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 תודות

 

, עצותיהם הטובות. עבודת מחקר זו היא תוצאה של מסע ארוך לו היו שותפים רבים

' הפרופ, ינחיהתודה הגדולה מכולן שמורה למ. היו לי לאבני דרך םהערותיהם והתעניינות

בסבלנותם ובתבונתם הלכו . אשר היו מורים בכל לבם, שמחה גולדין' אביעד קליינברג והדר

ביקרו ואפשרו לי להוציא את , לימדו, הם עודדו. ורך הדרך והיו לצידי בכל שלב ושלבעימי לא

 .  המיטב

 

' פרופ, עלי יסיף' פרופ, רון ברקאי' לפרופ, אני מודה לחוקרים שסייעו לי בעצתם הטובה

אלישבע באומגרטן ' לדר, רמי כהן מאוניברסיטת תל אביב'ג' מרדכי עקיבא פרידמן ופרופ

אפרים שהם שטיינר מאוניברסיטת ' איציק חן ולדר' תודה גם לפרופ. בר אילן מאוניברסיטת

 . בן גוריון על תמיכתם והתעניינותם

 

לצוות  .על טיפולה המסור ועצותיה הטובותמזכירת בית הספר ליהדות , תודה לשרה ורד

, דיקר ולמוניקה רשישליונה , ש סוראסקי באוניברסיטת תל אביב"ע, הספרייה המרכזית

 .על העזרה ומאור הפניםתודה 

 

עצותיהם הטובות , שיין ואוהד זהבי על התעניינותם –תודה לעמיתיי וחבריי איריס אידלסון 

, קי שחר'תודה לג. לדודי גושן על קריאתו המשותפת בתלמוד והערותיו המועילות. ועזרתם

 –ה ישראלי דפנ, סיגל שושן, רינת אשכנזיתודה מקרב לב לחברותיי . מורה נהדרת וחברה

 . היה המסע הזה קשה אף יותר, תמיכתן ועזרתן, עינת נבו וורד דהן אשר ללא חברותן, כהן

 

תמך וחיזק לאורך כל הדרך אך , תודה מעומק הלב שמורה לאיש יקר מאוד שגילה עניין רב

 . ל"למשה שניצר ז, לא זכה להגיע לרגע הזה

 

ייעץ והיה שותף תומך , וגי שהתענייןליוסי בן ז. ולבסוף תודה מיוחדת שמורה למשפחתי

שנולדו וגדלו לתוך , ולבנותינו תמרי וטלו, לאורך כל הדרך ובכך אפשר את כתיבת המחקר

 . תודה על כך שלימדוני למצוא את שביל הזהב שבין האמהות למחקר, המסע הזה
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 תקציר 

 
 

, של גברים יהודים על נשים בתוך קהילות אשכנז 1יחס לכפיית יחסי מיןמתאר את ההמחקר 

. בנושאהנעשה זהו מחקר ראשון . כפי שעולה מהמקורות ההלכתיים והפרשניים של התקופה

האיר זווית נוספת בהיסטוריה של הנשים ול נסותללהציג את הדיון ההלכתי כמו גם מטרתו 

 . בתקווה שיוכל לחשוף טפח מעולמן, בקהילות היהודיות של צפון צרפת וגרמניה

 

מחקר השם לעצמו מטרה לתאר את היחס באשכנז לכפיית יחסי מין  מתוך הטקסטים 

, ספרי ההלכה, ההלכתיים והפרשניים של התקופה בהם פרשנות המקרא והתלמוד

היה צריך להתמודד עם העדר כמעט מוחלט של דיון , וספרות השאלות והתשובותהמדרשים 

עוד היה עליו להתמודד עם העובדה שהמקורות מציגים . גלוי וישיר בנושא כפיית יחסי מין

. נקודת מבט הלכתית וגברית במהותה, בעיקר את נקודת המבט של חכמי ההלכה בתקופה

אך מתברר שאלו עדיין חלקים רבי , התמונה נקודת המבט הזו מציגה אמנם חלקים של

חלקים נוספים . חשיבות המאפשרים לנו ללמוד על עולמן של הנשים ולהכיר את נקודת מבטן

בתמונה נחשפים מתוך קריאת המחקרים הרבים שנעשו על החברה הנוצרית בקרבה חיו 

נוצריים על במחקר הנוכחי נמצא שהיו נשים שפנו לבתי המשפט ובעלי השררה ה. היהודים

 .  גם כאשר אישה יהודיה נאנסה על ידי יהודי, מנת שיתערבו בעניינים אישיים שבינו לבינה

 

שני התחומים המרכזיים שבוחן המחקר הם כפיית יחסי מין של גברים על נשים וכפיית יחסי 

במסגרת התחום השני נבחנת גם שאלת הכפייה בהקשר של . מין של בעלים על נשותיהם

השאלות המרכזיות שנשאלו . אשר היו מקובלים באשכנז באותה התקופה  2"קטנותנישואי "

? האם הוגדרה כעבירה? דיים של אשכנזיהוכיצד מוגדרת כפיית יחסי מין במקורות ה: היו

האם כפיית יחסי מין של בעל על אישתו נתפסת ? האם אלימות היא חלק מן ההגדרה

שנתפסות בהלכה כנטולות " קטנות"מין עם  האם הוגדרו יחסי? כעבירה במסגרת נישואים

 ? האם ראו בהן קורבן, מה הוא יחסם של החכמים לנשים? ככפייה, יכולת לבטא הסכמה

 

היא המילה העיקרית המשמשת במקורות " אונס"? כיצד אפוא הוגדרה כפיית יחסי מין

חס לכפיית לתיאור כפית יחסי מין באשכנז וזו המילה בה משתמש המחקר הנוכחי כדי להתיי

הוא מושג משתנה ושנוי במחלוקת " אונס"המושג . אלא אם כן צוין במקורות אחרת, יחסי מין

היכן התרחש האקט , בבסיסו עומדות השאלות. 13 –ל  12 –במאות ה , בין חכמי ההלכה

                                            
1

 . כיחסי מין בניגוד לרצונה של האישההוגדרה באשכנז " כפיית יחסי מין" 
2

ויום או לא צימחה שתי שערות ערווה המעידות על הגעה  12הוגדרה בהלכה כמי שלא מלאו לה " קטנה" 
 .נישואי קטנות היו מקובלים באשכנז. לבגרות מינית
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? כיצד הגיבה, האם האשה סרבה לקיום יחסי מין ואם סרבה? בעיר או מחוצה לה, המיני

היו שטענו כי לא , ישנן מחלוקות בין החכמים באשר לתשובות? ה אלימותהאם הופעלה עלי

והיו שטענו , בזמן או אחרי האקט, לפני" צעקה"אם האישה לא , ניתן  להגדיר אקט כאונס

מרבית . או מאבק ועדיין יחשב האקט כאונס" צעקה"שיש אפשרות שאשה לא תגיב ב

יש באפשרותה של האישה להזעיק עזרה החכמים סברו שאונס לא ייתכן בעיר משום שבעיר 

אשה יכולה להאנס אפילו , אחרים חשבו שאין משמעות למיקום האונס. ולמנוע את המעשה

 . בביתה

 

הכירו מרבית מחכמי ההלכה באשכנז , 13 –ועד אמצע המאה ה  12 -מראשית המאה ה

הגישה . הבאפשרות שייתכן אונס ללא אלימות פיזית או אונס שהאשה לא תתנגד לו בצעק

חכמי ההלכה דורשים מדד . בעיקר בגרמניה, 13 –הזו הולכת ונדחית מאמצע המאה ה 

שיאפשר אבחנה ברורה בין יחסים בהסכמה ליחסים , צעקה או עדויות למאבק, אובייקטיבי

לטענתם נשים היו יכולות לנצל מצב שבו אין מדד אובייקטיבי לכפייה על מנת לקיים . בכפייה

 12 –כך או כך בין אם היה זה בתחילת המאה ה . לאחר מכן לטעון שנאנסויחסים בהסכמה ו

כאשר אישה הגיעה להתלונן על אונס בבית הדין סיכוייה , 13 –או בין אם בשלהי המאה ה 

להוכיח שנאנסה היו טובים יותר אם האקט התרחש מחוץ לעיר ובעיקר אם היתה עדות לכך 

מבלי , הסיכוי להוכיח שאונס התרחש בעיר. שנאבקה וצעקה ומוטב היה שצעקה זמן רב

 .  היה קשה יותר, ללא עדים, ששמעו את צעקת האישה

 

, בתולה מאורשה: שיוכה של האשה לגבר השפיע בקביעת מידת חומרתה של העבירה

אונס בתולה מאורשה הוגדר . אשת ישראל או אשת כהן: נשואה, בתולה לא מאורשה

האנס מנע ממנו את , נזק בלתי הפיך לבעל לעתיד כעבירה החמורה ביותר משום שנגרם

העבירה הקלה ביותר היתה אונס נערה בתולה לא . הבלעדיות והעונג לשכב ראשון עם אשתו

על פי המקורות היה מקובל בקהילות אשכנז . מקרים כאלו נפתרו לרוב בנישואים, מאורשה

 . להשיא את האנס והנאנסת

 

היו . של חכמי הלכה כלפי נשים שפנו בטענה שנאנסוהמקורות מצביעים על גישות שונות 

, כמו גם חשדנות כלפי התנהגותן המוסרית, כלפי מניעיהן, שהביעו חשדנות כלפי הנשים

במקרים כאלו ניתן משקל רב לעדים שיכלו להעיד באם הם . שייתכן ותרמה לכך שיאנסו

על התנהגותן המוסרית של כמו גם עדים שיוכלו להעיד , שמעו צעקה או ראו מאבק פיזי ברור

יחד עם זאת היו חכמים שהתייחסו לכל מקרה לגופו ובדקו . הנשים בכלל ולפני האקט ממש

הם היו מודעים לכך . תוך ניסיון להוכיח אותן בכלים אוביקטיביים, את טענותיה של כל אישה

 ומודעים לכך שבחירתה להתלונן ולא, שאשה המתלוננת על אונס מסכנת את שמה הטוב

 .   היא הבחירה הקשה יותר, להסתיר
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, למרות האיסור ההלכתי. הדיון בכפיית יחסי מין של בעל על אשתו הוא דיון מורכב יותר

כפיית יחסי מין של בעל על אשתו הגדרת , על הבעל לכפות יחסי מין על אשתו, הברור

מול " והמילה של"כאשר בבית הדין עומדת בדרך כלל רק , היא הגדרה מורכבת כעבירה

, למרות זאת היו מקרים בהם נשים הצליחו להוכיח כפית יחסי מין של בעליהן". המילה שלה"

 . בעיקר כשהיתה מעורבת בכך גם אלימות פיזית

 

אחת הסיבות לקושי בהגדרת אקט מיני של בעל על אישתו כאקט כפוי נובעת מכך שקיום 

. חויבות הזו אף מוגדרת כמצווהלגבר המ, יחסי אישות הוגדר כחובה הדדית בין בני הזוג

האם סרובה , מכאן שלא היה ברור מה דינה של אישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה

על פי ההלכה סירוב חוזר ונשנה של האישה לקיים יחסי ? לא יתפרש כהפרת מחוייבותיה

במקרה כזה האישה תוכרז , אישות עם בעלה יכול היה להתפרש כהפרת חוזה הנישואים

ההלכה התלמודית היתה מוכנה להכיר . בעלה יכול לגרש אותה ללא כתובתה, "מורדת"

כעילה לגיטימית לסרוב האישה לקיים יחסי אישות עם , במחלות עור או ריחות גוף לא נעימים

בעיקר מאמצע המאה , אבל באשכנז. ואף כפו גט על בעלה" מורדת"בעלה ומכאן לא ראו בה 

בו להכיר בסיבות כאלו כסיבות לגיטימיות לסרוב האישה לקיים מרבית החכמים סר,  13 –ה 

.  ואף סרבו לאשר כפיית גט על הבעל" מורדת"הם הגדירו את האישה , יחסי אישות עם בעלה

 . הסרוב לכפות גט חזר על עצמו גם כשהאשה הוכיחה שהוכתה ונאנסה על ידי הבעל

 

ר בין האפשרות להשאר נשואה אישה שלא הצליחה לשכנע את החכמים היתה צריכה לבחו

תגורש , "מורדת"ולקיים יחסי אישות עם בעלה בניגוד לרצונה לבין האפשרות שתוכרז 

גם במקרים ברורים של כפיית יחסי מין אלימה , כאמור, הדבר נכון. ותאבד את כתובתה

 –באשכנז במהלך המאה ה , ככלל. מקרים שגונו על ידי החכמים, שלוותה בהכאת האישה

, הלכה ורווחה הנטייה של החכמים להתייחס לטענות הנשים כנגד בעליהן בחשדנות, 13

החכמים לא ראו את עצמם . בהנחה שמטרתן האמיתית היא לא פעם כפיית גט על בעליהן

 . את הכפייה בפועליכולה היתה לאפשר , םאבל התעלמות, כמי שמאשרים כפיית יחסי מין

 

באה לידי ביטוי גם , ם ביחסי האישות בנישואיםהמגמה הנוטה להתעלם מרצונן של הנשי

נישואי "באשכנז  נפוצו 13 – 12במאות ה  נראה ש". נישואי קטנות"ביחס החכמים למימוש 

אב יכול , מותרים על פי ההלכה" נישואי קטנות. "11– 8נישואיהן של בנות בגילאי , "קטנות

נישואי "ההיתר ל. כל דברומרגע שנישאה היתה לאשת איש ל, היה להשיא את בתו הקטנה

. ומימושם היה שנויי במחלוקת כבר בתלמוד והמשיך להיות במחלוקת גם באשכנז" קטנות

הם היו מודעים , דעתם של חכמי התקופה לא הייתה תמיד נוחה מהנישואים כמו ממימושם
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יחד עם זאת הם מצאו את ההסברים וההצדקות , לכך שבפועל הם מתעלמים מהסכמת הבת

 .  ת המשך קיומםשאפשרו א

 

