה עשוי להזכיר את המתואר בבבלי יומא נד, 
לא מתגלים  הרמת הפרוכת בימי הרגל. אך שלא כפי שמופיע בבבלי, אצל יוספוס

"שאינם  מגָּדרםמצד  םהכרובים המעורים זה בזה, אלא הם מתוארים כניטראליי
דומים בצורתם לשום יצור". וכן עי' יוספוס פלאוויוס, (שם), ספר שמיני, סעיף ג, ג, 

, בתיאור המשכן שבנה משה. עוד על שיוספוס אינו מזכיר את האלמנט 274עמ' 
 .121- 119), עמ' 55ז"ל עי' פטאי (לעיל, הע' המיני שבכרובים המתואר בספרות ח

רוב החיבור אינו עוסק בכרובים . תפקיד משני בלבד בספר זה הכרובים ממלאים 135
אלא בקין. שור מעירה ששמו המלא של החיבור הוא "על הכרובים ועל החרב 

), עמ' 136' פילון (לעיל, הע' הלוהטת ועל קין, היצור הראשון שנולד מן האדם". עי
  .1, הע' 151

, ה, חלק ראשון- כתבים, כרך ד: פירוש אליגורי לבראשית א ,פילון האלכסנדרוני 136
ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה  ,נטף, יהושע עמיר (עורך)-דניאלמהדורת 

 .156עמ' , 1997הלאומית הישראלית למדעים, 

"להט החרב" בבראשית ג, כד, מתורגם בתרגום השבעים ל"חרב טוי הבי 137
 ל פילון האלכסנדרוני בעברית,ו שיספר, מהדירת הלוהטת". ר' הערתה של שור

. את "להט החרב" מתרגם 2, הע' 151), עמ' 136(להלן, הע'  'על הכרוביםבספרו '
), 57, הע' לעיל( ום. ועי' התייחסותו של גינצבורגנייהכג ,תרגום יונתן לבראשית ג, כד

  שם הוא גם כותב שרעיון זה אף נמצא אצל לקטנטיוס. ,95, והע' 192עמ' 

ל ּוְפֵניֶהם ִאיׁש אֶ ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ֹּפְרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכֹּפֶרת " 138
". ר' הערת שור בספר על הכרובים (לעיל, הע' ֶאל ַהַּכֹּפֶרת ִיְהיּו ְּפֵני ַהְּכֻרִבים ָאִחיו
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הסתכלותם והתבוננותם של . מוצבים כשפניהם זה אל זה מתאר אותם

  ם זה לזה.הכרובים זה בפניו של זה אינה פוסקת, והם נראים ככמהי

 עשויותזה בפניו של זה  של הכרובים העמוקה םהתבוננותכמיהתם ו

הקרבה הרגשית. אך שמעבירים חז"ל בדבר לזה להעיד על מסר דומה 

כרוכה  אינה זו של הכרובים אינטימיותשבכתבי פילון  הוא ההבדל הניכר

במפגש של גוף בגוף במציאות קונקרטית ועוד יותר מעוררת מחשבה העובדה 

, מושם דגש על בספרות חז"לבעוד  פילון לא מזהה אותם כזכר ונקבה,ש

  הקרבה הגופנית ועל הזיהוי המגדרי. 

אם נתפוס את דרכה של גישתו של בויארין בהתייחסו לכתבי פילון 

אזי אפשר יהיה לשער שהכרובים בכתבי  139כמתייחס למיניות באופן שלילי,

ה כזו תדגיש את העובדה פילון יוצגו כמנותקים מכל הקשר מיני. גיש

שמגדרם של הכרובים אינו מפורש, ומבטם יתפרש ככזה המעורר כל אחד 

לזכות בהיענותו של האל ובהפחתו בהם מהם להביט לשמים, כלפי האל, כדי 

מתוארים כזכר  הכרוביםש מצינו זאת בשעה שבספרות חז"ל 140אהבת שמים.

  .ונקבה המעורים זה בזה

אידל, זו המוצאת בכתבי פילון התייחסות לעומת זאת, הגישה שמייצג 

חיובית למיניות מסבירה שגם בכתביו של פילון מגדרם של הכרובים הוא 

חוקרים השייכים  141זכר ונקבה על אף שלא מצוין כך בדבריו באופן מפורש.

לגישה זו נעזרים בטקסטים קבליים המתייחסים לכוחותיו של האל, 

תפיסה זו של תורת הסוד המופיעה ולספירות המיוחסות לו. הם סבורים ש

                                                                                                          

   .53, הע' 156עמ'  ),136
על הגישות השונות בקריאת כתבי פילון עי' בהרחבה לעיל, בפרק הראשון, עמ'  139

110-111. 

לביטול הנשיות כדי שנשים  בנצרות , שאפובאותו כיוון אך מאוחר יותר, אמנם 140
), 103ידי נזירותן. על כך עי' לדוגמא בויארין (לעיל, הע' -, למשל עלתחשבנה כגברים

  .1, הע' 255-256, עמ' 170, עמ' 83-84עמ' 

; הנ"ל (לעיל, 33), עמ' 99; אידל (לעיל, הע' 132-133), עמ' 45גודינף (לעיל, הע'  141
יהודה ליבס, "מעשה מרכבה  ;204), עמ' 58; הנ"ל (לעיל, הע' 148), עמ' 59הע' 

ומעשה בראשית כתורת סוד אצל פילון האלכסנדרוני", בתוך: 
http://pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/philomerkava.doc '3, עמ . 
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כך בחיבורו של  142בכתבים המאוחרים קיימת כבר במרומז בכתבי פילון.

  פילון 'על הכרובים' הוא מציג את הכרובים כמרמזים לשני כוחותיו של האל:

ברם שמעתי פעם ביאור רב משקל מנבכי נפשי, אשר פעמים 

זוכה להשראה אלוהית, מתבטאה וניבאת לי בקשר רבות 

לא ידעה. אותו, אם אוכל, אמסור  לדברים שעליהם

מזכרוני. היא אמרה לי, כי לצדו של האל האחד החי וקיים 

מצויים שני כוחות עליונים וראשונים, הטוב והשלטון. 

בטוב ברא האל את הכול, בשלטון הוא מושל בנברא. 

ובתווך בין השניים מצוי שלישי, המקשר ביניהם, הוא 

הכרובים נה האל גם מושל וגם טוב. 'הלוגוס', שכן בתבו

, והחרב מסמלים אפוא את שני הכוחות, השלטון והטוב

את התבונה. שהרי מהירת תנועה וחמה היא  –הלוהטת 

התובנה, ובמיוחד זו של עילת העילות, שכן היא קדמה 

וחלפה על פני כול, נהגתה לפני כול ומתגלה בכל הדברים. 

תי מזויפת של שני קלטי אפוא בחובך, נפשי, תמונה בל

הכרובים, כדי שתלמדי באופן ברור על השלטון ועל הטוב 

ששני של העילה, ותקצרי גורל של אושר; כי מיד תיווכחי 

, שכן מקום שם הכוחות הצרופים הם מאוחדים ומלוכדים

האל הוא טוב הוא מתגלה בסמכות שלטונו, ומקום שם 

  בטובו. –הוא שולט 

  29143- 27, שם

כרובים כמסמלים שני כוחות אלוהיים: הטוב והשלטון, פילון מתאר את ה

הוא כותב  144.הכוח המעניש גם הכוח הבורא והמיטיב והכוח השולט, שהוא

                                                

), מוכיח במאמרו שבדומה לתורת הסוד גם בכתביו של פילון 141ליבס (לעיל, הע'  142
  ניתן לראות שקיימים תחומי ידע אזוטרי שיש להסתירם.

פילון ( 97-100, ב, ; גם בספרו 'על חיי משה'158-159, עמ' )136(לעיל, הע' פילון  143
נטף, ירושלים: מוסד ביאליק -, מהדורת דניאלכרך אכתבים, האלכסנדרוני, 

פילון מזכיר את  ),291-292והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשמ"ו, עמ' 
שני הכרובים המסמלים את שתי מידות האל: מידת הבריאה ומידת המלכות. נראה 

, 'על הכרובים'. עי' 'על הכרוביםבאותם שני כוחות שפילון מזכיר בספרו 'שמדובר 
  . 61, לצד הע' 158שם, עמ' 

פילון (לעיל, חוה שור,  לספר 'על הכרובים', בהסבר השלישי שמציעהבמבוא עי'  144
 .146עמ' ), 136הע' 
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שידיעה זו באה לו מתוך השראה נבואית, חוויה מיסטית, שפקדה אותו. לפי 

ליבס מדובר בתיאור נדיר, אם לא יחידי, אצל פילון. תיאור המלמד על כך 

 בתיאור זה של פילון 145ון קיימים סודות שאינם מפורשים.שאף בכתבי פיל

תיאור ידי הכרובים, מאוחדים ומלוכדים. -, המסומלים עלשני הכוחות

  146המזכיר את איחודם של הכרובים בספרות חז"ל.

קטע אחר של פילון משלב את רעיון הכוחות ומתארם ממש כפי שפילון   

את נקודות הדמיון בין  מתאר את הכרובים. לדברי אידל, קטע זה מדגיש

  147עמדתו של פילון לבין תיאור הכרובים בתלמוד:

כי צריך שהכוחות, הכוח הבורא והכוח המלכותי יסתכלו 

זה אל זה בהתבוננות זה ביופיו של זה, ובאותו זמן בהיחבא 

למען דברים שבאו לעולם. שנית, כיוון שהאל, שהוא אחד, 

ות, על אף הוא גם הבורא וגם מלך, טבעי הדבר שהכוח

שהם מחולקים, הם בכל זאת מאוחדים. כי היה זה לתועלת 

שיהיו מחולקים כדי שאחד יפעל כבורא והשני כשליט. 

ידי העמדה זה בצד זה - והכוחות הובאו יחד בדרך אחרת על

נצחית של השמות כדי שהכוח הבורא יחלוק במלכותי 

והמלכותי בבורא. שניהם נוטים אל כיסא הרחמים. כי 

היה האל רחום על הדברים שקיימים כעת, שום אלמלא 

דבר לא היה נברא באמצעות הכוח הבורא ולא היתה ניתנת 

  ידי הכוח המלכותי.- לו מרות חוקית על

פילון, 'שאלות ופתרונות לספר שמות' ב, 

  148סו

                                                

. ראיותיו של ליבס אינן מצטמצמות לעניין החוויה 6), עמ' 141ליבס (לעיל, הע'  145
המיסטית, הוא מביא הוכחות רבות מכתביו של פילון ומשווה בין ספרות הסוד 
היהודית לכתביו של פילון דרך בחינת שני מקרים: תיאור מעשה בראשית, ומעשה 
המרכבה. התייחסותו של פילון לפי ליבס לתיאורים אלו מוכיחה שגם אצל פילון 

  קיימת התייחסות לתורת הסוד.

  .139-157' עמבדיון ה ,עי' לעיל 146
  .147), עמ' 59אידל (לעיל, הע'  147

 Erwin R. Goodenough, By Light, Light: The Mystic Gospelמצוטט אצל  148

of Hellenistic Judaism, Amsterdam: Philo Press, 1969, pp. 25-26 ומתורגם ,
  .147), עמ' 59בספרו של אידל (לעיל, הע' 
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השערתו של אידל, קטע זה מציג את חלוקת כוחות האל לשניים אצל פילון. 

חלוקת  סטים קבליים מאוחרים, שרעיוןטקבעקבות ו 149בעקבות גודינף

 חלוקה ממשיך מסורת יהודית עתיקה שליים אצל פילון תכונות האל לשנ

וזאת למרות שהדברים לא מוזכרים באופן מפורש.  150,זכר ונקבהל אלוהית

כותב: "שהיחס בין שני שמות האל תואם את היחס שבין זכר  אידל

   151ונקבה".

הסמלית את הכרובים כזכר ונקבה רעיון התפיסה לפי אידל, אם כן, 

במונחים אינטימיים הוא רעיון קדום, המצוי אפילו בכתביו של פילון. 

כמיהתם של הכרובים זה לזה עשויה להצביע על אותו אלמנט של אינטימיות 

קשר הפיזי בין הכרובים מועבר המופיע מאוחר יותר בספרות חז"ל. כשה

הדגשת  153ת של זוג מלאכים.לרמה מטאפיסי 152אצל פילון בצורה אלגורית

העובדה שפילון מדבר על איחודם של הכרובים כאלגוריה לכוחות אלוהיים 

  מדגישה את הריחוק מן הגופניות שחז"ל עסקו בה.

  

                                                

 שם. 250הע' ועוד עי' הסברו של גודינף ב .132-133), עמ' 45גודינף (לעיל, הע'  149

; הנ"ל 33), עמ' 99הע' (לעיל,  ; הנ"ל66, והע' 220, 204), עמ' 58אידל (לעיל, הע'  150
  .26; הנ"ל, שם, עמ' 114- 113), עמ' 55; פטאי (לעיל, הע' 149- 147), עמ' 59(לעיל, הע' 

הנ"ל משווה בין הטקסט של פילון לטקסט קבלי  .148), עמ' 59אידל (לעיל, הע'  151
מאוחר של הראב"ד, המבחין אף הוא בין שתי מידות של אחדות האל (אידל מסביר, 

ת הקבלית הקלאסית בסֵפירות , ששתי תכונות אלו כונו לאחר מכן בספרו146בעמ' 
  הקבלה כחסד וכגבורה). 

, עמד בזיקה עמוקה 8), עמ' 141עיסוקו של פילון באלגוריה, לפי ליבס (לעיל, הע'  152
  .43לעיסוק זה אצל חכמי התקופה. ועי' שם, הע' 

 .177, ובמיוחד הע' 148עמ' ), 59לפי אידל (לעיל, הע'  153
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  כיתות מדבר יהודה .3

אפיונם של כיתות מדבר יהודה שנוי היה מאז ומתמיד במחלוקת בקרב 

עם גילוי ספר  ,20-החוקרים. הבסיס המחקרי הושתת, בתחילת המאה ה

ידי שכטר, אשר זיהה את הכת עם כת השומרונים -ברית דמשק ופרסומו על

. לוי גינצבורג זיהה אותה עם כת הפרושים, זיהוי המוכר היום הדוסיתאית

היהודים הקדומים, והיו -כטעות. חוקרים אחרים זיהו את הכת עם הנוצרים

דית שניתן היה שזיהוה עם הקראים, עם הצדוקים, וכמעט כל קבוצה יהו

 154להעלות על הדעת. לפי שיפמן רוב החוקרים מזהים אותה עם האיסיים.

אך קיימת לפחות הסכמה אחת בקרב החוקרים שיש לדחות את הצעתו של 

מבחינת דיוננו כאן אין זה משנה עם איזו קבוצה  155שכטר לזיהוי שומרוני.

ת בעולם מזוהה כת מדבר יהודה, רק חשוב לומר שמדובר בקבוצה ייחודי

  היהודי העתיק.

לאחר סקירה קצרה המתארת את בעייתיות איתור מוצאה של הכת 

  ואפיונה, נפנה לכתביה המתייחסים לנושא דיוננו.

מין בתחומי -במגילת המקדש ובספר ברית דמשק נמצא איסור על יחסי

האיסור הורחב לירושלים כולה שהיא "עיר המקדש", בכתבים אלה . המקדש

  156:במקדששאוגרפית לאיסורים אלו מעין הרחבה גי

שמי ומקד[שי  157והעיר אשר אקדיש לשכין [=להשכין]

                                                

יהודה שיפמן, "ספר ברית דמשק ומגילת הסרכים", בתוך: מנחם קיסטר (עורך),  154
צבי, -, כרך ראשון, ירושלים: יד יצחק בןמגילות קומראן: מבואות ומחקרים

 .276תשס"ט, עמ' 

התפתחויות בחקר  –להרחבה בעניין עי' יהודה שיפמן, "'מלחמת המגילות'  155
  . 23- 3(תשרי תשנ"ב), עמ'  61 קתדרהגנוזות", המגילות ה

עי'  בכתות מדבר יהודהכקדושה וטהורה  , ירושלים,על תפיסת עיר המקדש 156
Jerome Murphy-O`connor, “Jerusalem”, Encyclopedia of the Dead Sea 

Scrolls, Vol. 1, 2000, pp. 402-404 ,תל אביב: מגילת המקדש; יגאל ידין ,
, המקדש-מגילתב. כמו כן, עי' פרשנותו של הנ"ל 170עמ' , תש"ן, ספריית מעריב

ישראל ועתיקותיה, -מהדורת יגאל ידין, כרך א, ירושלים: החברה לחקירת ארץ
ביאל (לעיל, הע' ; 136ובעיקר בעמ'  ,137- 132עמ'  . ושם, כרך ב,223-224תשל"ז, עמ' 

ושה ועל שבעניינים מסוימים גם אצל חז"ל התפשטה הקד .34, והערה 57עמ' ), 4
ידי השפעות הדדיות בין ספרות חז"ל לספרות -מבית המקדש לירושלים כולה על

 תרביץהכיתתית עי' דוד הנשקה, "קדושת ירושלים: בין חז"ל להלכה הִּכתתית", 
  .28- 5סז, א (תשנ"ח), עמ' 

 .170), עמ' 156ידין תש"ן (לעיל, הע'  157
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בתוכה] תהיה קודש וטהורה מכול דבר לכול טמאה אשר 

  כול אשר בתוכה יהיה טהור. ,יטמאו בה

  3-6158מז:  המקדש מגילת

כל פעילות מינית בתחומי ירושלים  159לפי המובא כאן כנראה נאסרה במגילה

כשנבין כי הפעילות המינית לדעתם (בעקבות  חכל להיווכבזאת נו כולה.

יש לציין  המקרא) היא פעילות מטמאת כפי שיעלה מהטקסט המצוטט הבא.

בתחומי  שלפי הלכת חז"ל לא היה כל איסור על קיום יחסים מיניים

  ירושלים.

  במגילת המקדש אף נאסר על הטמאים בטומאה מינית להיכנס לעיר:

תו שכבת זרע לוא יבוא אל כול עיר ואיש כיא ישכב עם אש

  המקדש אשר אשכין שמי בה שלושת ימים.

  11-12160מה:  המקדש מגילת

עם אשתו מחוץ  שקיים מגע מינישצריך לעבור מי בהיטהרות מאמר זה עוסק 

היטהרות לקוחה כנראה  נקיטת שלושה ימילירושלים ורוצה להיכנס לעיר. 

                                                

), כרך ב, עמ' 156(לעיל, הע'  (תשל"ז) המקדש-מגילת  טקסט המגילה לקוח מתוך 158
): "ולוא יטמאו את 136(שם, עמ'  13-14, מה: המקדש-מגילתועי' עוד  ;142-143

י אני ה' שוכן בתוך בני ישראל לעולם ועד". וגם: שם, העיר אשר אני שוכן בתוכה כ
): "ולוא תטמאו את העיר אשר אנוכי משכן את שמי ומקדשי 143(עמ'  10-11מז: 

  בתוכה".
את כת קומראן עם כת  זיההואילך,  216), עמ' 156ידין, תש"ן (לעיל, הע'  159

זו של ידין, כאמור, משקפת אמנם דעה רווחת בספרות המחקרית, דעה  האיסיים.
רחב הויכוח האחת הדעות בתוך אך אין הסכמה מלאה עם זיהוי זה והיא עדיין 

 אין קונסנזוס באשר לזהותו של כותב ועורך המגילה.המסועף בקרב החוקרים. כך ו
טוען שמגילת המקדש נערכה סופית בתקופת  ,17), עמ' 260שיפמן (לעיל, הע' 

ידי חבר -ידי בן כת קורמאן או על-החשמונאים. לא ברור לגמרי האם היא נערכה על
ידי אדם עצמאי, שלא השתייך לשום קבוצה - בקבוצה קשורה או קרובה אליה או על

או כת. מן ההקבלה בינה לבין "האיגרת ההלכתית" מתברר לדידו שחלק 
ן התקופה שקדמה להתגבשות כת קומראן, דווקא מתורות ממקורותיה הם מ

 ,”Florentino García Martínez, “Temple Scrollעי'עוד  צדוקיות.

Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, Vol. 2, 2000, pp. 927-933; 

Charlotte Hempel, “Qumran Community”, Encyclopedia of the Dead Sea 

Scrolls, Vol. 2, 2000, pp. 746-751; Todd S. Beall, “Essenes”, 

Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, Vol. 1, 2000, pp. 262-269 על .
  .13-14"האיגרת ההלכתית" עי' שיפמן (שם), עמ' 

; 136, כרך ב, עמ' 223כרך א, עמ' ), 156(לעיל, הע'  (תשל"ז) המקדש-מגילת 160
Joseph M. Baumgarten, “Celibacy”, Encyclopedia of the Dead Sea 

Scrolls, Vol. 1, 2000, p. 124.  
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היא בין הר סיני  כאן יסוריםהקבלת הא 161תורה.מצו ההתקדשות לפני מתן 

 162".ועל עירו"החוקים שחלו על הר סיני חלים גם על המקדש כש ,להר הבית

מקדש אל כמה הלמיניהם מן מדובר בהחלה של איסורי הטומאה 

 . ניתן להסיקשהיו מתוחמים בתחום העיר ירושלים לו מחוצהקילומטרים 

לחוקי הכת, היה  בעיר ירושלים, אם הם נשמעו שעל הָגרים מכאן אם כן,

  163מין.-להינזר מיחסי

   164:נאמר הדבר בצורה מפורשת בספר ברית דמשק

אל ישכב איש עם אשה בעיר המקדש לטמא את עיר 

   .המקדש בנדתם

   XII :1-2165ספר ברית דמשק 

  ספר ברית דמשק אף הוא מורה על איסור משכב אישה בעיר כולה.

במגילת המקדש (מה: במגילת ברית דמשק ו -שני הצווים  166לדעת ידין,

ם יחסים מיניים בעיר וקי לעהאיסור מתוך  167), משלימים זה את זה.11-12

האוסרים על טמאי שכבת זרע להיכנס  חוקי טומאה וטהרה נגזריםירושלים 

  לעיר במשך שלושה ימים.

באשר להשערה ששיערו חוקרים בעניין הפרישות שנהגו בכת מדבר 

שק נרמז שהפרישות היתה בעלת סממן יהודה, באומגרטן מציין שבברית דמ

אליטיסטי. סגנון חיים של הינזרות אפיין את המשרתים בקודש, אך 

                                                

 (תשל"ז) המקדש-מגילת ;124), עמ' 160באומגרטן (לעיל, הע'  עי'בשמות יט, טו.  161
  .135), כרך ב, עמ' 156(לעיל, הע' 

 .172), עמ' 156ידין, תש"ן (לעיל, הע'  162

מדברי המגילה על הנשים אפשר להסיק . 124), עמ' 160עי' באומגרטן (לעיל, הע'  163
קבע בעיר ירושלים, שכן נידה אסורה מלהיכנס שלנשים אין מקום של מגורי 

לירושלים, וכיוצא בזה יולדת, ולא הוקצו מקומות מיוחדים לנשים אלו בקרבת 
; ידין 224), עמ' 156(לעיל, הע'  (תשל"ז) המקדש-מגילתהעיר כבערים אחרות. עי' 

על מעמדן של נשים בכלל בכת מדבר יהודה עי' . 172), עמ' 156תש"ן (לעיל, הע' 
Hannah M. Cotton, “Women”, Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, 

Vol.2, 2000, pp. 981-987.  
על ברית דמשק ועל הקשר של הספר לכיתות מדבר יהודה עי' מאמרו של שיפמן  164

  . 275-298), עמ' 154ל, הע' (לעי
 .223), כרך א, עמ' 156(לעיל, הע'  (תשל"ז) המקדש-מגילת 165

 .171), עמ' 156ידין, תש"ן (לעיל, הע'  166

 .164עי' לעיל, הע'  .223), כרך א, עמ' 156(לעיל, הע'  (תשל"ז) מקדשה- מגילתעי'  167
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קימרון סבור שאלו  168הדרישה לפרישות לא חלה על כל הגברים בקהילה.

שנקטו בפרישות כדרך חיים היו דווקא אלו שחיו בעיר ירושלים, ששם 

ר, לפי מנהגי הכת, בעוד פעילות מינית בעיעל ממילא חלו חוקים האוסרים 

   169בערים מסביב לא נהגו בדרך חיים של פרישות. אלו שחיו

מן האמור אפוא בנוגע ליחס של כת מדבר יהודה למיניות עולה כי קיים 

ניגוד גמור בין תפיסה זו, המפרידה את הקדושה מן המיניות, לבין פיתוח 

ת מדבר כיתולפי התלמודית. הסמלים המיניים במקדש על פי הספרות 

גוזרת  ,בשל הימצאותו של בית ה' בה ,, קדושתה וטהרתה של ירושליםיהודה

תפיסה שכזו רואה במיניות גורם מפריע  הינזרות מינית על כל תושביה.

  לעבודת האל, גורם המרחיק את המאמין מן האל.

ברור למדי ששרדו אחוזים בודדים בלבד מן הספרות שהשאירה קבוצה זו 

לא נמצאו תיאורים של סמלים מיניים באף אחת מאלפי אחריה, מכל מקום 

   השורות שנתגלו.

  

                                                

מצביע על הדילמה במאמרו . גם קימרון 124), עמ' 160באומגרטן (לעיל, הע'  168
של כת מדבר יהודה הנובעות לדעתו מהגישות יי נזירותם המחקרית באשר לח

 Elisha Qimron, “Celibacy in the Dead Sea Scrollsהמחקריות השונות, עי' 

and the Two Kinds of Sectarians”, Julio Trebolle Barrera & Luis Vegas 

Montaner (eds.), The Madrid Qumran Congress, Leiden-New York-

Köln: E.J. Brill, 1992, I, pp. 287-288. לעיל,  (תשל"ז) המקדש-מגילתידין ב)
, המזהה את קהילת קומראן עם האיסיים מייחס לקהילה כולה 224), עמ' 156הע' 

, מצטט את 218), עמ' 156ידין, תש"ן (לעיל, הע' דרישה לפרישות וחיי פרישות; 
פליניוס וכותב שבכת זו של האיסיים אין כלל נשים ו"אנשיה מוותרים על תאוות 

ם של האיסיים אכן חיו חיי נזירות; ועי' כותב ידין כי מרבית ,222מין". ושם בעמ' 
 ,Joseph M. Baumgartenמאמרו של באומגרטן העוסק בנישואין אצל האיסיים: 

“4Q502, Marriage or Golden Age Ritual?”, JJS 34 (1983), pp. 125-135 .
על הגישות המחקריות השונות עי' בהרחבה במאמרו המסכם של שיפמן (לעיל, הע' 

  .23- 3), עמ' 260
כך הפכו -. אותם פורשים אחר17, והע' 294, 288), עמ' 168קימרון (לעיל, הע'  169

להיות קהילת "יחד", אשר יוחדה בחיי הפרישות שבחרו בהם משתתפיה. לרוב ישבו 
  חברי הקהילה בירושלים, אם כי הם נהגו פרישות גם אם חיו מחוצה לה.
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  סיכום ומסקנות .4

סקרנו בפרק זה את המקורות המתייחסים למיניות בהקשרים של בית 

פני כמה -המקדש והמשכן כמייצגים מקום קדוש. הסקירה נערכה על

  תקופות, אסכם כאן את הדברים מן המוקדם אל המאוחר.

ה בתקופת הבית השני נקטו גישה שלילית כלפי כיתות מדבר יהוד

המיניות באופן כללי. המיניות שנתפסה כמטמאת נאסרה במקדש ומחוצה לו 

בעיר ירושלים כולה. גישה שלילית קיצונית כזו עשויה להוביל למסקנה,  -

אם כי לא בהכרח, שרעיון הסמליות המינית במקדש ייחשב בעיני קבוצה זו 

נמצאה התייחסות לסמלים מיניים במקדש בכתבי לפסול. בכל אופן, לא 

  כיתות מדבר יהודה. 

באשר לכתבי פילון נמצא שקיימות שתי גישות לקריאת כתביו, כל אחת 

מהן מעלה מסקנות שונות באשר לתפיסתו של פילון את המיניות. לפי הגישה 

כן - שמייצג בויארין, התייחסותו של פילון למיניות הינה שלילית, ועל

התייחסותו לכרובים לפי שיטה זו נמצא שפילון מתאר את שני  בחקירת

הכרובים ללא כל אלמנטים מיניים, וכמובן שלא כמו אלו שנמצאו בספרות 

ידי אידל, זו המוצאת במשנתו -חז"ל. לעומת זאת, מתוך הגישה המיוצגת על

של פילון התייחסות חיובית למיניות, עולה שיש מקום להניח שפילון רומז 

בנוסף, הכרובים בכתביו מתוארים כמצויים  170ים בדמות זכר ונקבה.לכרוב

 –אם נייחס אותו לקשר שבין זכר ונקבה  –בקשר של כמיהה, קשר שכזה 

עשוי להעיד על שאיפת בני הזוג לאינטימיות. בסמליות זו מצוי תחילתו של 

ל רעיון זוגי. אולם, כנגד האוחזים בגישה זו, יש להדגיש שהכרובים בכתביו ש

 פילון אינם מתוארים כמצויים במגע פיסי קונקרטי.

לעומת זאת, בספרות חז"ל, כבר מתקופת התנאים, נמצא שימוש בסמל 

הגוף הנשי. כדי לתאר את בדי הארון בתוך קודש הקודשים, הם הוצגו 

כשדיים נשיים. בדור השני בתקופת האמוראים, עולה סמל נוסף בעל 

כמי סורא שבבבל, הכרובים בקודש סממנים מיניים מבית מדרשם של ח

הקודשים מתוארים כזכר ונקבה המעורים וכרוכים זה בזה במגע גופני 

אינטימי של בני זוג. כן מצאנו מדרשים המייצגים הפנמה של קדושת בית 

                                                

כתביו של פילון הם המוקדמים ביותר שנמצאו כנושאים רעיון לפי חוקרים אלו  170
לכתבים מוקדמים עוד יותר. שיש חוקרים המייחסים את הרעיון  אףבעל  אופי זה, 

 .33), עמ' 99הע' עי' אידל (לעיל, 
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המקדש שעברה לאחר חורבנו אל הבית הזוגי האנושי. חז"ל המשילו את 

ר' דש. אמרה המיוחסת להקשר הפיסי והנפשי של הזוג הנשוי לבית המק

 מעברו של בית ה' אל הנחת הפנמה זו שלעקיבא (בבלי סוטה יז ע"א) מחזקת 

הבית האנושי. השכינה, שמקומה בזמן הבית היה בקודש הקודשים בין שני 

הכרובים, עברה לשרות בתנאים מסוימים ("זכו") בין בני הזוג בביתם 

  הפרטי. 

שכן נעשתה גם מתכשיטים עוד נמצא בספרות חז"ל שבנייתו של המ

מין נשיים, שהכיור להתקדשותם של הכוהנים במשכן נעשה - שנענדו באברי

ממראות הנשים ששימשו לפיתוי הגברים למעשה המיני, ומיטת המלך שלמה 

מושווית לבית המקדש. הסמלים כולם מדגישים את היות הנקבי חלק בלתי 

בעבודת ה' גברית  נפרד מן השלמות בדרך להשגתו של האל. אין להסתפק

ידי האיחוד האידיאלי שבין הגברי -בלבד, השלמות בעבודת האל מושגת על

 לנשי.

סימבוליות מינית זו, שנקשרה בבית המקדש ובקודש הקודשים, 

התקיימה בספרות חז"ל למרות האיסור על מיניות קונקרטית במקדש. 

אות הנטייה לחשוב שחוקי הטהרה שתחילתם במקרא יובילו את חז"ל לר

את המיניות כנפרדת לחלוטין מן הקדושה, כפי שראינו בכיתות מדבר יהודה, 

מתבדה. ומפרק זה עולה תפיסה הפוכה, אשר גם לה בסיס מקראי, לפחות 

לפי דעת חוקר המקרא ישראל קנוהל, תפיסה זו רואה באינטימיות בין גבר 

  לאישה ש"זכו" סמל  מרכזי לעולם הקדושה והדבקות באל.

 ,קדושה: הקדושה הדואליסטיתשל שתי תפיסות  פגשנועד כה בדברינו 

בהקשרים של עבודת האל. הדוגלים  171המחלקת בין קדושה וטומאה

, כיוון שלדידם פרישות זו מאפשרת את את הפרישות יעדיפו בתפיסה זו 

עמדה זאת הוצגה לפנינו בפרק זה באופן מובהק בכתבי כיתות  הקדושה.

זו שניסיתי  היא –דושה שבתוך העולם הזה הקולעומתה,  172.מדבר יהודה

                                                

  טומאה משמשת כאן, כאמור, כניגוד לקדושה ולא לטהרה. 171
; באומגרטן 124, עמ' )160עי' לעניין הפרישות והקדושה: באומגרטן (לעיל, הע'  172

לפי שיפמן (לעיל,  .172- 171), עמ' 156. ועי' ידין (לעיל, הע' 135), עמ' 168(לעיל, הע' 
נוזות שופכות אור גם על פריחתה של הנצרות , המגילות הג18-19), עמ' 260הע' 

איננו בהיותן "עיקר תרומתן של המגילות לחקר הנצרות כך כותב שיפמן: הקדומה. 
את  המאירותבהיותן תעודות  מקור למקבילות ולתקדימים ספרותיים, אלא

ישראל, והדגש -גוון הרחב של קבוצות יהודיות בתקופה ההלניסטית בארץיהמ
הפרהיסטוריה של לחקר  וחשיבותבמידה רבה את  מגדיל הכיתתי של האוסף
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 לפי טענתי אותה מייצגים -הדיאלוגית הקדושה  לקשור בחיבור זה לרעיון

  173מאמרי חז"ל המובאים לעיל.

בעזרת קריאה במשנתו הדיאלוגית של בובר ניתן להבין את "זכייתם" של 

הזוג בשריית השכינה ביניהם בדבריו של ר' עקיבא. מעשה ה"זיווג" 

לם, הווה אומר אינטימיות ללא אינטרסים אגוצנטריים, אינטימיות המוש

היא  - המאפשרת איחודם של השניים אך יחד עם זאת השארתם כשניים 

המאפשרת מקום לשריית השכינה. ספרות חז"ל מדגישה שאינטימיות זו בין 

בני הזוג, לא די לה שתהיה "אפלטונית" כמו זו המוצגת בכתבי פילון, אלא 

המגע הגופני של בני הזוג משום שמימושה של שכינת האל הוא  חשוב בה

  תמיד בעולם הריאלי, לפי תפיסתם. 

האישה נחשבת בתפיסת חז"ל כמייצגת של העולם הזה, חיי המעשה 

בובר, המדבר  בתורתו הדיאלוגית שלגם ו בחז"ל רעיון זה מופיעיום. - והיום

ון הסמלים המיניים רעי 174.פרישה מן האישה בבחינת פרישה מן העולםעל 

המביאים את הנקבי והזכרי באיחודם להיות חלק בלתי נפרד מן הקודש, 

מעיד על מסר של עבודת האל בתוך העולם הזה, בקרבה רבה לדרך שבה 

פרישה מן העולם תחשב לטעות  175ארצית'.- מציג ובר את מודל ה'דת התוך

  בסיסית לפי גישה זו. 

