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?ב"ע-א"ע ע ןישודיק ילבבב רכהמ השיא לוק רוסיא םאה :"אתליל אמלש" 

תימע ןרהא 

:םינוש םירשקהב םידומלתה ינשב םיאבומ "הורע השאב לוק" לאומש ארומאה ירבד 

תפישחל רשקב עיפומ יוטיבה (ג"ע חנ)ג ,ב הלח ימלשוריבו א"ע דכ תוכרב ילבבב 

:םש תויגוסה ןושל הה ."הורע"כ ולא תופישח תרדגהב ןוידו ףוג יקלח 

t בתכ יפ לע) א''ע דכ תוכרב ילבב 

1(הצנריפ 

(ג"ע חנ) ג ,ב הלח ימלשורי 

.ש''ק ארוקו וינפ ריזחמ הז :רמ 'א 
,אנוה ברל היל עייסמ !תובגע אכיאהו 

.הורע םושמ והב ןיא תובגע אנוה בר יאד 

הל הצוקו תבשוי השא :היל עייסמ ימינ 

הינפ [תוסכל] הלוכיש ינפמ המורע התלח 

.שיאה אל לבא 2עקרקב 

 [".]
'חצי 'ר 'א 

.התע השאב חפט 

התלח הצוקו תבשוי השאה =] 'ד 'לה 
[תא] תוסכל הלוכי איהש ינפמ המורע 

[שיאה אל לבא המצע 

התע םושמ ןהב ץא תובגע הרמא אדה 

וליפא טיבהל לבא .הכרבל ימא תאד אדה 

.רוסא אוהש לכ 

תשש בר 'אהו הב ילוכתסיאל יא ?יאמל 

םע חחבש ןיטישכת 'תכה הנמ המל 

לכתסמה לכש ךל 'טול ,םינפבש ןיטישכת 

'תסמ וליאכ השא לש הנטק עבצאב 

.הפרותה םוקמב 

עמש תירקלו ותשאל אלא 

לכתסמה :ינתד אדהכ 

לכתסמכ השא לש הביקעב 

וליכ םחרה תיבב לכתסמהו ,םחרה תיבב 

.הילע אב 

.ןמרביל ןוכמ רגאמ יפ לע ןה דיה יבתכמ תואבומה רמאמה ךשמהבו ןאכ 1 
ירבדמ הרגשאב שבושמ הצנריפ די בתכב חסונה ."המצע תא תוסכל הלוכי איהש" תסרוג הלח הנשמ 2 

."עקרקב תוחט הינפ ויהש ןוגכ" :ךשמהב ןמחנ בר 
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תימע ןרהא 122 

[1] ילג" ינש הורע השאב קוש 'דסח בר 'א 

'תכו [ב ,זמ והיעשי] "תורהנ ירבע קוש 

והיעשי] " 'תפרח הארת יכ ךיתורע לגית" 

.[ג ,זמ 

םעט המ התע השאב לוק ימא לאומש  ךלוק יכ" ינש הורע השאב לוק 'ומש 'א   [2]

'וגו "חאה ףנחתו התונז לוקמ היהו" 
.[ט ,ג והימרי] 

.[די ,ב םירישה ריש] "הואנ ךארמו ברע 

ינש הורע השאב רעיש תשש בר 'א 

,[א ,ד םירישה ריש] "םיזעה רדעכ ךרעש" 

 [3]

תילבב היגוס אוה תוליבקמה תויגוסה דוסיש הארנ םשו ,רחא םוקמב ןודנ ולא תויגוסב 

הב םגש ,ילבבב תרחא היגוסל שידקנ הזה רקחמה תא נ.ג"מ ב"פ הלח הנשמ לע המודק 

ךורא רופיסב רבודמ .חסונה ידע תצקמב "התע השאב לוק" לאומש לש הרמימה האבוה 

בר תא הזיבש אעדרהנמ םדא לש יודינל רשקב ןמחנ ברל הדוהי בר ןיב תומיעב קסועה 

רשקהה יפל רורב ירהש ,תדחוימ תובישח שי הרמימה לש הז רוכזאל .אתידבמופב הדוהי 

תא ושריפ םיברש יפכ הרש איהשכ הלוקל אקווד ואלו השיאה לש רובידה לוקל הנווכהש 

תא הללכ אל ןישודיקב תירוקמה היגוסה ,ךשמהב הארנש יפכ ךא .השעמל הכלה הרמימה 

יפ לע ,םיילבב םינסרג ידיב רופיסל הפסוותנ וז הרמימו השיא לוק לע לאומש לש הרמימה 

ותרותל הדוהי בר לש הקיזה תא שיגדהלו הלילעה תא תובעל ידכ ,א"ע דכ תוכרב ילבב 

4:(ןיגולידב)ןישודיק ילבבב רופיסה ןושל הזו .לאומש לש 

.לסופ ומומב :לאומש רמאו :םלועל אחבשב רבדמ וניאו ,לוספ — לסופה לכו :ינתו  יא 

ורמא ,ארשיב יל ובה :והל רמא ,אתידבמופב איחבטמ יבל לער אעדרהנמד ארבג אוהה 

רב הדוהי ןאמ :רמא .ךל ביתינו ,לאקזחי רב הדוהי ברד היעמשל ליקשד דע רטנ :היל 

?יאמק ןמ לקשד ,יל םירקד לאקסיוש 

2א 

.אוה אדבעד הילע זירכא ,ידבע ישניא ירקד ליגר :ורמא .היתמש ,הדוהי ברל היל ורמא ולזא  3א 

[...] .אנמזהד אקתיפ יתייא ,ןמחנ ברד הימקל אנידל הינמזא אוהה לזא  4א 

רמא ידיא רב אנוה בר רמאד אהל רמ הל רבס אל ,היל רמא ,הקעמ דיבעקד היחכשא אתא 

:ל"א ?השלש ינפב הכאלמ תיישעב רוסא — רובצה לע סנרפ םדא הנמתנש ןויכ :לאומש 

הציחמ וא ,אתיירואב ביתכד הקעמ אינס ימ :ל"א ,אנדיבע אקד אוה אתירדנוגד אתרופ 

!ןנבר רומאד 

 [...]