עם גבר " קטנה"כל מגע מיני של , ההלכה מתירה לבעל מה שלא התירה לאף גבר אחר

אבל , הקטנה לא נתפסה כמי שיש להסכמתה משמעות משפטית. שאינו בעלה הוגדר כאונס

מקורות התקופה באשכנז מתארים את הקושי הפיזי . בנישואיה לא היתה חשיבות לכך

מאחר . כמו גם את הנזק הפיזי שנגרם להן כתוצאה מכך, "קטנות"במימוש הנישואים עם ה

והתפיסה ההלכתית והחברתית לא רואה בנישואים לא ממומשים נישואים מלאים ומאחר 

בהם בעילת הכלה , הציעו החכמים פתרונות שונים, והיה חשש ליציבותם של אותם נישואים

שבת בהלכה למימוש מלא של בעילה הנח, (יחסי מין אנאליים" )לא כדרכה"ש" קטנה"ה

זוהי רק דוגמא אחת לאופן בו תרמו פסיקותיהם לחיזוק מסגרת הנישואים עם . הנישואים

 ".קטנות"ה

 

בסיכום ניתן לומר כי חכמי ההלכה התנגדו התנגדות עקרונית לכפיית יחסי מין על נשים בכלל 

, צעקה או מאבק יחד עם זאת רצונם של החכמים להוכיח אונס על ידי. ובנישואים בפרט

 והי יםיכול,  "קטנות"שאיפתם להגן על המסגרת המשפחתית גם כאשר מדובר בנישואי 

. אפשר בפועל כפיית יחסי מין עליהןל והי יםיכולמרצונן של הנשים ו לאפשר התעלמות

מקום  מעטבעדשה העיקרית דרכה בחנו חכמי ההלכה את כפיית יחסי המין על הנשים נותר 

עם זאת איפשרה . ים ונדיר אף יותר היה המקום שנתנו לקולן ולרגשותיהןלהסכמתן של הנש

 . לנו אותה עדשה לחשוף טפח מעולמן
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 מבוא

 

דנים ומתייחסים , 13 –ל  12 –בין המאות ה , המקורות ההלכתיים והפרשניים באשכנז

הציג את היחס מטרתו של המחקר הנוכחי ל. להיבטים שונים של כפיית יחסי מין על נשים

לכפיית יחסי מין כפי שזה עולה מהמקורות ההלכתיים והפרשניים ברובם ומכאן יעסוק בעיקר 

נסות ולהאיר מטרתו ליחד עם זאת . יחס חכמי ההלכה לנושא כפיית יחסי מיןדיון ההלכתי ובב

בתקווה , זווית נוספת בהיסטוריה של הנשים בקהילות היהודיות של צפון צרפת וגרמניה

 . כל לחשוף טפח מעולמןשיו

 

היכול , רק בעשורים האחרונים החלו להתייחס לכפיית יחסי מין כאל נושא מחקר היסטורי

מהמחקר בעולם הנוצרי עולה  1.הנשים והמשפחה, להאיר זוויות חדשות במחקר החברה

 –במאות ה , כפיית יחסי מין על נשים הייתה חלק ממציאות החיים בגרמניה ובצפון צרפתש

, לעומת זאת 2,מחקרים רבים נכתבו על כפיית יחסי מין על נשים בחברה הנוצרית .13 – 12

ייתכן והסיבה לכך היא . בחברה היהודית לא זכתה עד כה למחקר היסטורי 3כפיית יחסי מין

העדר עדויות הנשים ממקור ראשון כמו גם הקושי למצוא דיון גלוי וישיר בכפיית יחסי מין 

 . במקורות התקופה

 

מרביתם , המחקר יבחן את היחס לכפיית יחסי מין כפי שזה עולה ממקורות התקופה

כפיית יחסי מין של גברים על נשים וכפיית יחסי : בשני תחומים מרכזיים, הלכתיים ופרשניים

נישואי "במסגרת התחום השני יתייחס גם לשאלת הכפייה ב. מין של בעלים על נשותיהם

                                            
1

     Angeliki E.Laiou, Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval 
Societies (Washington,1993), Georges Vigarello, A History of Rape, Sexual Violence in 
France from the 16

th
 to the 20

th
 Century (Cambridge, 2001).  

:בין המחקרים הרבים נמצאים  
2
  

Kathryn Gravdal , Ravishing Maidens: Writing Rape in Medieval French Literature and Law 
(Philadelphia, 1991), John M. Carter, Rape in Medieval England: An Historical  and 
Sociological Study (Lanham, 1985); Patricia Orr, "Men's Theory and Women's Reality: Rape 
Prosecutions in the English Royal Courts of Justice, 1194-1222" in The Rusted Hauberk: 
Feudal Ideals of Order and their Decline, ed. Liam O. Purdon and Cindy L. Vitto (Gainesville, 
1994), pp. 121 – 159; Sue S. Walker, "Punishing Convicted Ravishers: Statutory Strictures 
and Actual Practice in Thirteenth and Fourteenth Century England", Journal of Medieval 
History, 13:3 (1987) pp. 237-250; Walter Prevenier, "Violence against Women in a Medieval 
Metropolis: Paris Around 1400", Law Custom, and the Social Fabric in Medieval Europe, ed. 
B. S. Bachrach and D. Nicholas (Kalamazoo, 1990), pp. 263 – 283; Rebeca l. Winer, 
"Defining Rape in Medieval Perpignan: Women Plaintiffs before the Law", Viator 31 (2000), 
pp.165- 183; James A. Brundage, "Rape and Marriage in the Medieval Canon Law" in Sex 
Law and Marriage in the  Middle Ages (London, 1993), pp.62 – 75 

 .     ברשימה זו הובאו גם מחקרים הנוגעים לאנגליה וספרד על מנת להציג את רוחב היריעה
3

 . על כך ארחיב בהמשך. הוגדרה באשכנז כיחסי מין בניגוד לרצונה של האישה" כפיית יחסי מין" 
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אשר היו , (ויום או שלא צימחה שתי שערות ערווה 12 קטנה מי שלא מלאו לה" )קטנות

  4.מקובלים באשכנז באותה התקופה

 

. החלק הראשון יעסוק בשאלה כיצד הוגדרה כפיית יחסי מין במקורות היהודיים של אשכנז

מי הוגדר כצד ? האם כפיית יחסי מין הוגדרה כעבירה? האם אלימות הייתה חלק מן ההגדרה

 ? מהן המילים אשר שימשו לתיאור כפיית יחסי מין במקורות התקופה? נפגע ומי כצד פוגע

החלק השני יברר האם כפיית יחסי מין של בעל על אישתו נתפסה כעבירה והאם הוגדרו יחסי 

מתוך שאלות ? ככפייה, שנתפסות בהלכה כנטולות יכולת לבטא הסכמה" קטנות"מין עם 

ס לכפיית יחסי מין על נשים כמו גם על היחס ניתן יהיה ללמוד על היח, אלה ומשאלות נוספות

 .גופן ומיניותן בקהילות אשכנז, לנשים

 

על הקהילות  5.צפון צרפת וגרמניה -האזור הגיאוגרפי שבו יתמקד המחקר הוא אזור אשכנז 

בקהילות צרפת נשמר רצף , ואילך 9בגרמניה יש עדויות ברורות ראשונות מהמאה ה  

המשותף להן הוא אופן הקמתן בידי ראשי משפחות  .ההתיישבות מהתקופה הרומית

קהילות גרמניה וצרפת היו קהילות נפרדות שקיימו ביניהן . בהם גדולים בתורה, אמידות

בחסותם של השליטים המקומיים בערים ובאזורים , כלכלית והלכתית, אינטראקציה חברתית

  6.ה הלוואה בריבית ומסחרמקור פרנסתן העיקרי הי, מרבית הקהילות היו עירוניות. השונים

                                            
4

 :להלן ביבליוגרפיה חלקית הדנה בנושא 
 .118 – 114' עמ, (1994, ירושלים) דיני הנישואין במקרא ובתלמודתולדות , יקותיאל יעקב נויבואר

 , 87 – 65' עמ( 2001, ירושלים) נשים יהודיות באירופה בימי הביניים, חסידות ומורדות, אברהם גרוסמן
Mordechai A. Friedman, "The Ethics of Medieval Jewish Marriage", in Religion in a Religious 
Age ed. S. D. Goitein (Cambridge, 1974), p.86. 
Kenneth R. Stow, "The Jewish Family in the Rhineland in the High Middle Ages: Form and 
Function", The American Historical Review, 92, 5 (1987), 1101 – 1102. 
Judith R. Baskin, "Jewish Women in the Middle Ages", in Jewish Women in Historical 
Perspective, ed. Judith R. Baskin (Detroit, 1991), p.102. 

5
אך במקרים רבים השוני רב , עד לשנים האחרונות ראה המחקר בחלקיה השונים של אשכנז מקשה אחת 

, תולדותיהם, ספותבעלי התו, אורבך. אפרים א ;165' עמ, חסידות ומורדות, רוסמןג :ראו, מהמשותף
 חיי משפחה באשכנז , אמהות וילדים, אלישבע באומגרטן ;34, 13' עמ, (2003, ירושלים)בוריהם שיטתם חי

 . 20' עמ, (2005,ירושלים) בימי הביניים
6

חידת , הייחוד והיחדבספרו  שמחה גולדין וראעל ההבדל במעמדן הפוליטי של קהילות צרפת לגרמניה  
מיעוט בעולם , קנת סטואו ;30 – 19' עמ, (1997, תל אביב) םינישרדותן של הקבוצות היהודיות בימי הבייה

אברהם  ;211 – 210' עמ, 203' עמ, (1997, ירושלים) היהודים באירופה הנוצרית בימי הביניים: נוכרי
מראשית יישובם : יצירתם הרוחנית, דרכם בהנהגת הציבור, קורותיהם: חכמי אשכנז הראשונים, גרוסמן

על .  20 -21'  עמ, אמהות וילדים, אלישבע באומגרטן, 23 -1' עמ, (1998, רושליםי) ו"ועד גזרות תתנ
 :קהילות צרפת וגרמניה ראו גם

Henrich Gross, Gallia Judica (Paris, 1897), Robert Chazan, Medieval Jewry in Northern 
France: a Political and Social History (Baltimore, 1973), Gerard Nahom, "Zarfat: Medieval 
Jewry in Northern France", in: The Jews of Europe in the Middle Ages, ed. Christoph Cluse 
(Turnhout, 2004), Germania Judaica, Vol 2, ed. Zvi Avneri (Tϋbingen, 1963), Michael Toch, 
Die Juden im Mittelalterlichen Reich (Mϋnchen,1988).        

שאלות  ראו( 1293 – 1215)ם מרוטנברג "ת מהר"על הקשרים בין הקהילות והחכמים ניתן ללמוד משו
 ' ה בריש פ"סימן תרכה ד, (ה"רנ, בודפשט)א בלוך "מהדורת מ, חלק ד, ם בן ברוך"ותשובות מהר

, ק אחל, א"ו שאלות ותשובות הרשברא (ברצלונה 1310 – 1235)ת שלמה בן אברהם אבן אדרת "משו
שני הקטעים מעידים גם . ה אלופי ומיודעי"ד, סימן תתלט, (ה"תשס –ז "תשנ, ירושלים)מהדורת אהרון זלזניק 
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זוהי תקופה המוגדרת במחקר כתקופה של יציבות . 13וה  12המחקר מתמקד במאות ה 

תחילתה בהתאוששותן והתחדשותן של קהילות הריין  7.כלכלית וחברתית בקהילות אשכנז

,  13סיומה מסתמן עם התערערות השקט בשלהי המאה ה , (1096)ו "לאחר פרעות תתנ

הגירושים ובריחת יהודים  1306.8ות בגרמניה והמשך בגירוש יהודי צרפת ב  בתחילת הפרע

של קהילות  ןשל קהילות ואף להיעלמות ןהביאו להידלדלות, בעיקר מגרמניה, למזרח אירופה

  9.שלמות

 

, בעת צורך, אך מסגרות אלה יפתחו, למקום ולדת, כותרת המחקר אמנם מגבילה אותו לזמן

אתייחס . ל תמונה מלאה יותר של החברה שבה אני עוסקתעל מנת לאפשר קבלתה ש

במידה וההקשר של , בהן פרובנס וספרד, לעיתים גם לחכמים בקהילות יהודיות אחרות

 .  חכמי אשכנז עמדו בקשר עם חכמים מקהילות אחרות. המחקר מוביל אותי לשם

  

ימת גם בחברה תופעה הקי, אחד ממאפייני היציבות היה גידול בכתיבה בקהילות אשכנז

העוסקים במגוון רחב של , החיבורים השונים בשתי החברות 10.הנוצרית באותה תקופה

מאפשרים לנו להגיע להבנה טובה יותר של תפיסת העולם וחיי היומיום של אנשי , נושאים

החיבורים העוסקים בשאלות של אישות מציגים בפנינו גם את יחס החברות . התקופה

 .יית יחסי מיןהיהודית והנוצרית לכפ

 

                                                                                                                             
אשר , ם"במחקר אתייחס גם לכתבי הרמב. על הקשר ההלכתי בין הקהילות וגם על הקרבה בין שני האישים

 . השפיעו על חכמי אשכנז
Yom Tov Asis, "Sexual Behavior in Medieval Hispano – Jewish Society", in Jewish History, 
Essays in Honor of Ch. Abramsky, eds. A. Rapopot et al. ( London, 1998), pp. 25 – 59.  

7
          Alfred Haverkamp," Introduction", in The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to 

Fifteenth Centuries), ed. Christoph Cluse (Turnhout, 2004), p.15.  
שבהם חיו היהודים ללא הפרעה תקופות , אלפרד האוורקאמפ טוען כי היו אזורים באירופה באותה תקופה

 .20 – 19ארוכות יותר מאשר היהודים באירופה של המאות ה 
8

 ירופה הצפונית בימי הבינייםהחינוך והחברה היהודית בא, אפרים קנרפוגל, 31' עמ, הייחוד והיחד, גולדין 
 . 7' עמ, (2003, תל אביב)
9

אמהות  ,אלישבע באומגרטן, 24 – 23' עמ, הייחוד והיחד, גולדין, 13' עמ, בעלי התוספות, אורבך. אפרים א 
 . 19' עמ, וילדים

Irving A. Agus, Rabbi Meir of Rothenburg: His Life and His Works as Sources for the 
Religious, Legal, and Social History of the Jews of Germany in the Thirteenth Century (New 
York, 1970) pp. 125 – 153. 