אישה עם האיש בעולם הזה בספרות חז"ל, המיניות, המחברת את ה

בדרך של דיאלוג זה לזה, לא רק שאינה פוגעת בקדושה ואינה מאיימת עליה, 

אלא להיפך, המיניות הפכה להיות סמל המוצג בקודש, דווקא משום שהיא 

מתרחשת בדרך של פתיחת הלב זה לזה בין בני הזוג ש"זכו"; זאת, בעוד 

דת האל, הינזרות מן דורשת הינזרות לשם עבו 176ש"התפיסה הנוצרית"

                                                                                                          

ברור שהנצרות ינקה מקבוצות אלה הרבה יותר ממה שינקה  שעכשיוהנצרות, כיוון 
שיהדות הבית השני עברה תקופת מעבר שבמהלכה  ברור עכשיומהיהדות הפרושית. 

  . )18" (שם, עמ' התפתחו יהדות חז"ל, מצד אחד, והנצרות, מן הצד האחר
בפרק המבוא, עמ' לעיל, ל ניצני הפיצול בגישות כבר מתקופת המקרא עי' ע 173
29-32. 

, בובר 155), עמ' 67(לעיל, הע'  בסוד שיחבובר, 'השאלה שהיחיד נשאל', בתוך:  174
. סותו לפרישתו של קירקגור מארוסתוחס לזה בצורה מפורשת תוך התייחמתיי

; עוד על רעיון זה 184, הע' 42לציטוט הדברים עי' לעיל, בפרק המבוא, עמ' 
  .37-43' בפרק המבוא, עמלעיל, בהרחבה  והתיאוריה של בובר עי'

  .33-36בפרק המבוא, עמ'  לעיל, עי' 175
 וכאן תכללנה כל התפיסות שהובילו לתפיסה הנוצרית, כמו כת מדבר יהודה. 176
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הבדל רעיוני זה מופיע, כאמור, גם  178והתרחקות מחיי העולם הזה. 177האישה

דת ה'מודל לפי  ארצית'.-ארצית' ל'דת חוץ-באבחנה שעשה ובר בין 'דת תוך

 בעולם הזהעבודת ה' נעשית בתוך העולם הזה. המאמין חי  'ארצית-תוךה

שעליו לעזוב את העולם  בניגוד לתפיסה האל. זאתומקצה ממשאביו לעבודת 

כך סיכם קוסמן את הדברים,  179הזה על מנת להקדיש עצמו לעבודת האל.

  ודומני שסיכום זה ראוי גם פה: 

ההיגיון התיאולוגי הזה מניח אם כן שהאדם פוגש את האל 

לא בפרישה אל מחוץ לפעילות העולם הזה, במנזר, כשהוא 

אלא  –מנותק מדיאלוג עם כל מרכיבי החיים הסואנים 

בדיוק להפך: כאשר היחיד מוכן להקריב את השקט הפנימי 

המושג בחיים המונולוגיים ולהעניק את עצמו במאור פנים 

לזולת דווקא בתוך מהומת החיים הגדולה... ההנחה 

התיאולוגית המובלעת היא, שרק בדרך זו יכול האדם 

לפגוש את האל פגישה אמיתית, כשהוא מניח לדלתו להיות 

  י ה'אחר' המבקש את דרכו אליה.פתוחה כלפ

  232180קוסמן, מסכת נשים, עמ' 

                                                

ל נזירות לנצרות עי' דבריו של מ. זילברג במאמרו של על הקרבה האטימולוגית ש 177
, ירושלים: החברה עיונים בספר שופטיםש. ד. גבריהו, "נזירות שמשון", בתוך: 

. ועי' הערתו של ש. טלמון על נזירות 537לחקר המקרא בישראל, תשכ"ו, עמ' 
ה . ועל כך שלדעתו הנצרות "תפסה את הקליפ537-538בתפיסתו של ובר, שם, עמ' 

 .555- 544של הנזירות ולא את התוכן" עי' שם, עמ' 

לספה"נ) שכנראה בהשפעת הספרות  150-215לא כן אב הכנסייה קלמנס ( 178
 היהודית ביטא דברים אחרים (הוא הושפע מאוד גם מכתבי פילון, עובדה התומכת

). קלמנס ראה בשותפות בין גבר 111- 110בדרך הגישה שמוביל אידל שהוצגה לעיל, 
בעיניו קדושה. אבל  היתהחלק משותפותם עם האל, על כן שותפות זו  אישהל

לשיטתו, שותפות זו אין מטרתה אלא הולדה. תפיסה זו של קלמנס יסודה כנראה 
 מאלכסנדריה שהיה אחד ברצון לתת אישור לנישואין בקרב הנוצרים. קלמנס

מאבות הכנסייה הנוצרית ולפי המשוער חי בזמן הבית או סמוך לחורבנו, עי' בצלאל 
קג  סיניהכיפורים", -ידוע בעבודת יום-נאור, "קלמנט מאלכסנדריה על מנהג בלתי

, 80), עמ' 103עי' בויארין (לעיל, הע'  קעח. עוד- טבת תשמ"ט), עמ' קעז-(כסלו
ובגלגוליה. על כך שהקדושה שבזיווג בספרות מיניות הרוחנית בנצרות העוסק ב

   .65-66), עמ' 97חז"ל היא במגמה הפוכה להפנמת הסיגוף עי' מרגולין (לעיל, הע' 

  .33-36בפרק המבוא, עמ'  לעיל, להרחבה עי' 179
  ).27קוסמן (לעיל, הע'  180
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ניתן לומר אם כן שברמה המעשית אכן לא הורשתה מיניות במקדש אך 

ברמה האידיאולוגית חז"ל התייחסו למיניות בצורה חיובית. האלמנטים 

המיניים שנמצאו במקדש, ההתייחסות הסמלית ההכרחית לאינטימיות בין 

וכיחות שהנוכחות של שני המינים באיחודם יכולה איש לאישה במשכן מ

לתרום להבנה עמוקה של עבודת האל, סמלים מיניים אלו במקדש 

המופנמים ועוברים אל הבית הזוגי בעולם הזה, מסמלים את רעיון הקדושה 

  אליו צריך לשאוף, רעיון האינטימיות הקדושה.

  





 

 

  -פרק שלישי  -

תפיסת המיניות בחיי האיש  

  שת משה רבנופר - הקדוש 
  

משה רבנו נחשב לאדם הקרוב ביותר לאל. הוא כונה בכינויים יחידאיים, 

וייצוגו התאפיין בקרבה נדירה לאל, שאין לה אח ורע ביהדות לדורותיה. 

  ספרות חז"ל דנה בפרישותו המינית של משה. 

 בפרק זה תבחן פרישותו של משה, ותידון לאור השאלות הבאות: האם  

של משה לאל מקנה לו את זכות הפרישה מאשתו או שמא המיוחדת  קרבתו

? האם משה משמש מודל אישהאלוהית לפרוש מן ה חובהמוטלת עליו 

 1,לאלהתנהגות לנביא, לאדם המעוניין לעלות במדרגות הקדושה ולהתקרב 

  ?שאינו מלמד על הכללאו שמא מדובר במקרה חריג 

שי חז"ל, מכתבי פילון שאלות אלו יידונו לאור מקורות מן המקרא, ממדר  

, הברית החדשה וכתבי אב הכנסייה אפרהט ומן הספרות הנוצרית הקדומה:

  .העוסקים בעניין זה

                                                

, כנראה בשל המבנה החברתי יםבגברמתמקד על פי רוב איש הקדוש ב העיסוק  1
בתקופה העתיקה. על תורתם המגדרית של חז"ל, מעמד האישה בספרות חז"ל 

 Judith Romney Wegner, “The Image and Status ofלמיניות הנשית עי'  ויחסם

Women in Classical Rabbinic Judaism,” In: Judith R. Baskin (ed.), 

Jewish Women in Historical Perspective, Detroit: Wayne State 

University Press, 1991, pp. 73-93; Dvora E. Weisberg, “Men Imagining 

Women Imagining God”, In:  Marc Lee Raphael (ed.), Agendas for the 

Study of Midrash in the Twenty-First Century, Virginia: The College of 

Miriam and Mary Williamsburg, 1999, pp. 63-83 ,נשיות ; אדמיאל קוסמן
חיים" -אביב: ספריית "הילל בן-, ירושלים ותלבעולמו הרוחני של הסיפור התלמודי

קוסמן וויסברג ו; 154-176, 38-67, 34- 28קיבוץ המאוחד, תשס"ח, עמ' והוצאת ה
פחות מן  קרובות לאל לאכ נתפסושבספרות חז"ל נשים  מציגים את העמדה

לקדושה יכולה להגיע  אינהלעולם אישה  אצל אפרהט למשל,הגברים. לעומת זאת, 
 Naomi עי'. ולהתקרב לאל במידה שאליה יכול הגבר להגיע כתוצאה מקדושה זו

Koltun-Fromm, “Sexuality and Holiness: Semitic Christian and Jewish 

Conceptualizations of Sexual Behavior”, Vigiliae Christianae (Ejournal) 

54 (2000), p. 378, n. 8 'עוד על התייחסות הנצרות בראשיתה לעניין זה עי ;
  .169-172קוסמן, שם, עמ' 
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  משה ומיניותו במקרא -הקדמה 

פרק ב' בספר שמות מתוארים נישואי משה וציפורה ולידת בנם הבכור ב

גרשום. מיד אחר כך, בפרק ג', מתוארת פגישתו הראשונה של משה עם האל 

 כדילפני פרעה במעמד הסנה. במעמד זה האל מצווה את משה להיות שליחו 

אחרי שמשה מקבל על  ,במדבר. והנה את העם ממצרים ולהנהיגם הוציאל

ת" מהזירה. הופעתה הבאה של נעלמעצמו את השליחות האלוהית, ציפורה "

  :אחר שילוחיה"ציפורה במקרא מלווה בביטוי "

. ַאַחר ִׁשּלּוֶחיהָ ה ֶאת ִצֹּפָרה ֵאֶׁשת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ 

ְוֵאת ְׁשֵני ָבֶניָה ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהֶאָחד ֵּגְרׁשֹם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי 

ְּבֶעְזִרי ַוַּיִּצֵלִני  ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה. ְוֵׁשם ָהֶאָחד ֱאִליֶעֶזר ִּכי ֱאֵהי ָאִבי

  ֵמֶחֶרב ַּפְרֹעה.

   ד- שמות יח, ב

ם אלה עולה ששילוחיה של ציפורה היו לאחר שכבר היו לשניים מפסוקי

השאלה העולה היא מדוע שילח משה את ציפורה? האם ניתוקו של  2.בנים

 העמידה מול האל : האםלאמור משה מציפורה נובע מהיותו שליח האל?

חיים עם אשתו? האם שילוחי ציפורה נובעים מרצונו של על חשבון  באה

? האם יש לראות בפרישותו של משה מעין "הגבלה" משה לחיות בפרישות

שבקדושה, בדומה לשלשת ימי ההגבלה שנדרש העם לקיים לפני מעמד הר 

   3סיני?

מעשה זה  4בשמות לג, ז מוזכר שמשה נטה את אוהלו אל מחוץ למחנה,  

של משה מלמד על פרישות מהקהל. האם ניתן יהיה ללמוד מפסוק זה גם על 

  משה?פרישותו המינית של 

                                                

נאית בשאלה האם משה גירש את ציפורה או שמא שילח אותה למחלוקת הת 2
 -יתרו  ,דעות ר' יהושע ור' אלעזר המודעי במכילתא דרבי ישמעאל עי'באופן זמני 

במכילתא דרבי  במקבילה ).190-191רבין, -ו, פרשה א (הורביץמס' דעמלק יתר
ל ר' יהושע הדברים שחסים ), מיו129מלמד, עמ' -(אפשטיין ב, יח ,שמעון בר יוחאי

 , עמ' קכב);(בובר ב ,פרק יח ,עי' מדרש אגדה שמותלר' אלעזר המודעי ולהיפך. כן 
, עמ' שמות פרק יח (בובר ); שכל טוב326-327, עמ' (בובר, ב שכל טוב שמות פרק יח

  ילקוט שמעוני פרשת שמות רמז קעד.); 334-335

  עי' שמות יט, טו. 3
ָנָטה לוֹ ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהַּמֲחֶנה ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֹמֶׁשה ִיַּקח ֶאת ָהֹאֶהל וְ " 4
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ממדרשי חז"ל נראה שמשה אכן התנזר מינית. אולם, מדרשים אלה אינם   

נסמכים על הפסוקים שצוטטו משמות יח, פרשת שילוחי ציפורה, ואף לא 

אלא על  ,נשענים על פרישותו של משה מן המחנה, כפי שמופיע בספר שמות

  הפסוקים מבמדבר יב, פרשת האישה הכושית:

ֹרן ְּבֹמֶׁשה ַעל ֹאדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאהֲ 

ָלָקח, ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח. ַוֹּיאְמרּו ֲהַרק ַא ְּבֹמֶׁשה ִּדֶּבר ה' 

ֲהא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר, ַוִּיְׁשַמע ה'. ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָניו ְמֹאד ִמֹּכל 

ר ה' ִּפְתֹאם ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה. ַוֹּיאמֶ 

ַאֲהֹרן ְוֶאל ִמְרָים, ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו 

ְׁשָלְׁשָּתם. ַוֵּיֶרד ה' ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְקָרא ַאֲהֹרן 

, ִאם ִיְהֶיה ּוִמְרָים, ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם. ַוֹּיאֶמר ִׁשְמעּו נָא ְדָבָרי

ְנִביֲאֶכם ה' ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע, ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו. א ֵכן 

ַעְבִּדי ֹמֶׁשה ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא. ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה 

ְוא ְבִחיֹדת ּוְתֻמַנת ה' ַיִּביט ּוַמּדּוַע א ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי 

ְבֹמֶׁשה. ַוִּיַחר ַאף ה' ָּבם ַוֵּיַל. ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוִהֵּנה 

  ַוִּיֶפן ַאֲהֹרן ֶאל ִמְרָים ְוִהּנֵה ְמֹצָרַעת. ,ִמְרָים ְמֹצַרַעת ַּכָּׁשֶלג

  י-במדבר יב, א

פסוק א' מספר על אישה כושית שמשה נשא ונראה שמרים ואהרן אינם 

מספרים שמרים ואהרן מבקרים התנהגות  מרוצים מכך. הפסוקים הבאים

מסוימת של משה הקשורה בנבואתם. ה' יוצא להגנתו של משה ומסביר 

שמעמדו הנבואי מיוחד. הוא כועס על מרים ואהרן, ומעניש את מרים 

  בצרעת.

 לשיטת ?מי היא האישה הכושיתקריאה בפרשה מעלה שאלות רבות:   

ומשה נשא אותה  זו ציפורה היתההאם הגורסים שמשה גירש את ציפורה: 

טענה ה ימה 5נוספת? אישה שוב ל"אחר שילוחיה"? או שמא משה נשא

נבואתם של  האם היא קשורה לנבואת משה לעומת? אליה רומז פסוק א'ש

או שמא  ב) "הרק אך במשה דבר ה'" (יב,אחיו, כפי שנטען במפורש בפסוק: 

                                                                                                          

 ".ֵיֵצא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ה'ְוָהָיה ָּכל ְמַבֵּקׁש 

רבין, -(הורביץפרשה א  ,מס' דעמלק יתרו - יתרו  ,דרבי ישמעאלבמכילתא  5
ציפורה. לטענה שהאישה הכושית אינה ), ר' יהושע גורס שמשה גירש את 190-191

ציפורה, דברי ר' יהושע עשויים להסביר כיצד משה נשא אישה אחרת. למקבילות 
 .2עי' לעיל, הע' 
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רים? ומדוע חז"ל היא קשורה רק לאישה הכושית ולזהותה? מדוע נענשה מ

בחרו להציג את פרישותו של משה מן האישה דווקא דרך פסוקים אלו? 

  בשאלות אלו נעסוק בפרק שלפנינו.
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  מיניותו של משה בספרות חז"ל .1

  

        דיון תנאי בבמדבר יבדיון תנאי בבמדבר יבדיון תנאי בבמדבר יבדיון תנאי בבמדבר יב ....1.11.11.11.1

ישראלית מובאים הדיונים הראשונים של חז"ל -ת הארץהַּתנאיבספרות 

על הפסוקים שצוטטו לעיל  ,ספרי במדברב 6.בפרישותו המינית של משה

  מבמדבר יב, הספרי פותח בדרשה על פסוק א': 

אין דיבר בכל  - (במדבר יב, א) "ותדבר מרים ואהרן במשה"

  ...מקום אלא לשון קשה

  )98 עמ' צט (הורביץ, ,ספרי במדבר

 7המדרש פותח בכך שהשימוש במילה "ותדבר" בפסוק מצביע על לשון קשה,

נגד אחיה משה. המדרש מוסיף פרטים באשר מרים דברה בצורה חריפה 

  לסיבת הביקורת שנקטה בה מרים:

 מנין היתה -  (במדבר יב, א) "ותדבר מרים ואהרן במשה"

אלא שראת[ה]  8מרים יודעת שפירש משה מפריה ורביה?

 שאינה מתקשטת בתכשיטי נשים. אמרה להאת צפורה 

: מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי לציפורה] [=מרים

מקפיד  [=משה] : אין אחיך[=ציפורה] ם? אמרה להנשי

ושניהם [=אהרן] בדבר. לכך ידעה מרים ואמרה לאחיה 

  . [=במשה] דברו בו

  9שם

 המדרש עונה על השאלה ששאלנו בדבר פסוק א' ומספר כי הדברים שדברו

מרים ואהרן במשה עסקו בענייני פרישותו של משה. מרים למדה מציפורה 

                                                

רעיון פרישותו של משה מופיע עוד קודם לכן, בכתביו של פילון. עי' הדיון להלן,  6
  .208-214 עמ'

פירוש ספרי דברי רב: "ומשום הכי בלשון קושי שייך דברור שהוא כמי שאינו  7
מדבר עמו נוכח, לפי שהוא כועס כנגדו, אלא מדבר ברוגז ובקול כדי שישמע הלה 

  ויפחד, אבל אמירה שהיא לשון תחנונים מדבר ואומר לו פנים בפנים".

 מציין באופן שכיחחז"ל ספרות מונח "פרייה ורבייה" בשהשימוש ב צייןמבויארין  8
הבשר דניאל בויארין, אם לאו. עי' בין  ,היריוןל מוביליםהם אם בין  ,מין-יחסי

  . 43, הע' 272, עמ' 1999עם עובד, אביב: -, תלשברוח: שיח המיניות בתלמוד

  ע"ב). בובר, מצורע, ו (כג, - נחומאהשו': תנחומא, צו, יג; ת 9
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זאת או לפחות  10נייני אישות עמה, וכנראה גינתהשמשה אינו מקפיד בע

אישה ה מי היאביקרה אותו על כך שלא בפניו. מדרש זה גם עונה על השאלה 

הכושית המוזכרת בפסוק א'. נקבע שהאישה הכושית היא ציפורה, בהתאם 

    11.העוסקים בשאלה זו חז"ללמסורת המדרשית המופיעה במרבית מדרשי 

   מספק הרחבה נוספת: ישראלי,-ש תנאי ארץ, אף הוא מדרספרי זוטא  

                                                

 ועי' פרשנותו של הראב"ע על במדבר יב, א המפרש את דבריה של מרים כגנאי. 10

: מדרש אגדה במדבר ר' הכושית למדרשי חז"ל המזהים את ציפורה עם האישה 11
 ,מזמור ז ); מדרש תהלים70(בובר, עמ'  יד ,א (בובר, קג); מדרש תהלים מזמור ז ,יב

 ). אף בספרות250, עמ' (היגר "חורב" פרק נב, זר); פרקי דרבי אליע71יח (בובר, עמ' 
 ,Michael R. Cosbyהמחקרית זוהתה האישה הכושית המקראית עם ציפורה: 

Sex in the Bible: An Introduction to What the Scriptures Teach Us About 

Sexuality, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1984, p. 15 , הבוחן את מאמר
רחל רייך, ; י היא האישה הכושית לאור פסוקי המקרא ותרגום השבעיםהשאלה מ

אביב: - , תלולמלחמה במקרא האשה אשר נתתה עמדי: נשים כעילה לעימות
מחקרים  .92את הקיבוץ המאוחד, תשס"ו, עמ' ספריית "הילל בן חיים" והוצ

 עי' עם ציפורה מהמקרא הכושית אישהההמראים שאף ספרות חז"ל זיהתה את 
למדו חכמינו ז"ל מפרשה זו?", י א' יהודה, "האשה הכושית אשר לקח משה: מה צב

בספרות חז"ל, וייחוסה  "קללת חם"אביעזר כהן,  ;7-9(סיון, תש"ס), עמ'  79 הדאר
- אוניברסיטת בר :עבודת גמר במחלקה לתלמוד, רמת גן, לשחורים ו"לבני כוש"

לניסטית זיהו את האישה . על כך שגם בתקופה הה124-130, עמ' אילן, תשס"א
, א, ירושלים: היהודית ההלניסטית הספרותיהושע גוטמן,  הכושית עם ציפורה עי'

פי -. גוטמן קובע על36גוטמן, שם, ב, עמ' ; 136-137מוסד ביאליק, תשי"ח, עמ' 
יתה בת הדור השישי למשפחת אברהם", ומראה דמטריוס "שצפורה, אשת משה, ה

לעומת דעה . האישה הכושית מן המקרא עם ציפורהדמטריוס מזהה אף הוא את ש
עי'  הכושית אינה מזוהה עם ציפורה. זו מצינו ארבעה סיפורים בהם האישה

אביגדור שנאן, "מארטאפאנוס עד 'ספר הישר': לתולדותיה של אגדת משה בכוש", 
 Eli Yassif, “Traces of Folk. ועי' 67-53תשל"ח), עמ' -(תשל"ז 3-2 אשכולות

Traditions of the Second Temple Period in Rabbinic Literature”, JJS 39 

(1988), p. 216. יפורה.צל אהכושית כ האישה נתייחס אל כאן בהמשך הדברים 
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... ומה היו (במדבר יב, א) "ותדבר מרים ואהרן במשה"

הדליקו כל ישראל  הדברים? אמרו כיון שנתמנו הזקנים

נרות ועשו שמחה בשביל שעלו שבעים זקנים לשררה. וכיון 

מרים הנרות אמרה אשרי אלו ואשרי נשותיהן.  [=ה]שראת

י אשרי נשותיהן אלא אוי אמרה לה צפורה אל תאמר

לנשותיהן, שמיום שדבר הקב"ה עם משה אחיך לא נזדקק 

 ,לי. מיד הלכה מרים אצל אהרן והיו נושאין ונותנין בדבר

על  - (שם) "שנ' "ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה

  עסקי פרישתו מן האשה. 

 פיסקא יב, א , בהעלותך,ספרי זוטא

  )274עמ' (הורביץ, 

ייצג תפיסה שקרבה לאל מחייבת התנזרות מינית. תפיסה זו באה מדרש זה מ

התנבאות. לדעת  וביןהתנזרות מינית שציפורה יוצרת בין  קישורלידי ביטוי ב

ציפורה התנבאותם של שבעים הזקנים מחייבת פרישות מנשותיהם, כפי 

היא משליכה מניסיונה האישי על  12היותו נביא.שמשה פרש ממנה בשל 

ודת האל ומגיעה למסקנה שישנם יחידים וביניהם משה, העוסקים בעב

  13שמעמדם לפני האל מחייב פרישות מינית.

מינית,  בלשון חז"ל יש לשורש זה משמעות מופיע השורש זק"ק.במדרש 

ייתכן  14הוא מופיע כדי לתאר יחסים שבין איש לאשתו. וכך במדרש שלפנינו

ק מציין קשר שבין כי כדאי להעיר כאן שבמדרשים מאוחרים השורש זק"

 נזקקיןוכשאמרה צפורה אוי לנשותיהן של אלו, הן  "... האדם הנבחר לאל:

משם ידעה מרים שפירש בעלי הימני, ולנבואה שיהו פורשין מנשותיהם כמו 

                                                

), לאחר המדרש המצוטט לעיל, מובאים דברי 98צט (הורביץ, אף בספרי, במדבר  12
פרישותו של אחיה.  ) המתאר כיצד ציפורה מספרת למרים על10- 8ר' נתן (שורות 

לספרי זוטא, היא קושרת בין קרבה לאל לבין פרישות מינית אצל אדם בדומה 
אלא שכאן מדובר על התנבאותם של אלדד ומידד. עי' הציטוט להלן,  הקרוב לאל,

  .229עמ' 
  .44, הע' 272), עמ' 8הע' בויארין (לעיל, לפרשנות דומה עי'  13
, ירושלים: מקור, תש"מ, שלישי, כרך מלון הלשון העבריתיהודה, -עי' אליעזר בן 14

 Michael L. Satlow, Tasting the Dish; Rabbinic Rhetorics of ;1390 עמ'

Sexuality, Atlanta: Scholars Press, 1995,  p. 202, n. 69-71.  
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רומז לקשר אינטימי עם האל, זה השימוש בשורש  15.והגידה לאהרן..."

   16שאולי אינו מאפשר קשר אינטימי עם אישה.

 של ציפורה "אוי לנשותיהם של אלו" מעידה שלדעת הדרשןזעקתה   

השומעת את  מריםאף לפי מדרש זה,  17.קשה היתה לה הפרישותהתנִאי 

דבריה הנסערים של ציפורה מניעים אותה לפעולה, היא פונה מיד והולכת 

  18בזה עם אהרן.לדון 

 מרים ואהרן מתפלאים באשר לפרישות זו של משה, ומעירים שהקרבה

  :ינה מצדיקה פרישותלאל א

                                                

  א (בובר, עמ' רלא). ,מדרש אגדה במדבר יב עוד 'עי תנחומא פרשת צו, סימן יג. 15
השימוש  . לטענתו,7), עמ' 11(לעיל, הע' למסקנה דומה עי' במאמרו של יהודה  16

קשר כזה עם בפועל זק"ק אינו מקרי אלא רומז על קשר מיני ומוביל למסקנה ש
מצא שפועל זה  ,202), עמ' 14(לעיל,  סאטלו .אישהה להזנחת היחסים עם גורםהאל 

ם זה לזה אלא לתיאור קשר בין בני זוג הנשואי מין-יחסימשמש לא רק לתיאור 
מיני כלשהו. סיוע מסוים לטענה זאת, אפשר להביא מהטענה המצויה אצל בעלי 

ידל, "דימויים ומעשים מיניים אהקבלה מתקופות מאוחרות יותר. ר' למשל משה 
ים" את המושג "איש האלה, המייחס למשה 34), עמ' 1992(קיץ  42 זמנים בקבלה",

"בעל משמעות כ הקבלי "בעל השכינה", והוא מסביר מושג זה, בעקבות עיון בזוהר,
, ע"ב ,ו כן עי' הזוהר, הקדמה .(שם) מינית של קשר אנושי עם השכינה"

איש האלהים" המדמה את משה וה' לזוג נשוי: " בהתייחסותו למונח "איש
[=הכוונה היא לאל]". עי' עוד מסקנותיו הדומות של  האלהים כביכול בעלה דההוא

שמחה קוגוט, "'איש האלהים' (דברים לג, א) ו'מיתת נשיקה'", בתוך: אהרן ממן 
לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות  שעריואחרים (עורכים), 

, כרך א: לשון המקרא, מסורה ולשון ימי הביניים, אשר-ם מוגשים למשה ברהיהודי
שבין משה לאל נרקם . לתפיסה 278-283ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ח, עמ' 

  .53 ,37, 31קשר אינטימי עי' עוד הע' 
, המשווה בין הרגישות התנאית לקולה של 167), עמ' 8עי' בויארין (לעיל, הע'  17

למדרשים הבבליים בהם קולה נעדר, ומסיק על מעמדה של האישה בתרבות  ציפורה
 חכמי בבל.

אישה, במקרה שלנו השמעת קולה של ציפורה על ידי - אישה עלקולה של  השמעת 18
זו  הבנה. על הזדהותה של מרים עם מצוקתה של ציפורה ידי מרים, עשויה ללמד
, ויש לו Sisterhood . הכינוי באנגלית הוא"קרבת אחיות" מכונה בשיח הפמיניסטי

 ה האנגלית, שכןמעניינת במקרה שלנו, המובעת לפחות בשפ תמשמעות ליטראלי
הערתו של עי' . עוד sister-in-law , ובאנגלית,מרים היא גם גיסתה של ציפורה

שם, העוסקים בהתייחסות חז"ל לקול  46, והע' 164), עמ' 8הע' בויארין (לעיל, 
  הנשי. 
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כבר דבר עם נביאים  ?וכי לא דבר הקב"ה אלא עמו בלבד...

שנ' "הרק  ,ולא פירשנו מנשותינו כמו שפירש ,הרבה ועמנו

  .(במדבר יב, ב) "אך במשה דבר ה'

  19שם

מרים ואהרן רואים במשה מתבדל בשל פרישותו ואינם מקבלים את טענתה 

פרישותו של משה מציפורה ידם, לד 20לפרוש. יםשל ציפורה שדרכם של נביא

ואינם  מאפיינת אותו בלבד, והם ההוכחה לכך, שכן הם אינם נוהגים כמותו

  21פורשים מבני זוגם.

נענשה בצרעת וכמי ש חוטאת למשה,כמי שבעוד שבמקרא הוצגה מרים 

במדרשים אלה נראה כי היא עומדת לצד ציפורה ואף  (במדבר יב, י),

  23מאשתו. שפרשה את התנהגותו של אחי 22מבקרת

  

        האם משה פרש מאשתו מדעתו או מכוח צו אלוהי? האם משה פרש מאשתו מדעתו או מכוח צו אלוהי? האם משה פרש מאשתו מדעתו או מכוח צו אלוהי? האם משה פרש מאשתו מדעתו או מכוח צו אלוהי?  ....1.21.21.21.2

פרישותו של משה, אף שאינה מפורשת כפרישות מינית, מופיעה בספר 

ונראה שחכמים נאלצו להתמודד עם סוגיה זו. שאלת פרישותו  24שמות,

                                                

ק ט (שכטר, עמ' , פרנו"א ,אדר"נ );99למקבילות ר' ספרי במדבר ק (הורוביץ, עמ'  19
  רשת צו, סימן יג. תנחומא פ );40

, תל אביב: עם עובד, ארוס והיהודיםדויד ביאל, ; 163), עמ' 8(לעיל, הע'  בויארין 20
 .49-50 , עמ'1994

אף שהמדרש רואה בפרישות ביטוי לחטא הגאווה, לענייננו חשובה התייחסותו  21
  רישותו של משה.של המדרש לנושא פ

 ). 97-98 עמ' (הורביץ, צטבספרי במדבר  מופיעהביקורתה של מרים על פרישותו  22

כן  .49-50), עמ' 20; ביאל (לעיל, הע' 162), עמ' 8לטענה זו עי' בויארין (לעיל, הע'  23
 :Louis Finkelstein, Akiba: Scholar, Saint and Martyr, New Yorkעי' 

Covici Friede Publishers, 1936, p. 80 פרישותו רעיון  שהתפתחותו של, הטוען
רחוקים מנשותיהם  של חכמים, שהיומאורח חייהם  של משה בספרות חז"ל נובע

ואילך, רעיון  159), עמ' של תורה; לדעת בויארין (שם הלשקוע באוהל ובחרו
שבה אנשים שנשאו נשים  הפרישות משקף את התרבות היהודית הבבלית דווקא,

מנשותיהם על מנת ללמוד תורה. אף שראוי להעיר בקשר לכך חיו הרחק 
ישראליים במובהק. בויארין -ו לעיל, ספרי זוטא וספרי, הם ארץשהמדרשים שהובא

בחרו בחיי פרישות אך לא חייבו בהם את  ישראל-מאיר את העובדה שגם חכמי ארץ
נשאו נשים בגיל מבוגר יותר, ואת שנות רווקותם ידי כך ש-, עלהנשואה האישה

את מסקנותיו של בויארין באשר  ניסן רוביןועי' ביקורתו של  מוד תורה.יניצלו לל
שמחת החיים: טקסי ( ישראל-להבדלים בגיל הנישואים בין חכמי בבל לחכמי ארץ

, תל אביב: ספריית הילל בן חיים והוצאת ונישואים במקורות חז"לאירוסים 
   ).47, ועמ' 45- 44, עמ' 2004הקיבוץ המאוחד, 
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הטרידה אותם גם על רקע תפיסות ְּפנים יהודיות שונות, על רקע רעיונות 

מות יותר, וסוגיה זו אף היוותה אבן מחלוקת בינם לבין מתקופות מוקד

  25סביבתם.

חלק זה של הפרק המציב את השאלה האם משה פרש מדעתו או מתוך 

ציווי האל יציג שתי תפיסות באשר לפרישותו של משה. הראשונה, המתנגדת 

ידי מתן צו מיוחד -לתפיסה של פרישות בהקשרים של קדושה, ותוצג כאן על

ידי גיוס אישורו של ה'; והשנייה, הפוכה - , או לפחות עללמשה לפרוש

-לראשונה, מציגה את הגישה שקדושה מחייבת פרישות, תפיסה זו תוצג על

  ידי קולו של משה. 

  :במדרש תנאי נאמר שה' ציווה את משה באופן מפורש לפרוש מאשתו

 או ו)(במדבר יב, " אתודע אליו במראה' ה נביאכם יהיה אם"

] אני=[ כך ובחזיון בחלום] הנביאים עם מדבר=[ שאני כשם

 בכל". (שם יב, ז)" משה עבדי כן לא" ל"ת ,משה עם מדבר

 אומר יוסי' ר .השרת ממלאכי חוץ ,)שם( "הוא נאמן ביתי

 פה – (במדבר יב, ח)" בו אדבר פה אל פה" .השרת ממלאכי אף

  . האשה מן לפרוש לו אמרתי פה אל

  26)101 עמ' ספרי במדבר קג (הורביץ,

 הקשר הדברים כאן הוא ביקורתם של מרים ואהרן את משה בחומש במדבר.

המדרש מנסה להסביר את כעסו של ה' על מרים. הציטוט המובא כאן מעלה 

באופן נחרץ את הטענה שה' הוא זה שציווה את משה לפרוש מן האישה. 

 חז"ל נעזרים בקולה של מרים כדי 27במדרש קודם בספרי, כפי שראינו לעיל,

להביע את מורת רוחם מרעיון פרישותו של משה, וכאן מסביר המדרש שה' 

הוא זה שציווה את משה לפרוש. מן הפסוקים ניכר שמרים ואהרן שביקרו 

ידי האל, וזו כנראה היתה -את התנהגותו של משה, לא ידעו שמשה צּווה על

                                                                                                          

 שמות לג, ז. 24

הדיון בספרות הנוצרית והפולמוס  להלן; עי' 62), עמ' 41שרמר (לעיל, הע'  25
לעיל, . על נהגים סגפניים בקרב כיתות בעם ישראל עי' 230- 215, עמ' נוצרי-היהודי

 392), עמ' 1פרום (לעיל, הע' -. עי' הערתה של קולטון116-124בפרק הראשון, עמ' 
  .214- 208בשם פראד; ועי' התפיסה המוצגת בכתבי פילון להלן, עמ' 

  .)276 עמ' השו' ספרי זוטא, במדבר יא, ח (הורביץ, 26
  .189, עי' לעיל, עמ' )98צט (הורביץ,  ,ספרי במדבר 27
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שגיאתם. ניתן להתרשם שה' קצף עליהם בשל ביקורתם השלילית על משה, 

לא עשה זאת על דעתו, אלא בצוויו. אפשר לומר אם כן שהמדרש קובע ש

בצורה מפורשת שפרישה מן האישה מצריכה ציווי אלוהי מיוחד, וללא ציווי 

  זה ייתכן שהיא אסורה. 

המדרש מפריד הפרדה מוחלטת בין משה לנביאים אחרים. ציווי האל 

  28למשה לפרוש מן האישה מעיד על מצבו הייחודי של משה.