ב 

הנטק .השאב םישמתשמ ןיא :לאומש רמא יכה ,היל רמא ,ןניקשת גנוד יתית :היל רמא 

.הנטק ןיב הלודג ןיב ,ללכ השאב םישמתשמ ןיא :לאומש רמא שוריפב !איה 

יג 

.[םסרופ םרט] "א"ע דכ תוכרב ילבבב הוורעה תייגוס לש התוחתפתהו העמשמ ,האצומל" :ירמאמ ואר 3 
.הנליו סופד יפ לע 4 
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123 ?ב"ע-א"ע ע ןישודיק ילבבב רכזומ השיא לוק רוסיא םאה :"אתליל אמלש" 

!חילש י"ע רשפא .הורע השאב לוק :לאומש רמא יכה ,ל''א ,אתליל אמלש רמ היל רדשנ 

רמא יכה ,היל רמא !הלעב ידי לע .השא םולשב ץלאוש ןיא :לאומש רמא יכה ,ל"א 

.ללכ השא םולשב ןילאוש ןיא :לאומש 

.חאה םע ראשכ ךדושינ אלד ,הירגת היל ירש :והתיבד היל החלש 

רמאו ...לוספ — לסופה לכו 5:ינתו" :הילע לאומש ירבדו אתיירב לע בסומ רופיסה 

געלו אתידבמופל אעדרהנמ עיגה םדא .יודינ רואיתב חתפנ אוהו ,"לסופ ומומב לאומש 

בר 6"!?יל םירקד לאקסיוש רב הדוהי ןאמ" :ורמואב לאקזחי רב הדוהי בר לש ומשל 
םג הדוהי בר "םידבע" םירחא הנכמ אוהש עמוש אוהש רחאלו ותוא הדנמ דימ הדוהי 

הדוהי בר תא ןמזל ידכ אעדרהנב ןמחנ ברל הנופ םדאה .דבע ומצעב אוהש וילע זירכמ 

תיינב לש המוציעב ןמחנ בר תא תוארל עתפומ אוה ,אעדרהנל עיגמ הדוהי ברשכ .םש ןידל 

עיצמ ןמחנ בר ,ןכמ רחאל 7.הדוהי ברל ןמחנ בר ןיב תעשעשמ החיש ראתמ רפסמה .רדג 

ירהש ,רוסא הז תורישש הנעטב ברסמ הדוהי בר .הייתש םהל גוזמת גנודש הדוהי ברל 

בר ךא ,איה הנטק גנודש הנעטב ןנוגתמ ןמחנ בר 8."השאב ןישמתשמ ןיא" :לאומש רמא 

ןמחנ בר זא ."הנטק ןיב הלודג ןיב" תפסותה םע לאומש ירבד תא טטצמו רזוח הדוהי 
תעצהל הדוהי בר ברסמ םעפה םג 9.אתלי ותשאל םולש תשירד חולשל הדוהי ברל עיצמ 

.ןאכ חסונ ידע בורב אוהש יפכ ,"אינתו" איה תירוקמה הסרגהש הארנ 

ןיינעב ,א"ע וצ םיחספב ייבא ירבדמ םילימ קחשמ השוע רפסמה ."לאקזחש" אלו "לאקסיוש" :קודו 

הניא "יקסיוש" הלימה לש היגולומיטאה י "דובע יקסיוש אלד ןל אמיל ןאמו" :םירצמ חספ לושיב 

ןב הדוהי בר תא הניכ הרונמהש הארנ תאז רואל .היילצל איה הנווכה י"שר שרפמש יפכ ךא ,הרורב 

.םייחבטמ תיבב חוכיוול םיאתמה יוניכ ,"ילצה" ןב הדוהי — לאקזחי 

Yaakov :ואר .ךיראהל םוקמ ןיא ןאכ ונלש ןוידה תרגסמבו תושקומ םילימב רישע רופיסה 
 Elman, "Middle Persian Culture and Babylonian Sages: Accommodation and Resistance in

 the Shaping of Rabbinic Legal Tradition", The Cambridge Companion to the Talmud and

 Rabbinic Literature, Charlotte Fonrobert and Martin Jaffee (eds.), Cambridge University
 173-175 ..Press, Cambridge, 2007, pp

ותיבל עיגהש אבא רב ןנח בר לע רופיסב ב"ע אפ ןישודיק ילבבב םג תאבומ לאומש לש וז הרמימ 

ותבש ול רמא אדסח בר רשאכו ,ויכרב לע ותדכנ תא בישוה אבא רב ןנח בר .אדסח בר ,ונתח לש 

שדקל םדאל רוסא" :(רזעלא יבר אמיתיאו) בר לש הרמיממ וילע השקה אבא רב ןנח בר ,תשדוקמ 

ברש ,המוד המשאהב ול הנע אדסח בר ."הצור ינא ינלפב רמאתו לידגתש דע הנטק איהשכ ותב תא 

אוהה רשקהב ."השאב ןישמתשמ ןיא" רמאש ,לאומש ,ארומא ירבד לע אוה ףא רבע אבא רב ןנח 
לש וז הרמימ באש ונלש רופיסה לש רפסמה םאה .םוכה תגיזמ אל ,שממ יזיפ עגמ ונה שומישה 

"שומיש" ןושלה ןישודיקב רופיסב ןאכ אקוודש ןועטל ןתינ ,דחא דצמ ?אוהה רופיסה ןמ לאומש 

הריצי אוה ונלש רופיסה לכ ,אסיג ךדיאמ ."םימכח ידימלת שומיש"ל המוד איה ירהש ,רתוי המיאתמ 

הז אלו הז אל אמשו .ורופיס תא תונבל ידכ םירחא תורוקמב שמתשמש רחואמ ילבב רפסמ לש 

.דבא "השאב ןישמתשמ ןיא" לאומש ירבד לש ירוקמה רשקההו ,ירוקמ 

Mine and Yours are Hers: Retrieving Women's) אתליו ןמחנ בר ןיבש סחיל ןויד השידקה ןליא לט 

 121-129 .History from Rabbinic Literature, Brill, Leiden, New York, Köln, 1997, pp). איה

תיאמצע השיא התייה אתליו ,(126 ימע) ןמחנ בר לש ותשא התייה גנודש ,י"שרל דוגינב ,הרובס 

רופיסה חסונ תא הפידעה ןליא .(129 ימע)ןמחנ בר לש הדידי וא תוחא תויהל התייה הלוכיש הבושח 