  
10

נכתב רבות הן במחקר העולם היהודי והן  13שנמשכה למאה ה  12על הפריחה התרבותית של המאה ה  
, את הספרות הענפה שצמחה באשכנז בתקופה זוסוקר ', כרך א, בעלי התוספות, ראו ספרו של אורבך. בנוצרי

עיונים בספרות  ,כנסת מחקרים, "ב"י –א "ספרייתם של חכמי אשכנז וצרפת בני המאות הי" , ישראל תא שמע
על ריבוי החיבורים בעולם הנוצרי ראו . 42 - 21' עמ, (2004, ירושלים) אשכנז: כרך א, הרבנית בימי הביניים

ימי הביניים , ק לה גוף'ז ;226 – 220' עמ, 204 -200' עמ, (1990, תל אביב) רופהלידתה של אי, רוברט לופז
 . 19' עמ, אמהות וילדים, באומגרטן  ;130 – 122' עמ, (1993, תל אביב) בשיאם
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, מדרשים, בין החיבורים האשכנזים הנוגעים בשאלות אלה נמנים פרשנות המקרא והתלמוד

 11".ספר חסידים" -שאלות ותשובות ואף יצירתם הייחודית של חסידי אשכנז  , ספרות עממית

. היו מנהיגים ושותפים בחיי קהילותיהם, מחבריהם מגדולי הפוסקים והפרשנים בימי הביניים

' רבי יעקב בר)ורבנו תם  12 ,(1080 – 1160, רבי שמואל בן מאיר) ם "רפת פעלו אז רשבבצ

רבי אלעזר )ן "ראב, ובגרמניה 11,13י איש המאה ה  "נכדיו של רש, (1171 – 1100, מאיר

יהודה החסיד ' ר, (1235 - 1160, רבי אלעזר בן יואל הלוי)יה "ראב( 1170 - 1090, בר נתן

מאיר בן ' ר)ם מרוטנברג "ומהר( 1217 – 12אמצע המאה ה , שמואלרבי יהודה בן רבי )

 (.  1293 - 1215, ברוך

 

ביחס , בדימויה, המחקר הנוכחי יעשה שימוש במחקרים הרבים העוסקים במעמד האישה

על מנת , במיניותה ובכפיית יחסי מין בחברה הנוצרית שבתוכה ישבו יהודי אשכנז, לגופה

 המחקר העכשווי בתולדות קהילות אשכנז . ה בעולם היהודילהרחיב ולהשלים את התמונ

למשפחה ולכפיית , והנשים בימי הביניים מראה כי השוואה זו הכרחית להבנת היחס למיניות

חקר היחס לכפיית יחסי מין בקהילות היהודיות נמצא עדיין  14.יחסי מין בקהילה היהודית

 .מחקר זה בא להתחיל להשלים את החסר. בחיתוליו

 

: הושפע משלושה גורמים מרכזיים, היחס לכפיית יחסי מין על נשים בחיבורים האשכנזיים

אשר היוותה את הבסיס לדיון , (ובעיקר התלמודית)תלמודית  –מהמורשת המקראית 

  16ממעמד האישה ודימויה בחברה היהודית 13,15וה   12ההלכתי באשכנז במאות ה  

דת ההשפעה של החברה הנוצרית ביחס לכפיית מי. והחברה הנוצרית בקרבה חיו הקהילות

                                            
11

, כסלו), 3, (א), מחניים, "י לתורה"פירוש רש", משה ארנד, 121' עמ, חכמי צרפת הראשונים, גרוסמן 
החינוך והחברה היהודית באירופה , קנרפוגל, 147' עמ, מיעוט בעולם נוכרי, סטואו. 96 – 92' עמ, (ג"תשנ

דת וחברה במשנתם של , ראו גם קובץ המחקרים שערך  איבן מרקוס. 10' עמ, 7' עמ, הצפונית בימי הביניים
 ,18 – 16' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן, (ז"תשמ, ירושלים) חסידי אשכנז

 .35 -33' עמ, ילדיםאמהות ו, באומגרטן
12

' עמ, (2003,רמת גן .)לתורה ם"עיונים בפירושו של הרשב, הפשטות המתחדשים כל יום, אלעזר טוויטו 
על גלגולה של הלכה : סחר ביינם של גויים": יינם", יק'חיים סולובייצ, 20' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן, 11

 (. 2003, תל אביב)בעולם המעשה 
13

 אך יצירתו היא בסיס מהותי ליצירה הענפה במאות ( 1105 - 1040) 11 –איש המאה ה י הוא אמנם "רש 
 .  13וה 12ה
14

 : בין המחקרים המקיפים , המחקר בנושא נשים יהודיות באשכנז הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות 
 :בסקיןודית 'ומאמריה של ג אמהות וילדים, אלישבע באומגרטן , חסידות ומורדות, אברהם גרוסמן

Judith R. Baskin, "Jewish Women in the Middle Ages", in Jewish Women in Historical 
Perspective, ed. J.R. Baskin (Detroit, 1991),pp. 94 – 114; Judith R. Baskin, "Images of 
Women in Sefer Hasidim", in Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi Judaism, ed. Karl 
Erich Grozinger and Joseph Dan (Berlin, New York, 1995).pp. 93 – 105; Judith R. Baskin, 
"Medieval Jewish Women", in Women in Medieval Western European Culture, ed. Linda E. 
Mitchell (New York, 1999).  

 
15

' עמ, חסידות מורדות, ראו גרוסמן. 13 –תלמוד במאה ה וה 12 –המקרא תופס מקום מרכזי יותר במאה ה  
11 . 

16
גם אלישבע , 11' עמ, חסידות ומורדות, החלוקה לשלושת הגורמים נעשתה בצורה ברורה על ידי גרוסמן 

 . אמהות וילדים,באומגרטן משתמשת באותה מתודה בספרה 
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מחד יש לנו עדויות על כך שכפית יחסי מין של גברים יהודים על . יחסי מין על נשים משתנה

ומאידך אין עדות לתופעה של נישואי בנות , נשים יהודיות נדונה גם בבתי המשפט הנוצריים

 . יותבחברה העירונית שבתוכה חיו הקהילות היהוד 12הקטנות מגיל 

 

שלושת הגורמים הוגדרו כגורמים משפיעים במחקרים העוסקים בנשים ומשפחה בעולם 

 18תלמודית –למורשת המקראית : להלן יוצגו הגורמים והאינטראקציה ביניהם 17.היהודי

היא מציגה יחס , מקום מרכזי בעיצוב היחס לכפיית יחסי מין על נשים בקרב חכמי אשכנז

היא (. כבת וכרעייה)נתונה למרותו של הגבר , ארת כנחותהמחד היא מתו. מורכב לאישה

נחיתותה מונצחת כבר בסיפור הבריאה  .בעלת מידות רעות רבות בהן תאווה מינית מוגברת

 19 (.ו"ט' פס', ג, בראשית" )ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך"ובעונשה על חטאה בגן העדן 

  20.ה של האישהעם זאת מכירים המקרא והתלמוד בצרכיה ובזכויותי

 

כלפי נשים בא לידי ביטוי בגישת המקרא להסכמה ולכפייה ביחסי מין כפי  יהיחס האמביוולנט

אמנם מוקד הדיון אינו בשאלת הסכמתה . ט"כ –ב "כ, שאלה מובאים בחוקי האישות בדברים

                                            
17

 .495' עמ, 23' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן  
 Baskin,  "Jewish Women in the Middle Ages", pp. 94 –95. 

18
 :מחקרים רבים עוסקים בנשים ובכפיית יחסי מין במקרא ובתלמוד מהיבטים שונים להלן אציג רשימה חלקית 

, הספרות, "הסיפור המקראי והרטוריקה של היצירה הסיפורית: איזון עדין בסיפור אונס דינה", מאיר שטרנברג
 27, הספרות, "לאיזון הקריאה בפרשת דינה, בסיפור המקראי" סדר"קריאה על פי  ה", ניסן אררט, (ג"תשל)' ד
, (1982יוני ) 32, הספרות, "מאגר של אהדה לאבשלום: סיפור  אמנון ותמר", אמיתיאירה , (1978דצמבר )

דמות ", חגית די נור, (1983), [ג] 28, בית מקרא, "קורא ומדרש, מקרא –מעשה דינה ", כספי  -משאל מסורי 
, תל אביב, M.Aעבודת גמר לקבלת תואר , "האישה והלכות אישות בבראשית רבה ויחסן לספרות הלכתית

על קולות נשיים ופרשנות פמיניסטית במדעי  –הרימי בכח קולך , (עורכת)לוין מלמד רינה , 1992
, אהובה אשמן, (ח"תשנ) ח"י, תחומין, "התגברות היצר כטענת אונס", נחום רקובר  ,(2001, תל אביב)היהדות

, תל אביב)חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה , "בהיסטוריוגרפיה המקראית" האחר"תפיסת "
2002 .) 

Moshe Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School (Oxford, 1972); Mieke Bal, 
Lethal Love: Feminist Literary Reading of Biblical Love Stories (Bloomington, 1987); Alice 
Bach, ed., The Pleasure of her Text: Feminist Readings of Biblical and Historical Texts 
(Philadelphia, 1990); Carolyn Pressler, "Sexual Violence and Deuteronomic Law" in Exodus 
to Deuteronomy, ed. Athalya Brenner (Sheffield ,1994). 

19
, "מסורות רפואיות יווניות והשפעתן על תפיסת האישה בימי הביניים", רון ברקאי, 33 – 26' עמ, שם, גרוסמן 

אברהם  .120  – 115'  עמ, (ה"תשנ, ירושלים)עורכת יעל עצמון , אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות
על תפיסת . 33' עמ, 1981, (כח/כז)ד  –ג , ז, ספר אסיא, "השקפת היהדות על החיים המיניים", שטיינברג

 :האישה במשנה ראו
         Judith R. Wegner, Chattel or Person? The Status of Women in the Mishnah (New 

York,1988) 
20

' עמ, (1993, תל אביב) נשים ונשיות בסיפורי התלמוד, שולמית ולר. 39' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן   
11- 15 

 Judith Z. Abrams, The Women of the Talmud, Northvale (New Jersey, London), 1995, pp. 
xvii- xviii, Shaye J.D. Cohen, "Are Women in the Covenant?", in A Feminist Commentary on 
the Babylonian Talmud, Introduction and studies, eds. Tal Ilan, Tamara Or, Dorothea M. 
Salzer, Christiane Steuer, Irina Wandery,(Tϋbingen, 2007), pp.25-26. Tikva Frymer – Kensky, 
"The Bible and women's studies", in Feminist Perspectives on Jewish Studies, eds. Lynn 
Davidman and Shelly Tenenbaum (New Haven and London, 1994), pp. 17- 24. Judith 
Hauptman, "Feminist Perspectives on Rabbinic Texts", in Feminist Perspectives on Jewish 
Studies, eds. Lynn Davidman and Shelly Tenenbaum (New Haven and London, 1994), pp. 40 
– 55.    
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אלא ביחסי מין אסורים הפוגעים בגבר והגדרת העבירה , של האישה לקיום יחסי מין

למיקום , לא מאורשה ונשואה, בתולה מאורשה(: שיוכה לגברים)למעמד האישה מתייחסת 

כאשר היא עומדת בתנאים , עם זאת. בעיר או בשדה ולשאלה אם האישה צעקה, האקט

גרסתה מתקבלת תהיה אשר תהיה גרסת ( או שהמעשה היה בשדה, היא צעקה והתנגדה)

  21.הגבר

 

אך מאפשר פיצוי גם , צד הנפגע הוא גברהתלמוד מגדיר יחסי מין כעבירה רק כאשר ה

עבירה שיש בה כפייה על נערה מאורשה נחשבת בתלמוד , כמו במקרא 22.לנערה עצמה

נשים נשואות מוזכרות כקורבנות  23,המיקום הגיאוגרפי הופך לפחות רלוונטי, לחמורה ביותר

ו והגדרתו החידוש המהותי ביותר בתלמוד הוא הכנסת 24.של כפייה מינית ולא רק כנואפות

כפיית יחסי מין מוגדרת . הרצון של האישה לדיון בשאלת קיום יחסי מין, של מושג הסכמתה

המקראית והתלמודית באו לידי ביטוי , שתי הגישות 25.כשלילת הסכמתה של האישה

 13.26וה  12בחיבורים האשכנזיים במאות ה 

 

נשים היה מעמד הנשים גורם נוסף שהשפיע על יחס החכמים באשכנז לכפיית יחסי מין על 

אברהם גרוסמן היטיב לבטאו בכותרת אשר . מעמדן היה מורכב. ודימוין בחברה היהודית

מחקרו ומחקרים נוספים . 27"חסידות ומורדות" -בחר לספרו העוסק בנשים יהודיות באירופה 

ואת הירידה  12מציגים את התמורות הרבות שחלו במעמדה של האישה באשכנז במאה ה  

התמורות במעמדן באו לידי ביטוי בשיתופה של האישה בתחומי החיים . 13  במאה ה

, התקנת תקנות חדשות ובהן איסור גירושין ללא הסכמת האישה,  28בעיקר בכלכלה, השונים

למרות שבפועל היו . והעדפת החליצה על פני הייבום( ה"המיוחסות לרגמ), איסור ריבוי נשים

ואישרו לא פעם גירושין בניגוד לרצונה של   29החליצה חכמים שהעדיפו את הייבום על פני

                                            
21

הפרשנות היהודית לסיפורן של , יםהיחס לאונס בפרשנות היהודית בימי הביני, מרב שניצר מימון: ראו 
מוסמך "עבודה שוות ערך לעבודת גמר לקראת התואר , תמר בת דוד ופלגש בגבעה, דינה בת יעקב