מדרשים רבים עוסקים בשאלה האם משה פרש על דעתו, ובכל אחד מן 

המדרשים גרסאות שונות בגיוס הסכמתו של האל לפרישות זו. אציג את 

  גרסת הבבלי, שלדעתי משקפת את העניין בצורה החדה ביותר:

                                                

), עמ' 20; ביאל (לעיל, הע' 167- 162), עמ' 8לטענה דומה עי' בויארין (לעיל, הע'  28
  .62), עמ' 41; שרמר (לעיל, הע' 50



  פרשת משה רבנו –תפיסת המיניות בחיי האיש הקדוש  – פרק שלישי

 196

 שלשה דברים עשה משה מדעתו, והסכים הקדוש דתניא,

 ירש מן האשה,הוסיף יום אחד מדעתו, ופ 29.ברוך הוא עמו

  ושיבר את הלוחות...

מאי דריש? נשא קל וחומר בעצמו, אמר:  - ופירש מן האשה 

ומה ישראל שלא דברה שכינה עמהן אלא שעה אחת, וקבע 

, "אל (שמות יט, יא)להן זמן, אמרה תורה "והיו נכנים וגו'" 

אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת  30,(שמות יט, טו)תגשו" 

   על אחת כמה וכמה! - זמן  עמי, ואינו קובע לי

דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו? דכתיב: "לך אמר  ומנלן

 , וכתיב בתריה(דברים ה, כו)להם: שובו לכם לאהליכם" 

, ואית דאמרי "פה אל פה (שם, כז)"ואתה פה עמד עמדי" 

  31.(במדבר יב, ח)אדבר בו" 

  32ע"א שבת פז בבלי

                                                

), מפרש 1202-1204 עמ' אלבק,- יאודור, צו (תאשית רבהברתיאודור ב יהודה 29
 שמדובר בהחלטה וקבלה אנושית, שה' אינו שותף לה, ובדיעבד מסכים הקב"ה.

("והסכימה דעתו  המדרשיים המתארים הסכמה בין ה' ומשהבדיקת הביטויים 
לדעת המקום"; "והסכים הקב"ה עמו"; "והקב"ה הסכים על ידו") מעלה 

מקורות צאים מכלל זה הם מספר וי .של משה פרישותול ביטויים אלו מיוחדיםש
  ' הסכים לדעתו (אדר"נ נו"א, פ"ב).העוסקים בארבעה דברים שעשה חזקיהו וה

ועי' הדיון להלן, . 23יד אוקספורד -כתבבו 95יד מינכן -הפסוק אינו מצוטט בכתב 30
  .202עמ' 

הטענה המופיעה כאן בשם  מופיע פסוק זה.לא  ,108, ותיקן 23ספורד קבכת"י או 31
, בשם ר' )10-9 עמ' נו"א, פרק ב (שכטר, ,אדר"נ, מופיעה במקבילה ב"יש אומרים"

יהודה בן בתירא. לדבריו הביטוי "פה אל פה" מצווה על הפרישות. ועי' גם בספרי 
במדבר המפרש את "פה אל פה" כציווי מפורש לפרישותו המינית של משה, עי'  

, מהדורת שמריהו צוקרמן, ווילנא: שמריהו צוקרמן, תרכ"ו, במדבר דבריםספרי 
השימוש , המפנה סמוך לביטוי "פה אל פה" לבבלי שבת פז. על הרעיון ש50עמ' 

עם במונח "פה אל פה" בפסוק עשוי לרמז שמיניותו של משה הועתקה מיחסיו 
ובאותו . 390), עמ' 1הע' פרום (לעיל, -עי' קולטון אשתו ליחסים אינטימיים עם האל

כעין  היתהשל משה לאל  הקבועה היא מציינת שקרבתו ,388בעמ' כיוון 
, הסובר אף הוא שרק 166), עמ' 8הע' עי' בויארין (לעיל, עוד אינטראקציה גופנית; 

, 192תר על נישואיו. כן ר' לעיל, עמ' הקב"ה נדרש לוועם  ה אל פה" מי שמדבר "פ
  .53, 16,37אינטימיים עם האל. וכן עי' הע'  בדיון בשורש זק"ק על יחסים

 עי' במקבילה, שנראית קדומה יותר למדרש כאן, בבבלי יבמות סב ע"א, המשך 32
שמות שמות רבה יט, ג; מקבילות נוספות: עי' . 200, עמ' בדיון להלן שתובאהסוגיה 

תשא רמז - ילקוט שמעוני פרשת כי; ילקוט שמעוני פרשת יתרו רמז רעחרבה מו, ג; 
) דומה לנוסח בבבלי, עי' על 10-9 עמ' .  המקבילה באדר"נ, נו"א, פרק ב (שכטר,שצג

היה כנראה אחד הגורמים שהשפיעו על התהוותה הסופית של ורסיית  שהבבלי כך
, ירושלים: עיונים באבות דר' נתן נוסח, עריכה ופרשנותמנחם קיסטר, נו"א, 
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שה מדעתו, ואחד מהם הוא מדרש זה מציג שלושה דברים עליהם החליט מ

ידי "קל וחומר" שאם העם - משה מסיק על 33הפרישה המינית מאשתו.

התקדש בפרישות מן האישה לקראת המפגש עם ה' במעמד הר סיני, על אחת 

כמה וכמה שהוא העומד תדיר לפני האל "בכל יום ויום ובכל שעה ושעה" 

ייצג ב"ויכוח" את קולו של משה, כאמור, מ 34בפרישות דרך קבע.צריך לחיות 

העמדה שדוגלת בפרישות בשל קדושה, זוהי הגישה של הפרדת המיניות מן 

   הקדושה.

שפרישותו של  ניתן ללמוד של הסוגיה הפסוקים המצוטטים בסיפאמן 

שאינם קשורים בקדושתו. פסוקים אלו מעידים על כך  משה נעשתה ממניעים

משה להתבהר,  החילמתלפרישותו  שמשה נחשב לאיש שירות האל. והסיבה

משה, אם כן, לא  צריך היה לפרוש בשל עבודתו המיוחדת, בשל "מקצועו".

פרש מאשתו מיזמתו, אלא בשל תנאי עבודתו קיבל הוראה מיוחדת לפרוש, 

שחייבה אותו משה נדרש לשליחות  36בעוד העם חזר לאוהלים, 35.ופרש

                                                                                                          

. ועי' נוסחו השונה 210- 206 צבי, תשנ"ח, עמ'-האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן
  .204-206), והדיון להלן, עמ' 9-10, פרק ב (שכטר, עמ' נו"ב ,אדר"נבמקצת של 

בדיקה עי' במקבילה בבבלי יבמות סב ע"א, בביטוי: "משה מדעתיה הוא דעביד".  33
 מדובר בדעתו האישית של אדם ללאשל המונח "מדעתיה" בספרות חז"ל מעלה ש

 מפרש:ע"א,  סב יבמותלבבלי רש"י לעומת זאת השפעות או התערבות מן החוץ. 
תורה מן השמים באספקלריה אברהם יהושע השל, משום שכינה". עי'  – "מדעתיה

, LIV-LVיורק: דפוס שונצין, תשכ"ב, עמ' -, ספר ראשון, לונדון וניושל הדורות
של רבי ישמעאל למדו מתוך הדוגמא של משה שעשה  מסביר שבבית מדרשוה

  מדעתו שהנביא שותף במעשה הנבואה, ואינו כלי בלבד.

נעשה גם בכתבי  דומה כזה הלומד מן הקדושה במעמד הר סיני על פרישות לימוד 34
 בתוספות למקבילה בבבלי יבמות סב ע"א, . עי'220-224אפרהט, עי' להלן, עמ' 

קל וחומר שהחיל משה על עצמו: "מדעתיה ביקורת על ההיסק לעניין  יםהמותח
אין זה  – [=שאמר קל וחומר] דקל וחומר קאמר [=אף על פי] אף על גב –הוא דעבד 

קל וחומר גמור. דאטו [=כלום] מפני שצוה פעם אחת לבטל יבטל לעולם פרו ורבו? 
  [=או גם] דוקא אז [=במעמד הר סיני] אמר לבטל, משום עשרת הדברות".אי נמי 

לדיון בעניין בעלי מקצועות שונים והשפעת אילוצי עבודתם על תדירות מצוות  35
  עונה עי' משנה כתובות ה, ו.

נשותיכם. עי' במסקנת התלמוד מן הפסוק בשאלת מצורע כ"אהליכם" מתפרש  36
 לכם שובו להם אמר לך' שנאמר, אשתו אלא אהלו ואיןטה: "יותשמיש המ

 ):301 עמ' ,בובר((ח)  ב ,נט מזמור תהלים מדרש); ב"ע טו ק"מו בבלי'" (לאהליכם
 עבודה בבלי'"; בלאהליכם לכם שובו להם אמור לך' שנאמר, אשה אלא אוהל איןו"

 לכם שובו להם אמור לך"'המילה "אהל" מפורשת כמצוות עונה:  – א"ע ה זרה
פרו "מצוות כמפורש הציווי  – ב"ע נט סנהדרין בבליב ;"עונה מחתלש 'לאהליכם

, ט בראשית( 'ורבו פרו ואתם' :דכתיב, נח לבני שנאמרה, ורביה פריה והרי: ""ורבו
), עמ' 53. עי' נאכט (להלן, הע' '"לאהליכם לכם שובו להם אמר לךי: 'בסינ ונשנית ז),
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ות משום של משה עסקו בפריש "מגרונו"כל הפסוקים שהובעו בפרישות. 

-עלזאת בחרו לעשות הם את פרישותו קדושה, אך כשחז"ל נדרשו להסביר 

ים של ישאינם קשורים בקדושה אלא בעניינים קונקרט שוניםפסוקים ידי 

דיון  בבסיסו של הרעיון העומדתפקיד מסוים שהיה על משה לבצע בצו האל. 

יי התורה מצוורגיל  ו של משה היתה מיוחדת, ולא צושפרישות המסרזה הוא 

  קהל.שנוגע לשאר הציבור או ל

רעיון אחר המחזק את ההבנה שחז"ל לא ראו צורך בפרישות של האיש 

הקדוש בהקשרים של קדושה בא לידי ביטוי בפרשנות של התוספות למדרש. 

התוספות מסבירים שלולא פרש משה, הקב"ה לא היה מצווה אותו לפרוש. 

עולה מפרשנות זו שה' לא  37בד.אולץ הקב"ה להסכים לדרכו בדיע -משפרש 

 דבדרך ,מסכים ה"הקב היה לא מדעתו פירש לא שאילו: "מעוניין בפרישות

 מוליכין בה הולך "בדרך שאדםביטוי זה  38".אותו מוליכין בה הולך שאדם

שנוקטים בעלי התוספות מצביע לעיתים קרובות על דרך בלתי " אותו

גם במקרה אולוגי, שעל פיו תיבעלי התוספות מציגים כאן עקרון מומלצת. 

אם בדרכו השגויה.  מן השמיים אותו נכשל בבחירת דרכו מוליכים שאדם

נתרגם את דבריהם לתשובה לשאלה המנחה עבודה זו, נראה שלפי דברי בעלי 

התוספות המיניות אינה סותרת קדושה, והפרישות אינה נדרשת בקרבתו של 

   39.להצטרף אליו בדרכו זו, וה' אולץ בצורה חריגה האל, אלא שמשה פעל

ישראלית מופיעה הגישה שמשה פועל -בספרות התנאית הארץלסיכום, 

מתוך צו אלוהי בלעדי ולא על דעתו, כך בספרי. בתלמוד הבבלי משה אמנם 

ידי -מתואר כפורש על דעתו, אך גם כאן רעיון הפרישה מסויג ונבלם על

המסר בכל המדרשים הוא הצטרפותו של ה' לעניין ואישורו, ואפילו בדיעבד. 

  שללא ציוויו, אישורו או הצטרפותו של האל, אסורה הפרישות מן האישה. 

                                                                                                          

  ירוש רש"י למקבילה בבבלי יבמות סב ע"א.ועי' פלח. -לה

על כך שמשה גוזר וה' מקיים "כדרך שאדם גוזר על אשתו ועושה" עי' דברים  37
. ועוד על 278), עמ' 16). כן עי' קוגוט (לעיל, הע' 129רבה, וזאת הברכה (ליברמן, 

  .53, 31 ,16עי' הע' ם זוגיים יחסיו המיוחדים של משה עם האל המזכירים יחסי

  .עי' בתוספות למקבילה בבבלי יבמות סב ע"אעוד תוספות על אתר.  38

קובע "ואסור לשאר כל אדם בדומה לתוספות, רש"י (לבבלי יבמות סב ע"א)  39
על פרשנות זו.  11, הע' 128), עמ' 41לעשות כן", ועי' ביקורתו של כהן (לעיל, הע' 

גישה זו שמביעים בעלי התוספות ורש"י היא גישה הקיימת בספרות חז"ל, גישה 
  לדבקות באל ואינה ֵמפָרה את מימד הקדושה.הרואה במיניות ערך שמסייע 
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 איש הקדושבמתוך האמור לעיל ניתן להסיק שרעיון הפרישות והקדושה 

, היה מצוי כבר בתקופת התנאים, ראינו זאת במדרש מן הספרי במדבר

פרישותו של האיש ל התנגדות היתהובתקופה זו הרעיון נדחה באופן נחרץ, 

הקדוש, והדיון במשה הוציא את העוקץ מן התפיסה שקדושתו של האיש 

ידי הסבר שמשה פרש משום ציווי אלוהי -מחייבת את פרישותו. זה נעשה על

ישראלית משה נתפס בצורה -לשירות מיוחד. בספרות התנאית הארץ

שפורש ידי האל, ולא כדוגמא למי - מובהקת כמקרה יחידאי של מי שצווה על

מתוך החלטה אנושית. רעיון הפרישות באיש הקדוש כנראה התפתח במשך 

הזמן, ומתוך העולה מן התלמוד הבבלי (ומקורות נוספים), פרישותו של משה 

מוצגת כעמדה רבנית בפני עצמה, אך היא סּוְיגה מיד, ובאותו מדרש עצמו 

צגת ייתכן שעמדה זו היה בכוחה להיות מו 40הוצגה גם עמדה מתנגדת.

כעמדה עצמאית בתלמוד הבבלי בשל שתי סיבות אפשריות. הראשונה, 

התחזקותה של עמדת הפרישות באיש הקדוש בסביבתם של החכמים; 

הסיבה השניה האפשרית היא, בשל היחלשותה של ההתנגדות לפרישות 

  ישראל. - בבבל, וזאת ביחס להתנגדות החזקה שהוצגה במדרש התנאי בארץ

דרשים כולם הדעה שהתקבלה בסופו של דבר על ניתן לראות שבכל המ

החכמים היתה זו המתנגדת לפרישות בהקשרים של קדושה, ומתייחסת 

  לפרישותו של משה כאל מקרה מיוחד.

  

  משה, פרישותו ומצוות פרייה ורבייה 1.2.1.

עד כה עסקנו בפרישותו של משה, אך כפי שציינו, טרם פרישותו, משה 

במדרשים לעיל ראינו שציפורה בנים. התחתן עם ציפורה ונולדו להם שני 

שחובה על כל אדם העומד לפני האל  –משה  –הסיקה מפרישותו של אישּה 

בחלק זה תידון השאלה, לפי שיטה זו שהוצגה בשם ציפורה,  לפרוש מאשתו.

 "פרו ורבו"מצוות  מחויב לפי הלכת חז"ל בקיום הקדוש" הפורש"אם ה

 ובאופן ספציפי, ותו ממצווה זו?, או שמא קדושתו פוטרת אקודם פרישתו

העובדה שמשה הוליד שני בנים היא שהקנתה לו את האפשרות לפרוש האם 

בספרות חז"ל תאפשר לנו הצצה  זובדיקה בשירות האל? מציפורה ולהתמקד 

  . משה של ופרישותלתפיסותיהם של חכמים בעניין  נוספת

                                                

, מסביר שדווקא החכמים הבבליים קיבלו מכאן 167בויארין (לעיל, הע' ), עמ'  40
  אישור למנהגם לעזוב את נשותיהם כדי ללמוד תורה.
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 "פרו ורבו" במצוות ידי חובתו בשאלה מתי אדם יוצא עוסקתהתוספתא   

  בסוגיה: שמאי לבית הלל את המחלוקת בין בית ומצטטת

לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים... ר' 

, שנ' כבניו של משה -שני בנים בית שמיי אומ'  41נתן אומ':

. בית הלל אומ': (דבה"י א כג, טו) ו"בני משה גרשם ואליעזר"

  .אשית ה, ב)(ברזכר ונקבה, שנ' "זכר ונקבה בראם" 

עמ'  יבמות פ"ח, ה"ד (ליברמן, ,תוספתא

24-25(  

לפי ר' נתן דעת בית שמאי היא שאדם יוצא ידי חובתו במצוות "פרו ורבו" 

מסביר שבית שמאי למדו זאת ממשה  ידי הולדת שני בנים זכרים. הוא-על

אינם מסכימים עם התפיסה ששני בנים זכרים עונים בית הלל לשיטתו רבנו. 

ות פרייה ורבייה ולומדים מפסוק בבראשית שיציאה ידי חובת "פרו על מצו

  ורבו" תהיה בבת ובן. 

"לא  המקבילה לתוספתא שצוטטה לעיל: התלמוד הבבלי על המשנה

דן אף  (משנה יבמות ו, ו), יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים"

וספתא מסביר הוא בשאלה מתי אדם יוצא ידי חובתו במצווה זו, ובדומה לת

שבית שמאי, הטוענים לשני בנים, למדו זאת ממשה רבנו. הבבלי מוסיף 

   42לדיון דברי ביקורת המושמעים משמם של בית הלל:

מאי  – (משנה יבמות ו, ו)"בית שמאי אומרים: שני זכרים" 

למדו] ממשה, דכתיב: "בני =ילפינן [ טעמייהו דבית שמאי?

                                                
 מובאתהתוספתא  בהמשךחסרות התיבות "ר' נתן אומר".  יד ארפורט-בכתב 41

 דברי מופיעים ל ר' נתן, בעוד שבכת"י ארפורטו של ר' יונתן כחולקת על דעתו שדעת
השמיטו  ארפורט ית"ר' יונתן מהתוספתא תחת שמו של ר' נתן. ליברמן מסביר שבכ

עם האמירה העלולה לנבוע את שמו של ר' נתן מן האמירה הראשונה בשל הסתירה 
מהדורת שאול ; נשים, תוספתא כפשוטהבשמו של ר' נתן. עי'  גם היאהשנייה הבאה 

 ,Jeremy Cohen, “Be Fertile and Increase; 70תשכ"ז, עמ' ברמן, ניו יורק: לי

Fill the Earth and Master It”: The Ancient and Medieval Career of a 

Biblical Text, Ithaca and London: Cornell University Press, 1989, p. 126, 

n. 6;  ,בשלהי ימי הבית השני ובתקופת זכר ונקבה בראם: הנישואים עדיאל שרמר
, 20הע'  ,38, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשס"ד, עמ' המשנה והתלמוד

; והביבליוגרפיה הרשומה שם. שרמר מציין עוד כי קשה לקבוע מיהו בעל המסורת
אביב: שוקן, -, ירושלים ותלצלם אלהים: הלכה ואגדהיאיר לורברבוים,  כן עי'

ות המובאות בשם ר' נתן ור' יונתן. מסכם את הגרסא, ה116הע'  ,421תשס"ד, עמ' 
  יש לציין כי הגרסא במשנה יבמות ו, ו, אינה מביאה שמות מוסרנים כלל.

 ביקורת זו אינה מושמעת בתלמוד הירושלמי, עי' יבמות ו, ו; ז ע"ג. 42
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 ; ובית הלל? ילפינןטו) (דבה"י א כג,משה גרשום ואליעזר" 

ובית =מברייתו של עולם... ובית הלל נמי לילפו ממשה?! [

הוא  אמרי לך: משה מדעתיה] ילמדו גם ממשה?! הלל

, דתניא: שלשה דברים משה על דעתו הוא עשה]=דעבד [

פירש מן עשה משה מדעתו, והסכימה דעתו לדעת המקום: 

   , ושיבר הלוחות, והוסיף יום אחד.האשה

  ע"א  סב-יבמות סא ע"ב בבלי

המשנה הציגה את דעת בית שמאי על פיה מצוות פרייה ורבייה מתקיימת 

בנים זכרים. סתם התלמוד טוען, בדומה לטענתו של ר' נתן בתוספתא,  בשני

שבית שמאי לומדים זאת ממשה רבנו שהוליד שני בנים. לעומת זאת, לדעת 

היא בזכר ובנקבה. ההסבר  בית הלל במשנה, יציאה ידי חובת פרייה ורבייה

את הדוגמא של משה נעוץ בעובדה שמשה  בית הללבבבלי לאי קבלתם של 

שאינם מקבלים את משה  בית הללפרש מציפורה על דעת עצמו. בדברי 

כדוגמא, ומסבירים שהסיבה לכך היא פרישותו מן האישה, מובעת ביקורת 

בנו ולמרות רואף שמדובר במשה . לפרוש מציפורה של משה החלטתועל 

בית הלל  מצוות פרייה ורבייה. לעניין ממנו, לפי בית הלל,ללמוד  מעמדו, אין

מעדיפים להעתיק את הדוגמא שיצר ה' בבריאה על חיקוי דוגמא אנושית 

  שיש בה פסול מבחינתם. 

ביקורת זו על משה, המושמעת כהסבר לדעתם של בית הלל, לא מופיעה 

  בבלי. בתוספתא, וכנראה שמדובר ברעיון 

הסוגיה עוסקת במצוות פרייה ורבייה עבור כל אדם, ועשויה להוביל 

למסקנות בנוגע לפרישותו של האיש הקדוש. מסקנה אפשרית תהא 

שלשיטתה של הסוגיה המסבירה את דברי בית הלל לא ראוי לו לאיש הקדוש 

להתנזר מינית גם לאחר שמילא את מצוות פרייה ורבייה, משום שלדידם 

 על דעתו, ואין ללמוד ממנו לא על מצוות פרייה ורבייה ולא עלמשה פרש 

פרישות. זאת בעוד שהדיון בפרישותו של משה כחלק מן הדיון בקיום מצוות 

פרייה ורבייה מוביל להנחה שהדעה הלומדת מבית שמאי שקיום המצווה 

נלמד ממקרהו של משה, רואה את פרישותו של משה מציפורה, לאחר שקיים 

 רק משמילאולפיכך יובן לפי דעה זו ש 43יה ורבייה, כאפשרית.פרימצוות 

                                                

  .421), עמ' 41לורברבוים (לעיל, הע'  43
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יחסיו עם  - יותר רשאי היה לשאוף למטרות נעלות ,משה את חובותיו כאב

   44האל.

נחזור לשאלה ששאלנו בתחילת הדברים כאן, מדוע בית הלל לא קיבלו 

את דעתם של בית שמאי לראות את משה כדוגמא למילוי מצוות פרייה 

ך המדרשים עולה שבית הלל ראו בפרישותו של משה דבר שאינו ורבייה? מתו

ידי ציווי האל או לפחות - ראוי לחיקוי. למרות שפרישותו של משה נעשתה על

באישורו המיוחד, עדיין תבנית זו של פרישות אינה ראויה לחיקוי. על האיש 

הקדוש להיות עם אשתו ומשפחתו. ולכן משה לא יכול היה לשמש דוגמא 

  פרייה ורבייה. למצוות

     

  צו משה או צו אלוהי? –" ִאָּׁשה ֶאל ִּתְּגׁשּו ַאל" 1.2.2.

התפיסה על פיה משה פרש בעקבות מדרש 'קל וחומר' מאפיינת את מדרשי 

חז"ל העוסקים בסוגיה. לשם יצירת קל וחומר משתמשים בעלי המדרש 

סיני המופיע בספר שמות, אז התבקש העם  מעמד הרבתיאור המקראי של 

הדרישה לפרישות מופיעה במקרא בשני פסוקים, באחד . מן האישה לפרוש

האל מצווה את משה לדרוש מהעם להתקדש, ובשני משה פונה אל העם 

ומעביר להם את דרישת ה'. ההבדל בניסוח בין דברי הקב"ה למשה ודברי 

משה לעם שימש בסיס למדרשים שונים ולדעות שונות בנוגע לפרישותו של 

  משה מן האישה.

  ' פנה אל משה במילים:ה

 ְוִכְּבסּו ּוָמָחר ַהּיֹום ְוִקַּדְׁשָּתם ָהָעם ֶאל ֵל ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר

 ה' ֵיֵרד ַהְּׁשִלִׁשי ַּבּיֹום ִּכי ַהְּׁשִליִׁשי ַלּיֹום ְנֹכִנים ְוָהיּו. ִׂשְמָתם

  . ִסיָני ַהר ַעל ָהָעם ָכל ְלֵעיֵני

  יא- שמות יט, י

  :ביר את המסר לעם במיליםלעומת זאת, משה הע

                                                

) 213ועי' בדברי פילר (המצוטטים להלן, עמ'  .394), עמ' 1הע' (לעיל, פרום -קולטון 44
 על התייחסותו הדומה של פילון לסוגיה זו. ולהרחבה בעניין זה אצל פילון עי' להלן,

  .208-214עמ' 
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 ַוְיַכְּבסּו ָהָעם ֶאת ַוְיַקֵּדׁש ָהָעם ֶאל ָהָהר ִמן ֹמֶׁשה ַוֵּיֶרד

 ִּתְּגׁשּו ַאל ָיִמים ִלְׁשֶׁשת ְנֹכִנים ֱהיּו ָהָעם ֶאל ַוֹּיאֶמר. ִׂשְמָתם

  .ִאָּׁשה ֶאל

  טו-שם, יד

אותה  האל דורש התקדשות וכיבוס הבגדים, אולם אינו מפרט מה טיבה של

אל ִּתְּגׁשּו להתקדש " ואפשר שמציע דרך הדבריםמשה מוסיף על התקדשות. 

מכאן כנראה מגיע "קול" זה של משה במדרשי חז"ל המשמש  45".אל ִאָּׁשה

  כקול לתפיסה של פרישות באיש הקדוש.

" לצו ה', אל ִּתְּגׁשּו אל ִאָּׁשה" את המיליםעל השאלה מדוע משה מוסיף 

משה קיבל צו זה מן  -ש תנאי בדרשת גזירה שווה ניתנת תשובה במדר

   46הקב"ה:

 -  (שמות יט, טו)"ויאמר אל העם היו נכונים לשלשת ימים" 

[=ואולי  אבל לא שמענו שאמר המקום לפרוש מן האשה

(שמות אלא "היו נכונים"  47,נחשוב שעשה זאת משה מדעתו]

יו לגזירה שוה, מה "ה (שמות יט, יא)"והיו נכונים"  יט, טו)

לפרוש מן האשה,  - נכונים" האמור כאן [=שמות יט, טו] 

לפרוש מן  -אף "והיו נכונים" האמור להלן [=שמות יט, יא] 

  האשה. 

 : ממקומו הוא מוכרע[=רבי לומד למוד אחר] רבי אומר

[=מן הפסוק עצמו ניתן ללמוד שה' ציווה על פרישה מן 

, , י)(שמות יט , "לך אל העם וקדשתם היום ומחר"האישה]

ויהי טהור כמו הערב  48ואם על ענין טבילה, יטבול בחמישי

                                                

העמדה המקובלת בין חוקרי המקרא מניחה שהתוספת שבדברי משה לעם  45
-Tikva Frymerעי' משקפת תפיסה מקראית המפרידה את המיניות מן הקדושה, 

Kensky, In the Wake of the Goddesses: Women, Culture and the Biblical 
Transformation of Pagan Myth, New York: Fawcett Columbine, 1992, p. 

272, n. 8; idem, “Law and Philosophy: The Case of Sex in the Bible”, In: 

 Alice Bach (ed.), Women in the Hebrew Bible, New York and London: 

Routledge, 1999, p. 301, n. 2.  

  .390-391), עמ' 1פרום (לעיל, הע' -השו' תפיסתה של קולטון 46
  פירוש "זית רענן" למכילתא. בעל גומבינראברהם עי' בפירושו של ר'  47
פירוש בחמשי בחדש  –בעל פירוש זית רענן: "יטבול בחמישי ר' אברהם גומבינר  48

  . לפי המסורת התורה ניתנה בשבת.שהוא ע"ש"
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 "לך אל העם" ומה ת"ל 49.[=יהיה טהור בסוף היום] שמש

, אלא שאמר [=למה צריך היה משה לקדשם יומיים?]

  50המקום למשה, לפרוש מן  האשה.

מכילתא דרבי ישמעאל, מס' דבחדש יתרו, 

  )214- 213 עמ' רבין,-ג (הורביץ

ידי האל לצוות את העם -בשתי דרכים על כך שמשה צּווה עליהמדרש מלמד 

בפרישה מן האישה: האחת, בדרך של גזירה שווה המופיעה ברישא של 

המדרש; והשנייה, בדרך הלימוד של רבי יהודה הנשיא, הלמד זאת מן 

הפסוק בו מצווה ה' את משה לקדש את העם. גם על פי ר' יהודה הנשיא משה 

ות לעם על פרישות מינית. ניתן לראות שחז"ל צמצמו קיבל צו מפורש להור

את עניין הפרישות בהקשר של קדושה וקישרו זאת לעניין הלכתי מובהק של 

טומאת שכבת זרע. כמו כן, גם ציווי זה של פרישות במעמד הר סיני צומצם 

כאן לצו מיוחד של ה' לאירוע מיוחד זה, ולא כדגם כללי של פרישות. זאת 

  בגזירת הכתוב חסרת משמעות מבחינה פילוסופית עקרונית. אומרת שמדובר

מדרש מאבות דר' נתן נו"ב קושר את הדברים ומוכיח את הטענות 

  שטענתי לעיל: 

ומנין שעשה משה סייג לדבריו? (שעשה) שאמר לו המקום 

, הרי ב' (שמות יט, י)"לך אל העם וקדשתם היום ומחר" 

לבין עצמו ואמר ימים היה משה רבינו נושא ונותן בינו 

ותבא ותעמד  [=שכבת זרע] שמא תלך אישה ותפלוט ש"ז

מקבלין את  ]51[=הנשים? לפני הר סיני ונמצאו (עם) ישראל

התורה בטומאה. מה עשה? הוסיף יום אחד, שנאמר: "היו 

". ומנין (שם, טו)נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה 

                                                

  הגהות וביאורים, שם, נז: "טהור בהערב שמש". 49
בפירושו של מאיר איש שלום בעל פירוש "מאיר עין" למכילתא; ועי' עי'  50

  המפרשים המסורתיים לשמות יט, י: רמב"ן וראב"ע.

ישראל מקבלים דברי תורה בטומאה מהר סיני",  נשינוסחת הגר"א: "ונמצאו  51
, ירושלים: ספרי רמות, תשמ"ח, עמ' ל; הגר"א מסכת אבות דרבי נתן לפי נוסחת

, ללא ציון אבות דרבי נתן: מהדורה סינופטית של שתי הגירסותן בקר, יורג-ועי' הנס
, אף שם בגרסת הדפוס 36-37, ללא ציון שנה, עמ' Mohr Siebeckשם מקום: 

)Editio princeps Venedog) ובגרסאות כמה מכתבי היד ,(Oxford Heb. C. 

[Helberstam], New York Rab. 1305" :(ישראל". ונמצאות  
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שלישי" שנאמר: "והיו נכונים ליום ה 52שהודה לו המקום?

  . (שם, יא)

(דן דין) [דין דן] משה ופרש מן האשה. אמר: מה אם ישראל 

שאינן כלי מיוחד ואינו מדבר עמהם אלא לשעה אמר 

שאני כלי מיוחד ומדבר  -הקב"ה להפרישן מן האשה, אני 

עמי בכל עת ואיני יודע אימתי הוא מדבר עמי אינו דין 

נאמר "לך מנין שהודה לו המקום? ש 53שאפרוש מן האשה?!

. אף משה (דברים ה, כז)אמור להם: שובו לכם לאהליכם" 

 (שם, כה)היה עמהם בהיתר, ת"ל: "ואתה פה עמוד עמדי" 

אמור מעתה ישראל חזרו להן בהיתירן ומשה עמד 

  באיסורו. 

  54)10- 9, פרק ב (שכטר, עמ' נו"ב ,אדר"נ

                                                

קורות מראה שהביטוי "הודה לו המקום" מתייחס בספרות חז"ל למשה עיון במ 52
רבין, - (הורביץ ב פרשה ,דבחדש' מס יתרול ישמעאל דרבי מכילתא. בבלבד רבנו
 אליך בא אנכי הנה משה אל' ה ויאמר" ומשמעו: מסביר את הביטוי ), ר' יהודה210
 )יז ,כ שמות( 'הערפל אל נגש ומשה'' שנא, ערפל זה ?זה זה ואי, עבה בענן. הענן בעב

 ה"הקב שאמר ?אומר אתה מנין, אומר יהודה רבי. עמך בדברי העם ישמע בעבור -
, אומרים ישראל שיהיו, לך מודה ואני מחזירני ואתה, דבר לך אומר הריני :למשה

לדעת ר' יהודה ה' מודה . "לעולם יאמינו בך וגם 'שנ ,המקום לו שהודה משה גדול
  כוחו בפני העם. את כדי להאדירלמשה 

פד ע"ב, ובדימויים המיניים  ציעאמלתפיסת האישה ככלי ר' למשל בבלי בבא  53
 סמלי אשה: במקורותינו העתיקים,המובאים שם. עוד עי' בספרו של יעקב נאכט, 

אביב: ועד תלמידיו וחניכיו של המחבר, -תל ,בספרותנו החדשה וספרות העמים
כאשר ציין גם כל אדם עשוי לכלי  ,דבריו. לקלו-עמ' קלהבערך "כלי",  ,תשי"ט

מבין נמוך ה ההקשר עוסק בהיררכיה. במקרים אלו מי שמתואר ככלי יהיה
הכינוי כלי משמש גם למשרתים בקודש, ועי' ההסבר להלן בטקסט  מעמדות.ה

להיות יוסף אחיטוב, "זיקת האישה לבעלה שעשאה כלי", בתוך:  עי'המרכזי. עוד 
 ;159-179, עמ' 2003אורים, -פורום נשים דתיות –: קולך , ירושליםאשה יהודייה

). כן עי' קיסטר 9.5.97(תרבות וספרות  הארץ"הכוח להיות חלש", אדמיאל קוסמן, 
בדרך כלל  של משה ככלי, שכאמור משמש . תיאורו334, הע' 183), עמ' 32(לעיל, הע' 

אינטימיים, מסביר מדוע נטו כמה חוקרים לתאר  לתיאור האישה ביחסים זוגיים
, 16הע' לעיל, בינו לבין האל כיחסים זוגיים אינטימיים (עוד בעניין ר' את היחסים 

31 ,37.(   

 פרק שמות) טוב לקח( זוטרתא פסיקתאעי' למקבילה מאוחרת ומובנית יותר ב 54
 .H. L עי' .11-מדרש משלהי המאה ה אפסיקתא זוטרתא הו. )130 עמ' (בובר, טו ,יט

Strack and G. Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash, 

Minneapolis: Fortress Press, 1996, p. 356 ; ירושלים: יודאיקה; לקסיקון ,
 .Joseph Dan, “Midrash”, Encyclopedia Judaica, Vol ;203, עמ' 1976דבר, 

11: 1972, pp. 1511-1513.  
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האישה. משה מסביר שהוא כלי מיוחד המשרת בקודש ועל כן עליו לפרוש מן 

כאמור, קולו של משה מייצג את התפיסה של פרישות באיש הקדוש. אך 

חז"ל אינם מסתפקים בהסברו של משה, ומוסיפים גם כאן את ציוויו של 

האל למשה להמשיך ולעמוד בתפקידו. משה נשאר "לעסוק" בשליחותו 

המיוחדת, ובשל עבודה זו לא יכול היה לחזור לעניינים ארציים ובתוך כך 

תו. קולו של משה גם כאן, כפי שראינו במדרשים קודמים, הוא קול לאש

המוצג על מנת לשלול אותו. גם אם הדבר נבע מקדושתו וגם אם לא, בסופו 

של דבר, משה לא החליט על כך לעצמו אלא רק מתוך ציווי האל או אישורו. 