אתלי תא תוארל הפדעהה ןמ עפשוה םיסופדה חסונש תנעוט איהש םושמ 95 ןכנימ די בתכבש 
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תימע ןרהא 124 

בר ."הררע השאב לוק" איה תטטוצמה הרמימה םיסופדבו ,לאומש ירבד ךמס לע ןמחנ בר 

הלוק תא עמשי אל הדוהי ברו חילש ידי לע היהת םולשה תשירדש הנעטב ןנוגתמ ןמחנ 

."השא םולשב ןילאוש ןיא" :לאומש לש תרחא הרמימב ול בישמ הדוהי בר .ללכ אתלי לש 

ירבד לש רתוי אלמ טוטיצב בוש ביגמ הדוהי בר "!?הלעב ידי לע" :בוש ןנוגתמ ןמחנ בר 
."ללכ" הלימה תפסותב לאומש 

תשירד חולשל הדוהי ברל עיצה ןמחנ בר .השקומ היגוסב ולא לאומש ירבד בוליש 

,ןכ םא ,עודמ .הלוק תעימש ידיל איבתש ךרדב תורישי התא רבדל אל ,אתליל םולש 

רשקהב תנבומ הניא ,"חילש ידי לע רשפיא" ,ןמחנ בר תבושת ףא ?ךכל הדוהי בר דגנתמ 

תובכרומה לע עיבצה אל רקוח ףא ?השיאה לוק תא עומשל חילשל ריתהל ןתינ עודמ .הז 

יתש הלגמ חסונה ידע לכב ןויע ךא 10,ןאכ לאומש ירבדמ האבומה לש תילאוטסקטה 

:תוילבב ןהיתשש רבתסמ ןלהל הארנש יפכו ,תואסרג 

,4תותליאש  13דרופסקוא  ,2היצנו סופד  ןקיטו י"כ  ,,הכירכ עטק  95 ןכנימ י"כ 

רמ הל רבס 

קיביד יתית 

.ןניקשת 

ל"א 
גנוד יתית 

.ןייקשת 

:היל רמא 

גנוד יתית 

.ןייקשת 

יתיית :ל"א 

םש] גנוד 

.'יקשתו [7מנ 

יתות ל"א 

ןניקשתו גנוד 

יתית :ל"א 

ןניקשתו גנוד 

עובקל רשפא יאש תקדוצ ןליא תירוטסיה הניחבמש ףא ,יתעדל .(125 ימע) ןמחנ בר לש ותשאכ 

בר לש ותשאב רבודמ ןישודיק ילבבב רופיסה תא הנבש רפסמה תעדל — אתלי התייה ימ תואדווב 

,דומלתב םידחפמה תורוקממ רופיסה תא ביכרה ןישודיק ילבבב רפסמה ,ןלהל הארנש יפכ .ןמחנ 
תוכרב ילבבב עיפומה אלועו ןמחנ בר ,אתלי לע רופיסה קפס אלל איה רופיסל תיזכרמ הארשה לבא 

רמ הל רבס אל ןמחנ בר היל 'א" :אתליל הכרב לש סוכ חולשל אלועל עיצמ ןמחנ בר םש .ב"ע אנ 

ןכנימ די בתכ יפ לע ןישודיקב ץנגסה תא ריכזמ הז ןושל .(הצנריפ י"כ יפ לע)"אתליל אסכ רדשנ 

ובוריס לע ןמחנ בר ההות םירופיסה ינשב ,ולא תואסרג יפל ."התליל ימלש רמ היל רדשיל אל" :95 

תא חלש רבכ אלוע םש ,תוכרבב קר םיאתמ הז ןונגס לבא ,אתליל הווחמ תושעל רחא ארומא לש 

ברסי הדוהי ברש היצקידניא םוש ןמחנ ברל ןיא ןיידע םש ,ןישודיקב אלו ,אתליל אלו םירחאל סוכה 
.אתלי לש המולשב שורדל 

"Kol 'isha",ורמאמב "הורע השאב לוק" לש הכלהה תודלות תא טורטורפב ראית ןמרב לואש ברה 

 Rabbi Joseph H. Lookstein Memorial Volume, Leo Landman (ed.), New York, 1980, pp.

The primary Talmudic :אנשיל יאהב םיידומלתה תורוקמב ןוידב ורמאמ תא חתופ ןמרב .45-66 
 source ascribing sexual quality to the female voice is a statement ascribed to the Amora

 Samuel and cited twice in the corpus of the Talmud (45 ימע). ןמרב וירבד ךשמהמ הלועש יפכ

לאומש ירבד לש רוכזאה ןמ םלעתמ אוה .א"ע ע ןישודיק ילבבו א"ע דכ תוכרב ילבבל ןווכתמ 

ילבמ ,הנליו סופד לע ססבתהב ןישודיק ילבבב יוטיבב שומישה תא סנ לע הלעמו ,הלח ימלשוריב 

.חסונה תרוקיבב ללכ קוסעל 

 .Bologna, Archivio di Stato Fr. Ebr. 210

.םילק םייונישב ,אטשוקו דרפס םימודקה םיסופדה ללוכ ,םיסופדה ראשב ןכו 

 .Opp. 248 (367)
,םילשורי ,ג ךרכ ,יקסרימ ןמלק לאומש 'דהמ ,ןואג יאחא ברד תותליאש)גמ ,אראו תשרפ ,תותליאש 

.(הל-גל ימע ,ד"כשת 
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:היל רמא  :ל"א  :היל רמא  :ל"א  :ל"א  :ל"א 
רמא יכה  'א יכה  רמא יכה  ימא יכה  ימא יכה  'א יכה 

ןיא לאומש  ןיא לאומש  ןיא 'ומש  ןיא לאומש  ןיא 'אומש  ןיא לאומש 

ןישמתשמ  ןישמתשמ  םישמתשמ  ןישמתשמ  ןישמתשמ  ץשמתשמ 
.השאב  השאב  .השאב  .השאב  'שאב  .'שאב 

:ל"א  :היל ימא 

[איה] הנטק  איה הנטק  .איה הנטק  הנטק  .איה הנטק  .איה ינטק 
ילימ ינה] 