 .29 – 18' עמ, (2005, אוניברסיטת תל אביב),  .M.A –" אוניברסיטה
22

, תל אביב) על פי תורת ישראל, דרכי אישות ומנהגיה, אפשטיין. לואיס מ ורא. בתולה לא מאורשה על 
  .168' עמ, (1959

Judith Hauptman, Rereading the Rabbis: A Woman's Voice (Colorado, 1998),p.88.   
מן , עונשים וחטאים, אהרון שמש, ראו. התלמוד קובע כי בכל סטאטוס ייתכנו אנוסות ויש להכיר בהן כאנוסות

 .  31 'עמ, (2003, ירושלים) ל"המקרא לספרות חז
23

 .ב"ע, ג"ע, סנהדרין, בבלי 
24

כתובות  בבלי גם ראו –מדובר באשת ישראל משום שאשת כהן אסורה גם באונס , ב"ע, נא, כתובות, בבלי 
שנתון , "מעמדן האישי של נשים שבויות ומשומדות בהלכה של ימי הביניים", יעקב בלידשטיין וורא. ב"ע', ג

   .71 – 69' עמ, גרשון מלבר, 37' עמ (ז"תשל –ו "תשל) ',ד –' כרך ג, המשפט העברי
25

חיישינן שמא תחילתה באונס וסופה , אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה: "ב"ע, נא כתובות, בבלי 
נזקק לה ( לא)שאלמלא , הניחו לו: כל שתחלתה באונס וסוף ברצון אפילו היא אומרת: " ובהמשך." ברצון

 . ות רצונה של האישה בכל שלב ושלב של האונסהדברים הללו מדגישים את חשיב." מותרת –היא שוכרתו 
26

 .  17' עמ, שניצר מימון ראו מרב 
27

 . חסידות ומורדות, גרוסמן 
28

 . 496 -495 ',עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
29

 . 165 – 159' עמ, שם 
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גם ההחמרה ביחס לנידה גרמה להדרתן של נשים מבית הכנסת ומעבודות  30.האישה

מעידים על יחס מורכב ולא , באותה תקופה כך גם ריבוי נישואי הקטנות באשכנז 31הבית

ו תרמו גם גישות למורכבות הז 32.בהכרח על שיפור חד משמעי במעמדן של הנשים היהודיות

עם זאת . מדגישות את נחיתותה ואת חולשתה של האישה, המדעיות המקובלות בתקופה

הקוראות לכבד את האישה ולראות בה , ניתן למצוא בחיבורים היהודיים גם תפיסות אחרות

     33.שותפה

 

המחקרים העוסקים בנשים ובכפיית יחסי מין בעולם הנוצרי העלו גם הם יחס מורכב 

 - 12במאות ה  , עוד הם העלו כי ישנו קשר בין היחס לאישה ומעמדה, לנשים ייוולנטואמב

ישנה עדות לחיזוק ולהתבססות מעמדה  12 -במאה ה. לבין היחס לכפיית יחסי מין עליה 13

נשים בחברה הנוצרית בימי הביניים תוארו  34ישנה עדות להחלשת כוחן 13 –בעוד במאה ה 

נשים נתפסו  35.הנוצרית והאהובה החצרונית זכו להערצההקדושה . במונחים סותרים

בה בעת האישה נתפסה על ידי  36כשותפות מוערכות בפרנסת המשפחה ובגידול הילדים

היא . המחוקק החילוני והכנסייתי כיצור נחות אינטלקטואלית ומוסרית ללא מעמד משפטי יציב

                                            
30

 . . 434 -448'   עמ, שם 
31

 . 122' עמ, אמהות וילדים, באומגרטן, 51 – 49' עמ, שם 
David C. Kraemer, "A Developmental Perspective on the Laws of Niddah", Conservative 
Judaism, 38. 3 (1986), 26 – 33. 

32
, סתיו, 40, פעמיים, "13 –נישואי בוסר בחברה היהודית בימי הביניים עד המאה ה "ראו מאמרו של גרוסמן  

 .   108' עמ, (א"תשנ)
33

,  120 - 116, 115' עמ, "ות והשפעתן על תפיסת האישה בימי הבינייםמסורות רפואיות יווני", רון ברקאי 
בבסיס התפיסות המדעיות עומדות התורה הגאלנית . 42, 37, 30' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן

 .     הגאלנית רואה באישה שותפה שווה ביצירת הוולד האריסטוטלית רואה בה רק כלי קיבול –והאריסטוטלית 
34

 Diana Wolfthal, Images of Rape: The "Heroic" Tradition and its Alternatives                          
   (Cambridge, 1999), pp. 180 – 181, Ruth Mazo Karras, Sexuality in Medieval Europe (New 
York, 2005), p.114. 

 : ראו גם רשימה בבליוגרפית בנושא נשים ומשפחה
Susan Mosher Stuard, ed. Women in Medieval Society (Philadelphia, 1976); Jo Ann 
McNamara and Suzanne F. Wemple, "Sanctity and Power: The Dual Pursuit of Medieval 
Women". in Becoming Visible: Women in European History, eds. Renate Bridenthal, Claudia 
Knooz and Susan Stuard (Boston, 1987); David Herlihy, "The Making of the Medieval Family: 
Symmetry, Structure and Sentiment" in Journal of Family History, 3 (1978), pp. 262 – 298; pp. 
90 – 118; Barbara A. Hanawalt ed., Women and Work in Pre -industrial Europe (Bloomington, 
1986); Penny Schine Gold, The Lady & the Virgin, Images, Attitude, and Experience in Twelth 
– Century France, (Chicago, 1987); Jennifer C. Word, Women in Medieval Europe 1200- 
1500 (London, 2002); Cheryl J. Exum, Fragmented Women: Feminist (Sub)versions of 
Biblical Narratives (Sheffield, 1993); pp. 430 – 476; Georges Duby, Women of the Twelfth 
Century, Volume Three: Eve & The Church (Cambridge, 1997);  Susan Mosher Stuard, 
"Fashion's Captives: Medieval Women in French Historiography", in Women in Medieval 
History & Historiography, ed. Susan Mosher Stuard (Philadelphia, 1997), pp. 59 – 99; Martha 
Howell, Suzane Wemple, Denise Kaiser, "A Documented Presence: Medieval Women in 
Germanic Historiography", in Women in Medieval History & Historiography, ed. Susan Mosher 
Stuard (Philadelphia, 1997), pp. 101 – 131. 

35
      Jennifer Word, Women in Medieval Europe 1200 – 1500 (London. 2002), pp. 2-3,  Gold, 

The Lady and the Virgin, p. 72, p.113.  
                                           

36
               Word, p.152 – 153, Hanawalt, Women and Work, p. ix. 
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הנשים הייתה מובנית  תפלייאולם א, אמנם אינה רכושו של הבעל והיא זכאית להגנת החוק

ישנו פער גדול בין . הן בחוק עצמו והן ביחסם של השופטים לנאשמות במקרים קונקרטיים

, (בהם עונש מוות והטלת מום)העונשים החמורים שחוקי החברה הנוצרית קובעים לאנסים 

. הענישה המקלה בפועל והיחס המזלזל והמאשים בבתי המשפט, לבין מיעוט ההרשעות

לא פעם הסתיימו . הואשמו שוב ושוב בביזוי בית המשפט ובהגשת תלונת שווא נשים

 37.המשפטים בהענשת המתלוננות

 

עד כמה השפיעו התפיסות השונות ומציאות החיים של האישה בעולם היהודי על היחס 

זוהי אחת מן השאלות שעליהן אנסה ? בחיבורים האשכנזיים של התקופה, לכפיית יחסי מין

 .לענות

 

 פיית יחסי מיןכ

 

בחרתי   38".אונס"היא , המילה הרווחת במקורות התקופה לתיאור כפיית יחסי מין על נשים

משום שבדרך כלל מופיעה המילה , בכותרת העבודה, להשתמש במושג כפיית יחסי מין

במקורות התקופה כאשר ההתייחסות היא הן לכפייה והן לעבירה ואילו בכוונתי לדון " אונס"

למשל במסגרת הנישואין , ם אשר אותם מקורות לא בהכרח הגדירו כעבירהגם בתחומי

 ". נישואי קטנות"ובעיקר ב

 
הגדרת כפיית יחסי מין במקורות אשכנז מורכבת מפרמטרים שונים בהם תגובת האישה 

, מידת האלימות שהופעלה( האם עמדה בקריטריונים מסוימים של התנגדות בהם צעקה)

וכן שאלת ( אשת ישראל או כהן, בתולה מאורשה, נשואה)גבר שיוכה ל, מיקום האירוע

הפרק הראשון יעסוק בשאלה כיצד הוגדרו הפרמטרים השונים במקורות  39.הסכמתה

האם יש שינויים . התקופה ומה המקום שניתן להסכמתה של האישה בהגדרת האקט ככפייה

                                            
37
 James A. Brundage, "Rape and Marriage in the Medieval Canon Law" ; Patricia Orr, "Men's 

Theory and Women's Reality"; Sue S. Walker, "Punishing Convicted Ravishers"; Walter 
Prevenier, "Violence Against Women ".   

38
, ד, ג, כתובותמסכת  ,משנה. מופיעה לראשונה במשמעות של יחסי מין בכפייה במשנה" אונס"המילה   

, דף נו, יבמות, בבלי, ב"ע, דף לג, יבמות, בבלי: ראה גם מספר הפניות בתלמוד, א, ו, יבמותמסכת , משנה
 : ראה" תפש"ו" עינה: "ובמשמעותן של המילים" אונס"דיון במילה .  ב"ע

   Judith Hauptman, Rereading the Rabbis, p.80,  Ellen Van Wolde, "Does "Inna" Denote 
Rape? A Semantic Analysis of a Controversial  Word", Vetus Testemantum, 52, 4(2002), pp. 
528 – 544. 

39
, ל פי כתב יד המחברע, ר מנוח"פירושי התורה לרבינו חזקיה ב, חזקוני: על היחס לבתולה מאורשה ראו 

, אפשטיין. אריה ל, ב"ע, עג, סנהדרין, בבליי על "פירש. ד"תקע' עמ, (1981, ירושלים)עורך הרב דוב שעוועל 
מדרש : על מיקום האירוע והתייחסות להסכמתה של האישה ראו.  170 – 163' עמ, דרכי אישות ומנהגיה

. א.מהדורת א, במדבר רבה, מדרש רבה, איש כי, 'א, ה"ד, ז"פרשה ל, מהדורת מרגליות, ויקרא רבה, רבה
, האביר, "מעשה המכשף מרומי"על הצעקה כביטוי להתנגדות ראה בסיפור . קח את, ב"ה י"ו ד"פרשה ט, הלוי

' עמ, (1998, ירושלים)עורכים , עלי יסיף, חיים פסח, מבחר סיפורים עבריים מימי הביניים: השד והבתולה
מהדורת עלי , בן שלמה לירחמיאל בספר הזיכרונותמופיע במקור " מכשף מרומימעשה ה"הסיפור ,  14 – 11

 (.  2001, תל אביב)יסיף 
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י בין גרמניה לצפון כמו גם שינו, 13 –ל  12 –בהגדרה לאורך ציר הזמן שבין המאות ה 

 .  הדיון יערך תוך השוואה למחקרים הרבים שנעשו על העולם הנוצרי באותה תקופה. צרפת

 

יחד . על פי המקורות באשכנז בתקופה יש חשיבות להסכמת האישה בהגדרת האקט ככפיה

ועדיין יש לברר מה .רק פרמטר אחד מההגדרה, כאמור, עם זאת הסכמתה של האישה היא

סה הסכמתה של האישה בהגדרת האקט ככפייה והאם הכרה בה כנאנסת המקום שתפ

שאלה  40.אינה רלוונטית באשת כהן, למשל, שאלת ההסכמה? היתה גם הכרה בה כקורבן

ומה ? היא מה היה המקום שניתן לעדים במשפטי האונס, נוספת המתייחסת להוכחת האונס

  41?קרה בהעדרם כשרק עדות האישה עמדה בפני הדיינים

 

ההתייחסות למחקר בחברה הנוצרית בנקודה זו מהותית בעיקר משום שהיו מקרים של אונס 

המחקר בחברה הנוצרית  42.וניאוף בתוך החברה היהודית אשר נדונו בבתי דין נוצריים

על פי החוק . מצביע על פער גדול בין חקיקה מחמירה למספר זעום של הרשעות במקרי אונס

קנסות , בפועל הסתפקו במלקות. פת ובחלקים רבים מגרמניההיה עונש מוות על אונס בצר

האם גם בקהילות היהודיות היה פער גדול כל . וכשהתאפשר גם נישואים בין הגבר לאישה

  43?כך בין ההלכה המחמירה למעשה המקל

 

 

 

 

 

                                            
40

מחקרים בתולדות יהודי , "למציאות הבין תיאורי, והוא ימשול בך", אברהם גרוסמן: דיון בשאלות הללו ראו
, רמת גן), רבר ואהרון גימאנידניאל שפ, עורכים גרשון בקון, זימר( אריק)ספר היובל לכבוד יצחק , אשכנז
אישות , "ג"ב והי"כוונה בקיום יחסי מין על פי דעות רבניות במאות בי", רמי כהן'ג, 72 – 70' עמ, (2008

 . 172 -155' עמ(1997, תל אביב)עורך מרדכי עקיבא פרידמן , ומשפחה בהלכה ובמחשבת ישראל
Angeliki E. Laiou, "Introduction", in Consent and Coercion to Sex and Marriage, p. vii.  

113 Ruth Mazo Karras, Sexuality in Medieval Europe (New York and London, 2005),p.   
מהדורת חיים דב , מדרש תנחומא: על דימויה של האישה הנאנסת ובעיית האמון בה ביהדות ובנצרות ראו

היחס לאונס בפרשנות ", שניצר מימון, ילמדנו רבינו( ה)ה "ה ד פרשת וישלח סימן, (ד"תשנ, ירושלים)' רבינוביץ
 . 51 – 50' עמ, בימי הביניים "היהודית

Judith R. Baskin, Midrashic Women, Formations of the Feminine in Rabbinic Literature 
(Hanover, 2002) pp.1- 65. 