וזהו המכשיר של חז"ל לפתור את בעיית הטקסטים הלומדים על פרישותו 

שה מתוך הלימוד של מעמד הר סיני, נגד העמדה התופסת את האיש של מ

  הקדוש באשר הוא, כפרוש מן המיניות.

  

        מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות ....1.31.31.31.3

כעת נוכל להסיק מסקנות מתוך הדיון בשאלה האם משה פרש מאשתו בשל 

בספרות חז"ל הסוגיה עולה  55.צו אלוהי, או כתוצאה מהחלטה אישית

ות לפרישות, משה מוצג כעושה לראשונה בתקופת התנאים. שם ניכרת התנגד

צו האל, כשהצו מייחד את משה ופרישותו, ושולל תפיסה של פרישות באיש 

הקדוש. לעומת זאת, בתקופות מאוחרות רעיון הפרישות באיש הקדוש 

אמנם לא מתקבל במלואו אך ניכר שחלחל ועלה במדרשים. זאת ניתן ללמוד 

ו מתקבל. ברוב המקרים מתוך דברי משה, אף כי בסופו של דבר קולו אינ

ככולם, חז"ל אינם מעודדים את איש הדת לפרוש אלא מציגים עמדה 

מכל המדרשים שהוצגו לעיל עולה המתנגדת להפרדת המיניות מן הקדושה. 

ה' נצטווה לעשות כן, אם בין ומשה פרש מציפורה מדעתו אם בבירור שבין 

רצון כנגד שה פרש שמטענה  אישר את המעשה, ובכל אופן, אין בספרות חז"ל

  האל. 

ההתנגדות המוצגת בבבלי בשם בית מדרשו של הלל לקבל את דוגמתו של 

משה אף היא מלמדת על התנגדות לתפיסה של פרישות באיש הקדוש. 

                                                

, טוענת שהדעות השונות המופיעות 393), עמ' 1הע' פרום (לעיל, - קולטון 55
ות שחשו חז"ל באשר לשאלת הפרישות באיש במדרשים מעידות על האמביוולנטי

  הקדוש. 
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המדרש מתייחס למשה כפורש מדעתו, אך יחד עם זאת מתנגד כאמור לרעיון 

  ייה.ושולל את דוגמתו של משה כמודל חיקוי למצוות פרייה ורב

הסיבה לפרישותו של משה יכולה להיות נעוצה בעובדה שמשה היה איש 

שירות ("כלי") עסוק בשירות האל, ובשל כך היה שונה ומיוחד. אולי אפשר 

להשוותו לספנים שרחוקים מנשותיהם (משנה יבמות ה, ו) ואינם יכולים 

 בכל מקרה,. , בשל מקצועםלקיים את חובת עונתן אלא לעיתים רחוקות

גדול  עשוי להיותבפוטנציאל , ואפילו זה שכולל האיש הקדוש –אר כל אדם ש

ישראל  ם של. ולגבי פרישותנשותיהםעונת  ים בסיפוקחייב , כולםכמשה

  .של שכבת זרע הלכתי טהור חז"ל הציבו זאת בקונטקסט ,במעמד הר סיני
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  משה ומיניותו בספרות ההלניסטית .2

ונבדוק את  56וש בכתבי פילון,בחלק זה נבחן את התפיסה של האיש הקד

  ההתייחסות של פילון למיניותו של משה רבנו. 

 57ככל הידוע כעת, פילון הוא הראשון לדון בפרישותו המינית של משה.

בשונה מהדברים שמצאנו בספרות חז"ל, הדיון בפרישותו של משה אצל 

י, פילון אינו מופיע אגב דיון בפרשת האישה הכושית או דיון במעמד הר סינ

  כך מתואר משה בכתבי פילון: 58אלא כדיון נפרד בדמותו של משה.

משעבר את גבול הילדות, גדל משה בתבונה. בניגוד לעלמים 

אחדים לא הניח בלי מתג את תשוקות ההתבגרות, על אף 

האמצעים לאין מספר שמזמנים ארמונות המלכים ללבותן. 

כוח לא כמו בלם אותן ברסן המתינות וכיבוש היצר ועצר ב

את הסתערותן קדימה. גם את שאר היצרים, שכל אחד 

מהם טיבו להתפרץ ולהשתולל כשהוא ברשות עצמו, אילף 

הוא, מיתן וריכך; ואם רק החל אחד לזוע בשקט ולנפנף 

כנפיו, ייסר אותו בעונשים חמורים יותר מבדברי תוכחה. 

בקיצור, השגיח על זיעי נפשו ודחפיה הראשונים כמשגיח 

עורף, מחשש שמא יגברו על השכל שחובתו - העל סוס קש

לרסנם, ויביאוהו לידי אנדרולומוסיה. כי הם כאחד גורמי 

כשהם מצייתים למנהיגם השכל; הרע  –הטוב והרע: הטוב 

                                                

 ’Louis H. Feldman, “Josephusיוספוס ר'  בכתביו שלמשה דמותו של על  56

Portrait of Moses”, JQR 82 (1991-92), pp. 285-328; Ibid, “Josephus’ 

Portrait of Moses”(Part Two), JQR 83 (1992), pp. 7-50 יוספוס אינו .
 רישותו של משה.מתייחס לפ

שער שגם מ בלקין , מסורת זו קדומה ומוכרת;166עמ' ), 8הע' , להלן( בויארין לפי 57
ת ופריששפילון התבסס עליו כאשר הוא דן באותו מקור קדום  הכירו אתחז"ל 

 ,Samuel Belkin, Philo and the Oral Law, Cambridge. לדבריו עי' משה

Massachusetts: Harvard University Press, 1940, p. 219 ff. ;פרום -קולטון
, טוענת אף היא שפילון נסמך על מסורות קדומות, אך 388-389), עמ' 1 (לעיל, הע'

  הוא היה הראשון לכותבן ולבססן. 

כתבים, כרך  ,פילון האלכסנדרוני: משה"במבוא ל"על חיי  נטף-עי' דברי דניאל 58
 נטף,-, מהדורת דניאלהכתבים האפולוגטיים :: הכתבים ההיסטורייםראשון

, 204, עמ' 1986ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 
   .76-75), עמ' 65, הע' להלן( ; הנ"ל, כרך ד285-286 ועמ'
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כשהם סוטים ובאים לידי הפקרות. כמצופה, תמהו  –

חבריו ושאר הבריות כנדהמים לפני מראה חדש, וביקשו 

ו ונישאת בתוכו, אם רוח אנוש לדעת איזו רוח שוכנת בגופ

או רוח אלוה, או תערובת של השתיים, שכן אין היא דומה 

כלל לרוח הרוב, אלא מתנשאת מעליה ומתעלה לגובה נשגב 

יותר. לכרסו לא היה מעניק דבר נוסף לתרומות שהטבע 

ובאשר לתענוגות שמושבם מתחתה, מחייב להעלות לה; 

. בנים כדת וכדין אף הוסחו מזכרונו מלבד באשר להולדת

מתוך שהתאמן היטב בחיי צנע וזילזל בחיי מותרות יותר 

שאיפתו היתה לחיות רק בנפשו ולא כי  –מכל אדם אחר 

  .בגופו

  25-2959א,  'על חיי משהפילון, '

משה מצטייר כאן כאדם מיוחד ונעלה. פילון מרחיב את הכינוי המקראי 

בתוכו, אם רוח אנוש או  נישאת"איש האלוהים": "איזו רוח שוכנת בגופו 

". בחלקו השני של החיבור 'על חיי משה' רוח אלוה, או תערובת של השתיים

שהתקרב לדרגת אל  60מנהיג אידיאליכמשה  מתאר תיאור דומה של פילון

הוא  61.)67ב,  'על חיי משה'והיה "אהובו של אלוהים, שכמותו היו מעטים" (

 ת מההנאות הגשמיות. לדבריו,קושר בין הקרבה לאל למיתון היצר והימנעו

פילון ראה את משה כמי  62משה לא קיים מגע מיני אלא לשם הולדת ילדים.

                                                

  .217-218), עמ' 58פילון האלכסנדרוני, כרך ראשון (לעיל, הע'  59

 ,Steven D. Fraadeעי' וסף, ילהבדל בין אופי המנהיגות של משה ושל  60

“Ascetical Aspects of Ancient Judaism”, In: Jewish Spirituality 1; From 

the Bible through the Middle-Ages, New York: Crossroad, 1988, p. 264; 
אביב: ידיעות -, תלפילון האלכסנדרוני: בין יהדות להלניזםלבל, -מיריי הדס

 .152, עמ' 2006אחרונות, 

 .285), עמ' 58פילון האלכסנדרוני, כרך ראשון (לעיל, הע'  61

 מין למטרה זו-יחסיאו ב, ם הולדה בלבדלש נישואיםפילון דוגל בלתפיסה על פיה  62
 ;426), עמ' 41; לורברבוים (לעיל, הע' 32, והע' 62), עמ' 8: בויארין (לעיל, הע' עי'

לעומתם . 305- 304), עמ' 41שרמר (לעיל, הע'  ;1, הע' 318), עמ' 20הע' ביאל (לעיל, 
עי' אלעד פילר,  .פילון לקשרי נישואים יש ערך בפני עצמם שעל פיאלעד פילר טוען 

נג (תשרי תשס"ה), עמ'  עיוןלתפיסת האשה והנישואין אצל פילון",  "הערות
395-408.  
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ששואף להתעלות ולעזוב את החומר המצוי בעולם הזה ולחיות חיי רוח: 

  "לחיות רק בנפשו ולא בגופו". 

אותו  מבדל אינו הוא ,אף שפילון רואה במשה תופעה יוצאת דופן

מעטים נוספים שקרובים לאל באותה מידה, כפי שצוטט  וסובר שיש לחלוטין

כך כותב פילון על  .לעיל מתוך חיבורו 'על חיי משה': "שכמותו היו מעטים"

  :אברהם אבינו

 63תן דעתך על אברהם, שמשעזב ארצו ומולדתו ובית אביו,

היינו את הגוף, את התחושה ואת הדיבור, הוא מתחיל 

רק לאחר שפרש מכל יה. להיוועד אל כוחותיו של בעל ההוו

, (בר' יח, א) הבית אומרת התורה: "וירא ה' אל אברם"

ללמדך שהוא מופיע בגלוי לפני מי שנחלץ ממה שבתמותה 

גופנית של גוף זה. -ומתעלה מעל גוף זה אל נפשו הלא

 64;משה לוקח את אהלו ונוטה אותו מחוץ למחנהלפיכך 

כך הוא  הוא מתיישב הרחק ממחנה הגופניות, כי רק מתוך

   יכול לקוות שיהיה מעתיר ומשרת מושלם של האלוהים.

, 'על שהרע נוהג לארוב לטוב'פילון, 

159-16065   

פילון טוען שעל מנת להגיע להתעלות רוחנית יש לעזוב את החומריות. משה 

מתואר כחלק מקהילה של אנשים המתעלים אל מעבר לגבולות הגוף, אל 

שהגיע לאל לאחר שעזב את הגוף, את הנפש. הוא מושווה לאברהם אבינו 

התחושה ואת הדיבור. יציאתו של משה מחוץ למחנה מסמלת את עזיבת 

ת מיוחדת, בשליחו שמשה מצוי טוען אינופילון החומריות של העולם הזה. 

 אברהםהאל נגלה ל שעצם הקרבה לאל מחייבת פרישות מן העולם.אלא 

  . לפרושוכך היה גם על משה  לאחר פרישתו,

                                                

 ., איב בראשיתעי'  63

בפרק  לעיל, פי הכתוב בשמ' לג, ז. על התפיסה של האוהל מחוץ למחנה עי'-על 64
  .28- 26 המבוא, עמ'

חלק ראשון: פירוש אליגורי לבראשית : רביעיכרך  פילון האלכסנדורני: כתבים, 65
ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה , ך)(עור יהושע עמיר נטף,-, מהדורת דניאלה-א

  .270-271, עמ' 1997הלאומית הישראלית למדעים, 



 פרשת משה רבנו –תפיסת המיניות בחיי האיש הקדוש  –פרק שלישי 

 211

כן, לפי פילון פרישותו של משה אינה יחידאית ונראה כי הוא עשוי  אם

 66.לאלקרבה ללעלות במדרגות הקדושה ולהגיע  הרוצמי שמודל עבור  לשמש

לא מדובר בתפקיד ייחודי של איש שירות אשר מונע ממשה את המגע עם 

הארציות, אלא כאמור משה משמש מודל, ולכן הוא לא היחיד, גם הדוגמא 

  ם דומה.של אברה

מעניין לציין בהקשר זה שההשוואה בין משה לאבות מוכרת גם מספרות 

חז"ל, אך בהיפוך, פילון מעמיד את משה כחלק מקבוצה מורמת מעם 

הנדרשת לפרישות בשל קרבתה המיוחדת לאל, בעוד שבספרות חז"ל 

ההשוואה היא לצורך הסקת מסקנה הפוכה. בספרי במדבר מרים מלינה 

 ולם לא נהג בפרישות, ובכלל זה גם האבות, אף שהיוואומרת שאיש מע

  קרובים לאל:

ויאמרו הרק אך במשה, והלא אף עם האבות דבר הקב"ה 

הלא גם בנו דבר ולא פירשנו  .ולא פירשו מפריה ורביה

  .מפריה ורביה

  ) 99(הורביץ, עמ'  ק ,ספרי במדבר

פרישות חדר כפי שראינו לעיל, הרעיון על פיו על האיש הקרוב לאל לנהוג ב

  לספרות חז"ל, אך נדחה.  

  : על פרישותו של משה ביחס למעמדו לפני האל כתב פילון

אבל בתחילה היה עליו להיות טהור גם בגופו כמו שהיה 

בנפשו, שלא יהא לו כל עסק בהיפעלויות, שיינזר מכל 

- ומתשמישהתמותה, ממאכל ומשקה -דרישות הטבע בן

מן, כמעט מאז החל אמנם את זה הזניח כבר מז. המיטה

הקודש, שסבור היה כי עליו להיות תמיד -להתנבא ברוח

שהרי נאמר, כי במצוות אלוהים  ...מוכן לקבל את דבר ה'

גישה עלה אל ההר הגבוה והקדוש שבין הרי המקום, שאין 

אליו ואין שביל בו, ונשאר שם כל אותו פרק זמן מבלי 

ר ארבעים שיביא אל פיו דבר לסיפוק המזון החיוני. לאח

משהיה כאשר  הימים האמורים ירד ומראהו יפה בהרבה

עלה, עד כי המביטים אליו הוכו בתדהמה ובתימהון ולא 

                                                

פראד על ההוגים שמהם שאב פילון את הרעיון שהקדושה לא נמצאת בעולם, עי'  66
  .264- 263, עמ' )60(לעיל, הע' 
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יכלו עיניהם לשאת עוד את הזוהר הקורן מפניו כזוהר 

  השמש.

  70-6867ב,  'על חיי משה'פילון, 

 68.יוםארבעים  -נייני הגוף במשך כל ימי מעמד הר סיני מכל ע משה התנזר

 -רב קודם  זמןד עם זאת, פילון מדגיש שמתשמיש המיטה משה התנזר יח

זאת אומרת, הקרבה לאל אינה  69"מאז החל להתנבא ברוח הקודש".

מאפשרת שום התעסקות ארצית, ובכלל זה גופנית, לִצדה, אלא דורשת 

   .לאלהתמסרות טוטאלית 

לדברי פראד, פילון תומך בפרישות אצל האיש הקדוש, משרת האל, 

 70ִטיםּוּפֶ ַר ֶּת רואה במשה וב פילוןרואה בה דרך להתקרב לאל. פראד טוען שו

                                                

 על פיהתפיסה ה. 285-286עמ'  ),58הע' (לעיל,  ראשוןכרך  ,פילון האלכסנדרוני 67
ר' הדיון  את דבר ה'", עולה אמנם גם במדרשי חז"ל,עליו להיות תמיד מוכן לקבל "

. אך במדרשי חז"ל כאמור הימנעותו של משה מן המיניות 195-207לעיל, עמ' 
מיוחד ולא בקדושתו או בקרבתו לאל, ובכל מקרה דרוש אישור קשורה בתפקידו ה

 18-מיוחד מן האל לפרישותו. דברים דומים מאוד לדברי פילון נכתבו גם בדרשה ה
  .220של אפרהט, ר' הדיון להלן, עמ' 

  עי' שמות לד, כח. 68
 , נטען בשם ציפורה)274יב, א (הורביץ,  הפסק , בהעלותך,ספרי זוטאגם ב 69
החלה עם התנבאותו: "שמיום שדבר הקב"ה עם משה אחיך התנזרותו של משה ש

 , אבל דברים אלו הושמו בפי ציפורה כדי191לא נזדקק לי", עי' הדיון לעיל, עמ' 
להביא טענה זו ולחדד את העניין שאצל חז"ל זה נובע ממקום שונה, מתפקידו 

  של משה כאיש שירות, ולא כפי שציפורה תפסה זאת.המיוחד 
התרכזה במאה הראשונה  המתוארת בכתביו של פילון. הכת אסקטית יהודית כת 70

התנזרו מבשר ומיין משום שחיו חיי פרישות מינית ו לספה"נ. היא הורכבה מאנשים
א ל ִטיםּוּפֶ ַר ֶּת הם דמו לאיסיים בנוהגיהם. אמנם ה. התשוקשהחשיבום כמעוררי 

עי' איל  שימשו דגם לזרמים בנזירות הנוצרית. אךהטביעו את חותמם על היהדות, 
רגב, "בית המקדש כערש תפילת הקבע בישראל: גורמים ותהליכים בהתפתחות 

. עוד על 15-16(שנה ע, א, תשס"ה), עמ'  ציוןהתפילה בימי הבית השני", 
 ,”G. Vermes, “Essenes and Therapeutaiהתירפויטים וזיהויים כאיסיים עי' 

RQ 3 (1962), pp. 495-504 'על כך שמדובר בשתי כיתות שונות עי ;Joan E. 

Taylor & Philip R. Davies, “The So-Called Therapeutae of De Vita 

Contemplativa: Identity and Character”, HTR 91:1 (Jenuary 1998), pp. 3-

על פי  ִטיםּוּפֶ ַר ֶּת ; למחקר על נשים נזירות בקרב ה47, הע' 15; ועי' רגב (שם), עמ' 24
-Ross S. Kraemer, “Monastic Jewish Women in Greco כתבי פילון עי'

Roman Egypt: Philo Judaeus on the Therapeutrides”, Signs 14 (1989), pp. 

342-370.  
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דורשים גם  שכאלהחיים  71להתבוננות.כמי שהגשימו את השאיפה האנושית 

   הימנעות ממיניות.

על האדם לעומתו מסביר פילר שפילון חילק את החיים לשניים, וסבר ש

כך לפרוש -חר, ורק אחובותיואת לחיות תחילה חיי מעשה ולמצות 

  :בוננות ולעלייה במדרגות הקדושהלהת

מעשה בשלב ראשוני של -ארגון זה של חיי אדם, המשלב חיי

ההתבוננות בשלב מאוחר ובשל יותר, המתאים -החיים וחיי

לגרסת הבריאה השנייה הרלוונטית לעולם המעשה, אפשר 

של בויארין "הנזיר הנשוי".  המעניינותלהגדירו בהגדרות 

ירים הנשואים" היווה לטענת בויארין את מעמד "הנז

קיום בין - פשר דוהפתרון האוטופי של חכמי בבל שִא 

הנישואין להתמסרות גמורה ללימוד, לאמור "גברים שנהנו 

למשך זמן מה מן היתרונות וההנאות של חיי הנישואין, 

על מעמד  72אבל נעדרו מן הבית לתקופות לימוד ממושכות".

כול היה לשמש לו מעין תקדים זה, שהאידיאל הפילוני י

  היסטורי אוטופי, היה פילון ודאי סומך את שתי ידיו. 

  40673עמ'  הערות, פילר,

פילר אינו עוסק בהתייחסותו של פילון למשה באופן ישיר. לדבריו רעיון 

הפרישות באיש הקדוש אינו מופיע אצל פילון כרעיון בפני עצמו, אלא מדובר 

השואף להתקרב לאל לידי פרישות, לאחר בתהליך שבסופו מגיע האדם 

ידי בית שמאי -שמיצה את חייו ומילא את חובותיו, כפי שתואר גם על

כדוגמא לכך הוא מצטט את בויארין ואת המודל  74בתוספתא שצוטטה לעיל.

שייצר, המתאר את חייהם של חכמי בבל, מודל "הנזיר הנשוי". זהו מודל 

 75בים את ביתם לשם לימוד תורה.מכן עוז-המתאר חכמים שנישאים ולאחר

   שמודל זה משקף היטב את תפיסתו של פילון.פילר מבהיר 

                                                

 .264), עמ' 60פראד (לעיל, הע'  71

 .146), עמ' 8הע' בויארין (לעיל, הציטוט הוא מתוך:  72

  ).62פילר (לעיל, הע'  73
 . 200עי' לעיל, עמ'  74

, 199-202המתיחות בין אידיאל האיש הקדוש ובין הנישואים נדונו לעיל, עמ'  75
בית שמאי לבית הלל. יש להדגיש, שבספרות חז"ל, להבדיל מפילון,  בדיון בין
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  קריאת פילון לפי פראד ולפי פילר משאירות אותנו עם שתי מסקנות:

  76פילון הוא המקור הראשון המצוי בידנו שדן בפרישותו של משה. .1

פילון תומך בפרישות עבור האיש הקדוש משום שלתפיסתו הקשר עם  .2

ישה ועם העולם מפריעים לעבודת האל. קריאתו של פילר אמנם הא

ממתנת הבנה זו אך אינה מבטלת אותה לחלוטין. גם לשיטת פילר, 

בסופו של דבר, לפי הכתוב בכתבי פילון יש לדחות את העולם הזה על 

 מנת לעלות במדרגות הקדושה ולעבוד את האל.

  

                                                                                                          

היציאה מן הבית לאחר הנישואים כדי ללמוד תורה היתה יציאה זמנית בלבד, אחר 
יאה זאת זמן מסוים חזר החכם לביתו לאשתו ולמשפחתו. אדמיאל קוסמן מדמה יצ

מן הבית לאשפוז בבית חולים כדי להבריא ולחזור לחיים. על תורה שכזאת, 
דהיינו התורה שתפקידה לרפא את האדם ולהביאו למקום של אהבה ונתינה לזולת, 

יאל קוסמן, אדמ ; ובמיוחד עי'102-105), עמ' 1עי' קוסמן (לעיל, הע'  רוחניכביטוי 
מסכת גברים: רב והקצב ועוד סיפורים: על גבריות, אהבה ואותנטיות בסיפור 

 בתורההוא , הדיון שם 82- 73, עמ' 2002, ירושלים: כתר, האגדה ובסיפור החסידי
  הפנימית ולא בידע החיצוני שנרכש בבית המדרש.

 .James Hעי' ההתייחסות הפרשנית לפסוק בספר חנוך מהספרים החיצוניים:  76

Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha,V.1, New York: 

Doubleday, 1983, p. 205, note d.  
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  הקדומה פי הספרות הנוצרית- האיש הקדוש על .3

א לעבודה זו סקרנו את התייחסותו של המקרא למיניות בהקשרים של במבו

קדושה או של קרבה לאל. המסקנה היתה שאפשר למצוא במקרא שתי 

גישות שונות ועל בסיסן התפתחו שתי תפיסות. האחת, היא הגישה שמצאנו 

במקורות חז"ל שנדונו לעיל. גישה זו רואה במיניות חלק ממערך האמצעים 

השנייה,  77נו לאדם בעולם הזה כדי להתקרב דרכם אל האל.הגשמיים שנית

גישה זו מעדיפה להפריד בין המיניות לעבודת האל  78היא הגישה הנוצרית.

ובצורתה הקיצונית מבכרת הימנעות מלאה ממיניות בחייו של מי שמקדיש 

הדיון שלהלן יציג את העמדות הללו כפי שהן מופיעות  79עצמו לעבודת האל.

ובכתבי אבות הכנסייה שהם בקירוב בני זמנם ותקופתם של  בברית החדשה

  חז"ל.

  

        והמיניות בכתבים נוצריים מוקדמיםוהמיניות בכתבים נוצריים מוקדמיםוהמיניות בכתבים נוצריים מוקדמיםוהמיניות בכתבים נוצריים מוקדמים    נישואיםנישואיםנישואיםנישואיםתפיסת התפיסת התפיסת התפיסת ה    ----בסיס בסיס בסיס בסיס  ....3.13.13.13.1

כיון שידוע  למשרתי האל. אידיאלהתנזרות מינית מוצגת כבברית החדשה 

 נישואים בדמות חייפשרה  מוצעתידי רוב העם, -שאידיאל זה לא יושג על

רוצים להתקרב ה נבחרים סגולהיחידי  ן. לעומת זאת,מי-יחסילשם קיום 

נדרשים לוותר על הנישואים. תפיסה זו מופיעה בברית החדשה במספר  לאל

  מקומות:

                                                

  כשהשימוש בהם נעשה בדרך הנכונה. 77
ההתייחסות לגישה הנוצרית מכוונת לגישה הרווחת בכתבי הנצרות הקדומה, אף  78

לתפיסות שונות מן התפיסה  כי יש קולות נוספים בנצרות המשקפים עמדות אחרות.
  , והכתוב לִצדה.92המרכזית עי' להלן, הע' 

, הכותב שפרישות היא אחת מהתופעות 287), עמ' 125עי' קימרון (להלן, הע'  79
  ת. הגדולות בהן נבדלת הנצרות מן הזרם המרכזי ביהדו
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אמרו לו התלמידים: "אם כך הוא דין האיש והאשה, לא 

כדאי להתחתן". אמר להם: "לא הכל מבינים את הדבר 

מבטן הזה, רק אלה שִנתן להם. יש סריסים שנולדו כך 

ש יידי בני אדם, -אמם, יש סריסים שנעשו סריסים על

סריסים אשר עשו עצמם לסריסים למען מלכות שמים. מי 

  ".שביכלתו לקבל, שיקבל

  10-1280מתי יט 

 כחלק מהדיון בגירושים. ישו, השולל את 81דברים אלו נמסרים בשמו של ישו

נה שמניעת ידי תלמידיו מדוע כדאי להינשא. הוא עו- הגירושים, נשאל על

הנישואים היא גזירה קשה מכדי שהכלל יוכל לעמוד בה, אבל יחידים יכולים 

להעמיד עצמם לעבודת הבורא ולהימנע מנשיאת אישה. לא ברור אם 

הסריסים אותם מזכיר ישו היו סריסים אשר סרסו עצמם ממש או שרק 

תהא התשובה אשר תהא, דברים אלה משקפים  82נמנעו מקיום יחסי אישות.

פני הנישואים -מדה המבכרת הימנעות מנישואים ומיחסי אישות עלע

   83עצמם.

  לוקס:באוונגליון על שם  מסביר ישו בדומה

                                                

ספרי הברית הציטוטים של קטעי הברית החדשה בעבודה נלקחים מתוך:  80
  .1995, תרגום חדש, ירושלים: החברה לכתבי הקודש בישראל, החדשה

 .W. D. Davies & Dale Cלשאלת האותנטיות של ייחוסם של הדברים לישו עי'  81

Allison Jr., The Gospel According to Saint Matthew: A Critical and 

Exegetical Commentary on, Vol. III, Edinburgh: T&T Clark, 1997, p. 24 ;
  .87, הע' 56), עמ' 41שרמר (לעיל, הע' 

  .24-25), עמ' 81עי' דייויס ואליסון (לעיל, הע'  82
  . 89, והע' 56), עמ' 41שרמר (לעיל, הע'  83
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נגשו כמה מן הצדוקים, האומרים שאין תחית מתים, 

רבי, משה כתב לנו שאם ימות איש שיש לו " :ושאלו אותו

אחיו את אשתו ויקים זרע  חאשה ואין לו בנים, יק

בני העולם הזה מתחתנים, אך "יב להם ישוע: הש "..לאחיו.

 -  הזכאים לנחל את העולם הבא ואת התחיה מן המתים

אינם מתחתנים, כי גם אינם יכולים למות עוד, שהרי שוים 

  ...."הם למלאכים ובני אלהים הם בהיותם בני התחיה

  36-2784לוקס כ 

פרוש מן אל ללהרוצה בקרבה עילאית אף לפי דברים אלו, על אדם 

הנישואים. נאמני האל ששוים למלאכים ומדומים לבני אלהים אינם 

  85מתחתנים, ובדרגה הנמוכה מהם נמצאים "בני העולם הזה" שמתחתנים.

גם  86בדומה לישו המתיר נישואים, אך ממליץ שלא לקחת בהם חלק,

באיגרת אל הקורינתים נאמר שחיים זוגיים הותרו רק כדי להימנע מן 

   :הזנות

, אך "ע מאשהנטוב לו לאיש להמ"תבתם אלי: לענין מה שכ

כל איש ישא לו אשה וכל אשה יהיה לה בעל.  -  משום הזנות

האיש יקים את חובתו לאשתו, וכן גם האשה תקים את 

חובתה לבעלה. האשה אין גופה ברשותה אלא ברשות 

בעלה; כן גם האיש, אין גופו ברשותו אלא ברשות אשתו. 

בלתי אם מתוך הסכמה לזמן אל תמנעו את עצמכם זה מזה 

ים כדי להתפנות לתפלה. אחרי כן שובו והתאחדו, פן ומס

. זאת בגלל אי יכלתכם לרסן את היצרינסה אתכם השטן 

מי יתן וכל אני אומר בדרך של רשות ולא בדרך של פקדה. 

האנשים יהיו כמוני, אלא שלכל אחד מתנתו שלו מאת 

                                                

, שם נאמרים דברים דומים: "כאשר המתים קמים אין הם 25 מרקוס יבהשו'  84
  .90, הע' 57), עמ' 41בשמים". עי' שרמר (לעיל, הע'  מתחתנים, אלא שהם כמלאכים

), עמ' 87דמינג (להלן, הע' לעניין "לחיות כמו מלאכים" בהקשר של פרישות עי'  85
גרגוריוס מִניָסה טוען שהציווי לפרות  שם. גם והביבליוגרפיה המסומנת, 69, הע' 23

 מין, כשם שמלאכים פרים-ולרבות (בבראשית א, כח) אינו מכוון להיעשות דרך יחסי
 Elaine Pagels, Adam, Eve, and theכך  מין. עי' על- ורבים שלא באמצעות יחסי

Serpent, New York: Vintage Books, 1989, p. xxv, and pp. 57 ff..  
  .57), עמ' 41עי' שרמר (לעיל, הע'  86
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  . האלהים, זה בכה וזה בכה

כדאי להם להשאר כמוני והאלמנות אמר: ואל הפנויים 

; מוטב שיתחתנו - יצרם אבל אם אינם יכולים לכבש את 

  .לשאת אשה מלבער בתאוה

  987- 1 ז ראשונה אל הקורינתיםהאגרת ה

הדברים המיוחסים לפאולוס מביעים כאן סבלנות וסלחנות כלפי הנישאים, 

 88,לזנות רתדרדלהועלול בגזירת ההינזרות יכול לעמוד  אינוציבור כיון שה

וזאת בדומה לדברי ישו, אשר לא שלל שלילה מוחלטת את מוסד הנישואים. 

 89יחד עם זאת, הדברים נאמרים מתוך העדפה ברורה של חיי הפרישות,

  :עוד באותה איגרת נכתב 90כשאלו מצופים מאנשים נבחרים בלבד.

אודות הבתולות אין לי מצוה מאת האדון, אבל ֲאַחֶּוה -על

מי שזכה, ברחמי האדון, להיות נאמן. אני סבור  דעתי בתור

שמפני המצוקה הנוכחית מוטב לאיש להשאר כך: אם אתה 

אם אינך קשור קשור לאשה, אל תבקש להתיר את הקשר; 

אך אם תקח לך אשה אינך  לאשה, אל תבקש לך אשה.

חוטא. והבתולה אם תנשא איננה חוטאת, אלא שיהיו להם 

מר לכם, אחי: הזמן אֹ  . וזאתצרות בבשרם ואני חס עליכם

דוחק. על כן יהיו אלה שיש להם נשים כאלו אין להם; יהיו 

הבוכים כאלו אינם בוכים; השמחים כאלו אינם שמחים; 

הקונים כאלו אינם בעלי קנין; והנהנים מן העולם הזה 

                                                

 ,Will Demingלמחקר נרחב על האגרת הראשונה אל הקורינתים, פרק ז' עי'  87

Paul on Marriage and Celibacy: The Hellenistic Background of 1 

Corinthians 7, New York: Cambridge University Press, 1995 לפרשנותו ;
 Elizabeth A. Clark, Readingשל פרק זה במשנתם של אבות הכנסייה עי' 

Renunciation: Asceticism and Scripture in Early Christianity, Princeton:  

Princeton University Press, 1999, pp. 259-329 '57), עמ' 41; שרמר (לעיל, הע ,
  .92הע' 

 .95), עמ' 85עי' פייגלס (לעיל, הע'  88

ידי פאולוס באופן -על , דברים אלו נאמרו261), עמ' 87לפי קלארק (לעיל, הע'  89
, הטוען כי 57-58), עמ' 41ספציפי לקהילה בקורינתוס. אולם עי' שרמר (לעיל, הע' 

חשיבות הדברים היא בהבעת העמדה המעדיפה רווקות על פני הנישואים. באשר 
  .25- 23), עמ' 85לייחוס הדברים לפאולוס עי' פייגלס (להלן, הע' 

  . 58), עמ' 41שרמר (לעיל, הע'  90
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כאלו אינם נהנים ממנו, כי חלוף תחף צורת העולם הזה. 

נו נשוי דואג לדברים אשר רצוני למנע דאגה מכם. מי שאי

יטב בעיני האדון. אבל מי שנשוי דואג לדברים לאדון, איך יִ 

. לגתמפֻ הארציים, איך ייטב בעיני האשה, ותשומת לבו 

והאשה שאינה נשואה, או הבתולה, דואגת לדברים אשר 

לאדון כדי שתהיה קדושה הן בגוף והן ברוח. אבל הנשואה 

ב בעיני בעלה. זאת אני דואגת לדברים הארציים, כיצד תיט

אומר לטובתכם, לא כדי להכביד עליכם, אלא כדי 

  .ותתמסרו לאדון באין מפריעשתתנהגו כיאות 

  25-35 ז שם

את האדם  מובילים נישואיםכחלק מהעולם הזה. המתוארת כאן המיניות 

להתקרב ויכול  הגשמיותמן  מתרחקמי שאינו נשוי  בעוד, לחיים גשמיים

במילים אחרות, הנישואים והמיניות, כמו שאר העניינים  לעולמות עליונים.

  הארציים, מפריעים להגשמתו של האדם כאדם דתי, עובד האל.