אה הלודנ 

[איה הנטק 
:ל"א  :ל"א  :היל ימא  :ל"א 

רמא שוריפב  'א שוריפב  רמא שוריפב  ימא שוריפב  ימא שוריפב  'א 'וריפב 

לאומש  ןיא לאומש  ץא לאומש  'ומש  'אומש  'ומש 

ץשמתשמ  םישמתשמ 

ללכ השאב  ללכ השאב 

ןיב הלודג ןיב  ןיב הלודג ץב  הלודג ןיב  ןיב הלודג ץב  ןיב הלודג ןיב  ץב 'לודג ןיב 

.הנטק  .הנטק  .הנטק ןיב  .הנטק  .ינטק  .ינטק 

:ל"א  :ל"א  :ל"א 

הל רדשל  הל רדשנ  רמ היל רדשנ  רמ רדשמ  רמ לאשנ  רדשיל אל 

אמלש רמ  אמלש רמ  אמלש  אמלש  אמלש  ימלש רמ היל 

?אתליל  ? אתליל  י אתליל  (אלת)יל  ?אתליב  יהתליל 

? [אתליל] 

:היל רמא  :ל"א  :היל רמא  ;לייא]  :ל"א  :ל"א 
רמא יכה  ימא יכה  רמא יכה  רמוא אבה 

לוק לאומש  לוק לאומש  לוק לאומש  לוק לאומש 
הורע השאב  .הורע השאב  .התע השאב  .הורע השאב 

חילש ידי לע  י"ע הל רדשנ  לע רשפיא  [הילש ידי לע 
חילש  !חילש ידי 

:היל רמא 

רמא יכה  'ומש ימא יכה  ןיא אינת  'ומש 'א יכה 

ןיא לאומש  ץלאוש ןיא  'ולשב ןילאוש  ןילאוש ץא 

ןילאוש  םולשב  .השא  .'שא 'ולשב 

.השא םולשב  .[ה]שא 
:ל"א  :ל"א 

.הלעב ידי לע  .ילעב ידי לע  ידי לע  הל רדשיל 

.חילש  .חילש י"ע 

:היל רמא  :ל"א  :ימא 

רמא יכה  ימא יכה  :היל רמא  :ל"א  ימא שוריפב  'ומש 'א יכה 

ןיא לאומש  ןיא לאומש  רמא יכה  'ומש ימא יכה  ןיא 'אומש  ץלאוש ןיא 

ץלאוש  ןילאוש  ןיא לאומש  ץלאוש ןיא  םולשב 'לאוש  'שא 'ולשב 

השא םולשב  השא םולשב  ןילאוש  השא םולשב  ללכ השא  .ללכ 

.ללכ  וליפאו ללכ  השא םולשב  .ללכ 

לע וליפאו]  .ח[י]לש י"ע  .ללכ 

[הלעב ידי 
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תימע ןרהא 126 

םידע השולש יפל ,םש ,אתלי השעמב ןכ אל .םייתועמשמ חסונ יפוליח ןיא גנוד השעמב 

ירבדמ קלח טטצמ הדוהי בר (111 ןקיטו די בתכו הכירכה עטק ,95 ןכנימ די בתכ) 

יקלחה טוטיצה15."ללכ השא םולשב ןילאוש ןיא" א"ע זפ אעיצמ אבב ילבבמ לאומש 

ןמחנ בר רשאכ ירהש ,יתמגמ אוה "ללכ" הלימה ילב "השא םולשב ןילאוש ןיא" ןישודיקב 

אעיצמ אבבמ הרמימה תא טטצמו רזוח הדוהי בר ,חילש ידי לע איה הריסמהש רמואו רזוח 

לש הרמימל תוסחייתה ללכ ןיא ולא םידעב ."ללכ השא םולשב ןילאוש ןיא" :התומלשב 

הנבמל אתלי השעמ הנבמ ןיב ןוימד שיו ,"הורע השאב לוק" א"ע דכ תוכרב ילבבמ לאומש 

,יקלח טוטיצ "השאב ןישמתשמ ןיא" לאומש ירבד תא הדוהי בר טטיצ םש םג :גנוד השעמ 

די בתכ יפל ךא ."הנטק ןיבו הלודג ןיב" :םילשהו רזח ןמחנ בר לש תוננוגתה תובקעבו 

רחאו יקלח ןפואב הרמימה תא טטצל םוקמב ,תותליאשב אבומה רופיסה חסונו דרופסקוא 

תא טטצמ אוה הליחת .לאומש לש תודרפנ תורמימ יתש טטצמ הדוהי בר ,המילשהל ךכ 

לע איה הריסמהש רמוא ןמחנ בר רשאכו ,תוכרב ילבבמ "התע השאב לוק" לאומש ירבד 

16."השא םולשב ןילאוש ןיא" :לאומש לש תרחא הרמימ טטצמ הדוהי בר ,חילש ידי 

בתכ חסונל הז חסונ ןיב הוושנ םא .אתלי השעמב םייאלכ חסונ רמתשנ םיסופדב 

אוה םינפה חסונ 111 ןקיטו די בתכב .חסונה תודלות לע דומעל לכונ 111 ןקיטו די 

הבלושש תותליאשה תסרג יפ לע הגוה חסונה ךא ,הכירכה עטקו ןכנימ די בתכ חסונכ 

יפבש לאומש ירבד לש ןושארה טוטיצה ינפל היגמה ףיסוה ךכ .ירוקמה חסונה ךותב 

לוק" ,תוכרב ילבבמ לאומש לש הרמימה תא ,"השא םולשב ןילאוש ןיא" ,הדוהי בר 
יפב םיאבומה לאומש לש תורמימ שולש םע היגמה תא הריאשה תפסותה ."התע השאב 

השא םולשב ןילאוש ןיאו"ו "השא םולשב ןילאוש ןיא" ,"התע השאב לוק" :הדוהי בר 

ןיבש "חילש ידי לע" תירוקמה ןמחנ בר תבוגת דבלמ ,ףיסוהל ותוא בייחש המ ,"ללכ 

:תישילשל היינשה הרמימה ןיב ןמחנ בר לש תפסונ הבוגת ,היינשל הנושארה הרמימה 
."הלעב ידי לע" 