     Robin Parry, Old Testament Story and Christian Ethics: The Rape of Dinah as a Case    
Study (Bletchley, 2004), pp. 100 – 102.     

41
מהדורת אביגדור , ה"ספר ראבי, אליעזר בן יואל הלוי, יה"על חשיבות התנגדות האישה ראו בתשובת ראב 

 .סימן תתקכ, (ה"תרצ –ג "תרע, ירושלים –ברלין )אופטוביצר 
42

על הבעייתיות בפנייה ,123 – 117' עמ( ח"תרצ, תל אביב) אשכנז ובתי דיניהן קהילות, משה פרנק, ראו 
 . 86 – 81' עמ, הייחוד והיחד, לערכאות נוצרים ראה גולדין

43
על הגדרת כפיית יחסי מין וענישה במערכות החוקים השונות בעולם הנוצרי ועל הפער בין ההגדרות  

 .23 'עמ, המעמד הרביעי, שולמית שחר: להרשעות ראו
 Gravdal, Ravishing Maidens, p.122,  Gravdal, "Chrétien de Troyes, Gratian, and the 
Medieval Romance of Sexual Violence", pp. 567 – 568,  Wolfthal, pp. 100 – 107,110, 
Brundage, "Rape and Marriage in the Medieval Canon Law" pp. 67 – 71.   
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 .כפיית יחסי מין של בעל על אשתו

 

סי מין במסגרת מרבית המקורות ההלכתיים מחייבים את הסכמת האישה לקיום יח

בבסיס החיוב ההדדי של שני בני הזוג לקיום יחסי מין ביהדות עומדות שתי  44.הנישואים

מצוות )השנייה קיום יחסי מין כשלעצמם , ('א', ט, בראשית" )פרו ורבו"הראשונה : מצוות

..." ואל אישך תשוקתך"חובת האישה באה לידי ביטוי בפסוק (. 'י, א"שמות כ, עונה

אם תסרב לקיים יחסי ( עילה לגירושה ללא כתובתה)ובהכרזתה כמורדת ( ז "ט', ג, בראשית)

האין ? כיצד זה מתיישב עם טענה של מרבית המקורות כי אין לכפות יחסי מין על נשים 45.מין

האם יכלו לראות אפשרות ? בהסכם הנישואין ביהדות כדי לחייב את האישה לקיום יחסי מין

 ?האם ראו בכך עבירה? יםשל כפייה בין בני זוג נשוא

 

את הקריאה . נעשה ניסיון להשתית את הגירושין על הסכמת האישה, 11החל מהמאה ה 

מעבר לקריאה להשיא , ספר חסידיםב 13וה   12להסכמה בנישואים ניתן למצוא במאות ה 

ייתכן  46.אישה על פי רצונה ישנה בו  קריאה להעדיף את הסכמתה על הסכמת הוריה

הסכמה הדדית , 12 -אשר מחייב החל מהמאה ה, ושפעת מן החוק הקאנוניותפיסה זו מ

רואה החוק הקאנוני בהסכמת האישה , יש לציין עם זאת כי בשונה מן היהדות. לנישואים

כך שעקרונית לא ייתכן בקהילה , לנישואים הסכמה גורפת ומחייבת גם לקיום יחסי מין

  47.הנוצרית במערב אונס אישה על ידי בעלה

 

כאשר עוסקים , כאמור, אלת ההסכמה לנישואים ולקיום יחסי מין במסגרתם מורכבת יותרש

בנות בגילאי ": נישואי קטנות"רווחה באשכנז תופעת  13 – 12במאות ה  ". נישואי קטנות"ב

הדעה  49.היו מותרים על פי ההלכה אם כי היו שנויים גם במחלוקת" נישואי קטנות" 9.48 – 8

                                            
44

האשה , אלינסון' אליקים ג, (1980, ירושלים) יחסי אישות בכפייה בין בעל לאישתו, קוברנחום ר: ראו 
, יגאל צפירה, 152 – 149' עמ, (1981,ירושלים)' כרך ג, מקורות הלכתיים מבוארים, איש ואשתו, והמצוות

 . 225 – 222' עמ, (ד"תשס)כד  ,תחומין, יחסי אישות בכפייה
Michael J. Broyde and Michael Ausubel eds., Marriage, Sex, and Family in Judaism (London, 
 2005). pp. 130 – 131.    

45
 .258 – 245, 239 – 238' עמ, (1984, ירושלים) דיני משפחה, בן ציון שרשבסקי 
46

 .סימן תקיא, (ד"תשכ, ירושלים)מהדורת ראובן מרגליות , ספר חסידים
Ze'ev W.Falk, Jewish Matrimonial Law in the Middle Ages (Oxford, 1966), pp. 1 – 45.   

עשרה ובמאה  –ריבוי נשים וכפיית האשה להתגרש בפסיקת חכמי אשכנז במאה האחת ", אלימלך וסטריך
 .123 – 118, (ח"תשמ)ו , מחקרי משפט, "עשרה –השתים 

47
                                      , p.67. "Brundage, "Rape and Marriage in the Medieval Canon Law  

James Brundage, "Implied Consent to Intercourse", in Consent and Coercion to Sex and   
Marriage, pp. 255 – 254. 

48
 . 87 – 63' עמ, פרק שני, חסידות ומורדות, גרוסמן 

Irving A. Agus, The Heroic Age of Franco – German Jewry (New York, 1969) pp. 277 – 284, 
Baskin, "Jewish Women in the Middle Ages", p.102, Stow, "The Jewish Family in the 
Rhineland in the High Middle Ages: Form and Function", pp.1101 – 1102.  
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ויום או מרגע שהופיעו בהן סימני בגרות  12שמשיאים בנות מגיל המקובלת יותר היתה 

 ". קטנה"כל מי שאינה עומדת בהגדרות אלו מוגדרת כ(. שתי שערות ערווה)מינית 

 

, תההגדרה התלמודית אינה מתייחסת רק לבשלות המינית אלא גם לבשלות המנטאלי

. ה להסכים לנישואיםאינה נחשבת כמי שיכול" קטנה"לנישואים דרושה הסכמת הנערה ו

תינשא בהסכמת " קטנה"כמו כן מוכרת אפשרות ש, "קטנה"אמנם ישנו היתר לאב להשיא 

למרות ההיתרים ישנו ויכוח האם  50,(אם כי היא רשאית במקרה כזה למאן),אמה ואחיה

האם הסכמתם של . כמו גם שאלה לגבי היתר מימושם, לאפשר את קיומם של הנישואים

האם הנישואים הוכרו כלגיטימיים ומימושם ? הילדה גם ביחסי המיןההורים מחייבת את 

 ? לעבירה

  

 מקורות המחקר

 

המקורות . מקורות המחקר המרכזיים הם החיבורים ההלכתיים והפרשניים של התקופה

. ספרי ההלכה של התקופה וספרות השאלות והתשובות, ההלכתיים כוללים את התלמוד

, בתוכם סיפוריהן של דינה)רשנות המקרא והמדרשים המקורות הפרשניים כוללים את פ

כמו כן אתייחס לסיפורת העממית היהודית ולמקורות הנוצרים (. תמר בת דוד ופילגש בגבעה

 .פרשנות המקרא והפולקלור הנוצרי, בהם החוק החילוני והדתי

 

 מתייחסת לנושאים אשר עניינם הוא בראש ובראשונה (ת"השו)ספרות השאלות והתשובות 

ת מידע רב על יחס החכמים "ניתן לדלות מן השו 51.משפטי והיסטורי, הלכתי ורק כפועל יוצא

תשובות  52,של רבנו תם ספר הישר, בין הספרים החשובים בתקופה נמנים. לכפיית יחסי מין

ם "תשובותיו של מהר 53,(13מאה  –גרמניה )ובנו רבי חיים " אור זרוע"רבי יצחק בן משה ה

                                                                                                                             
49

, ואי קטנות וישנם המתיריםישנם מקורות תלמודיים האוסרים ניש. נישואי קטנות שנויים במחלוקת בתלמוד 
, קידושין, בבלי – אוסרים. ב"ע –א "ע, ו"ע, סנהדרין, בבלי – מתירים. מרבית המקורות התלמודיים אוסרים 

מי ששוכב עם : ב "ע, יג, נידה, בבלי . רק כשהיא גדולה ויכולה להביע את הסכמתה יש להשיאה: א"ע, מא
, "הלכה ומציאות –נישואי קטן ", גילת' יצחק ד: ראה גם. שיחמעכב את המ –ילדות שעדיין לא מסוגלות ללדת 

דוד רוזנטל , יעקב זוסמן, עורכים, כרך א, ג ,קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים: מחקרי תלמוד
 .173 – 153' עמ, (1990, ירושלים)

50
 .א"שכ –כ "ש' מע, (ג"תשמ –א "תשמ) א"י –' דיני ישראל י,  "השתלשלות תקנת מיאון", ידידיה דינרי 

, א, קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים: מחקרי תלמוד, "?בן שלוש עשרה למצוות", גילת' יצחק ד
הנישואים , זכר ונקבה בראם, עדיאל שרמר,  49 – 39' עמ( ן "תש, ירושלים)דוד רוזנטל , עורכים יעקב זוסמן

 (2003, ירושלים) בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד
51

ת "השו, יק'ת כמקור היסטורי ראו בהרחבה בספרו של חיים סולובייצ"על המתודה והקשיים שבקריאת השו 
 (. א"תשנ, ירושלים) כמקור היסטורי

52
 (.ח"תרנ, ברלין)ת "חלק השו, ספר הישר לרבינו תם, יעקב בן מאיר 
53

תשובות , חיים בן רבי יצחק, (ן"תר, ב"כתר, ירושלים –יטומיר 'ז)ד  –א , ספר אור זרוע, יצחק בן משה מוינא 
 (.ך"תש, ירושלים)מהדורת יהודא בן אלכסנדר ראזענברג , רבי חיים בן רבי יצחק אור זרוע
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גרמניה , צרפת)וקבצים בהם תשובות בעלי התוספות  55יה"ות הראבתשוב 54,מרוטנברג

לצורך , הקודם למסגרת הזמן של המחקר 57,י"ת רש"כמו כן אתייחס לשו  56,(11-13מאות 

 .השוואה בין פרשנותו למקרא ולתלמוד לבין דעותיו כפוסק הלכה

 

 פיית יחסי בספרות השאלות והתשובות גיליתי מספר לא מבוטל של שאלות המתייחסות לכ

 ןבעיקר בעניי, הן בין נשים וגברים שאין ביניהם קשרי נישואים והן בין זוגות נשואים, מין

 . נישואי קטנות

 

ספר מצוות "ו" ספר מצוות גדול"היו  13 –הנפוצים ביותר באשכנז במאה ה ספרי הלכה 

(. 1250 – סיים את כתיבת הספר ב)נכתב על ידי רבי משה מקוצי " ספר מצוות גדול". קטן

ורצה לשמר את ההלכות  1240רבי משה מקוצי השתתף בויכוח פריז על התלמוד בשנת 

רבי יצחק מקורביל התבסס על ספרו וכתב  58.והמצוות לאור שריפת התלמוד בעקבות הויכוח

הספר נכתב על ידי רבי יצחק ". שבעת עמודי גולה"זהו כינוי לספר , "ספר מצוות קטן"את  

היה תלמידו של רבי יצחק , כתב הגהות לספר( 1295 –נפטר ב )ץ בן אליהו רבי פר, מקורביל

הפך לאחד הספרים הנפוצים בקהילות " ספר מצוות קטן. "1280 –אשר נפטר ב , מקורביל

  14.59 –וה  13 –אשכנז במאה ה 

 

היו , יוסף בכור שור וחזקוני' ר, ם"רשב, י"בהם רש, מרבית הפרשנים, מקראפרשנות ה

תמר בת , בעיקר לסיפורן של דינה, יש בפרשנותם. רכזיות ומשפיעות בקהילותיהםדמויות מ

דוד והפילגש בגבעה כדי לשפוך אור על עמדותיהם ביחס לכפיית יחסי מין וביחסם לנשים 

  60.בכלל

 

                                            
מאיר , (ה"תרנ, בודפשט)בלאך ' מהדורת אריה מ, דפוס פראג, שאלות ותשובות, מאיר בן ברוך מרוטנברג 54

מאיר בן , (ך"תר, לבוב)נתן ויוסף שאול הלוי נאטנזאהן מהדורת רפאל , שאלות ותשובות, מרוטנברג בן ברוך
שאלות , מאיר בן ברוך מרוטנברג, (א"תרנ, ברלין)מהדורת משה אריה בלאך , ם"שערי תשובות מהר, ברוך

גם שני קבצי שאלות ותשובות של  ורא .ג –כרכים א , (ז"תשי, ירושלים)מהדורת יצחק זאב כהנא  ותשובות

, (ב"מצולמת ירושלים תשמ) (א"תרמ, ינהו) מילר ואלימהדורת , מי צרפת ולותירתשובות חכ :חכמי אשכנז
 .(ג"תשל ,ירושלים) קופפר ריהאמהדורת , תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת

55
 .ה"תרצ –ג "תרע, ירושלים –ברלין , אפטוביצר 'אמהדורת ,  יה"ספר ראב ,אליעזר בן יואל הלוי 
56

: על קבצי שאלות ותשובות נוספים ראו(. ד"תשי, ניו יורק)אגוס ' דורת אברהם ימה, תשובות בעלי התוספות 
 . 278 – 270' עמ, (2007, ירושלים) ספרים אבודים של בעלי התוספות, שברי לוחות, שמחה עמנואל