דברים אלו השפיעו רבות על הנוצרים במאות הראשונות לספירה. הם 

שימשו תשתית לעלייתן של מגמות קיצוניות ששללו את הנישואים בצורה 

גובות נגד גם בתוך הכנסייה הנוצרית, אמנם מגמות אלו עוררו ת 91מוחלטת.

אך כפי שהוכיח שרמר, גם  92והיו אבות כנסייה שנאבקו במגמות אלו,

בדבריהם ניתן למצוא רמז להודאה בטענה שהפרישות עדיפה מן 

  93הנישואים.

המינית. אלה  שלילת הנישואים מלמדת על העדפת הפרישות וההינזרות

כותב זאת  94אל. ַאֵּתַנגֹוַרסמביאים את האדם לדרגה עילאית ולקרבה ל

  בצורה מפורשת:

תמצאו רבים בינינו, הן נשים הן גברים, המגיעים עד גיל 

מבוגר לא נשואים, בתקווה לחיות בקשר קרוב יותר לאל. 

                                                

. כן עי' הדוגמא שמביא שרמר מתוך החיבור "מעשי 58), עמ' 41שרמר (לעיל, הע'  91
  .60יהודה תומס", ודוגמאות נוספות שם, עמ' 

; שרמר , ואילך21), עמ' 85עי' פייגלס (לעיל, הע'  .55-56), עמ' 20ביאל (לעיל, הע'  92
  שם. ובביבליוגרפיה המצוינת, 106הע' , 61), עמ' 41(לעיל, הע' 

  , ובביבליוגרפיה המצוינת שם.107, הע' 61), עמ' 41שרמר (לעיל, הע'  93
  .131, ושם, הע' 30על אתנגורס עי' לעיל, בפרק המבוא, עמ'  94
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[כי] ההישארות בפרישות ובמצב של "סריסות" מקרבת את 

  האדם לאל.

  3195אתנגורס, פנייה לנוצרים ג, 

דבריו  96.'ארצית-דת חוץכ'בריאני ומודל הצגה בגישה זו תואמת לעמדה שהו

, מחזקים 25-35 זראשונה אל הקורינתים של פאולוס שהוצגו לעיל, באגרת ה

את ההנחה שלא מדובר רק במיניות אלא בחיי העולם הזה בכללו ובכל 

הכרוך בו. ההינזרות נוגעת בכל דבר שעלול לגזול אנרגיות, זמן ותשומת לב 

כל הבלי העולם  לשמייצג מובהק נתפסת על פי רוב כמהמאמין, כשהמיניות 

בשל העובדה שהמיניות היא אחד הדחפים החזקים ביותר  הזה; וכן

מניעה את , המיניות בנוסף לכךשמשעבדים את האדם לצורכי העולם הזה. 

אינם חיים ארציות נוספות של חיים ש מעמיסה מועקותו ,החיים המשך

בני העולם הזה בלוקס: "המובא  ישו םכך משתמע כבר ממאמר בשרוחניים. 

מעורב מי שעתיד לנחול את העולם הבא, אינו יוצא מכאן, ש". מתחתנים

  כדי לנחול עולם שמימי עליון. פורש ממנוא וה .עולם הזהה בענייני

  

            של אפרהטשל אפרהטשל אפרהטשל אפרהט    18181818- - - - דוגמא לאיש הקדוש, בדרשה הדוגמא לאיש הקדוש, בדרשה הדוגמא לאיש הקדוש, בדרשה הדוגמא לאיש הקדוש, בדרשה הככככ    משהמשהמשהמשה ....3.23.23.23.2

מלצה כמו במקורות שהוצגו מתוך הברית החדשה, גם אפרהט סובר שהה

לפרוש מחיי אישות מופנית ליחידים נעלים ולא לציבור הרחב. אפרהט, אב 

בן זמנם ומקומם  97כנסייה פרסי כותב סורית, מן המאה הרביעית לספה"נ,

, הקרויה: "נגד 18-של אמוראי בבל, עוסק בקדושה ובפרישות בדרשתו ה

  ים:נפתח במיל 99חלקה הרביעי 98היהודים: על הפרישות המינית והקדושה".

                                                

וצוטט כאן שוב לשם רענון. להפניה מדויקת  ,30ציטוט זה הובא כבר במבוא, עמ'  95
  .132הע'  ,30פרק המבוא, עמ' לעיל, בלמהדורה ר' 

  .33-36בפרק המבוא, עמ'  לעיל, עי' 96
, מתארת את אפרהט כחבר בעילית 375), עמ' 1פרום (לעיל, הע' -קולטון 97

 :Jacob Neusner, Aphrahat and Judaismעי'  הכנסייתית, ומתנזר מינית; עוד

The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran, Leiden: E. J. 

Brill, 1971, pp. 4-7; ”Aphraates”, The New Encyclopedia Britannica, 

Vol. 1: 1992, p. 480'עי ; http://www.newadvent.org/cathen/01593c.htm ;
סוגיות במחקר התלמוד: יום עיון לציון חמש "חרותא", בתוך: עי' גם שלמה נאה, 

, ירושלים: האקדמיה ירתו של אפרים א' אורבך כ"א בכסלו תשנ"זשנים לפט
  .18 תשס"א, עמ'הישראלית למדעים,  הלאומית

  . 62), עמ' 41תרגומו של שרמר (לעיל, הע'  98
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אראה לכם שהבתולים והקדושה בין אותם אנשים, אותם 

  100אנשים נעלים, נחשבו לראויים יותר מלפני האל.

  824101; 4, 18אפרהט 

הבתולים, הווה אומר הפרישות, קשורים לקדושה. על האיש הקרוב לאל 

   102לפרוש מן האישה, וזה יביאו למדרגות רוחניות גבוהות יותר.

חסותו של אפרהט למשה. גם אפרהט ציטוט זה משמש הקדמה להתיי

ומציגו  103בעקבות האמור במקרא ראה במשה את האדם הקרוב ביותר לאל,

לפי אפרהט משה הוא דוגמא לכל אדם הרוצה  104כמי שנמנע מיחסי אישות.

  105לשרת את האל ולחפש את קרבתו.

את עניין הפרישות והקדושה אפרהט למד מתוך הפסוקים העוסקים 

" (שמות יט, י) ְוִקַּדְׁשָּתם"קושר בין צו האל למשה  במעמד הר סיני. הוא

להעברת המסר של משה לעם "אל תגשו אל אשה" (שמות יט, טו). מכאן הוא 

לדידו פרישותו של משה נגזרת אף היא  106מסיק שקדושה היא פרישות מינית.

  ממעמד הר סיני:

אם  ישראל, ששעה אחת בלבד דבר עמהם אלוהים, ולא עלו 

                                                                                                          

; 4, 18; עי' אפרהט 78-80), עמ' 97החלוקה היא לפי התרגום של ניוזנר (להלן, הע'  99
  ).101(לפי פירוט החלוקה המופיעה להלן, בהע'  824-832

, הע' לעיל(התרגום לעברית שלי (ע"ש), ומבוסס על תרגומו של ניוזנר לאנגלית  100
  .78), עמ' 97

 Patrologiaעל פי הטקסט המופיע במהדורת פריסוט: ההפניות לאפרהט יעשו  101

Syriaca, Parisot (ed.), Parisiis: 1894 :סימון הדרשה יעשה בשיטה הבאה .
   .דרשה, פרק; טור

קדושתו של עובד האל לפרישותו או פרישותו לקדושתו  –לשאלה מה קודם למה  102
  .381-382), עמ' 1פרום (לעיל, הע' -עי' קולטון

(במדבר  "ַיִּביט ה'ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְוא ְבִחיֹדת ּוְתֻמנַת ": שנאמרכפי  103
, דברים לד" (ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ה'ְוא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ְיָדעֹו " ;יב, ח)

  י).

. 832; 6, 18ל אפרהט לנישואיו ולבניו של משה עי' אפרהט על התייחסותו ש 104
. ועל כך שמאז התגלה לו האל פרש משה מן האישה עי' 80), עמ' 97ניוזנר (לעיל, הע' 

  .78), עמ' 97. עי' ניוזנר (לעיל, הע' 824; 4, 18אפרהט 

בעיסוקו בבני קיימא,  6- ס עוד לפרישותו של משה גם בדרשה האפרהט מתייח 105
ואילך; באומגרטן (להלן,  18), עמ' 97קבוצה שנהגה חיי פרישות. עי' נאה (לעיל, הע' 

 .20), עמ' 125הע' 

  .391), עמ' 1' פרום (לעיל, הע-קולטון; 825; 4, 18עי' אפרהט  106
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ולים היו לשמוע את קולו של האל כל עוד לא להר, לא יכ

התקדשו שלושה ימים, משה האיש הנביא, עינו הברורה של 

כל העם, שעומד היה כל העת בפני אלוהים ופה לפה היה 

היאך ייתכן שרצון האל היה שיהיה ב[מצב של]  –מדבר עמו 

נישואים?! ואם ישראל, ששלושה ימים בלבד התקדשו דיבר 

כמה עדיפים ונאים אלה שכל ימיהם  עמם אלוהים אחד,

מקודשים וקדושים ומוכנים ועומדים בפני אלוהים. כלום 

  לא יאהב אותם אלוהים יותר, ורוחו תשרה בם?!

  828-829107; 5, 18אפרהט 

אישה  העם לא לגשת אלה' ציווה את שבמעמד הר סיני מכך  אפרהט למד

פני האלוהים בלמשך שלושה ימים, מובן אם כן, שמשה, שמצוי כל העת 

אפרהט מסיק כי על כל . נשויאינו רשאי להיות , "פה אל פה" עמוומדבר 

לנהוג כמשה ולפרוש מינית. אפרהט, ברוח  בקרבתו של האלאדם הרוצה 

רואה בפרישותו המינית של משה  108הדברים הכתובים בברית החדשה,

  דוגמא לכל המעוניין לעלות במדרגות רוחניות ולעבוד את ה'. 

ין הדרישה לפרישות מינית בעם במעמד הר סיני לבין פרישותו הקשר ב

אולם  109המינית של משה רבנו הופיע כבר במדרשי חז"ל, כפי שראינו לעיל.

הדגש שונה בדבריו. חכמים ראו  110אף שאפרהט הושפע ממסורות יהודיות-על

את משה בשליחות מיוחדת, ואת הצו לפרוש כמיועד לו בלבד, בעוד אפרהט 

                                                

), 1פרום (לעיל, הע' -; ועי' קולטון63), עמ' 41התרגום מתוך שרמר (לעיל, הע'  107
 Robert J. Owens, The Genesis and Exodus Citations of Aphrahat; 392עמ' 

the Persian Sage, Leiden: E. J. Brill, 1983, p. 238.  
עי' בסוף הדרשה שלו, בחלק השביעי, בה מצטט אפרהט מתוך מתי והאיגרת  108

  הראשונה אל הקורינתים.
לי יבמות סב ע"א, שמות ; עי' עוד בב205, 196עי' במקורות שהובאו לעיל, עמ'  109

 שמות) טוב לקח( זוטרתא פסיקתאשמות רבה מו, ג (וילנא);  יט, ג (וילנא); רבה
  . 225-230. כמו כן, עי' הדיון להלן, עמ' )130 עמ' (בובר, טו ,יט פרק

110 Naomi Koltun, Jewish-Christian Polemics in Fourth-Century Persian 

Mesopotamia: A Reconstructed Conversation, PhD Dissertation, 

Stanford: Stanford University, 1993, pp. 103-106 יעקב נוסנר, "אפראהאט ;
אביב: ברית עברית -, כרך שלישי, תלהגות עברית באמריקהוהיהדות", בתוך: 

 :John G. Snaith, “Aphrahat and the Jews” In;55- 44עולמית, תשל"ד, עמ' 

Interpreting the Hebrew Bible: Essays in Honour of E. I. J. Rosenthal, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp. 235-250.  
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שותו של משה דגם. זאת אומרת חכמים שללו את התפיסה ראה בפרי

תתכן מסקנה שחכמים תפסו את  - שהמיניות מפריעה לקדושה. ואולי להיפך 

ככלי שהאדם יכול לאמץ כדי לעבוד דרכו את האל. בעוד אפרהט המיניות 

לדבריו, על האיש  111שפרישותו של משה מלמדת על האיש הקדוש בכלל. טען

  112לפרוש לצמיתות ממיניות. -מי להתקרב לאל יו- המצוי במאמץ יום

משה מוצג אצל אפרהט כמי שבחר בפרישות המינית מאז שה' התגלה 

  113אליו:

משה האיש, הנביא הגדול, מנהיגה של כל [עדת] ישראל, 

, מאז שאלוהיו דיבר עמו בחר בפרישות ושמש את הקב"ה

ופרש מן העולם ומן ההולדה, וקיבל [זאת] על עצמו כדי 

  ות בפני אלוהיו.להתנא

  825114; 4, 18אפרהט 

על פי דרשה זו משה סבר שכדי להתקדש צריך לפרוש מן העולם ומן האישה. 

שמצינו לעיל בספרות חז"ל, גם בדרשה זו, הפרישות המינית בדומה למה 

הפרישות היא  –נתפסת כפרישות מן העולם, אך להבדיל מספרות חז"ל כאן 

   115אל.רוממה את מעמדו של משה מלפני הש

 ומשה 116לפי אפרהט הדרך המשובחת לעבודת האל כוללת פרישות מינית,

הוא הדוגמא לכך. בהמשך דבריו אפרהט אף מוסיף דוגמאות של נביאים 

                                                

  .208כך גם טען פילון, עי' לעיל, עמ'  111
): פרישות מעודדת דתיות; 840; 10, 18חרון של הדרשה (עי' בחלקה השביעי והא 112

  .392), עמ' 1פרום (לעיל, הע' - קולטון
. רעיון שלכאורה מובע גם בספרות 212לרעיון דומה אצל פילון עי' לעיל, עמ'  113

פיסקא יב, א  , בהעלותך,ספרי זוטאי ציפורה, עי' חז"ל בדברים המושמים בפ
. אך שוב יש להזכיר, שחז"ל שמו בפי 191) וציטוט לעיל, עמ' 274 עמ' (הורביץ,

ציפורה את טענת הטועים, אלו שלא ידעו שמשה נקרא לעבודה, לשליחות, ובשל 
  שליחות מיוחדת זו הוא יוצא דופן.

בדרשתו השישית של  . לרעיון דומה63), עמ' 41רמר (לעיל, הע' התרגום של ש 114
מאז שהאל התגלה למשה, משה אהב את הקדושה. : "261; 5, 6אפרהט עי' אפרהט 

שיהושע שימש את  אותו. שכן כך נכתב: שימשהמאז שהוא מקודש, אשתו כבר לא 
 במאמרה של בוסס על התרגום לאנגליתשלי (ע"ש) ומ התרגום .מנעוריו" משה

פרום דומה לתרגומו של -. תרגומה של קולטון380), עמ' 1הע' פרום (לעיל, - קולטון
  . 392), עמ' 1פרום (לעיל, הע' -עי' קולטוןו .238), עמ' 107אוונס (לעיל, הע' 

 .381-382), עמ' 1פרום (לעיל, הע' -קולטון 115

אלא טוען  נישואיםמטיף לפרישות אך אינו שולל  בדרשה זו אמנם אפרהט 116
  .נישואיםשהנזירות והפרישות טובות מן ה בעקבות פאולוס
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שעמדו, לפי דעתו, בפרישותם בשל קרבתם לאל, ביניהם הוא מונה את 

הוא טוען עוד שאף הכוהנים, משרתי האל  117יהושע, ירמיהו, אליהו ואלישע.

בהקים, נדרשו לתנאים מסוימים המעידים על דרגה מסוימת של פרישות המו

גם אם לא מוחלטת. היה עליהם לשאת רק נשים העומדות בתנאים מסוימים 

  118באשר למיניותן.

  

***********  

  :לסיכום

במקורות הנוצריים השונים הפרישות המינית היא דרך החיים האידיאלית, 

מין היא תנאי יסוד לקדושה -סיומביאה לרוח הקודש. ההימנעות מיח

ולקרבה לאל, ומיועדת לשכבה נעלה בעם המשרתת אותו. משה היה דוגמא 

של מי שפרש מאשתו על מנת להיות בדרגה רוחנית גבוהה במיוחד בעומדו 

  מול האל, והוא מהווה מודל לכל אדם, אם נשאו ליבו,  לשרת את האל.

  

                                                

): "יהושע, ירמיה, אליהו 832; 7, 18עי' החלק החמישי בדרשתו של אפרהט ( 117
  אלישע היו פרושים".

- ; קולטון829; 6, 18עי' אפרהט נשים בתולות, שאינן גרושות ואינן אלמנות.  118
 .380-381), עמ' 1פרום (לעיל, הע' 
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  הפולמוס לעניין פרישותו של האיש הקדוש .4

ברים שנדונו בפרק זה עולה שבספרות חז"ל, בספרות ההלניסטית מהד

ובספרות הנוצרית, קביעות הנוגעות לפרישותו של משה נובעות מגישות 

עקרוניות לרעיון הקדושה והפרישות אליו נדרשו מנהיגי הדת משני עברי 

דתי בשאלת הפרישות -המתרס. בדברים הבאים נטען שהתקיים פולמוס בין

ובפרט בנוגע לפרישותו של המאמין המעוניין להקדיש את חייו והקרבה לאל, 

לשירות האל. גם אם לא נערכו עימותים פומביים בעניין, הרי שהקולות 

השונים המובאים בטקסטים מרמזים על המאבקים החברתיים שהתנהלו 

   119מחוצה לו.

כפי שניתן היה להתרשם עד כה, היהדות והנצרות מציגות באופן כללי 

נוגדות באופן קוטבי. הגישה הנוצרית מתייחסת לפרישות בחיוב עמדות מ

ורואה בה גורם מקרב לרוח הקודש לחיזוקו ולהתעלותו הרוחנית של 

  המאמין, בעוד שספרות חז"ל יוצאת חוצץ נגד רעיונות אלו. 

מן הספרות הנוצרית באופן כללי עולה הרושם שהנצרות הטיפה לחיי 

ישות הומלץ באופן עקרוני לכל, ובאופן פרישות למשרתי האל. רעיון הפר

מעשי לאותם יחידים העומדים בדרגה גבוהה מבחינה דתית. אף בספרות 

חז"ל קיימת התייחסות ערה לעניין כפי שראינו לעיל. חז"ל דנו גם בשאלה 

ללמוד תורה וקבעו כי נישואים עדיפים על האם נישואים עלולים להפריע 

ה מהתפלמסות עם רעיונות אסקטיים בני כנרא שיח זה נובע 120לימוד תורה.

  121התקופה.

                                                

) (להלן, הע' 1996פרום (- . עי' מאמרה של קולטון84, עמ' )124בויארין (להלן, הע'  119
  ), הטוענת לויכוח ופולמוס ממשי, לפחות בין אפרהט לחכמי בבל.132

שאלה האם נשיאת ברייתא השנויה בתוספתא במסכת בכורות ו, י, מעלה את ה 120
ימות המופיעה בברייתא זו שאלת הקדאישה קודמת לתלמוד תורה או שמא להיפך. 

מלמדת על ערכים מתנגשים. הברייתא קובעת שיש עדיפות ללימוד התורה, אך 
כך ילמד תורה. בברייתא לא -ישא אישה ואחרבמקרה שלא יוכל לעמוד בפיתוי י

לשם קרבה לאל.  הנדרשזמן מוגבל מדובר על פרישות כאורח חיים אלא על 
קידושין כט ע"ב. הדוגמא של בן עזאי, תנא  גם בתלמוד הבבלי מקבילות ברייתא זול

, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאוניםמרדכי מרגליות [עורך], מן הדור השלישי (
, מבוא למשנהאלבק, חנוך ; 73- 72, עמ' אביב: יבנה וספרי חמד, תשנ"ח-תל

ברווקותו כדי  שנותר), 227, עמ' דביר, תשי"ט-ירושלים ותל אביב: מוסד ביאליק
מצביעה על מתח מסוים בתוך חוגי חז"ל בקשר לשאלה  פגוע בלימוד התורהל שלא

אלבק, -); בראשית רבה לד, ו (תיאודור26עי' תוספתא יבמות ח, ז (ליברמן, זו. עוד 
); בבלי יבמות סג ע"ב. אמנם הסוגיה 10דברים רבה, דברים יב (ליברמן,  );326

דבר אינו משנה את העובדה שעוסקת בבן עזאי דנה במצוות פרייה ורבייה, אך ה
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שרמר מסביר שהרווקות באשר לרווקות בקהילת תלמידי החכמים, 

רצונם של  היתהבקהילה הרבנית נבעה משתי סיבות עיקריות. הראשונה 

אותם תלמידי החכמים להקדיש את חייהם ללימוד התורה. משום שיש 

ין החובות המוטלות על האדם קושי לשלב בין ההתמסרות ללימוד התורה לב

בחיי הנישואים, חיי הנישואים נתפסו כמכשול שיש לסלקו. זאת בדומה 

להלך הרוח בקרב הפילוסופים הרומאים בני אותה תקופה שגם ראו 

הסיבה השנייה  122בנישואים מכשול בדרך להשגת שלמות אינטלקטואלית.

  123.החכמיםהקהילה של תלמידי למגמת הרווקות היא השפעת הנצרות על 

לדברי שרמר, הדיון בספרות חז"ל התנהל בשני מישורים: פנימי וחיצוני. 

הדיון מתייחס לעימות רעיוני בתקופת בית שני, טרם  124במישור הפנימי

היווצרותה של הדת הנוצרית, עת נוצרו כיתות ביהדות שראו בפרישות דרך 

 126יות אלו,חז"ל, המודעים לתפיסות כיתת 125חיים עדיפה על פני הנישואים.

                                                                                                          

; 114), עמ' 41שתנא זה בחר שלא להתחתן. עוד לעניין זה עי' כהן (לעיל, הע' 
  .93- 77, עמ' )124; בויארין (להלן, הע' 140), עמ' 8בויארין (לעיל, הע' 

; שרמר 52-53), עמ' 20; ביאל (לעיל, הע' 165), עמ' 8על כך עי' בויארין (לעיל, הע'  121
  .55), עמ' 41(לעיל, הע' 

  . , והביבליוגרפיה המצוינת שם84ובהע'  ,55), עמ' 41שרמר (לעיל, הע'  122

  . 140-141), עמ' 8; בויארין (לעיל, הע' 54-55), עמ' 41שרמר (לעיל, הע'  123
, הע' 114), עמ' 41לחוקרים נוספים העוסקים במישור הפנימי עי' כהן (לעיל, הע'  124

; דניאל בויארין, "הנזיר הנשוי: האגדה 52-53), עמ' 20; ביאל (לעיל, הע' 177
אשנב לחייהן של הבבלית כעדות לתמורות בהלכה הבבלית", יעל עצמון (עורכת), 

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשנ"ה, עמ' , ירושלים: בחברות יהודיותנשים 
78 ;Judith Hauptman, Rereading the Rabbis: A Woman’s Voice, Boulder: 

WestviewPress, 1998, p. 142 53-55), עמ' 41עי' שרמר (לעיל, הע' ; לסיכום, 
65-66.  

 ,Peter Brown, The Body and Society: Men; 65), עמ' 41הע'  שרמר (לעיל, 125

Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity, New York: 

Columbia University Press, 1988, p. 38האיסיים שחבריו  . על זרם אחד של
 Joseph M. Baumgarten, “The Qumran-Essene , עי'מנישואיםנמנעו 

Restraints on Marriage”, In: L.H. Sciffman (ed.), Archaeology and 

History in the Dead Sea Scrolls (Journal for the Study of the 

Pseudepigrapha Supplement Series, 8), Sheffield: Sheffield Academic 

Press, 1990, pp. 13-24; Elisha Qimron, “Celibacy in the Dead Sea Scrolls 

and the Two Kinds of Sectarians”, Julio Trebolle Barrera & Luis Vegas 

Montaner (eds.), The Madrid Qumran Congress, Vol. I, Leiden-New 

York-Köln: E.J. Brill, 1992, pp. 287-294שון, עמ' בפרק הרא ,. ועי' הדיון לעיל
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במישור החיצוני התנהל  127הושפעו מן הרעיון, אף שדחו אותו בדרך כלל.

שהחלה דרכה בתקופה המקבילה  128העימות הרעיוני עם הסביבה הנוצרית,

 129.חז"ל. הספרות הנוצרית, כפי שראינו עד כה, עוסקת בפרישותו של היחידל

ידים אשר לרוב העם מותרים נישואים, גם משום החשש לזנות, אך אותם יח

  מקדישים עצמם לעבודת האל, פורשים מן המיניות. 

את הפולמוס בין היהודים והנוצרים בסוגית הפרישות ניתן להדגים 

בגנות כותב ה של אפרהט, 18-ברורה מהאמור בסוף הדרשה ה בצורה

  הנישואים והפרייה ורבייה:

זה שכתבתי לך אהובי על אודות הבתולין והקדושה, מפני 

יש יהודי שחירף אחד מן ה'אחים' בני עדתנו, ששמעתי על א

ואמר לו: אתם, טמאים אתם, שאינכם נושאים נשים, 

ואנחנו קדושים ומעולים [יותר], שאנו מולידים ילדים 

  ומרבים זרע בעולם.

  841130; 12, 18אפרהט 

שהתרחש בין יהודים  131דבריו של אפרהט מעידים על תגובה לפולמוס ממשי

זיהו בין חיי אישות ובין חיים בקדושה היהודים  132לנוצרים באותה תקופה.

                                                                                                          

116-124.  

דן גם , ה65-66), עמ' 41; שרמר (לעיל, הע' 63), עמ' 125בראון (לעיל, הע'  126
). מן התוספתא עולה כי מאז חורבן הבית 242-244בתוספתא סוטה טו, יא (ליברמן, 

  "רבו פרושים בישראל", לרבות פרישות מנישואים והולדה.

  .65-66), עמ' 41; שרמר (לעיל, הע' 63), עמ' 125בראון (לעיל, הע'  127

; ביאל (לעיל, 140-141), עמ' 8; בויארין (לעיל, הע' 55), עמ' 41שרמר (לעיל, הע'  128
ערכי האגדה וההלכה לאור מקורות יווניים  א"א הלוי, . לעומתם52-53), עמ' 20הע' 

אביב לספרות ואמנות, -, כרך רביעי, תל אביב: קרן ישראל מץ וקרן תללאטינייםו
, מתנגד לרעיון הפולמוס עם הסביבה הנוצרית וטוען 1, הע' 209תשמ"ב, עמ' 

  מדינה בעולם העתיק מטעמים שונים". "שהרווקות היתה מכת
  .67), עמ' 41(לעיל, הע'  שרמר 129
 .112, הע' 62), עמ' 41גומו של שרמר (לעיל, הע' תר 130

  , והכתוב לִצדה.119עי' לעיל, הע'  131

 Naomi Koltun-Fromm, “A; 2, הע' 375), עמ' 1פרום (לעיל, הע' -קולטון 132

Jewish-Christian Conversation in Fourth-Century Persian Mesopotamia”, 

JJS 47 (1996), pp. 45-63 'שרמר 100-131), עמ' 110; נעמי קולטון (לעיל, הע ;
  .62), עמ' 41(לעיל, הע' 
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וקיבלו את המיניות בצורה חיובית, בעוד הנוצרים ראו את המיניות כמקור 

  לטומאה.

אפרהט "מגייס" את פרישותו של משה על מנת להוכיח שרצוי לעמוד 

בפרישות, שכן כך מובטחת הקרבה לאל. דבריו מובאים תוך פולמוס חריף 

  יות בנות זמנו:עם התפיסות היהוד

הראני אפוא מה אומר אתה, דרשן חכם של היהודים, כלום 

מאז שאלוהים דיבר עמו, עם משה, הוא מילא את 

[הדרישות] הטבעיות של הנישואים? אפילו אם תביא לנו 

טענה גדולה לא אתפתה בפני הבהלתך, [מפני] שאתה רוצה 

לטמא את האל בשל טומאתך. מפני שאילו היה [משה] 

את [חובות] הנישואים לא היה יכול למלא את  מקיים

מצוות רבו, כשם שלא יכולים היו ישראל לקבל את התורה 

הקדושה ודברי אלוהים חיים שדיבר ה' עם משה בהר עד 

  שקידש את העם שלשה ימים ורק אז דבר עמם ה'.

  825133; 5, 18אפרהט 

וגע אפרהט בחר בדוגמא של פרישותו של משה כדי לבסס את טענותיו בנ

דברי אפרהט מעידים על פולמוס שרמר הסובר ש 134לקדושה ולמיניות.

מופנית לנוצרים נוכח הטענות  שדרשה זומבסס את דבריו על כך  135,אמיתי

  ה"יהודיות" נגד הנוצרים בעניין פרישותם המינית. 

בספרות חז"ל שנו לעיל נוכל לראות ומדרשים שנידבנקרא נמשיך ואם 

. כך בדרשה מספרי , ודחייתםאסקטיים אלוהתייחסות לרעיונות ישנה 

, במדבר, שחלקה כבר צוטט לעיל. הדרשה פותחת בתלונתה של ציפורה

. דבריה יחסי האישות שלהם מאז החל להתנבא את כי משה הזניחהמספרת 

של ציפורה עשויים לייצג לצורך העניין את הרעיון האסקטי איתו נדרשו 

עשויה לייצג את הקול הנורמטיבי  ,מריםתגובתה של  בעוד. חז"ל להתמודד

 פונה לאהרן והשנייםהיא  המתנגד לרעיון של הפרישות באיש הקדוש,

                                                

), עמ' 1פרום (לעיל, הע' -; עי' קולטון63), עמ' 41התרגום מתוך שרמר (לעיל, הע'  133
של אפרהט בנושא פרישותו של  6-, לציטוט מתוך הדרשה ה380, ועי' שם עמ' 392

  . 238), עמ' 114משה, והדיון בנושא; אוונס (לעיל, הע' 

  .224- 220 מ'ר' לעיל, ע 134
  .64 ), עמ'41לעיל, הע' שרמר ( 135
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פרישותו של משה כהתנשאות, שהרי גם הם נביאים ואינם מתייחסים ל

  פורשים:

והלא אף עם האבות דבר הקב"ה,  –ויאמרו הרק אך במשה 

ולא פירשו מפריה ורביה הלא גם בנו דבר, ולא פירשנו 

  מפריה ורביה.

  136)99עמ' ספרי במדבר, ק (הורביץ, 

משה כפורש בשל קרבתו לאל. מרים מייצגת ציפורה מציגה את בדרשה זו 

, זו, והוא הקול שרוצה ספרות חז"ל להשמיע תפיסהלאת הקול המתנגד 

אף -טוענת שהן הם הנביאים והן האבות לא פרשו מפרייה ורבייה עלו

של קדושתו אלא בשל שליחותו המיוחדת, משה פרש לא בקרבתם הרבה לה'. 

  אך את זאת כאמור מרים לא ידעה.

  , נאמר:במדבר בדרשה נוספת מספרי

                                                

  ). 274והש' למקבילה בספרי זוטא לבמדבר יב, א (הורביץ, עמ'  136
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וירץ "[ר' נתן אומר מרים היתה בצד צפורה בשעה שנא' 

כיון ששמעה צפורה אמרה אוי  (במדבר יא, כז)" הנער

בכך ידעה מרים ואמרה לאחיה ושניהם  ,לנשותיהם של אלו

דברים קל וחומר: ומה מרים שלא נתכוונה  והרי .דברו בו]

ולא למעט מפריה ורביה  137לדבר באחיה לגניי אלא לשבח,

כך נענשה, המתכוון  139ובינה לבין עצמה, 138אלא לרבות,

לדבר בחבריו לגניי ולא לשבח ולמעט מפריה ורביה ולא 

לרבות, ובינו לבין אחרים ולא בינו לבין עצמו, על אחת כמה 

  וכמה.

  140)98 עמ' צט (הורביץ,במדבר ספרי 

לדבר  "המתכוון אנונימוס, אשר מיוצג במשפטבין מרים לבין מבחין  המדרש

יה ולא לרבות". מרים מוצגת כמי שכוונותיה היו ... למעט מפריה ורבבחבריו

טובות, אך לא הצליחה ליישמן, לעומת אנונימוס שמלכתחילה כוונותיו 

של דרשנים  לתפיסותיהם זאנונימוס במדרש זה רומלפי שרמר  זדוניות.

, אשר את דבריהם ניתן ויחסי המין נישואיםהבגנות נוצרים שדרשו ברבים 

   141.למצוא פזורים במקומות רבים בכתביהם של אבות הכנסייה

לסיכום, שאלת הקדושה והפרישות באדם הקדוש היתה נתונה כנראה 

ופיעה נוצרי כבר מן התקופה התנאית, אך בצורה ברורה מ- בפולמוס יהודי

היא בעיקר בדרשותיו של אפרהט, המתייחס ללא ספק לתפיסות היהודיות 

  ושולל אותן.

                                                

 מרים שעמדה לצד ציפורה, לא התכוונה לדבר דברי ביקורת על משה, ואם 137
נתכוונה לדבר, אולי נתכוונה לדבר בשבחו של אחיה. אך התרחשות הדברים היתה 
כזו שכשמעה את סבלה של ציפורה, מבלי שתכננה מראש, ביקרה את התנהגותו של 

 משה, ויצאו דבריה דברי ביקורת.

דברי הביקורת של מרים על משה עשויים להתפרש כנובעים מתוך רצונה לגרום  138
, העוסקת 8תו, ולהרבות בפרייה ורבייה. ועי' לעיל, הע' למשה לשנות התנהגו

 במשמעות המונח פרייה ורבייה בספרות חז"ל.

בפירושו לספרי על אתר, כותב הרב דוד פרדו בעל הפירוש ספרי דברי רב: "ומ"ש  139
שלא דברה  [=ומה שכתוב] אחר כך שדברה בינה לבין עצמה, לאו דוקא, אלא כלומר

, ספרי: מדרש הלכה לבמדבר ודבריםברבים אלא עם אחיה בלבד". עי' דוד פרדו, 
 ירושלים, מכון "לב שמח", תש"ן, עמ' שצח.