עטק ,ןכנימ די בתכב רמתשנש חסונהש קפס הריאשמ הניא חסונה יפנע ןיב האוושהה 

.רופיסה לש תירוקמה הסרגה תא ףקשמ 111 ןקיטו די בתכ לש םינפה חסונו הכירכה 

:םיילאוטסקט םילוקיש המכ יפ לע תאז חיכוהל ןתינ 

טטצמ הדוהי בר םהינשב :םיקלחה ינש ןיב תקיודמ הלבקה שי ,וז הסרג יפל .א 

תא תלסופה תבחרומ הסרגב םעפו תרצוקמ הסרגב םעפ — םיימעפ לאומש לש הרמימ 

.ןמחנ בר לש תננוגתמה הבוגתה 

הכלהל אתליל םולש תשירד חולשל ןמחנ בר לש העצהה ןיב רשקה ,וז הסרג יפל .ב 

תסרג יפל .םולש תלאשב רבודמ ןהיתשב ירהש ,ןבומ לאומש לש םשב תטטוצמה 

,ירהש ,ןמחנ בר לש העצהה ןיבל "הורע השאב לוק" הרמימה ןיב רשק ןיא תותליאשה 

.הדוהי בר םע רבדל אתלי תא איבהל עיצה אל ןמחנ בר ,רומאכ 

ךכב ירהש ,תינויגה איה "חילש י"ע הל רדשיל" ןמחנ בר לש העצהה וז הסרג יפל .ג 

בתכ ,117-ו 115 ןקיטו די יבתכ ,95 ןכנימ די בתכ ,גרובמה די בתכ ,א''ע זפ אעיצמ אבבב םיסרוג ךכ 

ךא ,"ללכ" הלימה תא סרוג וניא אעיצמ אבבב הצנריפ די בתכ ,תאז תמועל .םיסופדהו לאירוקסא די 
.תועטב רבודמש הארנ 

שי ."השא םולשב ןילאוש ןיא" יוטיבב קפתסהל היה ןתינו ,"ללכ" הלימב ךרוצ היה אל וז הסרגל 

.ךומסב ןלהל ואר .תינשמ וז הסרגש תפסונ היצקידניא ןאכ 
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,תותליאשה חסונ .םולש תשירדב תיתכלה היעב ןיאש הדוהי ברל ריבסהל הסנמ אוה 

םידמל וניצמנ '7?השיא לוק עומשל חילשל רתומ יכו :וניארש יפכ ,הומת ,תאז תמועל 

."הורע השאב לוק" לאומש ירבדל ללכ סחייתה אל ןישודיק ילבבב רופיסה רוקמבש 

18.ב"ע-א"ע ע ןישודיקל םינושארה ישוריפב וז הסרגל תודע ןיאו טעמכ וז הביסמ 

ירה ,תינשמ איה ןישודיקב הדוהי בר ידי לע לאומש ירבד ואבוה היפלש הסרגה םא 

חנ)ג ,ב הלח ימלשוריו א"ע דכ תוכרב ילבבב תוליבקמב אלא הניא הרמימה אצומש 

"התע השאב לוק" לאומש לש הרמימה תא איבמ וניא ף"ירה ,ןכ יפ לע ףאו .(ג"ע 
היחרז בר דיעהש יפכ ,תוכרבב ויתוכלהב הוורע ןיינעב םש תורחאה תורמימה תא ןכו 

אנמיקוא התע השאב חפט '9אפפ 'ר רמאד אה" :רתא לע ןטקה רואמה ושוריפב יולה 

ןהב לכתסהל רוסאו התע לכה השאב רעשו השאב לוקו השאב קושו ש"קלו ותשאב 

רבודמש ןיבהש םושמ תורמימה תא טימשה ף"ירהש הארנ ."הז לב טימשה ל"ז ף"תהו 

רואמה לעב ,תאז תמועל 20.יתכלה ףקות ילעב םירבדב אלו ,אמלעב תוירוטר תורימאב 

.דבלב עמש תאירק תעשב תופקתה תוכלה וללה תורמימב האור 

תא איבמ ף"ירה ןיא ,וכרדכ .רתוי םיבכרומ םירבדה ןישודיקב ף"ירה תוכלהב ךא 

תויתכלהה תורמימה תא רתא לע איבמ אוה ךא ,םש ןמחנ ברו הדוהי בר לע רופיסה 

:ף"ירה ןושל וזו .רופיסה תרגסמב לאומש םשב הדוהי בר ידי לע תואבומה 

,השלש ינפב הכאלמ תושעל רוסא רובצה לע סנרפ םדא הנמתנש קיכ לאומש רמא 

ןילאוש ןיא לאומש רמאו ,הנטק ןיב הלודג ןיב השאב ןישמתשמ ןיא לאומש רמאו 
ומומב לאומש ימאו לוספ לסופה לכ אינת .חילש ידי לע 'יפאו ללכ השא םולשב 

21.לסופ 

:ף"ירה ירבדב "תוטמשה"ה לע ןמרב לואש המת השיא לוק לע ורמאמב 

,תישקומה הסרגה איה תותליאשה תסרג :ךפהה קוידב עיצהלו ליעלד תונעטה תא תחקל ןתינ הרואכל 

ןדיד הרקמב ךא .תירוקמה הסרגכ התוא ףידעהל ונל שי lectio defficilior לש ללכה יפ לע ןכלו 

העצהה תא ןמחנ ברל תסחיימ תאזה הסרגה .א :םיאבה םימעטה ןמ תינשמ הסרג וזש טושפ הארנ 

,תדבועמ הסרגב רבודמה םא .ב .ומצע הדוהי בר אלו אתלי לש הלוק תא עמשי חילשש תינויגה אלה 

רתוי דוע ןיצקהל שקיב תותליאשה תסרגל יארחאה ןסרגה :התווהתה איה דציכ תולקב ןיבהל ןתינ 

:ב"ע דכ תוכרב ילבבמ לאומש לש העודיה הרמימה תא היגוסל ףיסוה אוה ןכל .הדוהי בר תדמע תא 

הדוהי בר תא גיצהל הצור אוה ירהש רפסמה לש המגמל המיאתמ וז הרמימ ."התע השאב לוק" 