57
 ( ג"תש, ניו יורק)אלפנביין ' מהדורת ישראל ש, י"תשובות רש 
58

  .(א"תשכ ,יםירושל), ספר מצוות גדול ,משה מקוצירבי  
59

רוזנברג  –שושנים  –מהדורת יצחק יעקב הר , ק מצוריך"ספר הסמ, משה מצוריך, רבי יצחק מקורביל 
 (. א"תשמ, ירושלים)

60
פירוש ", משה ארנד, (ג"תשנ, כסליו: )3( א)על פרשנות התורה , מחניים מתוךעל פרשנותם ראו במאמרים  
, מרדכי סבתו, 153 – 138' עמ,  "יוסף בכור שור פרשן התורה 'ר", יהושפט נבו, 96 – 92' עמ, "י לתורה"רש

עיונים , הפשטות המתחדשים בכל יום, וראה גם אלעזר טוויטו. 125 – 110' עמ, "ם לתורה"פירוש רשב"
 פרקי מבוא: פרשנות המקרא היהודית, ומרדכי גרינברג, (2003, רמת גן) ם לתורה"בפירושו של הרשב

 . 11' עמ, (1983, ירושלים)
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מהווים מקור חשוב לסיפורים  62,"ילקוט שמעוני"ו 61"מדרש לקח טוב"בהם , המדרשים

פשוטו של המקרא ומצד שני אינם מחויבים לשפוט על פי פסקי וגישות אשר אינן מחויבות ל

הגישות המוצגות בהם יכולות לזרוע אור על . כפי שמחויבים השאלות והתשובות, הלכה

במקורות המדרשיים של התקופה מצאתי . צדדים נוספים על היחס לכפיית יחסי מין

פילגש , תמר בת דוד, הדינ, אסתר, כיים רבים ובהם סיפורן של"התייחסות לסיפורים תנ

  63.אשת פוטיפר, בגבעה

  

לעיתים , ובה משלים ואקסמפלה לעיתים משולבת בקבצי מדרשים עממיתהסיפורת ה

מאות )וספר המעשים ( 14 –ראשית המאה ה )ספר הזיכרונות : מופיעה בקבצי סיפורים בהם

תוכם סיפורים ב 64,קבצים אלה מהווים מקור מרכזי לסיפורת העממית של אשכנז(. 14 – 12

מעשה "ו" מעשה המכשף מרומי", "האישה החפה והמושמצת: "המתייחסים לכפיית יחסי מין

החלוק "ו" נתן דה צוציתא"בכתבי יד שנמצאו באשכנז נמצאו גם הסיפורים על   65".שושנה

 66".המבהיק

 

אין הסכמה בין החוקרים בשאלה אם הוא מייצג השקפה ( 13 – 12מאות " )ספר חסידים"

. או את הנהוג בכלל קהילות גרמניה, החסידים הגרמנים, חוג מצומצם ביהדות גרמניהשל 

ניתן ללמוד ממנו רבות על החיים בקהילות גרמניה ובתוכם היחס לסטיות מן , למרות הויכוח

השילוב של  67.כמו גם על היחס לכפיית יחסי מין ולאישה כקורבן, הנורמה המינית בתקופתו

מחסידי אשכנז , וסר אחרים בהם ספריו של רבי אלעזר מוורמייזאספר חסידים עם ספרי מ

 .יוכל להציג נקודת מבט נוספת על הקהילה היהודית בגרמניה, 12 –במאה ה 

                                            
מדרש לקח  (.1880, ווילנא) פאדווא. 'מ. 'מהדורת א ,(פסיקתא זוטרתא)מדרש לקח טוב  ,טוביה בן אליעזר 61

 .12 –אך נפוץ לגרמניה וצרפת במאה ה  11 –טוב נכתב במרכז אירופה במאה ה 
62

 מהדורת יצחק השילוני, מדרש על תורה נביאים וכתובים, ילקטו שמעוני, שמעון הדרשן מפרנקפורק 
 (.     1973, ירושלים)

63
 על דמותה בעולם הנוצרי ראו. פרשת וישב רמז קמד, תורה, ראו שם 

 Wolfthal, p. 161, 169 – 170 
64

ספר המעשים או ספר . 26 – 25'  עמ, (2004, תל אביב) סיפור העם העברי,כמרגלית במשבצת , עלי יסיף 
                         :                   המעשיות מובא בספרו של משה גסטר

                                           Moses Gester, The Exempla of the Rabbis, (New York, 1968). 
, ירושלים) סוגיו ומשמעותו, תולדותיו: סיפור העם העברי, עלי יסיף: על הספרות העממית כמקור היסטורי ראו

 .  137 – 130' עמ, 1994, 7 מחניים, "האגדה ההיסטורית של ימי הביניים", עלי יסיף,  349 – 325' עמ, (1994
65

מעשה המכשף "ו" מעשה שושנה"ואילו  בספר המעשיםמופיע במקור , "האישה החפה והמושמצת" הסיפור  
 . ספר הזיכרונותמופיעים ב" מרומי

66
רלה קושלבסקי , אבידב ליפסקר, ןיואב אלשטיי: עורכים, אנציקלופדיה של הסיפור היהודי ,"נתן דצוציתא" 

י עמדה גירסה של חיבור יפה "אבידב ליפסק טוען שבפני רש. 291' עמ, 221 -219' עמ, (2004, רמת גן)
 תנודות בעיצוב האיקוני של הילת  -"אור זרוע לצדיק"", ראו אבידב ליפסקר.( מקורו בקירואן)מהישועה 

 . 132' עמ, של הסיפור היהודי אנציקלופדיה,  "סדרות תימטיותעיון בגלגולה של קונפיגורציה בארבע  :הצדיק 
67

מאמריהם  וובתוכם רא(. 1987, ירושלים) דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז, עורך, איבן מרקוס: ראו 
, יצחק בער, 80 – 47' עמ, "החסידות האשכנזית בימי הביניים", עקב נפתלי שמחוני י: של שימחוני ובער

רפואת נשים ותמותת תינוקות ", דניאל מלאך, 130 – 81', עמ, "חסידים"חברתית של  –המגמה הדתית "
  .  139 – 119' עמ, ז"כסלו תשנ, (ב –א , ו"כרך ט)ח "נ –ז "נ אסיא, ""ספר חסידים"ב

Judith R. Baskin.,"Images of Women un Sefer Hasidim", in Mysticism, Magic and Kabbalah"  
in AshKenazi Judaism, ed. Karl Erich Grozinger and Joseph Dan (New York, 1995) .pp. 93 – 
105.   
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 המחקרים בנושא

 

יחד עם , ישנה התעוררות במחקר ההיסטורי של הנשים היהודיות באשכנז בשנים האחרונות

לא  13וה  12די גברים יהודים באשכנז במאות ה זאת כפיית יחסי מין על נשים יהודיות בי

לעומת זאת קיים כבר דיון בכפיית יחסי מין על . זכתה עד כה אף לא למחקר שיטתי אחד

אולי , לא ברור מדוע לא נעשה מחקר בנושא עד כה  68.נשים יהודיות בידי גברים נוכרים

 .  למחקר כזה בהעדר דיון ברור במקורות נוצר הרושם שאין תשתית מקורות מספקת

 

אברהם גרוסמן טוען שהסיבה לכך שהמקורות ההלכתיים אינם מציעים שפע של התייחסויות 

בניגוד לרצונה של , מקרי אונס ברורים: "היא שאונס לא היה עניין הלכתי, ישירות לתופעה

 הרק כאשר היית 69," לא היו בעיה מבחינה הלכתית, מצדה" אשמה"האישה ובלא כל 

בעיקר כאשר מדובר היה . ת האונס בעיה הלכתית הופנה הנושא לחכםמעורבת בעביר

נדונו , מדבריו של גרוסמן עולה כי מרבית המקרים של עבירת כפיית יחסי מין 70.באשת כהן

 . בבתי הדין של הקהילה ורק כאשר התווספה להם בעיה הלכתית הופנו כשאלות לחכמים

 

ד בין שאלה הלכתית לשאלה משפטית המחקר הנוכחי מצא כי יש קושי להפרי, עם זאת

במקרה של אשת ישראל . הוכחת טענת אונס היא בסופו של דבר שילוב. כאשר מדובר באונס

במקרה של אשת כהן , שנאנסה יש להוכיח כי נאנסה על מנת שתוכל לשוב ולחיות עם בעלה

הוכחת טענת אונס אמנם לא תשנה את העובדה שעל בעלה לגרשה אך כך תוכל לפחות 

שהוכחת אונס פחות נראה ? ומה באשר לבתולה מאורשה ולא מאורשה. לקבל את כתובתה

בהן , ה או בנשים פנויות אחרותשרלוונטית מבחינה הלכתית כאשר מדובר בבתולה לא מאור

מציבה את הפתרון המשפטי , אבל גם כאן הענישה של האנס בנישואים, גרושות ואלמנות

 . יחד עם ההלכתי

 
 מתודולוגיה

 
חקר המציב לעצמו  מטרה לבחון את יחסה של החברה היהודית באשכנז לכפיית יחסי מין  מ

ראשית עליו לחקור את כפיית יחסי מין . עומד בפני מספר בעיות, דרך טקסטים של התקופה

                                            
68

שנתון , "מעמדן האישי של נשים שבויות ומשומדות בהלכה של ימי הביניים",בלידשטייןראו מאמרו של  
 .116 – 35' עמ, ז"תשל –ו "תשל', ד –' כרך ג, המשפט העברי

69
, לא נחשב אקט של יחסי מין בכפייה, כאמור, גם בחוק הקאנוני. 251' מע, חסידות ומורדות, גרוסמן 

 .כעבירה בחוק הקאנוני ,כשלעצמו
70

 . שם, גרוסמן 
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על המחקר להתמודד עם , שנית. מטקסטים שנכתבו על ידי גברים ומייצגים את נקודת מבטם

היחס לכפיית יחסי מין הוא .  ן גלוי וממוקד בנושא כפיית יחסי מיןהעדר כמעט מוחלט של דיו

אין זו נקודת , ולמרות שהיחס לכפיית יחסי מין מיוצג במקורות מנקודת מבט גברית, מורכב

 . לא כולן מיזוגיניות, דעות שונות, הוא מציג מורכבות. מבט אחידה

 

הפער בין הלכה למציאות . ציאותעוד נתון העולה מהטקסטים הוא הפער הגדול בין הלכה למ

מול המציאות ( ההלכה)בא לידי ביטוי בהגדרת המושג כפיית יחסי מין כעבירה בחוק 

משתנה אך עדיין ברור מושג אמנם היא , כפיית יחסי מין כעבירה. המתוארת בטקסטים

המתוארים  הסיפורים האישיים, מקרים הספציפייםזאת לעומת ה, בהגדרות החוק ההלכתי

המקרים המתוארים בדרך כלל מוגדרים כיחסי המין לא חוקיים . ת"במדרשים ובשו, אבמקר

, הפער המתמיד מעלה תהיות על משמעות קיומה של ההגדרה בחוק. אך לא בהכרח ככפויים

וכן ראוי לברר האם השינויים שחלו בה מייצגים ? למה היא נחוצה, מדוע הגדירו אותה כך

 ?שמא היא מייצגת שינוי בהשקפות ואינטרסים של גבריםבמעמדה או , שינוי ביחס לאישה

 

המהוות בסופו , באשכנז מציבה תהיות במספר סוגיות" נישואי קטנות"חקירת תופעת ריבוי 

, בקהילות אשכנז" הסכמה"יש לברר את המושג , ראשית: של דבר רעיונות מנחים למחקר

, יי על פי ההגדרה ההלכתיתהר? מה המשמעות שלו לנוכח תופעה של ריבוי נישואי קטנות

התהיות מתגברות לאור .  אין להשיא קטנה משום שעדיין אין היא נתפסת כבעלת רצון חופשי

כאשר , הפער בין התהליך שבו הופכת הסכמתה של האישה לפרמטר מרכזי באישור גירושים

כיצד  .עקרונית לא ניתן לגרש אישה בניגוד לרצונה לבין ההתעלמות ממנה בייסוד הנישואין

 ? ייתכן שנישואים אינם מושתתים בפועל על הסכמה ואילו הגירושין כן

 

הרעיונות המנחים והשאלות שמעלה המחקר מצריכות שימוש במתודות שונות מתחומי 

גישות מתחום , אנתרופולוגיות, בהן מתודות סוציולוגיות, מחקר שונים לאו דווקא היסטוריים

יון בשאלת הקשרים שבין החברה היהודית לחברה הד. המגדר וההיסטוריה של הרעיונות

יש : הנוצרית הוא דיון המבוסס על כלים מתוך המחקר הסוציולוגי וההיסטוריה החברתית

. להגדיר את מערכת היחסים וההשפעות בין חברת המיעוט היהודית לחברת הרוב הנוצרית

רת מיעוט לרוב המושג המתאר מערכת יחסים בין חב. כיצד הגדירה עצמה כל חברה לחוד

ובאיזו , לתירבות הזה יש לברר עד כמה מודעות שתי החברות(. אקולטריזציה)הוא תירבות 

 . מידה הן מוכנות להכיר בו כתהליך לגיטימי

 

הדמיון ביחס לכפיית יחסי מין בין החברה היהודית באשכנז לבין החברה הנוצרית נובע משני 

.  ום והשורשים הרעיוניים המשותפיםהאינטראקציה בחיי היום י: גורמים מרכזיים

האינטראקציה היומיומית באה לידי ביטוי הן בשיפוט ואכיפה של מקרי אונס בין יהודים על ידי 
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הרשויות הנוצריות והן בקיומם של קשרים וחילופי רעיונות בין המלומדים היהודים למלומדים 

התפיסות המקראיות והתורות  ביסוד היחס לכפיית יחסי מין בשתי הדתות עומדות.  הנוצריים

שורשים רעיוניים משותפים אלו תרמו ליצירת , (הגאלנית והאריסטוטלית)המדעיות היווניות 

 . דמיון ולעיתים זהות ביחס לכפיית יחסי מין בין שתי החברות

  