בובר, מצורע, -); תנחומא294עי' למקבילות בספרי דברים, רעה (פינקלשטין, עמ'  140
  ).40 עמ' שכטר,( פרק ט ,א"נו ו (כג, ע"ב); תנחומא, צו, יג; אדר"נ,

 . 56), עמ' 41שרמר (לעיל, הע'  141
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  אחרית דבר, סיכום ומסקנות  .5

המקורות שנדונו הראו ששאלת הפרישות באיש הקדוש עוררה דיון עז 

בספרות חז"ל, בכתבי פילון ובספרות הנוצרית הקדומה. שאלה זו אף עמדה 

  נוצרי. - כאחת השאלות בפולמוס היהודי

הדיון בפרישותו של משה התרחב לדיון בפרישות גורפת, פרישות מחיי 

העולם הזה. תיאור פרישותו של משה תחילתו במקרא, שהוא הבסיס 

לדיונים הן במדרשי חז"ל, והן בכתבי פילון ובכתבי הספרות הנוצרית 

הקדומה. יחד עם זאת, יש לציין שהמדרשים בחז"ל אינם עוסקים באופן 

  בפסוק זה כאשר הם דנים בפרישותו של משה.ישיר 

 ֶאת ִיַּקח ּוֹמֶׁשה"במקרא, כאמור, משה מתואר כמי שפורש מן המחנה: 

 ָּכל ְוָהָיה מֹוֵעד ֹאֶהל לוֹ  ְוָקָרא ַהַּמֲחֶנה ִמן ַהְרֵחק ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ לוֹ  ְוָנָטה ָהֹאֶהל

   142."ֲחנֶהַלּמַ  ִמחּוץ ֲאֶׁשר מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ֵיֵצא ה' ְמַבֵּקׁש

אינה רק פרישות אישה פרישה מן המתוך העולה בפרק זה ניתן להניח ש

המחנה  143.ומן העניינים הארציים העולם החומרין מינית אלא פרישות מ

לפיכך מובן  144ידי האישה, ושניהם מייצגים את העולם הזה.- מיוצג כנראה על

ונטע את  עזב את ביתו, פרש מאשתו,מדוע קשורים הדברים זה לזה: משה 

                                                

  שמות לג, ז.  142
, לאגדה על 48, הע' 30), עמ' 1לדוגמא נוספת עי' פרשנותו של קוסמן (לעיל, הע'  143

 ידי- . קוסמן מסביר שהתנתקות זו מן הארציות, עלבבלי כתובות סב ע"ברב רחומי ב
ארצית" מביאה -התנתקות מן האישה והידבקות רק באלוהי שבספירה ה"חוץ

-. על המושג "חוץ91- 79הדיון בפרק הראשון, עמ'  לעיל הרס ומוות. עי'לחורבן, 
  .33-36, עמ' מבואפרק הבלעיל, ארצי" עי' 

להבהרה פילוסופית של התפיסה על פיה הפרישות מהאישה היא פרישות  144
בסוד שיח: על האדם מהעולם הזה עי' מרטין בובר, "ה'יחידי' והיחיד", בתוך: 

מעניין לציין  .155-167, עמ' ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ד, ועמידתו נוכח ההוויה
נמצא  )152-153פרק ב ד"ה "מעשה בתלמיד" (שכטר,  ,הוספה ב לנו"א ,אדר"נשב

 בן יהודה' רבמקום אישה נכתבה המילה מחנה: " שבדברי ר' יהודה בן בתירא
 פה אל פה'' שנ הגבורה מפי לו שנאמר אלא המחנה מן משה פרש לא' או בתירא
נו"א מבוססת ". ההוספה לופרש האשה מן פרש לו אמרתי , (במדבר יב, ח) 'בו אדבר

על כת"י לנו"א ששכטר מצאו מאוחר יותר לאחר שכבר נדפס נו"א, ר' הקדמתו של 
מימי  שמדובר בטעות סופר ייתכןאך  .150שכטר להוספה ב לנוסחא א באדר"נ, עמ' 

  הביניים.
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תמיכה נוספת לתפיסה על פיה האישה היא ייצוג  145.אוהלו מחוץ למחנה

   146למונח רחב יותר ניתן לראות בכינויה של האישה "בית", בספרות חז"ל.

לעומת זאת, הגישה הנוצרית מדגישה שעל האיש הקדוש מוטלת החובה 

אף  לפרוש מחיי מין ומחיי העולם הזה בכללם, ולהקדיש עצמו לעבודת האל.

בספרות הנוצרית ניתן למצוא התייחסות דומה לפרישותו של משה כמייצגת 

אומר  18- פרישות כללית מזרם החיים הארציים. אפרהט, בדרשה ה

ישראל, מאז מפורשות: "משה האיש, הנביא הגדול, מנהיגה של כל [עדת] 

ופרש מן העולם ומן שאלוהיו דיבר עמו בחר בפרישות ושמש את הקב"ה, 

בשונה מספרות חז"ל, הספרות הנוצרית הקדומה הטיפה על פי  147."ההולדה

רוב לאיש הקדוש לפרוש מן האישה ומן העולם כפי שראינו לעיל בדברי 

כבני מקדישים עצמם לעבודת האל אינם בלוקס נכתב שקדושים ה 148פאולוס.

עולה  באיגרת הראשונה אל הקורינתיםגם  149דומים למלאכים.תמותה אלא 

לפי אפרהט, כדי לפרוש מן  150.הזה מפריעים לעבודת האלהחיים בעולם ש

  151העולם יש לפרוש מן המיניות.

כן פילון תיאר עוד קודם לספרות הנוצרית את משה כפורש מן העולם 

  152הזה וממנעמיו.

בכל התרבויות שאותן בדקנו ניתן לראות שיש התייחסות להבדל בין 

ז"ל כמובן נמצאה האדם הקדוש כיחיד אל מול הציבור כולו. בספרות ח

לעומת זאת בכתבי פילון  153התנגדות לפרישתו של האדם הקדוש מן האישה.

                                                

שמות לג, ז. על התפיסות השונות של אוהל מועד במקרא כמשקפות רעיונות  145
בעולם ובהתאם לכך את עמדתו של המאמין עי' ביחס למיקומו של האל שונים 

  , והדיון המובא להלן.26-28בפרק המבוא, עמ'  לעיל, הדיון

, 29 , הע'49-50), עמ' 1על אשתו של אדם כ"ביתו" עי' קוסמן (לעיל, הע'  146
  .36ובהפניות שהובאו שם. וכן לעניין אוהל המושווה לאישה, עי' לעיל, הע' 

  .63), עמ' 41תרגומו של שרמר (לעיל, הע'  .825; 4, 18אפרהט  147

 .218-219עי' לעיל, עמ'  148

 .27-36לוקס כ  149

 .25-35האגרת הראשונה אל הקורינתים ז  150

  .825; 4, 18עי' אפרהט  151

  .211- 208ר' הדיון לעיל, עמ'  152
) 98עמ' ר' דבריה של מרים במדרשים שנידונו לעיל: בספרי במדבר, צט (הורביץ,  153
 ). 274עמ' פיסקא יב, א (הורביץ,  , בהעלותך,ספרי זוטאוב
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ובדרשותיו של אפרהט מתוארים יחידים הנוהגים בשונה מן הציבור. כך 

לעומת  אפרהט הציג את פרישותו של משה כדוגמא לפרישות האדם הקדוש

נחשב לפחות הציבור שאינו יכול לעמוד בגזרה. הציבור בשל חוסר יכולתו 

פילון אף הוא  154קרוב לאל, והותרה לו הזוגיות (גם מתוך חשש לזנות).

כאמור לא הסתפק בתיאורו של משה בלבד כפורש, לפי כתביו הפרישות היא 

  155באיש הקדוש, והדגים עקרון זה באמצעות משה רבנו ואברהם אבינו.

                                                

; וכן עי' הדיון לעיל, מעמ' 1-9 ז ראשונה אל הקורינתיםהרעיון מופיע באגרת ה 154
215 .  

כתבים, כרך  ,פילון האלכסנדרוני, (160-159פילון, 'על שהרע נוהג לארוב לטוב',  155
  .270-271], עמ' 65הע'  [לעיל, ד
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 אות,ננסה לסכם את עמדת חז"ל במונחים של ובר ובובר. כפי שנכחנו לר

ערך בעבודת  ראוחז"ל התנגדו לפרישות האיש הקדוש מחיי העולם הזה. הם 

הבורא של האיש הקדוש בתוך העולם הזה. במונחיו של ובר אפשר לומר 

ארצית', המשלבת בין חיי העולם הזה לעבודת האל. - שחז"ל העדיפו 'דת תוך

לם הזה עם האישה ועם המיניות, וחיי העוהקדושה לפי מודל זה כוללת מגע 

מרטין בובר בשם היהדות כשהוא מסביר מדוע  עמדה דומה מציג 156בכללם.

היהדות מתנגדת לפרידה מן האישה או להינזרות מחיי העולם הזה. כדוגמא 

לתפיסה הנוצרית המנוגדת הוא מביא במאמרו את המקרה של סרן קירקגור 

לפי  לעבודת האל, ובשל כך נפרד מרגינה ארוסתו.שרצה להקדיש את חייו 

משולבים יחדיו, והקשר לאל עובר דרך הקשר עם  הגשמי והרוחנידברי בובר, 

הארצי. לפי דבריו ניתן להסיק שהאישה היא ייצוג לקשר עם הארצי, וכדי 

אף  העולות בארצי, ואלו המסקנותלהגיע למימד הרוחני על המאמין לפגוש 

די לזכות לפרוש מן האישה כ בעבודה זו. טעות היא לפי תפיסת עולם זו

אהבת האישה, כמו אהבה מלאה לחיי העולם  דרךבאהבת אלוהים כיוון ש

  הזה, יפגוש האדם באל. 

התפיסה המוצגת בשם בובר עומדת ביסוד ההבדל בין עמדתם של חז"ל 

ועמדתה של הנצרות בסוגית הפרישות. בספרות חז"ל הארצי והחומרי לא 

צו מיוחד שקיבל מה' והנימוק ליחידותו של משה, הוא ב 157נתפסים כרע.

  לשם שליחותו: 

 (דברים ה, כו)שנאמר "לך אמור להם שובו לכם לאהליכם" 

  .(שם, כז)וכתיב: "ואתה פה עמוד עמדי" 

  158)10 עמ' אדר"נ, נו"א, פרק ב (שכטר,

                                                

 .33-36עמ'  ,בפרק המבוא ,עי' לעיל 156

(תשס"ד), עמ'  10 קבלהעי' אדמיאל קוסמן, "היד מושטת והרגל העולה",  157
ההלכה וק ובתורת החסידות עי' אבינועם רוזנק, על כך במשנת הרב ק ;247-248

, ירושלים: מאגנס, תשס"ז, הנבואית : הפיליסופיה של ההלכה במשנת הראי"ה קוק
  .86, ובמיוחד הע' 55-57עמ' 

); בבלי שבת פז ע"א; בבלי 10פרק ב (שכטר,  ,נו"ב ,למקורות נוספים עי' אדר"נ 158
בדבריו  ,ג ,מו פרשהן שבשמות רבה מעניין לציי יבמות סב ע"א; שמות רבה יט, ג.

, שראה משהואשה" הוא ציווי מפורש לעם,  של ר' יהודה מודגש כי "אל תגשו אל
משה מתלבט  מאוחר יותרחלק מן הכלל, פרש מאשתו. בציווי שקיבל העם כ עצמו

 אל תגשו אל' לו נאמר ה"הקב מפי :אמר יהודה' ר" אם חל עליו כלל אחר:ושואל 
 'לאהליכם לכם שובו' אומר וכשהוא .כולם נאסרו הרי ,עמהם לבכל משה אף 'אשה

 עמוד פה ואתה' אלא ,לאו ל"א ?עמהם אני אף משה [אמר לו] ל"א .התירן הרי -
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יחד עם זאת, ברור מן המדרשים שקיימת בספרות חז"ל התנגדות לפרישות 

   159באיש הקדוש.

ו של פרישות באיש הקדוש מצויה גם בחז"ל, ניתן יהיה לטעון שגישה ז

והראיה היא מתוך התלמוד הבבלי, הדן בפרישותו של משה על דעתו. כפי 

שראינו לעיל, משה סובר שעליו לפרוש מן האישה על מנת להתקרב לקדושה 

אולם, תפיסה זו היא כנראה ביטוי לדעות "חיצוניות" עימהן  160האלוהית.

וד הדעה השלטת בספרות חז"ל מתנגדת בע 161היה על החכמים להתמודד,

  לפרישותו של האיש הקדוש. 

אם כן, על האיש הקדוש, לפי ספרות חז"ל, מוטלת המשימה הדתית 

לחיות בעולם הזה ולעבוד את האל דרך הברואים ובתוך זרימת החיים של 

נראה שככל שהתחזקה התמיכה בפרישות  162העולם הארצי במגעו עימם.

ן לראות עקבות ברורים יותר של הרעיון גם בספרות בסביבתם של חז"ל, נית

מייצג את האידיאל.  הציבורהם כאמור מציגים מודל הפוך בו חז"ל. אך 

  בציווי לציבור: לחיות עם אישה בעולם הזה.  הוא האידיאל

בכל מקרה, לפי ספרות חז"ל, פרישותו של משה אינה מעודדת חיי פרישות, 

מדרשי , לאחר לידת בניו. "פרו ורבו"מצוות היא מתקיימת לאחר מילוי 

חז"ל מביעים התנגדות לרעיון האדם הקדוש הפרוש ורואים באיש הקדוש 

חלק מן הציבור, חלק מן העולם. הקדושה נמצאת בעולם הזה והמיניות, כמו 

האישה, לא רק שאינה מפריעה לה, אלא היא חלק ממנה. התפיסה במדרשי 

  הקשר לאל יעשה בתוכו. כן - חז"ל היא שהאל נמצא בעולם ועל

                                                                                                          

מבחינה אותו מן  התשובה שמקבל משה, שם). רבה שמות" (, כז)ה דברים( 'עמדי
   העם ואוסרת עליו לשוב לאשתו.

המשווה בין משה  בדבריה של מריםלדוגמא , לעיל ים שנידונוכך עולה מן המדרש 159
]), 274 עמ' הורביץ,[פיסקא יב, א  , בהעלותך,ספרי זוטאלנבואה שלה ושל אהרן (

לדיון במדרשים עי' לעיל, עמ'  .])99[הרוביץ, עמ'  ק ,ספרי במדברובין משה לאבות (
  (בהתאמה). 229, ועמ' 192

 .195-207עי' לעיל, עמ'  160

  .225עי' לעיל, עמ'  161
  ואילך. 189עי' הכתוב לעיל, עמ'  162





 

 

  - רביעיפרק  -

  סיכום ומסקנות 
שאלת מקומה של המיניות בעולם הקדושה במציאותם של החכמים עמדה 

במרכז עיוננו בעבודה זו. כידוע, קיימות דעות שונות בנושא בספרות חז"ל. 

מצויות דעות בעלות עמדות שליליות כלפי המיניות בתוך הקשרים של 

קיימות דעות הפוכות, הרואות את המיניות כחלק מן קדושה וקרבה לאל, ו

הקדושה, דעות אלו הן אשר נבחנו בפרקים השונים בעבודה זו. המיניות 

נבחנה בשלושת מימדים של קדושה: במימד הזמן, במימד המקום ובמימד 

האנושי. בכל מימד נבחר מייצג אשר נחקר לעומק, ונבחנה בו העמדה כלפי 

נבדקה ההתייחסות למיניות בשבת; במימד המקום  - המיניות. במימד הזמן 

עסקנו במיניותו של  –נבחנה המיניות בתוך בית המקדש; ובמימד האנושי  –

  משה רבנו.

הקורפוס בו נבחנה שאלת המחקר היה ספרות חז"ל והספרות בתרבויות 

הקרובות לה בזמן ובמקום, עד כמה שניתן היה למצוא, מתוך ההבנה 

יבתי משפיע. כך עלה שבכל אחד מן המימדים נמצא שהמרחב הרעיוני הסב

ספקטרום רחב של קולות: מאלו שאסרו את המיניות, ועד לקולות שראו בה 

  כזו הראויה להימצא בצורות מסוימות בתוך הקדושה.

כמסד וכבסיס לעבודה על ספרות חז"ל בחנו במבוא את תפיסת המיניות 

רים של קדושה היתה במקרא. נמצא שההתייחסות במקרא למיניות בהקש

בדרך כלל כאל גורם המחלל את הקדושה, ועל כן נדרשה הפרדה בין המיניות 

לקדושה. יחד עם זאת, ישראל קנוהל מניח שקיימות שתי התייחסויות 

חיוביות במקרא למיניות בהקשר האלוהי. הראשונה, היא סיפור הבריאה 

ונקבה בצלמו,  הכוהני, בספר בראשית א, כז, בו האל בורא את האדם זכר

ומברכם במצוות פרו ורבו. הרעיון שהאדם היה מורכב משני המינים גם יחד: 

יש בה עדות לכך  - זכר ונקבה, ושבריאתו של אדם היא בצלם האל 

שבאלוהות קיימים שני המימדים, המימד הגברי והמימד הנשי, וברכת "פרו 

השנייה היא  ורבו" המופיעה בסיפור זה רומזת לעניין המיני. ההתייחסות

, שם נתפסת המיניות כתכונה אלוהית: ידיעת Jבסיפור הבריאה לפי מקור 

היא אחת מתכונות האל (בראשית פרקים  -טוב ורע, שהיא גם ידיעה מינית 

  ג).- ב
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חיבור זה בחן האם חז"ל המשיכו את המסורת המקראית המרכזית 

ו את התפיסה השוללת את המיניות ודחו אותה בנסיבות של קדושה, או ִּפתח

החיובית במסורת המקראית וקבלו את המיניות כאפשרית בקרבת האל, 

  וכמקובלת בתוך הקדושה ואף רצויה בה. 

לפני שאציג את המסקנות שנובעות מן הפרקים השונים ואגבש אותם 

סיכום כולל, אזכיר שאת העבודה ליוו שתי תיאוריות מטריה, אשר  לכלל

  של הדברים: הוצגו לצורך הבנה עמוקה יותר 

 התיאוריה של מקס ובר המתייחסת למיקום הדת –האחת סוציולוגית 

בחייו של המאמין. ובר חילק את המאמינים לשתי קבוצות, הקבוצה 

ארצית', זאת אומרת, הם עובדים -הראשונה של מאמינים נמנים על 'דת תוך

יומיים; לעומת - את האל בתוך העולם הזה ומשלבים את הדת בחייהם היום

זאת הקבוצה השנייה אותה אפיין ובר היא קבוצת האנשים אשר רואים את 

העולם הזה כמפריע לעבודת האל, ומתוך כך בחרו להתנתק מן העולם, 

ארצית'. נעזרנו בתיאוריה זו של -ולפרוש ממנו, והם חיים בצורה של 'דת חוץ

 ובר על מנת להצביע על ההבדלים בין תפיסות דתיות המקבלות את המיניות

לתחום הקדושה, לבין תפיסות דתיות המוציאות את המיניות מתחום 

ארצית' ואת -הקדושה. את הראשונים הכנסנו לקטגוריית ה'דת התוך

ארצית'. תיאוריה זו של ובר אף אפשרה -האחרונים לקטגוריית ה'דת החוץ

לנו לבנות שלושה מודלים אותם אציג בהמשך כאן כחלק מהסקת מסקנות 

  העבודה.

והיא התיאוריה  - היא מן התחום הפילוסופי ,יה השנייההתיאור

של בובר. תיאוריה זו עוסקת בקשרים שיוצר האדם עם סביבתו.  הדיאלוגית

-בובר בספרו "אני ואתה" הגדיר שני סוגים של יחסים בעולם, יחסים יום

לז", ויחסים של מפגש -הדיבר "אני- ידי אב-יומיים אותם הוא מכנה על

-ידי אב- חדת אצל הנפגשים, יחסים אלו כינה בובר עלהיוצר תחושה מיו

אתה". הקשר בו התמקדנו בעבודה זו היה הקשר בין שני בני -הדיבר "אני

אתה', - זוג, איש ואישה. נכחנו לראות שאם מתקיים ביניהם קשר של 'אני

שורה ביניהם ה"אתה הנצחי", האלוהי, בבחינת "איש ואשה זכו שכינה 

ז ע"א). חיזוק לתפיסה זו נמצא במדרשים המציגים ביניהם" (בבלי סוטה י

את הכרובים המעורים המוצבים בקודש הקודשים, המוצגים לעיני העם 

ברגלים, כחלק מן הקדושה. אפשר לאפיין את הקשר בין הכרובים כפי 

לז". כשהכרובים עושים -אתה" ו"אני-שאפיין בובר את אבות הדיבר "אני
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באמירה של ר' עקיבא על הזוג הנשוי שהם  רצון האל, כפי שבא לידי ביטוי

אתה", בעוד במצב ההפוך הם נמצאים -"זכו", אז מתקיים קשר של "אני

  לז". -בהיפרדות ומתקיים בהם אב הדיבר "אני

התיאוריה הדיאלוגית של בובר אינה עוסקת רק בקשר הרגשי אלא אף 

ות פרייה וכך נכחנו שאת דבריו של ר' אבין שמצו 1בקשר הגופני, הארוטי.

ורבייה חביבה על הקב"ה יותר מבית המקדש, ואת רעיון המשלתו של בית 

ניתן להסביר בעזרתה של התיאוריה של בובר  –המקדש למיטתו של שלמה 

כמשקפים את הקשר שבין המיניות והאינטימיות לקדושה השורה בתוך 

ת החיים הגופניים. וזאת, בניגוד לתפיסות שנטו לפרש את הקדושה כמחייב

  פרישות מן החיים הארציים ובייחוד מן המגע המיני.

כך נמצא בעבודה זו  2העמדה הדיאלוגית היא פתיחות לשיחה עם האל.

המסר בסיפור על יהודה, ובקובץ הסיפורים כולו שם, שלא די לו לתלמיד 

לשקוע בלימוד תורתו בבית המדרש, אלא שילוב חיי הלימוד עם החיים 

ויים והרצויים. הצבתה של מצוות עונה עבור האינטימיים בבית הם הרא

תלמידי חכמים דווקא בליל שבת משקפת תפיסה של הכנסת החיים עם 

האישה לתוך עולם הקדושה. לפי העיקרון הדיאלוגי של בובר, הפגישה 

הדבקות באל לא תתקיים ללא  3הדיאלוגית עם האישה היא היא הקדּושה,

כורך את הגשמי ואת הרוחני המפגש של התלמיד עם אשתו. דיאלוג זה 

  כרוקמים יחד חיי קדושה. 

לעניין הקדושה, מן העולה מתוך הפרקים השונים ניתן להצביע על שתי 

 4הקדושה הדואליסטית המחלקת בין קדושה וטומאהתפיסות של קדושה: 

 המאפשרת קדושה ,הפרישות בה עדיפהבהקשרים של עבודת האל, וכמובן 

אשר בחיבור זה אני קושרת  היא –העולם הזה  הקדושה בתוך. ולעומתה, זו

  .חז"ל ם רבים שלמאמרי כאן שאותה מייצגים - הדיאלוגית הקדושה  לרעיון

                                                

 .40-43' עי' על כך בהרחבה בפרק המבוא לעיל, עמ 1

הלכה, מגיה  –הלב' - מן-הבא-אדמיאל קוסמן, "בין ציות לחוק לבין 'מעשה 2
 .238יח (תשס"ב), עמ'  מחקרי משפטודיאלוג", 

בובר מתייחס לדיאלוג עם האישה תוך התייחסותו לאהבה ולארוס, במיוחד  3
תאר את טעותו של סרן קירקגור אשר חשב שפרישותו מארוסתו כאשר הוא מ

תאפשר לו קרבה גדולה יותר לאל. עי' על כך בהרחבה לעיל בפרק המבוא בעמ' 
40-43. 

  טומאה כאמור משמשת בעבודה זו כניגוד לקדושה ולא לטהרה. 4
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כלל בכתבי כיתות מדבר יהודה -את הקדושה הדואליסטית פגשנו בדרך

אשר נקטו גישה שלילית כלפי המיניות באופן כללי, ואימצו את רעיון 

מתוך החשש לטומאה. לפי הפרק האחרון הפרישות, הסיבה היתה בדרך כלל 

 5בספר היובלים הנקשר לכיתות מדבר יהודה, אסורים יחסי אישות בשבת.

יש חוקרים המייחסים לכיתות נוספות, גם הן בנות תקופת בית שני, איסור 

נמצא העתק של האיסור  הפלשיםמין בשבת: בספר 'תאזז סנבת' של -יחסי

בר בחיבור מאוחר יחסית, וורמברנד המופיע בספר היובלים. למרות שמדו

 שהםכמי שנהגו להחמיר בדיני שבת, וטוען  הפלשיםיהם של מתאר את אבות

ימות בישראל, מה שעשוי נטו לנוהגים סגפניים כמו האיסיים וכיתות מסו

לחזק את רעיון פרישותם בשבת. לפי גרסת דפוס נפולי למשנה בנדרים ולפי 

תיהן מתייחסות לכותים ככאלה שאינם הנוסח המופיע בתוספתא בנדרים, ש

 מיניים יחסים דבר שעשוי להעיד על כך שלא קיימואוכלים שום בשבת, 

בשבת. קירכהיים בספרו "כרמי שומרון" מקביל בין מנהגיהם של 

השומרונים למנהגיהם של הקראים, ולשניהם מייחס איסור משכב בשבת. 

 מיניים עם נשותיהם מיחסיםאף אלבק ושור משערים שהשומרונים נמנעו 

בשבת. כשר ואשכלי מייחסים לצדוקים איסור יחסים בשבת, אך לא נמצא 

בסיס לדבריהם. יש לציין שאף בספרות חז"ל נמצאה עדות לקבוצה שנמנעה 

החסידים הראשונים, משום החשש לחילול השבת  –מלקיים יחסים בשבת 

  או משום החשש לטומאה בשבת. 

נות אף היא על תפיסת הקדושה הספרות הנוצרית יכולה להימ

הדואליסטית, ולייצג אותה. מתוך כתביה ניתן להתרשם כי היא צידדה 

בפרישות מינית לשם השגת הקדושה, ועל כן עודדה אותה לטובת עבודת 

האל. אפרהט למד את מודל האדם הקדוש ממקרהו של משה שהתנזר 

  ממיניות בזמן שירותו את האל בהר סיני.

הקדושה בספרות חז"ל, כפי שהתרשמנו בעבודה זו,  לעומת זאת, מושג

מלווה לעיתים בדגש מיוחד על אינטימיות גופנית. לאותה אהבה, שהופיעה 

), נוסף כאן מימד הארוס. Fascinansאצל אוטו כאחד המומנטים בנומינוזי (

המגע הגופני, הארצי, שנעשה מתוך אינטימיות, קבלת ה"אחר" ונאמנות 

גילוי שכינת האל. כך מצאנו בכרובים המעורים  אליו, המאפשרים את

                                                

ספר היובלים, עי' בהרחבה הדיון לעיל, בפרק הראשון "מיניות בשבת", בפרק נ' ב 5
 .103-105עמ' 
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בקודש הקודשים; בהמלצה לתלמידי חכמים לקיים מצוות עונה דווקא 

ובפרשת משה רבנו את דבריה של מרים, המייצגים לפי מחקר זה  6בשבת;

את התפיסה בחז"ל שנביאים ואנשים קרובים לאל לא נדרשו לפרוש מבני 

רדיגמאטיים שחקרנו עולה כי קרבה לאל זוגם ולא עשו זאת. מן המקרים הפ

אין פירושה בהכרח ריחוק מן המיניות. למיניות לעיתים מטען חיובי בתוך 

המערכת הדתית. לדוגמאות אלו ניתן להוסיף את מיטתו של שלמה המשולה 

לבית המקדש ואת המראות הצובאות ששימשו למשחקים מיניים שמהן בנו 

כל הדוגמאות כולן משקפות את הכוהנים. את הכיור להתקדשותם של 

   מקומה הרצוי של האינטימיות בין איש לאישה בתוך הקדושה.

צבי המוצגים בפרק -כאן המקום לחזור ולבדוק את דבריו של רוזן

נראה שמחקר זה אף הוא כקודמיו רואים במיניות קטגוריה  7המבוא.

היצר,  לכשעצמה, והצעתו של רוזן צבי לראות את המיניות כחלק מקטגוריית

אינה נתמכת גם על פי מחקר זה. המיניות כפי שהדברים באים לידי ביטוי 

בעבודה זו הינה קטגוריה עצמאית, ולא חלק מקטגוריית היצר. ובניגוד 

צבי באשר לתפיסתם של חז"ל את המיניות, נמצאו - לעמדות שהציג רוזן

שיכה מדרשים בספרות חז"ל הרואים במיניות כאמור ערך דתי חיובי. כך המ

בין איש ואשתו ומימושּה אינם בבחינת איסור אשר הותר, אלא בבחינת 

  קדושה.

עוד מצאנו במחקר זה שבהתייחסות החוקרים לכתבי פילון 

האלכסנדרוני, כמייצגי הספרות ההלניסטית, ניתן למצוא שתי קריאות 

פרשניות היוצרות פסיעה זהירה בין שתי הגישות כלפי המיניות. לפי קריאה 

בוצת החוקרים שבראשה הצבנו את בויארין, ניתן להתרשם כי פילון של ק

אך לפי קדושה, נוטה יותר לתפיסה השוללת את המיניות בהקשרים של 

נראה כי הקריאה של קבוצת החוקרים השניה, שבראשה הצבנו את אידל, 

 , אם כי ברמה הרוחניתבתנאים מסוימים יש מקום למיניות אצל פילוןגם 

  ופן מעשי.לא באבלבד, ו

עם הופעת הנצרות אפשר לדבר על התפצלות ברורה לשתי גישות 

תרבותיות. הנצרות בזרם המרכזי שלה אסרה כל פעילות מינית בהקשרים 

                                                

 ולפי דעות מסוימות, המלצה זו הופנתה לעם כולו. 6

 .9- 8עי' לעיל, בפרק המבוא, עמ'  7
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של קדושה. היא דרשה התנזרות מינית מן האדם המעוניין בקרבתו של האל. 

וזאת בניגוד כמובן לתרבות חז"ל אשר יש בה הגישה ההפוכה, שהציבה את 

מיניות בהקשרים של קדושה. בספרות חז"ל אף אין חלוקות "מעמדיות" ה

לקבוצות אנושיות מסוימות המתנזרות מינית לעומת קבוצות אחרות להן 

  המיניות מותרת.

 ייחודית לא רק בכך שאפשרה למיניות להיות חלק היתהספרות חז"ל 

ודת ממימד הקדושה אלא לעיתים אף הכניסה אותה במובן מסוים ככלי לעב

הקודש, כך התרשמנו מהמדרש שעסק בבניית הכיור לכוהנים לפני כניסתם 

לעבודת הקודש בבית המקדש, שנעשה מתכשיטים שכנראה שמשו כעזרים 

 הכניסו את המיניות לתחום הקדושהשחז"ל  מיניים בין איש לאשתו. ייתכן

   8תזה וכתשובה למינים.-נטיכא

 ות חז"ל נפרש על פני תקופהתיארוך רעיון המיניות בתוך הקדושה בספר

רחבה. רעיון זה של הצבת המיניות בתוך הקדושה בספרות חז"ל עולה כבר 

בתקופת התנאים. ניתן להצביע עליו בשימוש בסמל נשי ארוטי בתיאור 

הבדים בקודש הקודשים. בתקופה זו אף קיימת התמודדות בספרות חז"ל 

רחבה באשר עם שאלת פרישותו של משה רבנו, כחלק מן השאלה ה

לפרישותו של האיש הקרוב לאל. בתקופה זו רעיון הפרישות נדחה לחלוטין 

והוסבר שמשה קיים צו מפורש של האל, ופרישתו נעשתה בשל טעמים 

מקצועיים ולאו דווקא מתוך טעמים של קדושה. יש להדגיש שמקורות אלו 

כך. מציינים שצו זה מייחד את משה, ואין לאנשים קדושים אחרים לנהוג 

בחלק מן המדרשים פרישותו אף גונתה. לאחר מכן, בתקופה האמוראית, 

נמסר משמו של שמואל, דור ראשון לאמוראי בבל, שזמן עונתם של תלמידי 

חכמים הוא בליל שבת. אף בתלמוד הירושלמי נשמרה מסורת משמו של רב, 

ראשון אמוראי בבל, בן דורו של שמואל המתייחסת לעונה בשבת, הפעם 

לצה לא צומצמה לתלמידי חכמים אלא פנתה לכל אדם. מסורת זו, ההמ

הממליצה על מיניות בליל שבת לכל העם, אף במקבילה מן התלמוד הבבלי 

מיוחסת לאמוראי ארץ ישראל (רב אסי) ומתוארכת לדור השלישי של 

                                                

דברים דומים מביא אנדרסון בשם גינצבורג, אך שם הוא בוחן את גן עדן. עי'  8
Anderson, Gary, “The Garden of Eden and Sexuality in Early Judaism”, 

In: People of the Body; Jews and Judaism from an Embodies Perspective, 

New-York: State University of New York Press, 1992, p. 49.  
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האמוראים. הדור השני לאמוראי בבל מישיבת סורא ממשיך את הרעיון 

אישה מתקופת התנאים, ומתאר את הכרובים  התנאי של הבדים כדדי

בקודש הקודשים כאיש ואישה המקיימים תנוחה של מגע אינטימי ביניהם. 

ישראל -אף בתלמוד הירושלמי בשם ר' אבין מן הדור הרביעי לאמוראי ארץ

מופיעה העדפה של האינטימיות הזוגית על פני העיסוק בבניית בית המקדש. 

שמם של אמוראים בני הדור השלישי מישיבת רעיון נוסף המובע בתלמוד מ

פומבדיתא שבבבל עוסק בקבלתם של אביזרי קישוט נשיים בין חומרי בניית 

 אמוראי, עולה- ישראלי, מן התנחומא, מדרש בתר- המשכן. ובמקור ארץ

ידי האל לקבל את המראות ששימשו לפיתוי מיני ולבנות -שמשה צּווה על

נים במשכן. מתקופת האמוראים, ניתן מהן את הכיור להתקדשותם של הכוה

אף ללמוד שרעיון הפרישות באיש הקדוש חלחל ועלה במדרשים כחלק מן 

העמדות הרבניות (כקולו של משה), אך אינו מתקבל בסופו של דבר, וניתן 

להזהות התנגדות להצבת המיניות כסותרת קדושה. סיבה אפשרית היא 

חזק בסביבתם של החכמים שבתקופה זו רעיון הפרישות באיש הקדוש הת

והם היו צריכים להתמודד איתו ולשלול אותו. למשל, אם מדובר בפולמוס 

אמיתי שהתקיים עם אפרהט, הרי ברור שאמרואי בבל נאלצו להתמודד עם 

  הרעיון, ולהתייחס אליו.

  

  מתוך פרקי העבודה ניתן לזהות שלושה מודלים:

  

        המודל המאוזן והמודל המאונךהמודל המאוזן והמודל המאונךהמודל המאוזן והמודל המאונךהמודל המאוזן והמודל המאונך ....1.11.11.11.1

גישות שונות באשר לפרישות, הנובעות מתפיסות תיאולוגיות חיבור זה מביא 

שונות באשר למיקומו של האל ביחס לעולם. להלן יוצגו שתי פרדיגמות 

  9המתארות את מיקומו של האל.

                                                

, 31), עמ' 1992(קיץ  42 זמניםמשה אידל, "דימויים ומעשים מיניים בקבלה",  9
 במאמרו אידל מזכיר דגם דומה לזה שיוצג כאן. הוא עוסק ב"סמליות אנכית"

מייחס לדימויים ולמעשים המיניים  הוא"סמליות אופקית". את האנכית בו
ית הוא מייחס לתהליך המתפתח בין ישויות הניצבים בין האדם לאל, ואת האופק

"הסמליות האנכית" המאפיינת את הקבלה  והנמצאות באותה רמה. לדברי
התיאוסופית ואת הקבלה האקסטטית, בעוד "הסמליות האופקית" מופיעה בעיקר 
בקבלה התיאוסופית. אידל מוסיף ששתי תבניות הביטוי הללו כבר מופיעות 

נידונים בהקשר של נשים בחסידות גם במאמרו של:  בתלמוד ובמדרש. מודלים אלו
Naftali Loewenthal, “Women and the Dialectic of Spirituality in 

Hasidism” ,(עורכים) במעגלי חסידים: קובץ , בתוך: עמנואל אטקס ואחרים
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מודל זה ממקם את האל בתוך העולם הזה. קדושת  – המודל המאוזן

ו, יודע מד הארצי. האיש הקדוש, לפי תפיסה זיהאל שוכנת בעולם בתוך המ

כיצד להתחבר לקדושה תוך מגעו עם העולם. הוא חי חיים גשמיים, ומתוך 

יומית מתקיים המפגש עם הקדושה. מפגש זה המעמיד את האדם -עשייה יום

מול הקדושה יוצר בין המאמין לקדושה מעין קו דמיוני מאוזן, על שמו קרוי 

  המודל. 