.דחא םוקמב לאומש לש תורמימ יתש דבעמה גיצה אתלימד אחוורל .ג .ינוציק רואב 

.התע השאב לוק ה"ד ,י"שר אוה הזה ןיינעב ןפוד אצוי 

."קחצי יבר" םיסרוג תוכרב ילבבב חסונה ידע ראש 

לש התוחתפתהו העמשמ ,האצומל" :ירמאמ ואר ,תוכרב ילבבב תורמימה תא ונא םג ונשריפ ךכ 
,[םסרופ םרט] "א"ע דכ תוכרב ילבבב הוורעה תייגוס 

ימע ,ט"כשת ,םילשורי ,ב ךרכ ,ש"קז ןסינ ברה ךרוע ,קוק ברה דסומ 'דהמ)ט"סר אטשוק סופד יפ לע 

ילארשיה דומלתה ןוכמ ,סיל םהרבא 'דהמ)ינארטד היעשי 'ר יקספב אצמנ טעמכ חוסינ ותוא .(הנק 

,עמש-את לארשי :ואר .ף"ירה לע ססבתה ד"ירהש חינהל שיו (הצש ימע ,ז"לשת ,םילשורי ,םלשה 

,םילשורי ,ינש קלח ,תוטישו םישיא תורוק ,הקירפא ןופצבו הפוריאב דומלתל תינשרפה תורפסה 
.181 ימע ,ד"סשת 
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יספלא תטישל םאתהב איה ,"הורע השאב לוק" 22,הנושארה הרמימה תטמשה 

ןילאוש ןיא" ,תישילשה הרמימה תקיחמ .השא לוק לע ףרוג רוסיא ןיאש תוכרבב 

אעיצמ אבבב ארמגה תנקסמל םאתהב איה ,הלעב ידי לע וליפא ,"ללכ השא םולשב 
23."ינאש הלעב ידי לע" םולש תלאשש 

,ליעל ןישודיק ילבבב םיחסונה ינשב ונלש ןוידה רואל .ןוקית ןועט ןמרב לש ורואית 

עטק ,95 ןכנימ די בתכ ומכ סרג אוה אלא ,ולא לאומש ירבד טימשה אל ף"ירהש רורב 

לוק" לאומש ירבד תא םיסרוג םניאש ,111 ןקיטו די בתכ לש םינפה חסונו הכירכה 

ןישודיק ילבבל םיפסונ םינושאר לש םהישוריפ תקידב .הזה רופיסב ללכ "התע השאב 
24.וז היגוסב םהינוידב "התע השאב לוק" וריכזה אל םלוככ םבורש הארמ 

ןילאוש ןיא" ,"הורע השאב לוק" :לאומש לש תורמימ שולש הנומ ןמרב ןישודיקב היגוסה רואיתב 

."ללכ השא םולשב ץלאוש ןיא"ו ,"השא םולשב 

:רוקמב 
 The omission of the first statement, that "a woman's voice is a sexual incitement," is in

 accord with Alfasi's position in Berakhot that there is no general prohibition of Kol 'Isha.

 The elimination of the third dictum, that "one must not inquire after a woman's welfare at
 all," even via her husband, is in accord with the conclusion of the Gemara in Baba Mezia that

 .when inquiry is made "through her husband it is permitted" (p. 50)

ולאו .ם"במרל רשקב םג ההומת הנקסמ קיסהל ןמרב תא הליבומ ןישודיקב ף"ירה ירבדב וז הנבה 
:וירבד 

 The Rambam, like Alfasi, omits entirely the law of Samuel from his treatment of things that

 would bar the recitation of Shema [...] In dealing, however, with the statements ascribed to

 Samuel in the sugya in Kiddushin, only the Rambam preserved intact the holding of the Rif.

 Using the same language as the Rif, he records as law only the second of the three dicta of

 Samuel, namely, "one may not inquire at all after a woman's welfare, even via a messenger"
 .(p. 54)

השאב שמתשהל רוסא" :בתוכ ם"במרה םש ,ה ,אכ האיב ירוסיא תוכלה ,הרות הנשמל הנפמ ןמרב 

ידי לע וליפאו ללכ השא םולשב ןילאוש ןיאו ...תררחושמ ןיב החפש ןיב הנטק ןיב הלודג ןיב ללכ 

רשקב העוט ןמרב ךא ."הורעה לוק" וא "השא לוק" ריכזמ ם"במרה ןיא הז רשקהב תמאבו ."חילש 

.ןישודיק ילבבב לאומש לש הרמימה תא םרג אל ף"ירה ,וניארהש יפכ .ף"ירל ם"במרה ןיב רצוי אוהש 

םג אלא ,ןאכ "ף"ירה תטיש לע רמוש" ם"במרה ןיאש אצמנ .ף"ירה ומכ סרג ם"במרהש הארנו 
תא סרג ם"במרהש רורב ,דועו תאז !היגוסה לש תירוקמה הרוצה לע "םירמוש" ם"במרה םגו ף"ירה 

האיב ירוסיא תוכלהב קרפ ותואב ותקיספל ותוא ליבוהש המ הזו ,תוכרב ילבבב לאומש לש הרמימה 

לכתסנש ימכ תונהיל ןווכתנו השא לש הנטק עבצאב וליפא לכתסמהו" :בתוכ ם"במרה םש .ב הכלהב 

הכלהה תא ם"במרה דימצהש הזמ ."רוסא הרעש תוארל וא הורעה לוק עומשל וליפאו .ףרותה םוקמב 

ןהש ,רעישו לוק ןיינעב תוכלהל ,תוכרב ילבבב אתיירבה ירבד ,"הנטק עבצאב וליפא לכתסמהו" 

תא ליבגמ ם"במרה ךא .תוכרבב היגוסה לע ססבתה ם"במרהש רורב ,היגוס התואב תואבומה תורמימ 

םש היגוסה תא ןיבה ם"במרהש הארנ ."תונהיל ןווכתנו" יאנת תפסוה תועצמאב אתיירבבש הכלהה 

ם"במרה .עמש תאירקו ותשאל רושקכ "המע השאב חפט" לש ןיינעה תא קר וארש םינושארה ומכ 

השיא לוקל סחייתה םג ם"במרהש ןייצל שי .תויללכ תורהזא ןה לוקו רעיש ,קוש לע תורמימהש ןיבה 

ל"ז םרמואל ,ישימח רוסיא םש שי ,השא תרמזמה םאו" :ובתוכב ,רמז לע ולש תמסרופמה הבושתב 