שאלת הדמיון והשוני בין החברות בתחום היחס לכפיית יחסי מין מצריכה שימוש במתודות 

במטרה לבדוק האם קיימת זהות סטרוקטורליסטית בין , פולוגיה החברתיתמתחום האנתרו

האם הזהות מאפיינת את החברות באותה , שתי החברות בכל הקשור לכפיית יחסי מין

יש ללמוד את הקווים ? אולי זהות המאפיינת חברות בכל מקום ובכל זמן, תקופה ובאותו אזור

חסי מין במחקרים אנתרופולוגים ולהשוות המאפיינים הגדרת כפיית יחסי מין וכפיית י

 . להגדרות וליחס בין שתי החברות

 

בחינת תהליך השינוי שעברה ההגדרה של כפיית יחסי מין כעבירה בשתי החברות ובחינת 

הסכמה ורצון חופשי מצריכה דיון ברעיונות השונים אשר רווחו והשפיעו , כפייה, המושגים

ות ולברר את התהליכים שעברו ואת השפעתם על יש להכיר את הרעיונ. באותה תקופה

 .הדיון בנושא כפיית יחסי מין בתקופה

 

עד כמה משקף היחס לכפיית : מחקר היחס לכפיית יחסי מין על נשים מעלה שאלות מגדריות

האם ?  היחס לגופן ומיניותן באותה חברה, דימוין, את מעמדן, מין על נשים את היחס אליהן

השאלות ? עד כמה הן מעצבות את היחס לאונס? ות ברורות לאונסקיימות תפיסות מגדרי

על פיהן יש לבחון את הנשים בתוך כלל , יוצאות מהנחות היסוד של המתודות המגדריות

ויחד עם זאת מטרתו המרכזית  71.הסוגיות בחיי הנשים משקפות את החברה כולה. החברה

על פי רוב את המורכבות ביחס הניתוח ההיסטורי מציג , של המחקר היא ניתוח היסטורי

 .בעוד שהתיאוריות הפמיניסטיות עשויות להיות מכלילות יותר, לכפיית יחסי מין

סוזן בראונמילר שכתבה את הספר המייסד לדיון הפמיניסטי העכשווי בנושא אונס מסכמת 

 72."20 –עד למאה ה  13 -מעט מאוד השתנה מאז המאה ה: "את סקירתה ההיסטורית

                                            
       

71
 Joan Wallach Scott, "Gender: A Useful Category of Historical Analysis", The American 

Historical Review, Vol. 91, No.5 (Dec, 1986), pp.1053 – 1075.   
72

סקירתה מתחילה בסיפורה . 30' עמ, (1980, תל אביב), גברים נשים ואונס, בניגוד לרצוננו, סוזן בראונמיל 
לחוקי התלמוד ומשם עוברת לסיכום מורחב בחוקים בימי הביניים , של דינה ומתייחסת גם ליוסף ואשת פוטיפר

למרות שמאז ( 30- 21' עמ, שם. )עולם המערביסיפורי המקרא הוו בסיס לתפיסות האונס בימי הביניים וב
עדיין מצביעים המחקרים על פער בין , נכתב הספר חלו שינויים מפליגים בחוקים המתייחסים לאונס נשים

, לבין התפיסות התרבותיות הבאות לידי ביטוי בחברה ובבתי המשפט 20 –השינוי בחוק לקראת סוף המאה ה 
פמניזם משפטי , הרחבה בדיון ראו אצל קתרין מקינון. ובת ההוכחה עליהכמי שח, הרואות את הקורבן כאשמה

, פמניזם ישראלי, כבוד אדם וחווה, אורית קמיר,  43 – 41' עמ, (2005, תל אביב), בתיאוריה ובפרקטיקה
ניתוח נרטיבי , סיפורי אונס בבית המשפט, עירית נגבי, 163 -160' עמ, (2008, ירושלים), משפטי וחברתי

 .  213 -211' עמ, (2009, תל אביב), סקי דיןשל פ
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בתפיסות העולם הנוצרי בימי הביניים את המסד עליו מושתתת תפיסות האונס שניהם ראו 

 .   20 -בחברה המערבית בשלהי המאה ה 

 

המתאר כיצד  73הדיאלוג בין העבר להווה הוא חלק מהנחות היסוד במחקר הפמניסטי

בחברה ובבית , תומיזוגיניו תבמהותן פטריארכאליו, מונצחות תפיסות היסטוריות של  אונס

המחקר הנוכחי מצביע על ? האם התפיסה הזו נכונה גם למחקר הנוכחי. משפט היוםה

מורכבות ותפיסות שונות ביחס של החברה הפטריארכלית באשכנז ביחס לכפיית יחסי מין על 

זהו מחקר היסטורי העוסק בנושא מגדרי והמקורות . מטרתי להציג את המורכבות הזו. נשים

  74.שלו הלכתיים ברובם

 

. מתודות המרכזיות בהן יעשה המחקר שימוש הן ניתוח טקסטואלי וניתוח השוואתישתי ה

בשלב הראשון ינותח כל טקסט לגופו בשלב השני תיערך השוואה בין הטקסטים על מנת 

הן בהשוואה בין טקסטים השייכים , שלב זה יעשה בכמה רבדים, למצוא נקודות שוויון ושוני

ת "בין שו, והן בהשוואה בין טקסטים מסוגים שוניםבין פרשנות לפרשנות , לאותו סוג

בשלב השלישי ייבחנו שאלות העולות מן הטקסט , לפרשנות וטקסטים מהמקורות הנוצריים

 .  מתוך תחומי המחקר אשר תוארו לעיל, במתודות השונות

 

היחסים בין המינים ונוגע גם , אלימות, מחקר זה עוסק בשאלות מרכזיות הנוגעות למיניות

הוא מבקש לבחון את עולמן של נשים . ערכת היחסים במשפחה ובמעמד האישה בחברהבמ

החברה , הוא מבקש לדון בנושא שחכמי ההלכה. ב מזווית שלא נחקרה עד כה"יהודיות בימה

, בהימנעות, דווקא הדיון בשתיקה. הסובבת והנשים עצמן ראו כעניין שהשתיקה יפה לו

הנקרית לנו כבדרך אגב אל עולמן , את ההצצה הנדירה יכולים לאפשר לנו, ובכאב, בהסתרה

 .אל המקום שבו אם נקשיב היטב נוכל גם לשמוע את קולן, של הנשים

   

 

                                                                                                                             
Joan Mcgregor, Is it Rape? On Acquaintance Rape and Talking Women's Consent Seriously 
(Hampshire, Burlington, 2005), pp. 27- 33, Keith Burgess- Jackson, Rape: A Philosophical 
Investigation (Hants, Vermont, 1996), pp. 44-49. 

 ".  אונס אמיתי"סוזן אסטריך היטיבה לבטא את התפיסות התרבותיות של אונס וקורבן אונס וכינתה אותם 
Susan Estrich, Real Rape (Cambridge, 1987), p.3                                                                        

                                                                                                                                                    
73

 
"In the western Societies there are still "good girls" and "bad girls": Diana Russell, The 
Politics of Rape: the Victim's Perspective (New York, 1974), p. 25. 

לא זה המצב , קל יותר להוכיח בבית המשפט שנאנסו" בנות הטובות"ל, "בנות רעות"וישנן " בנות טובות"ישנן 
האבחנה הזו היא רק חלק .דיאנה ראסל עושה את האבחנה הזו בתיאור קורבנות האונס". בנות הרעות"באשר ל

 .ורבן אונסמשורה של תפיסות תרבויות מושרשות המתארות אונס וק
74

אמנם היא לא התייחסה לשילוב של מחקר היסטורי עם תיאוריות , תמר רוס מתייחסת לנושא המורכבות 
ארמון התורה , תמר רוס: ראו. מגדריות ומקורות הלכתיים אך היא מתייחסת למורכבות של פמיניזם והלכה

 . 70 -33' עמ, (2007, תל אביב), על אורתודוקסיה ופמיניזם, ממעל לה
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 פרק ראשון

 

 .כפית יחסי מין על נשים בתוך קהילות אשכנז

 

שהלכה עם שני יהודים וכשבאו ביער ישבו לנוח ובא אחד ותקפה והשני  אישהמעשה ב"

ואין מושיע לה ואין עדים באתה לפני רבותינו וספרה להם המאורע  טימא אותה וצעקה

זהו סיפורה של אישה אלמונית אשר בחרה ללכת עם שני גברים יהודים  1."ואמרה נאנסתי

זהו סיפורה של אישה שאותם גברים מעלו באמונה וברגע של מנוחה . כי חששה ללכת לבדה

. אבל איש לא שמע, היא צעקה, תנגדההיא ה. אחד מהם אחז בה והשני אנס. תקפו אותה

? שיתפשו את האשמים? למה קיוותה"!. נאנסתי" :בצר לה פנתה לחכמים ואמרה להם

 ? שיכירו בה כקורבן אונס

 

 13 –רבי מאיר בן ברוך מרוטנברג בשלהי המאה ה ל המיוחסת הקטע לקוח מתוך תשובה 

באזור , 13 -ת המאה האו בתחיל 12 –שהתרחש בשלהי המאה ה  עובו הוא מתאר אירו

רבי שמחה משפיירא . השאלה הופנתה במקור לרבי שמחה משפיירא. שפיירא בגרמניה

היה עליו להכריע בשאלת האונס רק על סמך עדותה של . מתאר את הקושי המרכזי שלו

מאחר והתלבט הוא מפנה את הסיפור לחכמים אחרים בני התקופה ובעיקר מתייעץ . האישה

היוו מוקד לדיון  2,תשובותיהם המנוגדות(. ה"ראבי)יעזר בן יואל הלוי רבי אל, עם עמיתו

דיון שהמשיך להיות רלוונטי גם בדורות , באותה תקופה, הלכתי מרתק בין גדולי חכמי אשכנז

 . הבאים

 

על מנת להבין את העולם שנחשף בפנינו ולהבין את המורכבות של הדיון יש להקדים ולחקור 

כיצד התנהל הדיון , 13 –ל  12 –י מין באשכנז בין המאות ה כיצד הוגדרה כפית יחס

 . באותה תקופה, המשפטי בתביעה כזו

                                            
מהדורת משה אריה בלאך , (דפוס פראג)' חלק ד, ברוך' ם בר"ת מהר"ספר שו, מאיר בן ברוך 1
חשוב . ו אחד המקורות המציגים את האירוע בהמשך יוצגו מקורות נוספיםזה. סימן תקעג, (ה"תרנ,בודפשט)

ת עיקרי הן משום שהוא מביא א, למרות היותה מקור מישני,להדגיש שמקור זה נבחר להיות מוצג תחילה
האירוע והן משום שהוא מתאר את הארוע כמקרה אונס ואת האישה כקורבן אונס המעידה על עצמה שהיא 

ייתכן וכתבו , ייתכן והעתיק אותה, ם עצמו כתב תשובה זו"עוד חשוב להוסיף כי אין כל הוכחה שהמהר .נאנסה
מסכת , גירסה מופיעה גם במרדכיבדיוק אותה . 14 –או ראשית המאה ה  13 –המאה ה זאת תלמידיו בשלהי 

ם דומה למקור "ת המיוחס למהר"השו. סימן כח', פרק ב, מסכת כתובות, קמז וגם בהגהות אשרי, כתובות
למרות . ה אישה שנסתרה"ו ד"הלכות יבום וקידושין סימן תרט, ספר אור זרוע: המופיע אצל רבי יצחק מוינה

מול , והדמיון למקור של אור זרוע, 13 –בשלהי המאה ה  עדיין הופעתו, ת"שאין וודאות באשר למקור השו
יוכלים ללמד על שינוי ביחס ,  13 –וראשית המאה ה  12 –משלהי המאה ה  ה"ת הראבי"מהמקור בשוהשוני 

שמחה : ם ראו"כתבי המהרמקור דיון ב. 101 - 100' בעמ, על כך אעמוד בהמשך, לסיפורה של אותה אישה
' עמ, ס"תש –ח "תשנ, כרך כא, שנתון המשפט העברי, ם"וטנברג שאינן של מהרם מר"תשובות מהר, עמנואל

149- 205   . 
2

 . התשובות יוצגו בהמשך 
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 13 –וה  12 –הגדרת המושג כפית יחסי מין באשכנז במאות ה  .א

  

   רקע. 1

 

על כל , באשכנז אין הגדרה אחת ומקובלת למושג כפיית יחסי מין 13 –ל  12 –בין המאות ה 

: עיקר הדיון נסוב סביב הפרמטרים השונים המרכיבים את המושג. ההחכמים לאורך התקופ

בעיר או : האלימות והתנגדות האישה כמו גם המיקום הגיאוגרפי של האקט, כפיה ורצון

המושג נע בין דגש על הסכמתה של האישה לבין דגש על האלימות שהופעלה עליה . בדרכים

 . ועל מידת ההתנגדות שגילתה

 

לקוחים מתוך המקרא , גם הפרמטרים השונים המרכיבים את מושג האונסמושגי הדיון כמו 

חכמי אשכנז יצקו את עמדותיהם שלהם לתוך הגדרות ההגדרות הקיימות תוך . והתלמוד

שהם מסבירים את השינויים שעשו הן בהשקפת עולמם והן במציאות חייהם המשתנה שיש 

הדיון ההלכתי באשכנז יש להקדים על מנת להבין את . להתאים את ההלכה התלמודית אליה

 .ולהכיר את ההגדרות במקרא ובתלמוד

 

 3הגדרת המושג כפית יחסי מין במקרא ובתלמוד

  

 ההגדרה המקראית

 

הוגדרו על ידי חוקרים מודרניים  כדיני , ב"פרק כ, דיני האישות המקובצים בספר דברים

ועוסקים  5,תפסים כעבירהט מתמקדים ביחסי מין הנ"כ –ב "פסוקים כ 4.האונס של המקרא

 . בתולה מאורשה ובתולה לא מאורשה, אישה נשואה: בשלושה סטאטוסים של נשים

 

 

                                            
3

לסיפורן של , הפרשנות היהודית, היחס לאונס בפרשנות היהודית בימי הביניים, ראו מרב שניצר מימון 
, .M.Aת גמר לקראת תואר עבודה שוות ערך לעבוד, תמר בת דוד ופלגש בגיבעה, דינה בת יעקב

 . 4-17' עמ, (2005, ספטמבר)אוניברסיטת תל אביב 
4
דרכי אישות , אפשטיין ריה לייבא:  ראו. כדי לתאר את החוקים" אונס"מרבית החוקרים משתמשים במילה   

 –מבוא לפרשנות פנים , זקוביץ  יאיר,  163 – 161' עמ, (יט"אביב תש –תל ) לומנהגיה על פי תורת ישרא
 . ( 1992 , אבן יהודה) מקראית

Carolyn Pressler, "Sexual Violence and Deuteronomic Law" in Exodus to Deuteronomy, ed. 
Athalya Brenner (England,1994), p.102.   