מדובר  ובמונחי 10ר.של מרטין בוב בדיוןלהבהרת העניין נוכל להסתייע 

קיימת זיקה מיוחדת בין עובד ה' לבין העולם שסביבו, מתבמפגש מיוחד שבו 

כפי שנזכר, זיקה זו מתגלה בעולם  11אתה".- : זיקת "אניכינה שאותהזיקה 

דיאלוג אמיתי עם  12תוך דיאלוג כן של הקשבה שנוצר בין ה"אני" ל"אתה".

 13בעולם. בתוךעם האל, ה"אתה", מאפשר מפגש עם ה"אתה הנצחי", מפגש 

סמל הכרובים המעורים הפונים איש אל אחיו, ושכינה שורה ביניהם, מעביר 

  היטב מסר זה.

, המשפיע מתכונותיו על העולם הנוכח בארציכך כותב בובר על האל 

  הרצוי לו:

                                                                                                          

, ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ס, חלק מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי
  *.19-*8 אנגלי, עמ'

בובר אמנם עסק בביטול הציר האנכי, אך אי אפשר לומר שתורתו היא תורת  10
עין -עין מן העולם מביא לאלוהים, ואף אין צמידות-אימננציה כפשוטה: "אין היסח

זה דבר הלז, ואף 'אלוהים הוא  –לעולם מביאה אליו... 'כאן העולם, שם האלוהים' 
 ], עמ'41[להלן, הע'  בסוד שיחואתה" בתוך:  דברו של הלז" (בובר, "אני –בעולם' 

). יחד עם זאת, עקרון הנוכחות רווח אצל בובר ומשמעו נוכחותו של אספקט 60
אלוהי במציאות המוחשית. זאת אומרת, המציאות רוחשת משמעות אלוהית מכוח 

יתו הוא יכול להתקשר עם אלוהים, זהו הגלום בה, ובידו של האדם המְפתח א
), עמ' 33, הע' להלן"מפתח האתה". על התייחסותו של בובר לצירים עי' קורן (

185-192 .  

 .37-43עמ'  בפרק המבוא, לדיון רחב יותר, עי' לעיל, 11

. לפי רונלד גרגור 4-6), עמ' 41, הע' להלן( בסוד שיחבובר, "אני ואתה" בתוך:  12
 Martin Buber, I and Thou, Ronald Gregor Smithסמית' בהקדמה לספר: 

(trans.), New York: Charles Scribner’s Sons, 19582, p. vii יחסים כאלה ,
  האדם לאל.  משקפים קרבה בין

על תפיסת נוכחותו של האל בעולם אצל בובר עי' מרדכי מרטין בובר, "המיתוס  13
, כרך ראשון, ירושלים: הספריה הציונית, תש"ך, עמ' תעודה ויעודהיהודי", בתוך: 

אין לייחס  )188, 182. לפי קורן (שם, עמ' 176, 173), עמ' 33, הע' להלן; קורן (87-88
משום שהעיקרון הדיאלוגי של בובר עומד בסתירה  תלבובר תפיסות פנתיאיסטיו

  .188לעיקרון הפנתיאיסטי. עוד עי' בהסתייגותו של קורן (שם), עמ' 
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 אלהים צמצם עצמו בשביל העולם, משום שהוא, שאחדות

זו. משום הוא ללא שניות וללא זיקה, רצה שתקום זיקה 

שרצה כי יכירוהו, כי יאהבוהו, כי יחפצו בו. משום שרצה 

להעלות מתוך ישותו האחדותית בתכלית, שבה המשכיל 

והמושכל אחד, את הזולתיות השואפת לאחדות. כך נתקרנו 

ממנו העולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, ַממלכות 

הרעיונות, הכוחות, הצורות, החמרים, רשויות הנשמה, 

רוח, הנפש, החיים; כך נהיה, בנוי בהם, העולם ומלואו, ה

  שאלהים הוא "מקומו" ותוכו גם יחד.

  14, עמ' סב'רוחה וגופה של התנועהבובר, '

האל, הרוצה באחדות נבראיו, מהווה להם מדברים אלו של בובר עולה ש

  דוגמא, הוא מצוי בעולם הזה ומאיר את העולם בתכונותיו.

דת תביו של ובר. לגישה זו קורא ובר 'בכנו אף מצאגישה רעיונית דומה 

. זהו מודל המציג את האלוהות כשוכנת בעולם הזה, ולפיו 'ארצית- תוך

המאמין חי את חיי העולם הזה גם מבחינה גופנית. הוא אינו פורש מן העולם 

אלא מנסה לגלות את הניצוצות האלוהיים החבויים בו. ומובן מאליו שעליו 

הקביעה כי ליל שבת  15יים שהם חלק מן החיים הארציים.לחיות גם חיים מינ

מתאים למצוות עונה עבור תלמידי חכמים, מעבירה היטב את המסר של 

  חיים מיניים כחלק בלתי נפרד מן החיים בקדושה בעולם הזה.

כפי  מודל המאוזןניתן להתרשם כי מודל זה, הובר אף לפי גישתו של 

 לפי ובר 16ארצית', מועדף עליו.-וךשהוא מוגדר כאן, הוא מודל ה'דת הת

במודל זה המאמין חי בתוך העולם הזה ו"משפר" אותו באמצעות הכנסת 

  17.ערכיו לתוכו

                                                

אביב: מוסד -, תלבפרדס החסידות: עיונים במחשבתה ובהויתהמרטין בובר,  14
  ידי דביר, תשכ"ג.-ביאליק על

 .36- 33יל, בפרק המבוא, עמ' עי' בהרחבה הדיון לע 15

האתיקה הפרוטסטנטית ורוח עי' מקס ובר, . עוד 36עי' לעיל, בפרק המבוא, עמ'  16
 םואילך, ובר מציג את הקלוויניז 45, עמ' 1920 אביב: עם עובד,-, תלהקפיטליזם

הע'  ,37בפרק המבוא, עמ'  הנזירית, עי' לעיל, כשיטה נוצרית המתנגדת לתפיסה
153.  

17 Max Weber, The Sociology of Religion, London: Methuen & Co Ltd, 

1956, p. 166 ff.  
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הגשמתו של האדם היא במגעו עם העולם, באחריותו כלפיו אם כן, 

  .בתוכוובעשייה 

על פי מודל זה קדושת האל רחוקה מן האדם המצוי  – המודל המאונך

חיים בעולם הגשמי. לכן, על אדם הרוצה בקרבה לאל בתודעתו בתוך זרם ה

לפרוש מן העולם הזה, והוא נדרש לנסות "לעלות" במדרגות הקדושה שלב 

אחר שלב במאמציו למפגש עם האל. במילים אחרות, לפי פרדיגמה זו של 

המודל המאונך נדרש עובד האל לפרוש מן העולם הזה כדי להקדיש את עצמו 

מכך, מובן הוא שעל האדם הקדוש לפרוש גם מחיים לעבודת האל; וכתוצאה 

  מיניים. 

מופיעה בתפיסה הנוצרית. הכתבים של מודל הציר האנכי גישה זו 

הנוצריים המוקדמים מטיפים להתנזרות לשם עבודת האל והקרבה אליו. 

ישו טען שקדושים המקדישים עצמם לעבודת האל אינם לוקס בשמו של 

 גם לפי פאולוס החיים בעולם הזה 18ים.כבני תמותה אלא דומים למלאכ

כדי לפרוש מן העולם יש ש בכתבי אפרהט נמצא 19מפריעים לעבודת האל.

  20לפרוש מן המיניות.

  :בובר שדחה את רעיון הציר האנכי כתב

                                                

 .27-36לוקס כ  18

 .25-35אגרת הראשונה אל הקורינתים ז ה 19

  .825; 4, 18עי' אפרהט  20
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, כמו אינו –לפי מאמר החסידות  –עניין ההאצלה 

כי העולמות העליונים הם ממעל שסבורים הבריות, 

הבשר -ם העשיה הוא שנראה לעיניאלא: עוללתחתונים, 

אבל אם חודר אתה לעמקו וחושפו מן החמריות, הרי שלנו, 

הוא הוא עולם היצירה, ואם מוסיף אתה לחשפו הריהו 

עולם הבריאה, וכשאתה מוסיף לחקור מהותו ביתר עומק, 

סוף ברוך הוא". העולם -הריהו עולם אצילות, "עד האין

 ף חיצוני של האלהות,המוחשי בחלל ובזמן אינו אלא עיטו

ה"קליפה" החיצונית והעבה ביותר, ולפיכך הוא נקרא 

  "עולם הקליפות".

  21, עמ' סב'רוחה וגופה של התנועה'בובר, 

לפנינו התייחסות לעולם עליון ולעולם תחתון המצביעה על כך שגם בובר 

הכיר במערכת אנכית של עולמות. עולם עליון מבטא את הטרנסצנדנטיות של 

וף, ועולם תחתון את האימננטיות של האל. אולם, בובר כפי שהוזכר ס-האין

בכך ביקש לבטל את הסיבה שבעטיה האדם בוחר לעזוב  22,רעיוןהדחה את 

את העולם הזה ובתוך זה את אשתו ואת מחויבויותיו, וכל זאת בשם 

הפגישה עם האל. ובניסוחו המדויק של קורן: "'עולם האתה' עולה בנוכחותו 

  23ו אין האדם נוטש את העולם".במקום שב

אף שעיסוקנו הוא בדיכוטומיה שבין העולם התחתון לעולם העליון, 

 במודל המאונך, אי אפשר להימלט מן הדיון הכרוך בהעדפתו של בובר את

מן הציטוט של בובר שלתפיסתו האל נמצא דווקא המודל המאוזן. וכך עולה 

שכתב בובר בין מה רים הדב במיזוגבעולם הזה ולא בעולמות עליונים. 

בציטוט זה לבין הדברים שכתב בחיבורו "אני ואתה", נוכל לומר שהקשר 

שנוצר באיחוד הבין אישי מביא ל"קילוף" הקליפות. קילוף זה מקרב את 

האדם לגרעין האלוהי. הגשמת האל, לפי תפיסה זו, תהיה מתוך החיים 

                                                

  ).14בובר (לעיל, הע'  21

  .184-189), עמ' 33, הע' להלןקורן (עי'  22
  .188), עמ' 33, הע' להלןקורן ( 23
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סופי והנברא שיח עם ה"אתה" ה- הארציים של העולם הזה. באמצעות דו

   24לשוחח עם "האתה האינסופי" או ה"אתה הנצחי", עם האל.לפי בובר  ניתן

האלוהות ובר הציג תפיסה דיכוטומית וכינה את לעומת זאת, 

. במודל של ובר האלוהות 'ארצית-דת חוץהטרנסנדנטית המוצגת כאן '

השתתפות בעולם הזה בכל  25ביסודה נפרדת מן העולם ושולטת בו מלמעלה.

ומי העניין האנושיים: מפעילות פוליטית, כלכלית, אומנותית ועד תח

ידי המאמין כמובילה לריחוק וניכור מהאל ועל - לפעילות המינית, נתפסת על

   26למקום מבודד.כן עובד האל נדרש לעקור 

ו"ִהיסגרותם" בבית  ריחוקם של תלמידים מביתם מבני משפחותיהם

ה למודל המאונך, גישה אשר המדרש לשם לימוד תורה מתארת גישה דומ

מונעת מן התלמיד מפגש עם החיים הארציים. כדי לעבוד את האל הוא 

מתבודד בבית המדרש ומתמסר ללימוד באופן טוטאלי. סיפורו של יהודה 

החוזר בכל ליל שבת מבית המדרש על מנת לפגוש באשתו, וסופם של 

כלל טראגיים,  סג בכלל, הם בדרך-הסיפורים בקובץ הסיפורים בכתובות סב

  ידי כך מועבר המסר של שלילת המודל המאונך.-ועל

זו  מן הפרק השלישי ניתן ללמוד שהמקורות מצביעים על גישות שונותאף 

מזו באשר לפרישותו של משה, ואלו נובעות לפי ההצעה שהעליתי כאן 

מתפיסות תיאולוגיות שונות באשר למיקומו של האל ביחס לעולם. התפיסה 

רשי חז"ל בפרק העוסק במיניותו של משה היא התפיסה שהצגנו העולה ממד

במודל המאוזן. נאמר אפוא, כי על האיש הקדוש מוטלת המשימה הדתית 

לחיות בעולם הזה ולעבוד את האל דרך הברואים ובתוך זרימת החיים של 

מדרשי חז"ל אשר הציגו את משה כמי שפרש  27העולם הארצי במגעו עימם.

                                                

 בסוד שיחעי' בהקדמתו של ש"ה ברגמן לספרו של בובר "אני ואתה" בתוך:  24
), עמ' לו. מעניין לציין שלפי בובר בחיבורו "ה'יחידי' והיחיד", האדם 41, הע' להלן(

), עמ' 41, הע' להלןאת ה"אני". עי' בובר ( -מוצא את האל רק כשמוצא את עצמו 
  .181, הע' 41. על ה"אתה הנצחי", עי' לעיל, בפרק המבוא, עמ' 159

 ,Talcott Parsons פרשנותו של פרסונס במבוא לספרות של ובר: עי' 25

“Introduction”, in: Max Weber, The Sociology of Religion, London: 

Methuen & Co Ltd, 1956, p. xlvi.  
. עי' עוד הדיון על עקירתו של משה אל מחוץ 45), עמ' 16עי' ובר (לעיל, הע'  26

  .33-36עמ'  שם, . ועי' הדיון בהרחבה לעיל,26-28עמ'  בפרק המבוא לעיל, ,למחנה
  ואילך. 189עי' הכתוב לעיל, בפרק השלישי, עמ'  27



 סיכום ומסקנות –פרק רביעי 

 249

יחודו ואת העובדה שהוא אינו מהווה דוגמא ילהדגיש את  מן העולם, הקפידו

הנביאים או האנשים הנחשבים לקרובים לאל. לפי המסקנות שעלו לכלל 

ידי האל לשליחות מיוחדת ולא -בעבודה הטעם לכך הוא שמשה הוקצה על

התאפשרה לו פניּות כמו לכל האנשים למגע עם העולם הארצי אלא במידה 

תפיסה ה מתארת את , אם כן, גישת המודל המאונךבפרק השלישי 28מוגבלת.

 תלהינזרוהכתבים הנוצריים המוקדמים מטיפים כפי שנכחנו, הנוצרית. 

מקדישים עצמם לשם עבודת האל והקרבה אליו. בלוקס נכתב שקדושים ה

מתוך האיגרת גם  29דומים למלאכים.כבני תמותה אלא לעבודת האל אינם 

חיים בעולם הזה מפריעים לעבודת העולה ש הראשונה אל הקורינתיים

גישה שכזו  31לפי אפרהט, כדי לפרוש מן העולם יש לפרוש מן המיניות. 30.האל

מצויה לכאורה גם בתלמוד הבבלי. כפי שראינו לעיל, בפרק השלישי, משה 

אולם,  32סובר שעליו לפרוש מן האישה על מנת להתקרב לקדושה האלוהית.

י, ונסתרת בסופו של דבר. הדעה השלטת כאמור תפיסה זו היא ייחודית למדי

  בספרות חז"ל מתנגדת לפרישותו של האיש הקדוש. 

על קורן כדי לסכם בדבר שני המודלים נוכל להיעזר שוב בדבריו של 

ל בובר: "לפיכך כדי להגיע ליסוד המאחד בהוויה אין צורך בהעפלה משנתו ש

במפעל אנושי מיסטית אל הספירות הגבוהות ובהורדת שפע משם, אלא די 

ו"אין היסח העין מן  33,ראוי בעולם הארצי ההופך את המציאות על פיה"

  34העולם מביא לאלוהים".

  

                                                

 בדבריה של מריםלדוגמא , בפרק השלישי לעיל ים שנידונוכך עולה מן המדרש 28
פיסקא יב, א  , בהעלותך,ספרי זוטאה בין משה לנבואה שלה ושל אהרן (המשוו

לדיון במדרשים עי'  .])99[הרוביץ,  ק ,ספרי במדבר]), ובין משה לאבות (274הורביץ, [
  בהתאמה. 229, ועמ' 192לעיל, עמ' 

 .27-36לוקס כ  29

 .25-35ת הראשונה אל הקורינתים ז האגר 30

  .825; 4, 18עי' אפרהט  31

 .195-207עי' לעיל, עמ'  32

 המיסתורין של הארץ: מיסטיקה וחסידות בהגותו של מרטיןעי' ישראל קורן,  33
. להרחבה עי' 192 עמ' תשס"ה, אוניברסיטת חיפה,, חיפה: הוצאת הספרים של בובר

 .187, ובפרט עמ' 192- 183שם, עמ' 

  .188), עמ' 33לעיל, הע' קורן ( 34



  סיכום ומסקנות –פרק רביעי 

 250

        האישה כמייצגת של העולם הזההאישה כמייצגת של העולם הזההאישה כמייצגת של העולם הזההאישה כמייצגת של העולם הזה ....1.21.21.21.2

   35שהאישה היא מייצגת של העולם הזה. מן העבודה ניתן ללמוד

, וכמי שפורש מן בכתבי פילון נמצא תיאור של משה כפורש מן העולם

ק בפרישות מן החומריות, מתשוקות הגוף, ומן היצרים, האישה. פילון עוס

הוא עוסק במי ששואף להיפרד מן הגוף ולהקדיש את מרצו לפיתוח חיי הרוח 

  בלבד.

כך גם בספרות הנוצרית ניתן למצוא התייחסות דומה לפרישותו של משה 

אומר  18- כמייצגת פרישות כללית מזרם החיים הארציים. אפרהט, בדרשה ה

ישראל, מאז "משה האיש, הנביא הגדול, מנהיגה של כל [עדת] מפורשות: 

שאלוהיו דיבר עמו בחר בפרישות ושמש את הקב"ה, ופרש מן העולם ומן 

 בשונה מספרות חז"ל, הספרות הנוצרית הקדומה הטיפה על פי 36ההולדה".

 37רוב לאיש הקדוש לפרוש מן העולם כפי שראינו לעיל בדברי פאולוס.

ורה ביותר, הפרישות מן העולם הזה נעשית בראש בנצרות בצורה הבר

  ובראשונה כפרישות מיחסים עם אישה.

בעבודת  ראואולם, חז"ל, כאמור, התנגדו לפרישות מחיי העולם הזה. הם 

במונחיו  הבורא בתוך העולם הזה ערך בפני עצמו. זאת אומרת, תוך שימוש

דת העדפה של 'העידו על  נראה כי היו קולות בספרות חז"ל אשרשל ובר, 

תוך שימת דגש , המשלבת בין חיי העולם הזה לבין הקדושה, 'ארצית- תוך

   מיוחד על היחסים האינטימיים עם האישה.

כך עולה גם מן הדברים הבאים לידי ביטוי במשנתו הפילוסופית של בובר, 

אינה רק פרישות מינית אלא פרישות מהעולם החומרי  פרישה מן האישה

החיים המרכזי של קירקגור ועיקר -: "...מאורערצייםומכל העניינים הא

                                                

מתקופות מאוחרות  . זהו רעיון המוכר144, הע' 231עי' לעיל, בפרק השלישי, עמ'  35
בספרותנו החדשה  סמלי אשה: במקורותינו העתיקים,יעקב נאכט, יותר, עי' 

, עמ' קעו, בערך אביב: ועד תלמידיו וחניכיו של המחבר, תשי"ט- תל ,וספרות העמים
מסכת נשים: חוכמה, "עולם"; עי' התייחסות לרעיון זה בספרו של אדמיאל קוסמן, 

, העוסק 131, עמ' 2007, ירושלים: כתר, מין, קדושהאהבה, נאמנות, תשוקה, יופי, 
בבבלי חגיגה ה ע"ב, שם הוא מכנה את ביתו של החכם "העולם שמחוץ לבית 

  המדרש", וממשיך ומפרש שעולם זה הוא "כל מה שנכלל ב'להיות אישה'".

זכר ונקבה בראם: . תרגומו של שרמר מתוך: עדיאל שרמר, 825; 4, 18אפרהט  36
, ירושלים: מרכז זלמן הי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמודהנישואים בשל

  .63שזר, תשס"ד, עמ' 

 .218-219עי' לעיל, בפרק השלישי, עמ'  37
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גיבוש מחשבתו פרישתו מרגינה אולסן היתה, בחינת פרישה מן האשה 

עמדה זו מציג מרטין בובר בשם היהדות כשהוא  38ופרישה מן העולם".

מסביר מדוע היהדות מתנגדת לפרידה מן האישה או להינזרות מחיי העולם 

  הזה: 

אומר קירקגור על התפרשותו מעל  – 'כדי לבוא לידי אהבה'

'מצּווה הייתי לסלק את המושא (של  –רגינה אולסן 

האהבה)'. כך טועה אדם בהבנת אלוהים בדרך הנעלה 

ביותר. אין הבריאה גדרה בדרך לאלוהים, היא הדרך 

עצמה. יחדיו נבראנו כדי שנהיה יחדיו. הברואים הועמדו 

ידיהם ויחד - על אמצא –עמיתם בבריאה  –בדרכי כדי שאני 

אתם את הדרך לאלוהים. אלוה שאפשר להשיגו תוך 

הוצאתם של ברואים מן הכלל, שוב לא היה אלוהי כל 

הנברא. אלוה, שבו -הנבראים, בו מתמלא כל היצור

האלוהים של -מתחתכות רק הדרכים המקבילות של שבילי

היחידים, קרוב יותר ל'אלוהי הפילוסופים' (בלשונו של 

ר ל'אלוהי אברהם יצחק ויעקב'. כך עלה פאסקאל) מאש

ידי רגינה - ברצונו של אלוהים, שנהיה באים אליו על

  ידי ההתפרשות מעליהן.- וכיוצאת בה, שהוא בראן, ולא על

בובר, 'השאלה שהיחיד נשאל', עמ' 

170-17139  

כך לפי בובר עבודת האל נעשית מתוך החיים הארציים. ניתן להבין מדבריו, 

ג לקשר עם הארצי, וכדי להגיע למימד הרוחני על המאמין שהאישה היא ייצו

  לפגוש בארצי. 

התורה הדיאלוגית של בובר מאפשרת אף היא להציג את יסוד ההבדל בין 

עמדתם של חז"ל בסוגיה זו ועמדתה של הנצרות. בעוד שבספרות חז"ל 

 לפי הגישה הנוצרית הארצי, החומרי 40הארצי והחומרי לא נתפסים כרע,

                                                

 ),41(להלן, הע'  בסוד שיחמרטין מרדכי בובר, "השאלה שהיחיד נשאל", בתוך:  38
 .155עמ' 

 .231), עמ' 35). ועי' קוסמן (לעיל, הע' 41[להלן, הע'  בסוד שיחבובר,  39

(תשס"ד), עמ'  10 קבלהעי' אדמיאל קוסמן, "היד מושטת והרגל העולה",  40
ההלכה וק ובתורת החסידות עי' אבינועם רוזנק, על כך במשנת הרב ק ;247-248
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המיני נחשבים כגורמים מפריעים בדרכם של אותם יחידים נעלים וכמובן 

המעוניינים להקדיש עצמם לעבודת האל. שכן, כפי שהזכרנו האישה היא 

מעין ייצוג לקשר עם הארצי, והמיניות מייצגת את הקשר הרוחני הנובע מן 

על  כדי להגיע לדרגה רוחנית גבוהה יותר, וכפי שנאמר, 41האינטימיות עמה.

כותב בובר: "מי שאוהב אשה עת שמנכח  כך , באישה.בארצי לפגושהאדם 

את חייה בחייו שלו, האתה שבעיניה פותח לפניו את הצפייה באתה הנצחי 

דרך אהבת האישה כמו אהבה מלאה לחיי העולם הזה יפגוש  42אורו".-בקרן

  43האדם באורו של ה"אתה הנצחי".

ם שמנהגם היה שעבור תלמידי הראשון של העבודהבפרק כך מצאנו 

להתנתק מן העולם ולהתמקד בלימוד תורה הרחק מנשותיהם וביתם, נקבע 

שחז"ל אינם מטיפים לפרישות מן האישה אלא  רקלא ליל שבת כזמן עונה. 

ימד הקדושה בחיי הזוגיות, מעודדים את התלמיד החכם למצוא את מ הם

זו מובא  בסמוך לסוגיה ידי הצבתה של מצוות עונה בתוך הזמן הקדוש.-על

הסיפור על יהודה שלא חזר לפקוד את אישתו ליל שבת אחד, וסופו היה 

שנפטר מן העולם. אף רעיון הסמלים המיניים בבית המקדש מעידים על מסר 

של עבודת האל בתוך העולם תוך הבאת איחוד הנקבי והזכרי כחלק בלתי 

יון משה אשר הורחב לד דיון בפרישותו שלוכמובן, הנפרד מן הקדושה. 

בפרישות גורפת, פרישות מחיי העולם הזה. תיאור פרישותו של משה תחילתו 

עזב את  משה פרש מאשתו,במקרא, שם מתואר משה כמי שפורש מן המחנה. 

מייצגת את המתח של  לפי זההאישה  44.ביתו, ונטע את אוהלו מחוץ למחנה

  העולם הזה, והפרישה ממנה מסמלת את הפרישה מהחיים.

  

                                                                                                          

, ירושלים: מאגנס, תשס"ז, הנבואית : הפיליסופיה של ההלכה במשנת הראי"ה קוק
  .86, ובמיוחד הע' 55-57עמ' 

: על האדם בסוד שיחמרטין מרדכי בובר, "השאלה שהיחיד נשאל", בתוך:  41
כאמור , 170-171ובר, עמ' , ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ד בועמידתו נוכח ההוויה

  .283עמ' , )33(לעיל, הע'  קורןסירן קירקגור ורגינה אולסן; ועי' דבריו של בנושא 

בובר, "על כמו כן עי'  .81), עמ' 41(לעיל, הע'  בסוד שיחבובר, "אני ואתה", בתוך:  42
. על החוויה 253-254), עמ' 41(לעיל, הע'  בסוד שיח, בתוך: המעשה החינוכי"

  .94-116), עמ' 33כנוכחת בעיקרון הדיאלוגי עי' קורן (לעיל, הע' 
  .24על ה"אתה הנצחי" כמייצג את האל עי' לעיל, הע'  43
  שמות לג, ז.  44
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        בורבורבורבוריחיד מול צייחיד מול צייחיד מול צייחיד מול צי ....1.31.31.31.3

ביססה יותר ויותר את זימון הקהילה  , לפי אידל,מערכת החשיבה ההלכתית

כחלק מהפולחן הדתי. מערכת זו גם דחתה מגמות של התבדלות 

   45אינדיבידואליסטית.

הציבור, ן הצו שלא לפרוש מ קייםיהדות בהוגים שונים מצביעים על כך ש

רט. למשל, עמדתו של הציבור לעומת הפ הגדול על משקלו ללמודומכאן ניתן 

של הרמב"ם היא שהציבור קודם ליחידים המעולים, הוא הציע להגן על 

הרמב"ם נכח במשפטו של  הציבור, אף במחירו של הפרט. לפי רביצקי, לּו

רים, ומבקש להשתיקו, מתוך ההבנה סוקרטס, הוא היה מצדד בקטגוֹ 

של  שדבריו של סוקרטס עלולים לפגוע בסדר החברתי בשל חוסר הכשרתו

 של הציבור חשיבותואביעד הכהן עמד על  46העם לשמוע את הדברים.

ייתכן שהסיפור על יהודה ש"פספס" שבת  47.בהענשה "למען יראו וייראו"

למען יראו כל באי בית המדרש  -מת בבית המדרש  -אחת בעונתה של אשתו 

עד כמה חשובה מצוות עונה, גם בהשוואה למצווה החשובה של תלמוד 

ותר מכך, קיימת אפשרות שקובץ הסיפורים כולו בא כדי להוכיח תורה. וי

את אותם יחידים שנהגו לפרוש מנשותיהם ולהזהיר את הציבור כולו 

  ממנהגם.

צפייתו של העם בכרובים המעורים בקודש הקודשים ברגלים אף הוא יש 

להניח, מייצג את רעיון הפומביות. במקום שהסמל של הכרובים המעורים 

עיניו של הכוהן הגדול הנכנס לקודש הקודשים, הרי שהקהל כולו ישאר רק ל

  היה עד למחזה חשוב זה, הקהילה כולה קיבלה את המסר, ולא יחידי סגולה.

כך  48לפי הרטמן היהדות עומדת על היותו של היחיד חלק מן הקהילה.

מרים באה בדרישה שמשה ינהג כפי שנוהגים הם, הנביאים וכפי שנהגו 

                                                

(חורף  14 דעתמשה אידל, "ההתבודדות כריכוז בקבלה האקסטטית וגלגוליה",  45
 .35-82תשמ"ה), עמ' 

עיונים מיימוניים: חברה, פילוסופיה וטבע בכתבי הרמב"ם עי' אביעזר רביצקי,  46
 וכל הדיון שם. 63אביב: שוקן, תשס"ו, עמ' -, ירושלים ותלותלמידיו

אביעד הכהן, "על 'דעת המקום' ועל 'דעת הקהל' כשיקול בהכרעת הדין", בתוך:  47
2.htm-ivri/skirot/212-http://www.daat.ac.il/mishpat .  

ותפת על אפשרות יצירת שפה רוחנית מש -עי' דוד הרטמן, "אושר ואחריות  48
ספר יובל  –שיח ופולמוס בתרבות ישראל -עין טובה: דולחינוך יהודי", בתוך: 

, ישראל: הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה, למלאת עי"ן שנים לטובה אילן
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רוש מן האישה. אך לפי המדרשים למשה ניתנה הוראה האבות ולא יפ

מיוחדת לנהוג אחרת, העם נשלח חזרה לאהלים, ואל משה פנה הקב"ה 

   49וציווה אותו להישאר עמו.

משה שעומד יחיד בפרישותו, אינו מהווה דוגמא חיובית בהכרח לאדם 

הקדוש. לפי העמדה המופיעה במקורות, הדרך הראויה לשוב לחיים תקינים 

יא החזרה לאוהלים, לנשים. כאמור, הכהן הגדול הנכנס לקודש הקודשים ה

הכרובים  –ביום הכיפורים עומד בסתירה למחזה הנראה לעם כולו ברגלים 

המעורים. כך גם על התלמיד החכם לחזור לביתו בכל שבת ולהתאחד עם 

  אשתו, ולא לנהוג באורח חיים השונה מזה הנהוג אצל רוב בני האדם.

פרות הנוצרית הקדומה ובכתבי פילון מראה שלדעתם ישנם עיון בס

יחידים אשר עליהם הוטל לפרוש מן המיניות כדי שיעלו במדרגות הקדושה. 

אפרהט הציג  50פילון הדגים עקרון זה באמצעות משה רבנו ואברהם אבינו.

את משה כדוגמא לאדם הקדוש. וזאת לעומת הציבור שאינו יכול לעמוד 

  51תרה הזוגיות גם מתוך חשש לזנות.בגזרה, אשר לו הו

                                                                                                          

גן: מכון שלום -, ירושלים ורמתדת ללא אשליה; עי' גילי זיוון, 123-131, עמ' 1999
אילן והוצאת הקיבוץ המאוחד, -הרטמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר

, הדנה עוד בתפיסתו של דוד הרטמן בעניין חשיבותה של הקהילה, 219תשס"ו, עמ' 
  וההפניות הביבליוגרפיות שם.

פרק ב  ,נו"ב ,למקורות נוספים עי' אדר"נ; )10אדר"נ, נו"א, פרק ב (שכטר,  49
מעניין  ט, ג.ע"א; בבלי יבמות סב ע"א; שמות רבה י שבת פז ); בבלי10(שכטר, 

אשה"  בדבריו של ר' יהודה מודגש כי "אל תגשו אל ,ג ,מו פרשהלציין שבשמות רבה 
חלק מן הכלל, פרש מאשתו. בציווי כ , שראה עצמומשהוהוא ציווי מפורש לעם, 

 יהודה' ר" אם חל עליו כלל אחר:ושואל משה מתלבט  מאוחר יותרשקיבל העם 
 נאסרו הרי ,עמהם בכלל משה אף 'אשה לא תגשו אל' לו נאמר ה"הקב מפי :אמר
 אני אף משה [אמר לו] ל"א .התירן הרי - 'לאהליכם לכם שובו' אומר וכשהוא .כולם

, שם). לפי רבה שמות" (, כז)ה דברים( 'עמדי עמוד פה ואתה' אלא ,לאו ל"א ?עמהם
מה' מבחינה מקבל הוא התשובה שמדרש זה משה רואה עצמו חלק מן העם, אך 

  העם ואוסרת עליו לשוב לאשתו.אותו מן 

 כרך פילון האלכסנדורני: כתבים,, (160-159פילון, 'על שהרע נוהג לארוב לטוב',  50
יהושע  נטף,-, מהדורת דניאלה-חלק ראשון: פירוש אליגורי לבראשית א: רביעי
ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, , (עורך) עמיר
  .)270-271, עמ' 1997

; כן עי' בדיון לעיל, בפרק 1-9ז ראשונה אל הקורינתים הרעיון מופיע גם באגרת ה 51
   .215השלישי, מעמ' 
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 52לראות עקבות ברורים ועמדה חיובית לפרישות אף בספרות חז"ל. ניתן

 הציבורקול זה נדחה ובמקומו הוצג בספרות חז"ל מודל הפוך בו אך כאמור, 

ידי שליחותו -מייצג את האידיאל, וחריגותו של משה, למשל, מוסברת על

בציווי  הוא האידיאל 53."(שם, כז) 'מדיואתה פה עמוד ע'וכתיב: המיוחדת: "

לך אמור להם שובו לכם לציבור: לחיות עם אישה בעולם הזה: "שנאמר '

   54".(דברים ה, כו) 'לאהליכם

כפי שכבר הוזכר כאן, בקרב חכמים לא התקבלה פרישות קיצונית כמו זו 

אורבך מציע  55האופיינית לנצרות, לא נוצר מעמד מיוחד של חכמים פורשים.

סיבות לכך היו "העדר פרישות מינית מוחלטת והימנעותם של החכמים שה

מחיי התבודדות, שהרי אף אלה שנטו לאסקיזה לא פסקו מלחיות בתוך העם 

  56ולמענו".

  

ידי חוקרים בנושא -עבודה זו היא המשכה של עבודה מקיפה שנעשית על

יים המיניות בספרות חז"ל, וחידושה הוא בזה שהיא מציעה שבמקורות אגד

המיניות אינה רק ערך חיובי אלא חלק מן הקדושה. המסר העובר מתפיסה 

זו הוא שעבודת האל נמצאת באיחוד שבין איש לאשתו, באיחוד שבין הגברי 

לנשי. המסקנה שעשויה לעלות היא שהקשר עם האישה הוא חלק בלתי נפרד 

 מן השלמות בדרך להשגתו של האל. הקשר עם האישה הוא חלק מן הקדושה

הפן ן הקדושה מורכבת מהפן הגברי ומ והוא חלק מעבודת האל. אם כך,

                                                

ברור הוא שבספרות חז"ל קיימים שני הקולות גם יחד, זה המאפשר כאמור את  52
ך כידוע, קיים גם המיניות בתוך הקדושה ואף מעודד זאת, כפי שמוצג בעבודה זו. א

 הקול ההפוך הפוסל את המיניות בתוך הקדושה.