תאצוה ,ב ךרכ ,ואלב עשוהי 'דהמ ,דכר הבושת) "תרמזמ איה םא ןכש לכמו ,'המע השאב לוק' 

לש רובידה לוק וליפאש ןיבה ם"במרהש הארנ הז חוסינמ .(400 ימע ,ו"משת ,םילשורי ,סמ ןבואר 

אל םהש הארנ ךא ,ןישודיקב לאומש ירבדמ ומלעתה תופסותה ילעבש ןעוט םג ןמרב .רוסא השיא 

היגוסב ולש ןוידה תרגסמב "המע השאב לוק" לאומש ירבד תא ריכזה אל יריאמה םג .םתוא וסרג 
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.לעבה ידי לע םולש תלאשל רשקב ותנעט איה ןמרב ירבדב ןוקיתל הקוקזה הדוקנ דוע 

!הלעב ידי לע" :ןושלב סופדב עיפומה ,היגוסה ףוס תא םג טימשה ף"ירהש ןעוט ןמרב 

הטמשה ,ןמרב לש ותנעטל ."ללכ השא םולשב ןילאוש ןיא לאומש רמא יכה :היל רמא 

אבב ילבבב רמאנה םע ןישודיקב היגוסה תנקסמ תא בשייל ף"ירה לש ונוצרמ תעבונ וז 

ולא ןמרב ירבד ."הלעב ידי לע" השיאה םולשב לואשל רתומ ויפל ,א"ע זפ אעיצמ 

יפל ךא 25.ןישודיק לע אעיצמ אבבמ םה ףא ושקהש רתא לע תופסותה ירבד לע םיססובמ 

םידמל וניצמנ ."הלעב"ל רכז ןישודיקב היגוסב ןיא הכירכה עטקו ןכנימ די בתכ לש חסונה 

אלו ,הימיעדו ןכנימ די בתכ תסרגכ התייהש ,ארמגב ותסרגמ תעבונ ןאכ ף"ירה תקיספש 

.ןישודיקב היגוסה ינפ לע אעיצמ אבב ילבבב ארמגה ץוריתל הפדעה ךותמ 

תקיספ יבגל תדחוימ תובישח ןישודיק ילבבב "הורע השאב לוק" הרמימה רדעיהל 

לוקל קר אל שושחל ךירצ היגוסב ולא לאומש ירבד תא סרוגש ימ ירהש ,אשונב הכלהה 

השיג .תע לכב אלא עמש תאירק תעשב קר אלו ,הרוביד לוקל םג אלא השיא לש הריש 
דחא ,תוכרב ילבבב א"בשרה ישודיחב םיאבומה ד"בארה ירבדב יוטיב ידיל האב וז 

ילבבב "הורע השאב לוק" הרמימה לש המויקל םינושארה ירבדב םידדובה םידועיתה 

ןתינש ,עמש תאירקו ותשא ןיב ןיחבמ ד"בארה ,א"בשרה ישודיחב האבומה יפל .ןישודיק 

:תורחא םישנ ןיבל ,ןהב לקהל 

הנטק עבצאב 'יפאו םוקמ םושב לכתסהל רוסא תרחא השאבו ...ל"ז ד"בארה שריפ 

אמלש רמ רדשיל ןישודקב ןנירמאדכ הרובד לוק 'יפא עומשל רוסאו ,הרעשבו 

לוק אקודד הארנ והימ אלאו .התע השאב לוק לאומש רמא יכה היל רמא אתליל 

26.תעדה בורק אכיאד םתה יכ םולש תבשהב וא םולש תלאש לש 

שיש הארמ ןישודיק ילבבב ןוידה תרגסמב לאומש תרמימ לש הבוליש ד"בארה תעדל 

ריבסמ אוה ךא .םולש תלאשב רבודמ ירהש ,השיאה לש רובידה לוקמ םג שושחל 

המ ,"תעדה בוריק" שי םולש תלאשבש םושמ הרוביד לוק רסאנ דבלב הז רשקהבש 

ונאצמ אל םינושארה ראש לצא ,רומאכ ךא .םישנ םע תרחא החיש לכב םייק וניאש 

.ןישודיק ילבבב ןוידה תרגסמב "השא לוק"ל תוסחייתה 

תוכרב ילבבב השיא לוק אשונב םהינוידב םינושארה ודקמתה קדצבש םידמל וניצמנ 

,תוכרבב םריכזמ אוהשכו ,(333-332 ימע ,ג"כשת ,םילשורי ,רפוס םהרבא 'דהמ ואר) ןישודיקב 

.26 הרעה ןלהל ואר .ד"בארה ירבד לש םוכיסב רבודמ 

וארו .הלעב ידי לע ה"ד ,א"ע זפ אעיצמ אבבבו ,ןילאוש ןיא ה"ד ,ב"ע ע ןישודיקב םינטק םייונישב 

.(דצקת ימע ,ו''סשת ,םילשורי ,רגצמ דוד 'דהמ)ןישודיק ילבבל ש"ארה תופסות םג 

ד"בארה שוריפמ טטצמ תיאמה םגש הארנ .בנק-אנק ימע ,ז"סשת ,םילשורי ,דנורב 'י 'דהמ יפ לע 

לכב רוסא עומשל וא תוארל ןרכמ אוהש לכ הנטק עבצאב 'יפא תרחא השאבו" :תוכרבל ושוריפב 

רמאש ןמחנ ברב 'א 'ע ןישודק ורמאש ומכו רמז לש וניאש לוק 'יפא הלוק עומשלו הב לכתסהל העש 

רשפא םוקמ למו הורע השאב לוק רמ הל רבס אל היל רמאו אתליל אמלש רמ רדשיל הדוהי ברל 

.(85-84 ימע ,ה"כשת ,םילשורי ,ןמקיד לאומש 'דהמ)"אוה רמז ןיעכ ותבשהו םולש תלאשש רמול 

,ד"בארה ירבדמ אוה 'וכו "רמול רשפא מ"מו" ןורחאה טפשמהש הארנ תיאמה לש דוביעה ןמ 

םולש תבשהב וא םולש תלאש לש לוק אקוד הארנ והימ אלאו" :ךכ א"בשרה ישודיחב םיטטוצמה 

לוקל םיסחייתמ תוכרבב לאומש ירבדש ינשרפה וקה יפל ךלה תיאמה ."תעדה בורק אכיאד םתה יכ 