  ).10אדר"נ, נו"א, פרק ב (שכטר,  53
  שם. 54
אפרים אלימלך אורבך, "אסקיזיס ויסורים בתורת חז"ל", בתוך: ש. אטינגר  55

, ירושלים: החברה ההיסטורית יובל ליצחק בער-ספרואחרים (עורכים), 
 ניתן למצוא מאמר זה גם בספרו שלו: אפרים. (68- 67הישראלית, תשכ"א, עמ' 

  ).437-458, ירושלים: מאגנס, תשמ"ח, עמ' מעולמם של חכמיםאלימלך אורבך, 
, ירושלים: מוסד ישראל בעמים. והשו' יצחק בער, 68), עמ' 55אורבך (לעיל, הע'  56

קשר זה כדאי יהיה לבדוק במחקר נוסף את בה .43- 39ביאליק, תשכ"ט, עמ' 
העובדה שירמיה הנביא לא נשא אישה, ואת הקשר המיוחד של הושע וֹגֶמר (בבלי 

ע"ב). כמו כן את המדרש על נח: בראשית רבה, פרשה לא, יח -יבמות פז ע"א
העוסק במשה  ,51- 50), עמ' 22). ועי' ביאל, (לעיל, הע' 286אלבק, עמ' -(תיאודור

  ובנח, ולדעתו פרישות מינית זו של דמויות אלו קשורה ליחסיהם עם האל.
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סמל המעיד על  יש אפשרות לראות במדרשי חז"ל כי המיניות היאהנשי. 

החיבור בין הגברי לנשי כשלמות תיאולוגית, כדרך שלמה יותר של עבודת 

גם בעלי ההיבטים  המשתפת בכללותה את כל חלקי החיים ,האל

ידי האיחוד האידיאלי שבין -מות בעבודת האל מושגת עלהשל ה"גופניים".

הגברי לנשי. מכאן עולה תפיסה הרואה באינטימיות בין גבר לאישה ש"זכו" 

  סמל מרכזי לעולם הקדושה והדבקות באל.

ייתכן מאוד שהדעה החיובית בנוגע למיניות בתוך הקדושה עשויה להציב 

האל, אשר קרבתה לאל מודל המעמיד את האישה כראויה למפגש ישיר עם 

"מאחד את הלמעגל זה  של נשים צירופן, ומעבר לזאת 57בספק.אינו מוטל 

  .מעלה את ערכה של עבודת האלוהים 58הזכרי והנקבי"

                                                

, ירושלים ובני נשיות בעולמו הרוחני של הסיפור התלמודיועי' אדמיאל קוסמן,  57
 .29חיים והקיבוץ המאוחד, תשס"ח, עמ' -ברק: הילל בן

58 Mircea Eliade, Myths, Dreams, and Mysteries, New York: Harper 

Torchbooks, 1960, pp. 174-175 הנ"ל מדבר על סמליות האנדרוגניות בבריאה .
(ביהדות) ועל אלים אנדרוגניים (כמו אטיס, אדוניס ודיוניסוס). האנדרוגניות, לפי 
 תפיסות מסוימות, מעידה על שלמות, על אוטרקיה; ועי' גם מירצ'ה אליאדה,

אביב: נמרוד, תשס"א, עמ' -, כרך ב, תלנות והרעיונות הדתייםתולדות האמו
153-154.  
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Philo, The Loeb Classical Library, London: Harvard University 
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אוצר עדי הנוסח לספרות התנאית של פרופ' שמא יהודה פרידמן ופרופ' ליב 
  .www.biu.ac.il/js/tannaim –מוסקוביץ 

, מהדורת יהודה תיאודור וחנוך אלבק, ירושלים: ספרי בראשית רבה
  ן, תשכ"ה.ואהרמ

, ירושלים: מכון התלמוד הישראלי דקדוקי סופרים השלם, מסכת כתובות
  השלם, תשל"ז.

 , מהדורת מרדכי מרגליות, ירושלים: קרן יהודה ליב, תשט"ז.ויקרא רבה

  ירושלים: ללא ציון הוצאה, תש"ך.צולם ונדפס מחדש ב, ילקוט שמעוני

לים: בית המדרש לרבנים , ניו יורק וירושהירושלמי כפשוטוליברמן, שאול, 
  באמריקה, תשס"ח.

מאגר כתבי היד של התלמוד הבבלי ע"ש סול ואוולין הנקיינד, המכון לחקר 
  התלמוד ע"ש שאול ליברמן, בית המדרש לרבנים (בתקליטור).

, מהדורת שלמה בובר, וילנא: האלמנה והאחים ראם, איכה רבה מדרש
  תרנ"ט. 

  , תשכ"ה.ספרי ואהרמןם: ימן, ירושל, מהדורת שאול ליברמדרש דברים רבה

  , מהדורת מרדכי מרגליות, ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"ז. מדרש הגדול

 , ִחברו: רבינו מנחם ב"ר שלמה ז"ל, מהדורת שלמה בובר,מדרש שכל טוב
  תש"ד.  אביב: ללא ציון הוצאה,-נדפס מחדש בתל

דביר,  אביב:-תל-, מהדורת אביגדור שנאן, ירושליםרבה- מדרש שמות
  תשמ"ד.

ירושלים: -, מהדורת שלמה בובר, ווילנאמדרש תהלים (המכונה שוחר טוב)
  האלמנה והאחים ראם, תשכ"ו.
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  , מהדורת שלמה בובר, ירושלים: תשכ"ד.מדרש תנחומא

, מהדורת חיים שאול הורביץ וישראל אברהם רבין, מכילתא דרבי ישמעאל
  ירושלים: ספרי ואהרמן, תש"ל.

ועזרא  אפשטייןיעקב נחום הלוי  , מהדורתיוחאי בר עוןשמ דרבי מכילתא
  , ירושלים: מקיצי נרדמים, תשט"ו.מלמדציון 

  , ירושלים: ספרי רמות, תשמ"ח.מסכת אבות דרבי נתן לפי נוסחת הגר"א

דביר, - מוסד ביאליקאביב: - תל- אלבק, ירושליםחנוך מהדורת  ,משנה
  תשי"ט.

בי אליהו) ונספחים לסדר אליהו סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא (תנא ד
, מהדורת מאיר איש שלום, ירושלים: במברגר את ואהרמן, זוטא

 תש"ך.

יורגן בקר, -, מהדורת פטר שפר והנססינופסיס לתלמוד הירושלמי
Tübingen :J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) ,1991 -1995.   

רק פינקלשטיין, ניו יואליעזר אריה , מהדורת על ספר דברים :ספרי
  וירושלים: בית המדרש לרבנים באמריקה, תשנ"ג.

, מהדורת שמריהו צוקרמן, ווילנא: שמריהו צוקרמן, ספרי במדבר דברים
  תרכ"ו.

, מהדורת חיים שאול ספרי דברי רב: ספרי על ספר במדבר וספרי זוטא
  הורביץ, ירושלים: ספרי ואהרמן, תשכ"ו.

בית המדרש לרבנים , מהדורת מנדלבוים, ניוארק: פסיקתא דרב כהנא
  שבאמריקה, תשמ"ז.

 ללא ציון הוצאה לאור, אביב:-, מהדורת מאיר איש שלום, תלפסיקתא רבתי
  תשכ"ג.

 י (תש"ח), עמ'חורב , מהדורת מיכאל היגר, בתוך: פרקי דרבי אליעזר
185-294.  

-, ווילנא: האלמנה והאחים ראם, תרס"אאהבת ציון וירושליםרטנר, בער, 
  תשכ"ז.

מהדורת משה שמואל צוקרמאנדל, ירושלים: ספרי ואהרמן, , תוספתא
  תש"ל.

בית המדרש לרבנים יורק: - ניו-ירושליםליברמן, שאול , מהדורת תוספתא
   תשל"ג.-תשט"ובאמריקה, 
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, צילום מדפוס וניציה, ללא ציון מקום: הוצאת מעשה רוקח, תלמוד ירושלמי
  .תש"ד

סמן, ירושלים: האקדמיה , מהדורת יעקב זותלמוד ירושלמי: כת"י ליידן
  ללשון עברית, תשס"א.

Baraita de-Melekhet ha-Mishkan, ed. Robert Kirschner, Cincinnati: 
Hebrew Union College Press, 1992. 

 

        ספרות הנצרות הקדומה ואבות הכנסייהספרות הנצרות הקדומה ואבות הכנסייהספרות הנצרות הקדומה ואבות הכנסייהספרות הנצרות הקדומה ואבות הכנסייה ....1.51.51.51.5

  .1995ירושלים: החברה לכתבי הקודש בישראל, , ספרי הברית החדשה

“The Gospel of Phillip”, Wesley W. Isenberg (translated), in: 
James M. Robinson (ed.), The Nag Hammadi Library in 

English, San Francisco: Harper & Row, 1988, pp. 139-160. 

“The Gospel of Phillip”, In: Nag Hammadi Texts and the Bible, 

Leiden-NewYork: E. J. Brill, 1993, pp. 145-171. 

The Homilies of Aphraates, The Persian Sage, I: Syriac Text, 

London: Williams and Norgate, 1869. 

Patrologia Syriaca, J. Parisot (ed.), Paris: Firmin Didot et socii, 

1894. 

  

        ספרות גאוניםספרות גאוניםספרות גאוניםספרות גאונים ....1.61.61.61.6

קאפח,  יוסף דוד תרגם והעיר:, על התורה רבינו סעדיה גאוןפירושי 
  . תשמ"ד: מוסד הרב קוק, ירושלים

  

        ספרות ימ"בספרות ימ"בספרות ימ"בספרות ימ"ב ....1.71.71.71.7

, מהדורת יצחק רפאל, ירושלים: ספר המנהיגהירחי, אברהם ברבי נתן, 
   מוסד הרב קוק, תשל"ח.

, א קמאפירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל: על המשנה והרי"ף מסכת בב
  .פרידמן, ניו יורק וירושלים: פלדהיים, תשכ"ט הודהימא ש ורתמהד
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 , כרך שלישי: במדבר דברים, מהדורת חיים דברבינו בחיי: ביאור על התורה
   שעוועל, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ח.

  

        ספרות קבליתספרות קבליתספרות קבליתספרות קבלית ....1.81.81.81.8

, ירושלים: מוסד הרב קוק, בראשית, : על חמשה חומשי תורהזוהרספר ה
  תשכ"ד.

  "ך. , תששושנים: ניו יורק, תומר דבורהמשה,  ,ודוברוק

  

  

        רמב"םרמב"םרמב"םרמב"ם ....1.91.91.91.9

דוד קאפח, ירושלים: יוסף , מהדורת מורה הנבוכיםבן מימון, רבינו משה, 
  מוסד הרב קוק, תשל"ז. 

, תרגם והעיר: מיכאל שורץ, כרך ב', תל מורה נבוכים לרבנו משה בן מימון
  אביב: אוניברסיטת תל אביב, תשס"ג.

דוד קאפח, יוסף , תרגם והעיר: רוש רבינו משה בן מימוןמשנה עם פי
  ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ה.

 

        רמב"ןרמב"ןרמב"ןרמב"ן ....1.101.101.101.10

  .מכון מערבא, תשנ"הירושלים: , חדושי הרמב"ן השלם

, מהדורת חיים דוב שעוועל, ירושלים: מוסד הרב כתבי רבינו משה בן נחמן
   קוק, תשכ"ד.

הדורת חיים דב שעוועל, כרך , מפירושי התורה לרבינו משה בן נחמן (רמב"ן)
  ב, ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"ך.

  

  קיצורים -כתבי עת 

HTR  Harvard Theological Review 

HUCA  Hebrew Union College Annual 
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JJS  Journal of Jewish Studies 

JQR  Jewish Quarterly Review 

RQ  Revue De Qumran 

MGWJ Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des 

Judentums 

ZAW  Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 

  

  ספרות מחקרית

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית אברמס, דניאל, 
  , ירושלים: מאגנס, תשס"ה.ומיניות נשית של האלוהות

  .1999, ירושלים: כרמל, הקדושהרודולף,  ,אוטו

, ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות רבי יהודה הנשיאאופנהיימר, אהרן, 
  .2007ישראל, 

, גבעתיים: יד ההלכה: מקורותיה והתפתחותהאורבך, אפרים אלימלך, 
  .1984לתלמוד, 

  "ו.ס, ירושלים: מאגנס, תשחז"ל: פרקי אמונות ודעות ----- 

טינגר ואחרים ויסורים בתורת חז"ל", בתוך: שמואל א אסקיזיס" ----- 
, ירושלים: החברה ההיסטורית יובל ליצחק בער- ספר(עורכים), 

  .48-68הישראלית, תשכ"א, עמ' 

להיות אשה אחיטוב, יוסף, "זיקת האישה לבעלה שעשאה כלי", בתוך: 
, עמ' 2003אורים, - פורום נשים דתיות –, ירושלים: קולך יהודייה

159-179.  

 14 דעתלה האקסטטית וגלגוליה", "ההתבודדות כריכוז בקבאידל, משה, 
  .35-82(חורף תשמ"ה), עמ' 

  .31-39), עמ' 1992(קיץ  42 זמנים"דימויים ומעשים מיניים בקבלה",  ----- 

  אביב: שוקן, תשנ"ג.-, ירושלים ותלקבלה: היבטים חדשים  ----- 

פקים ו, תל אביב: אהרב קוק: בין רציונליזם למיסטיקהאיש שלום, בנימין, 
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  ד, תש"ן.ועם עוב

דביר, –אביב: מוסד ביאליק-תל–, ירושליםמבוא למשנה אלבק, חנוך,
  תשי"ט.

  , תל אביב: דביר, תשכ"ט.מבוא לתלמודים ----- 

אביב: הקיבוץ -, תלא, כרך מחקרים בתולדות ישראלאלון, גדליהו, 
  המאוחד, תשי"ז.

 אביב:-, כרך ב, תלתולדות האמונות והרעיונות הדתיים אליאדה, מירצ'ה,
  נמרוד, תשס"א.

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה אליאור, רחל, 
  , ירושלים: מאגנס, תשס"ג. היהודית הקדומה

ישראל והמקרא: מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים יהודה,  ,אליצור
  .אילן, תש"ס-, רמת גן: אוניברסיטת ברוהגותיים

-גן: אוניברסיטת בר- , רמתידיהאקסטאזה והסיפור החסאלשטיין, יואב, 
  .1998אילן, 

אמית, יאירה, "'נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם' על מהימנות המספר 
המקראי", בתוך: יאיר הופמן ופרנק פולק והדוברים בסיפור 

ובמגילות מדבר יהודה  אור ליעקב: מחקרים במקרא(עורכים), 
"ז, עמ' , ירושלים: מוסד ביאליק, תשנלזכרו של יעקב שלום ליכט

45-56.  

ג (ספר ג', ניסן  תרביץאפשטיין, יעקב נחום הלוי, "לשרידי הירושלמי", 
  .248- 237תרצ"ב), עמ' 

-, ירושליםהלכה- מבואות לספרות התנאים: משנה, תוספתא ומדרשי ----- 
  .1957דביר, - ת"א: מאגנס

, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור עזרא ופועלו במקורותאררט, ניסן, 
  .1971ה, ניו יורק: ישיבה אוניברסיטה, לפילוסופי

אשכלי, א"ז, "ההלכה והמנהג בין יהודי חבש (הפלשים): לאור ההלכה 
  .31-56ז (תרצ"ו), עמ'  תרביץהרבנית והקראית", 

, ירושלים: ראובן מס, ספר הפלשים: יהודי חבש תרבותם ומסורותיהם ----- 
  תשל"ג.

-חברתית-: מסה היסטוריתהכיתתיות בימי הבית השניבאומגרטן, אלברט, 
  , ירושלים: משרד הביטחון, תשס"ב.דתית

-תל- , ירושליםבין עם לארצו: עיקרי תולדותיו של רעיוןבובר, מרדכי מרטין, 
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  אביב: שוקן, תש"ה.

אביב: מוסד - , תלבפרדס החסידות: עיונים במחשבתה ובהויתה ----- 
  .ידי דביר, תשכ"ג-ביאליק על

, ירושלים: מוסד ביאליק, עמידתו נוכח ההוויהבסוד שיח: על האדם ו ----- 
  תשכ"ד.

, ירושלים: ביאליק, סגנון בתנ"ך-דרכו של מקרא: עיונים בדפוסי ----- 
  תשל"ח.

  תשכ"א.-, ירושלים: הספריה הציונית, תש"ךתעודה ויעוד ----- 

, ירושלים: מוסד ביאליק, פני אדם: בחינות באנתרופולוגיה פילוסופית ----- 
  .תשמ"ט

, תל אביב: עם עובד, תקוה לשעה זו: סוגיות מענייני הרוח והמציאות - ----
1992.  

בויארין, דניאל, "הנזיר הנשוי: האגדה הבבלית כעדות לתמורות בהלכה 
אשנב לחייהן של נשים יעל עצמון (עורכת),  בתוך: הבבלית",

שזר לתולדות ישראל,  , ירושלים: מרכז זלמןבחברות יהודיות
  .93- 77תשנ"ה, עמ' 

  .1999אביב: עם עובד, -, תלהבשר שברוח: שיח המיניות בתלמוד ----- 

  .1994, תל אביב: עם עובד, ארוס והיהודיםביאל, דויד, 

ההקפדה על טהרת הגוף בקרב החברה היהודית בארץ ישראל בירנבוים, חנן, 
, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, בימי בית שני

  עברית, תשס"ו.ירושלים: האוניברסיטה ה

  , ירושלים: מקור, תש"מ.מלון הלשון העבריתיהודה, אליעזר, - בן

ית הדת של רודולף אוטו", , "הרציונלי והאירציונלי בפילוסופיוסףשלמה, - בן
, הרציונלי והאירציונלי מרסלו דסקל ועדי פרוש (עורכים),בתוך: 

  .78-87, עמ' אוניברסיטת בן גוריון, תשל"הירושלים: 

ג:  , כרךאנציקלופדיה מקראיתהלל, "טמאה וטהרה", -, מאירשמאי- בן
  .391-394תשי"ח, טורים 

  אביב: דביר, תשל"א.-, תללשון מקרא ולשון חכמיםבנדויד, אבא, 

, חיבור לשם בבליבפירוש מדעי לפרק שבועות שתים בתרא משה,  ,בנוביץ
פילוסופיה, ניו יורק: בית המדרש לרבנים דוקטור לקבלת תואר 

  יקה, תשנ"ג.באמר
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, 1-55יז (תשי"ב), עמ'  ציוןבער, יצחק, "היסודות ההיסטוריים של הלכה", 
  .173ועמ' 

ד) -יח (ג ציון"החסידים הראשונים בכתבי פילון ובמסורת העברית",  ----- 
  . 108-91 (תשי"ג), עמ'

  , ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ט.ישראל בעמים ----- 

יקה: הצד השווה בין השתיים בעת "מיסטיקה וארוט ,בר אילן, מאיר
  .141-146א(ו) (תשמ"ט), עמ'  מהותהעתיקה", 

  אביב: "מצפה" בע"מ, תרצ"ה.- , תלהוגי הדורברגמן, הוגו, 

, ירושלים: הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר ,שמואל הוגו, ברגמן
  מוסד ביאליק, תשל"ד.

ך: יאיר הופמן ופרנק קומראני בתלמוד", בתו-ברושי, מגן, "פולמוס אנטי
אור ליעקב: מחקרים במקרא ובמגילות מדבר יהודה  פולק (עורכים),

, ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ז, עמ' לזכרו של יעקב שלום ליכט
211-219.  

, האדם הדיאלוגי: תרומתו של מרטין בובר לפילוסופיהברזילי, דוד, 
  ירושלים: מאגנס ומכון ליאו בק, תש"ס.

, אגדה למעשה: עיונים בסוגיות משפחה חברה ועבודת השם ברנדס, יהודה,
  . 2005ירושלים: בית מורשה, 

וחי בהם: על קידוש "עונג שבת: הנאה גופנית לשם שמים", בתוך:  ----- 
ישראל: משפחת זיסרמן, , רון שניאור זיסרמןוהשם לזכרו של ד

  .324- 302תשס"ג, עמ' 

, ישראל: ראים אדרת אליהוהיהודים הק ספר המצוות שלאליהו,  ,בשייצי
  בישראל, תשכ"ו. המועצה הארצית של עדת היהודים הקראים

, ירושלים: עיונים בספר שופטיםגבריהו, ש. ד., "נזירות שמשון", בתוך: 
  .546- 522המקרא בישראל, תשכ"ו, עמ'  החברה לחקר

: מוסד ביאליק, ירושלים ,הספרות היהודית ההלניסטיתיהושע,  ,גוטמן
  תשי"ח.

כד (חורף תשמ"ז), עמ'  תפוצות ישראלורדיס, רוברט, "המין ביהדות", ג
129-136 .  

  .1993, תל אביב: דביר, פרויד: פרשת חיים לזמננופיטר,  ,גיי

  , ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ט.לסוגיה החווייה הדתיתויליאם,  ,ג'יימס
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  תשכ"ח. , תל אביב: דביר,משנתו של ר' אליעזר בן הורקנוסגילת, יצחק דב, 

  אילן, תשנ"ב.- גן: בר- , רמתפרקים בהשתלשלות ההלכה ----- 

סיון, תשנ"ג), -, ג (ניסן38בית מקרא "השבת והלכותיה בכתבי פילון",  ----- 
  .228- 216עמ' 

, חלק ראשון, ניו יורק: בית פירושים וחדושים בירושלמיגינצבורג, לוי, 
  מדרש לרבנים אשר באמריקה, תש"א.

  גן: מסדה, תשכ"ו.-, כרך ראשון, רמתודיםאגדות היה ----- 

, ירושלים: מרכז זלמן שזר, יהודי בבל בתקופת התלמודגפני, ישעיהו, 
  תשנ"א.

, על הקדושה; דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרותיוסף,  ,דן
  . ירושלים: מאגנס, תשנ"ז

דיעות אביב: י- , תלפילון האלכסנדרוני: בין יהדות להלניזםלבל, מיריי, -הדס
  .2006אחרונות, 

, חז"ל; בעקבות משנתו של מ' קדושין בעולם המחשבה שלאברהם,  הולץ,
אביב: ספרית פועלים הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר -תל

  .1978בית המדרש לרבנים באמריקה, בשיתוף עם 

הורביץ, רבקה, "גילויים לתולדות התהוות הספר 'אני ואתה' של מרטין 
, כרך חמישי דמיה הלאומית הישראלית למדעיםדברי האקבובר", 

  .161-187(תשל"ו), עמ' 

משה אידל ואחרים  בתוך:"על הקדושה במחשבה היהודית החדשה",  ----- 
, מנחה לשרה: מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה(עורכים), 

  .154- 135ירושלים: מאגנס, תשנ"ד, עמ' 

' כשיקול בהכרעת הדין", אביעד, "על 'דעת המקום' ועל 'דעת הקהל ,הכהן
  .htm-ivri/skirot/212-http://www.daat.ac.il/mishpat.2בתוך: 

אביב: -, תלמקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד לסדר נשיםהלבני, דוד, 
  דביר, תשכ"ט.

, כרך לאור מקורות יווניים ולאטינייםערכי האגדה וההלכה א"א,  ,הלוי
אביב לספרות ואמנות, - רביעי, תל אביב: קרן ישראל מץ וקרן תל

  .תשמ"ב

סז  תרביץ", תתיתהּכְ הנשקה, דוד, "קדושת ירושלים: בין חז"ל להלכה 
  .5-28(תשנ"ח), עמ' 
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ב: תשי"ד,  , כרךאנציקלופדיה מקראיתשמואל, "זרע", - הרטום, אליה
  .943-944טורים 

על אפשרות יצירת שפה רוחנית משותפת  - דוד, "אושר ואחריות  ,הרטמן
 –שיח ופולמוס בתרבות ישראל -עין טובה: דולחינוך יהודי", בתוך: 

, ישראל: הקיבוץ המאוחד ספר יובל למלאת עי"ן שנים לטובה אילן
  .110-131, עמ' 1999ונאמני תורה ועבודה, 

שנתם בימי הבית השני ובתקופת חסידים קדמונים: החסידים ומהרמן, דב, 
, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, המשנה והתלמוד

  אילן, תשמ"ז.- גן: אוניברסיטת בר- רמת

, כרך ה: תשל"ח, טורים אנציקלופדיה מקראיתהרן, מנחם, "מסך", 
163-164.  

אנציקלופדיה ", מקדש, בתי מקדש בישראל, "הרן, מנחם ושמואל ייבין
  .322-360ים , טורתשל"ח :ה , כרךמקראית

, ספר ראשון, תורה מן השמים באספקלריה של הדורותהשל, אברהם יהושע, 
  .יורק: דפוס שונצין, תשכ"ב-לונדון וניו

אביב: עם עובד, -, תלהאתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזםובר, מקס, 
1920.  

וולפיש, אברהם, "איחוד ההלכה והאגדה: עיון בדרכי עריכתה של 
היגיון ליונה: היבטים חדשים בחקר ספרות וספתא", בתוך: הת

המדרש, האגדה והפיוט: קובץ מחקרים לכבודו של פרופסור יונה 
, ירושלים: מאגנס, עמ' פרנקל במלאות לו שבעים וחמש שנים

309-331.  

  ., שמות, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשל"ואבן עזראוייזר, אשר, 

מהדורת תורת חיים, ירושלים: מוסד הרב  ,פירוש על הראב"ע הארוך ----- 
  .קוק, תשמ"ט

משה, "שבת ומקדש והמלכת ה': לבעיית בית היוצר של בראשית א',  ,ויינפלד
  .193- 188(תשל"ז), עמ'  22 בית מקראב, ג", -א

המזון והסעודה ככלים לבדיקת המעמד החברתי והדתי רוחמה,  ,וייס
, לפילוסופיה דוקטור, חיבור לשם קבלת תואר בעולמם של החכמים

  .ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשס"ה

, בני ברק: תפקידן התרבותי של הסעודות בספרות חז"ל: אוכלים לדעת ----- 
  הקיבוץ המאוחד ספריית הילל בן חיים, תש"ע.

  .31993, ת"א: הקיבוץ המאוחד, נשים ונשיות בסיפורי התלמודולר, שולמית, 
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גן: מכון שלום הרטמן, הפקולטה -, ירושלים ורמתדת ללא אשליהזיוון, גילי, 
  אילן והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשס"ו. - למשפטים אוניברסיטת בר

 סיני", כפיית המיטה באבלות וגלגולי הלכתה והנהגתה" ,יצחק (אריק) ,זימר
  .רנג- רכח), ה"אדר תשנ- קטו (שבט

סיפורי  גירא בעיניה דשטן: סמלים ומרחבי משמעות בקובץחברוני, עידו, 
, חיבור לשם קבלת תואר ע"ב- פיתוי מתלמוד בבלי קידושים פא ע"א

  אילן, תשס"ה.- גן: אוניברסיטת בר- דוקטור לפילוסופיה, רמת

חמיטובסקי, יצחק, "מסורות תלמודיות על אזורי היישוב השומרוני בארץ 
ישראל בתקופת המשנה והתלמוד על פי הממצא הארכיאולוגי", 

  .101- 69(תשס"ו), עמ'  3 ירושלים וארץ ישראל

, חיבור אגדית-סמל האש: כפי שהוא מופיע בפרשנות תלמודיתחשן, דליה, 
-לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, רמת גן: אוניברסיטת בר

  אילן, תשמ"ט.

"בינאריות לעומת חיצוניות ביחסי אישות בין איש לאשתו: גישת  ----- 
  .84- 63(תשס"ה), עמ'  טו מועדראשונים ומקורותיהם התלמודיים", 

, כרך ז: תשל"ו, טורים אנציקלופדיה מקראיתטיגאי, יעקב חיים, "שבת", 
504-517.  

   , תל אביב: ספרית מעריב, תש"ן.מגילת המקדשידין, יגאל, 

יהודה, צבי א', "האשה הכושית אשר לקח משה: מה למדו חכמינו ז"ל 
  .9- 7(סיון, תש"ס), עמ'  79 הדארמפרשה זו?", 

  .1976, ירושלים: דבר, יודאיקה: לקסיקון ,(עורך) , יובלקמרט

, כרך ז: תשמ"א, טורים אנציקלופדיה מקראיתייבין, שמואל, "שלמה", 
693-699.  

, "קללת חם" בספרות חז"ל, וייחוסה לשחורים ו"לבני כוש"כהן, אביעזר, 
אילן, -אוניברסיטת בר :עבודת גמר במחלקה לתלמוד, רמת גן

  .תשס"א

תורה בשבת, בשמיטה וביובל",  –ישוב, "קידוש הזמן והמקום -רכהן, שא
  עג.-מב (תשס"א), עמ' נז פה-שבעל

-, ירושלים: מכון תורה שלמה, תשכ"אתורה שלמהכשר, מנחם מנדל, 
  תשנ"ב.

אביב: שוקן, - , ירושלים ותלצלם אלהים: הלכה ואגדה ,לורברבוים, יאיר
  . תשס"ד
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, ירושלים: רעיון המשיחי בישראלהליבס, יהודה, "המשיח של הזוהר", 
  .87-236האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשמ"ב, עמ' 

  , ירושלים ותל אביב: שוקן, תשס"א.תורת היצירה של ספר יצירה ----- 

"מעשה מרכבה ומעשה בראשית כתורת סוד אצל פילון האלכסנדרוני", ----- 
בתוך: 

http://pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/philomerkava.doc 'עמ ,
1-15.  

, כרך ז: אנציקלופדיה מקראיתליכט, יעקב שלום, "קדש, קדוש, קדושה", 
   .44-62טורים  תשמ"א,

 -, (כרך ב) לקוטי קדמוניות: לקורות דת בני מקרא והליטרטור שלהם
  .פינסקר, ירושלים: תשכ"חנספחים, שמחה 

  .אביב: אוניברסיטה משודרת, תשמ"ט-, תלמדרש אגדהמאק, חננאל, 

 (תשנ"ו), עמ' יאתעודה "זמנו, מקומו ותפוצתו של מדרש במדבר רבה",  ----- 
91-105.  

  .118(תשל"ה), עמ'  הדארמאיר, "'הפרושים' בתקופת בית שני",  ,מינקוביץ

 ),1983-1982( 47 לשוננוכינויים במשנה", מלמד, עזרא ציון, "לשון נקייה ו
  .17-3 עמ'

  , ישראל: דביר, תשמ"ג.אנשי כנסת הגדולהמנטל, חיים דב, 

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים , רון מרגולין,
  , ירושלים: מאגנס, תשס"ה.בראשית החסידות

אביב: -, תליםאנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונמרגליות, מרדכי (עורך), 
  יבנה וספרי חמד, תשנ"ח.

סוגיות במחקר התלמוד: יום עיון לציון חמש נאה, שלמה, "חרותא", בתוך: 
, ירושלים: שנים לפטירתו של אפרים א' אורבך כ"א בכסלו תשנ"ז

  .10-27האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשס"א, עמ' 

-וע בעבודת יוםיד-נאור, בצלאל, "קלמנט מאלכסנדריה על מנהג בלתי
  קעח.- טבת תשמ"ט), עמ' קעז-קג (כסלו סיניהכיפורים", 

סמלי אשה: במקורותינו העתיקים, בספרותנו החדשה וספרות נאכט, יעקב, 
  אביב: ועד תלמידיו וחניכיו של המחבר, תשי"ט.-, תלהעמים

, כרך הגות עברית באמריקהיעקב, "אפראהאט והיהדות", בתוך:  ,נוסנר
  .44-55ב: ברית עברית עולמית, תשל"ד, עמ' אבי-שלישי, תל
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 , ירושלים:גלוי ונסתר - איש ההלכה סולובייצ'יק, יוסף דוב הלוי, 
  .ההסתדרות הציונית העולמית, תשל"ט

, ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה אמונות ודעותסיגל, מיכאל, 
  ירושלים: מאגנס, תשס"ח. 

"טרף טרף ם", בתוך: ספראי, שמואל, "משנת חסידים בספרות התנאי
, תל אביב: יוסף": "והנה אין יוסף" קובץ לזכרו של יוסף אמוראי

  .136-152הוצאת המשפחה וחברים, תשל"ג, עמ' 

  .154-133ה, ספר היובל), עמ' נ (תשמ" ציון"חסידים ואנשי מעשה",  ----- 

 , כרך שני,בימי הבית ובימי המשנה: מחקרים בתולדות ישראל ----- 
  אגנס, תשנ"ד.ירושלים: מ

), עמ' 14.04.95( הארץעין גיל, אהוד, "בעקבות הכרובים האבודים", מוסף 
73-78.  

  , תל אביב: "משמרת שבת", תרצ"ז.שבת מלכתאעמיאל, משה אביגדור, 

דברי הקונגרס העולמי עסיס, משה, "לתולדות הנוסח של מסכת שקלים", 
  .156- 141(תשל"ז), עמ'  IIIז  השביעי למדעי היהדות

אביב: הוצאת - , כרך ראשון, תלהרצון לדעת: תולדות המיניותפוקו, מישל, 
  .31997הקיבוץ המאוחד, 

 אדם ואדמה: מחקר במנהגים, אמונות ואגדות אצל ישראלפטאי, רפאל, 
, כרך שני, ירושלים: חברה להוצאת ספרים על ידי ואומות העולם

  האוניברסיטה העברית, תש"ג.

נג (תשרי  עיוןסת האשה והנישואין אצל פילון", "הערות לתפי ,אלעד פילר,
  .395-408תשס"ה), עמ' 

הניאופיתגוראית", ידי פילון לאור תורת המספרים - "תאור הבריאה על ----- 
  .5-25(חורף תשס"ח), עמ'  62 דעת

"בין ראשית לתכלית: על מעמדו של המספר שבע וזיקתו למספר אחת  ----- 
  .5-18ח), עמ' (קיץ, תשס" 63 דעתאצל פילון", 

ספר זיכרון פלק, זאב, "ממשנת חסידים" בתוך: עזרא ציון מלמד (עורך), 
, ירושלים: אוניברסיטת תל אביב, תשכ"ט, עמ' פריס-לבנימין דה

62-69.  

מכון "לב שמח",  , ירושלים:ספרי: מדרש הלכה לבמדבר ודבריםפרדו, דוד, 
   תש"ן.
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  דביר, תשכ"ד.–ביאליק
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מסכת גברים: רב והקצב ועוד סיפורים: על גבריות, אהבה ואותנטיות  ----- 
  .2002, ירושלים: כתר, בסיפור האגדה ובסיפור החסידי
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, ירושלים: ראובן מס, יהודית בין התפתחות למסורת נשיות
  .67- 57תשס"ט, עמ' 



 ביבליוגרפיה

 273

סט (ב)  תרביץ", 13-6רביד, ליאורה, "הלכות השבת בספר היובלים נ 
  .166- 161(תש"ס), עמ' 

ם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, , חיבור לשסוגיות בספר היובלים ----- 
  אילן, תשס"א.- גן: אוניברסיטת בר- רמת

, ירושלים: : על הירושלמיישראל-שערי תורת ארץרבינוביץ, זאב וואלף, 
  ה'ת"ש.

עיונים מיימוניים: חברה, פילוסופיה וטבע בכתבי הרמב"ם אביעזר,  ,רביצקי
  .אביב: שוקן, תשס"ו- , ירושלים ותלותלמידיו

"בית המקדש כערש תפילת הקבע בישראל: גורמים ותהליכים רגב, איל, 
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-, ירושלים: יד יצחק בןהצדוקים והלכתם: על דת וחברה בימי בית שני ----- 
  צבי, תשס"ה. 
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283-304.  
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 Richard Kalmin, The Sage in Jewishשרמר, עדיאל, "(סקירה על) 

Society of Late Antiquity, Routledge, London–New York 
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