.הריש לוקכ הניד םולש תלאשש שריפ ןכלו ,השיאה לש הריש 
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,לאומש ירבדל ילבבב ירוקמה םוקימה אוה תוכרב ילבבש םושמ ,ןישודיק ילבבב אלו 

ילבבל רשאב .םש תינשמ הסרג וזו ,חסונה ידעמ קלחב קר ןישודיקב תאבומ הרמימהו 

לאומש ירבד תא שרפמ אוה רשאכ חוורה ינשרפה וקה תא ןייפאמ לאננח ונבר ,תוכרב 

הורע השאב רעש ןכו ,הורע השאב קוש ןנירמאד אה" :עמש תאירקל קרו ךא םירושקכ 

עובקל השק לאננח ונבר ירבדמ ."םדגנכ ש"ק תורקל רוסא ינה לכ ,הורע השאב לוק ןכו 

תינשרפה תרוסמב םדקומ בלשב רבכ ךא ,השיא לש הריש לוקב וא רוביד לוקב רבודמ םא 

ף"ירה לע הנוי וניבר שוריפב ךכ .רמזל םיסחייתמ לאומש ירבדש וספת תוכרב ילבב לש 

:לאומש ירבדו היגוסל רשקב ןואג יאה בר תעד תאבומ תוכרבל 

הבש הסוכמ םוקמב חפט הלגמש השא לכל ןידה אוהד ל"ז ןואג יאה וניבר בתכו 

לוקד תנגנמש העשב תורקל ול ןיא ןכו הורע השאב חפטד הדגנכ אורקל רוסאש 

תרבדמש העשב וא תוסכל ךרד ןיאש םוקמ דגנכ וא הינפ דגנכ לבא הורע השאב 

וניאש ןינעב ותלפתל ובלב ןיוכל לוכי אוה םא תנגנמש העשב 'יפאו ,רתומ הכרדכ 

הלוגמשכ ןכו ותאירק קיספהל ול ןיאו רתומ הילא ובל םישמ וניאו התוא עמוש 
.רתומ אמלעב הייארב לבא הב לכתסמשכ אלא רוסא וניא חפט 

רשאכ וליאו עמש תאירק תעשב "תנגנמ"ש השיא עומשל םדאל רוסא ןואג יאה בר תעדל 

לאומש איבמש קוספה אוה יאה בר לש קוידל רוקמהש הארנ .רתומ "הכרדכ תרבדמ" איה 

27.הקיזומל זמר ,"הואנ ךיאךמו ברע זןל1ק יכ" :די ,ב םירישה ריש ,ילבבה יפל היארכ 

יבר ירבדב אוצמל ןתינ םירישה רישמ קוספה תובישחלו הז שוריפל ףסונ יוטיב 

:ץממ רזעילא 

ינה לכו .ריש לש לוק 'יפ "ברע ךלוק יכ" ביתכד הורע השאב לוק לאומש רמאו 

השודק רבד וא ש"ק רמול רוסא ךכלה ש"ק ןינעל ל"ז ןואג יאדוהי בר שריפ 

'הל תושעל תעו םיבשוי ונא םיוגה ןיב וניתונועבו השא לש ריש לוק תעימשב 

28.תוימרא םישנ לוק תעימשב דומללמ םירהזנ ונא ןיא ךכלה ךתרות ורפה 

לאומש ירבדל סחייתה ץממ רזעילא יבר ,םינושארה בור ומכש תוארל ןתינ וירבד לולכממ 

לוק"ב רבודמש ושוריפל דימצמ אוהו עמש תאירק לע רבדמ אוה ירהש ,תוכרב ילבבב 

םצמצמ ץממ רזעילא יבר .תוכרב ילבבב אבומה םירישה רישמ קוספה תא "ריש לש 

יאה בר ומכ ,דחא דצמ ."הורע השאב לוק" גשומה לש יתכלהה םושייה תא ביחרמו 

ביחרמ אוה ינש דצמ ךא ,דבלב "ריש לש לוק"ל לאומש תרמימ תא םצמצמ אוה ,וינפל 

.השיא תריש תעימש ידכ ךות 29םירחא השודק ירבד םג רסוא אוהש ךכב 

תרמימל אתכמסאכ אבומה קוספה ,(ג"ע חנ) ג ,ב הלח ימלשוריבש ונאצמ הנהו 
לוקמ היהו" :ט ,ג לאקזחי אלא ,די ,ב םירישה ריש וניא "הורע השאב לוק" לאומש 

ולוקש ינפמ הנק לש בובאב אלא תשחנ לש בובאב הכמ היה אלו" :ג"מ ב''פ ןיכרע הנשמ וושה 

ילקיזומ לוק ונייה ברע לוקש הז רוקממ הארנ ךא ,ישונא לוקל אלו הקיזומל תוסחייתהה ןאכ ."ברע 
.ברע 

.בצש ןמיס ,םיארי רפס 

ותשאל אלא" :תחוורה הסרגה םוקמב :א"ע דכ תוכרב ילבב תייגוסב 95 ןכנימ די בתכ תסרג םג וושה 

."הרות ירבדבו ותשאב אלא" :סרוג 95 ןכנימ די בתכ ,"עמש תירקלו 
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אוהו ,הרישל חרכהב רושק וניאש תונז לש לוקל זמרמ הז קוספ ."ץראה ףנחתו התונז 

ידיל איבמ לוקהש שרופמ וב ירהש ,לאומש ירבדל האבוהש תירוקמה אתכמסאה הארנכ 

השיא לש ריש לוק רוסאל לאומש ןווכתה אל רוקמבש קיסהל ןתינ ןאכמ .הוורע וא תונז 

ונימכח לש תורחא תורהזאל וירבד תא ןכ םא תוושהל שי .הרוביד לוק םג אלא ,אקווד 

םניא ,םיאנתה תורהזא ומכ ,לאומש ירבדש הארנ ,רבדה ןכ םאו 30.השיאה םע החיש ינפמ 

.םייללכ רסומ ירבד אלא ,השיאה יפמ תאצויה יהשלכ הרבה עומשל ףרוג רוסיא רדגב 

.ב"ע גנ ןיבוריע ,ילבבו ה"מ א"פ תובא ,הנשמ לשמל ואר 30 
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