 .ט כחוקי אונס"כ –ה "כ, ב"פרסלר טוענת כי אין לכנות את החוקים בדברים כקרוליין 
5
על השימוש במילה אונס ארחיב . אנס או נאנסת בשלב זה משמעותם בעילה בכפייה, סכל שימוש במילה אונ  

, תל אביב), נשים במעמד פגום לנישואין, רות תירושראו , בעבודת המאסטר שלה, רות תירוש. בהמשך
אלא רק בשלב מאוחר   (61' עמ)" דין  תפושה" אינה משתמשת בפעלים האלה כאשר היא מנתחת את  ( 1998

אשר , מתייחס לאונס המוגדר כבעילה שלא בהסכמה" דין תפושה "כאשר היא מגיעה למסקנה כי , יותר
 (76' מעמ)מעורבת בה אלימות 
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 אישה נשואה  . 1

השכב עם  כי ימצא איש שכב עם אישה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש"

 (ב"כ, ב"כ, דברים) "האישה והאישה ובערת הרע מישראל

 .גבר מצא אישה נשואה ושכב עמה –האירוע 

 ". שכב עם", " ימצא" –הפעלים המופיעים בתאור האירוע 

 .לא ידוע –מקום האירוע 

 .מוות –לגבר ולאישה  –העונש 

מעיד על יחסים " שכב עם"צרוף המילים .  נראה כי העבירה בה מדובר היא ניאוף ולא אונס

לא העונש  6.כספי -ניסן אררט ומישאל מסורי , כפי שטוענים מאיר שטרנברג, בהסכמה

.   כדין נואפת, מותיר ספק כי מדובר ביחסים בהסכמה משום שגם על האישה מוטל עונש מוות

הסטאטוס האישי של האישה קובע את אופייה של עבירת המין המתבצעת כלפיה וכך גם את 

קיום יחסי מין עם אישה נשואה משמעותו פלישה לתחום השליטה של הבעל . חומרת העונש

העונש על פלישה לתחום שליטתו . פגיעה בארושה, לה מאורשתאו במקרה של נערה בתו

  7.של גבר אחר היה מוות ואם האישה שיתפה פעולה גם עליה נגזר מוות

 

 :שם ברור כי מדובר באונס אישה נשואה, בחוק האשורי יש תאור מפורט יותר

והיא … והחזיק בה איש אחר, כי תלך אישה הנשואה לאיש ברחוב: "12חוקי אשור "

  8."מות יומת האיש… ויחזק ממנה ויענה וישכב אותה, יאנה לומ

התיאור בחוק האשורי רק מחדד את ההנחה כי העבירה המתוארת במקרא בהקשר של 

קיום יחסי מין אסורים עם אישה אשר נמצאת , האישה הנשואה היא ניאוף וביחס לגבר

 .אין  מדובר בעבירת אונס. בתחום שליטתו הבלעדי של גבר אחר

 

ייתכן וראו את הנערה המאורשה כאישה , העדר דין לאישה נשואה אנוסה מעלה תהיות

זו אחת . מעמדה של אישה נשואה אנוסה לא נידון במקרא. נשואה אך אין בכך וודאות

 . הן בתלמוד והן על יד פרשני ימי הביניים, הסיבות לכך שהוא יידון בהמשך בהרחבה

 

 

                                            
6
 ," הסיפור המקראי והרטוריקה של היצירה הסיפורית: איזון עדין בסיפור אונס דינה", שטרנברג מאיר   

ההבדל בין שתי צורות .: " 4הערה "  וישכב עמה"ל" ושכב אותה"אין דומה "  :197' עמ  ,(ג"תשל)' ד,  הספרות
בואי שכבי "…אמנון פונה תחילה. השימוש העומד והשימוש היוצא עולה יפה מתיאור אונס תמר -של פועל זה

 "וישכב אותה.…: "אבל כשהיא מסרבת הוא משיג את מבוקשו בכח –היינו מרצונך הטוב  –" …עמי
דצמבר ) 27 ,הספרות, "לאיזון הקריאה בפרשת דינה, סיפור המיקראיב" סדר"קריאה על פי  ה", אררט ניסן

 . מכאן מובן שעימה זה ברצונה -19' עמ."שלא ברצונה[ ולא עימה]"  וישכב אתה: "" 34 - 15 'עמ ,(1978
וישכב ": "9' עמ, (1983), [ג] 28, בית מקרא, "קורא ומדרש, מקרא –מעשה דינה ", כספי  -מסורי  שאלמ

 ." ברשותי ומרצוני, "שכבה עמי"אשת פוטיפר אומרת ליוסף . הוראתה ברשות, ת היחס עםמיל…" עמה
7
 .45-46' עמ ,תירוש 

8
 . 46' עמ, שם 
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 נערה בתולה מאורשה  . 2

 .אחד מתרחש בעיר והשני בשדה. לק לשני חלקים על פי מיקום האירועהדין מתח

  -בעיר . א

: כי יהיה נערה בתולה מאורשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה"

והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את 

הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת 

 (ד"כ –ג "כ, ב"דברים כ) :"ערת הרע מקרבךרעהו וב

 .גבר מצא נערה בתולה מאורשה בעיר ושכב עמה –האירוע 

 ".ושכב עמה", "ומצאה" –הפעלים המופיעים בתאור האירוע 

 .בעיר –מיקום 

 . מוות –לגבר ולאישה  –העונש 

 תאור האירוע מלמד כי אין, גם במקרה של נערה בתולה מארשה בעיר -מהות העבירה 

דינה כנואפת ועונשו של האיש הוא כעונשו של מי שעבר , הנערה. מדובר בבעילה בכפייה

אולם בהסבר לעונש מתחילים להופיע הפרמטרים . עבירה כלפי הגבר אליו שייכת הנערה

 . הצעקה  –להגדרה המקראית ליחסי מין בכפייה  

 

היא לא תגובה , דותהצעקה היא סימן להתנג. אישה שנכפו עליה יחסי מין צריכה לצעוק

הנערה . אלא סימן חיצוני הבא לסמן לסובבים כי הנערה מתנגדת, ספונטנית לאקט אלים

נראה אפוא .  במקרה הזה לא צעקה וזה סימן לכך שלא הייתה התנגדות ולפיכך גם לא כפייה

אבל הוודאות הזו מתערערת כאשר ממשיך הסופר , כי האירוע המתואר בעיר הוא ניאוף

את הגבר יש להוציא להורג משום שעינה את . מתאר את סיבת הענשתו של הגברהמקראי ו

 .  הנערה המאורשה

 

 ?"עינה"מה משמעות המושג 

אבל אם עינוי הוא   9.מופיע כביטוי שפירושו אונס" ענה"הביטוי : באנציקלופדיה המקראית

ציקלופדיה כך גם באנ. אחזור לעניין זה בהמשך? מדוע להוציא את הנערה להורג, אונס

  10.הוא מוצג כתיאור אונס" תחת אשר ענה"בכל מקום שבו מופיע הביטוי  , התלמודית

כך )יש חוקרים מודרניים המפרשים את המילה עינוי כאונס במובן של בעילה בכפייה 

 11(.כספי ואמית, שטרנברג

                                            
9
 .459' עמ, אנס –בערך , (1988, ירושלים)' הוספות ותיקונים לכרך א, אנציקלופדיה מקראית 

10
בעריכת מאיר  ,אנציקלופדיה תלמודית  בתוך, "תח ת אשר ענה: שכתוב באונס"גזרה שווה , [בועל]אונס   

 .כרך א, ( 1973ירושלים )ברלין ושלמה יוסף זוין 
 . ב"כרך י, אנציקלופדיה תלמודית  בתוך, "תחת אשר ענה: האמור באונס" תחת"ב אשי  למד מר: "חובל 

11
: שם, ספיכ. שטרנברג מגדיר אותו כפועל המתאר אינוס" …ויענה מדבר כמובן בעד עצמו: ""שם, שטרנברג 
מאגר של אהדה : סיפור  אמנון ותמר", אמית  אירהי, ."העינוי הוא משום שהחזיק בה שלא מרצונה"
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 בשדה . ב

עמה  בה האיש ושכב ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המארשה  והחזיק"

ולנער לא תעשה דבר אין לנער חטא מות : האיש אשר שכב עמה לבדו ומת

. כי בשדה מצאה: כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה

 (ח"כ –ה "כ, ב"כ, דברים) ."צעקה הנערה המארשה ואין מושיע לה

 ".שכב עמה"ו" החזיק בה"גבר מצא נערה מאורשה  –האירוע 

 ".ושכב ", "החזיק ", "ימצא" –רוע הפעלים המופיעים בתאור האי

 .בשדה –מיקום 

 .האישה מוגדרת כקורבן חף מפשע. מוות לגבר בלבד –העונש 

 ?מה מהות העבירה

והחזיק : "בתיאור הזה ישנו פועל וביטוי חדש. אין ספק שכאן מדובר ביחסי מין שלא מרצון

ויינפלד . חזיק בנערהאם יש הסכמה אין צורך לה, יש כאן פעולה המעידה על כפייה" . בה

המעיד על אונס הוא ,  מבין הפעלים המופיעים בדינים הללו, טוען כי הפועל היחיד

זהו סימן חיצוני שהנערה . נראה לעין להתנגדות, הצעקה נתפסת כסימן חיצוני 12".החזיק"ו

, לא רצונית, הצעקה אינה מוצגת כתגובה ספונטנית. מחויבת להציג כדי להראות התנגדות

שם לא , זו הסיבה לכך שאין היא מחויבת לצעוק בשדה. עשה שנעשה בניגוד לרצונהעל מ

אפשרות אחרת לנתח את העדר הצעקה בשדה היא . יהיה מי שישמע את הסימן הזה

 .  שהנחת היסוד היא שבשדה הנערה צעקה

 

הקרוב ביותר לתאר אונס במשמעות בעילה , מפתיע שבתיאור קיום יחסי המין בשדה

מה שיכול לחזק את הטענה כי פירוש , על הטיותיו השונות אינו מופיע" עינה"הפועל , בכפייה

עצם מיקומו של האירוע מאפשר לאישה לטעון , מבחינת החוק". אנס"אינו " עינה"הפועל 

הנערה מוצגת כקורבן באופן חד משמעי  משווים . לבעילה בכפייה ועל דבריה לא יהיה עוררין

אין לנערה חטא מוות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו : "עאותה לקורבן רצח חסר יש

זהו הדין הקרוב . ואין מטילים עליה כל עונש מוות(  ו"כ, ב"דברים כ" )נפש כן הדבר הזה

אך הקביעה כי בשדה מדובר באונס אינה , ביותר להגדרת האונס במובן של כפיית יחסי מין

הדין מקבל את , אפשרות להוכיח כפייה כאשר אין ,בשדה, נשענת על סימני כפייה כלשהם

 .עדותה של הנערה

 

                                                                                                                             
לאחר תיאור חד " וישכב אתה, ויענה, ויחזק ממנה".. : 87 – 80 'עמ ,(1982יוני ) 32, הספרות, "לאבשלום

 .84' עמ "…המייחס לאמנון את אכזריות האונס, משמעי זה 
Moshe Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School (Oxford, 1972) p. 286          

12
. 
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 13(דין התפושה. )נערה בתולה אשר לא אורשה. 3

כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו ונתן "

האיש השוכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו תהיה לאישה תחת אשר 

 (ט"כ –ח "כ, ב"כ, דברים) "ענה לא יוכל שלחה כל ימיו

 ".נמצאו"השניים . גבר מצא נערה בתולה לא מארשת ושכב עמה –האירוע 

 . ונמצאו, ושכב עמה, ותפשה, ימצא –הפעלים המופיעים בתיאור האירוע 

 .לא ספציפי –מיקום 

חובת נישואין עם הנערה , שקלים לאבי הנערה  50תשלום קנס בסך  –לגבר בלבד  –העונש 

 .  כל חייוואיסור על גירושין ממנה 

תירוש דנה בכך בהרחבה תוך שהיא משווה . על פי רות תירוש מדובר באונס -מהות העבירה

": דין מפותה"הנקרא , ז"ט –ו "ט, ב"לבין הדין בשמות כ, "דין תפושה"הנקרא , בין הדין הזה

אם מאן ימאן : וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאישה"

, גם בשמות הגבר חייב לשאת את האישה". כסף ישקל כמוהר הבתולות, ה לואביה לתית

הוא הפעל מעיד על יחסים " פתה"הפועל . אך לאב זכות שלא לתת את בתו למפתה

לדעתה מתאר ". ותפשה"תולה תירוש את ההוכחה בפועל , ט"כ –ח "בדברים כ 14.בהסכמה

ך "בתנ" תפש"טוענת כי הפועל  גם פרסלר.  כלומר חד משמעית אונס, הפועל אקט כוחני

  15.משמעותו היחידה היא תקיפה  מינית אלימה

 

אמנם לא . המעיד לדעתה על הדדיות –" ונמצאו"תירוש רואה את הבעיה היחידה בפועל 

, ישנם חוקרים. אך יש כאן תיאור של פעולה אסורה המיוחסת לשניהם, ברור על ידי מי נמצאו

". ו"יש הכפלה בטעות של ה, " ונמצא"פועל היה צריך להיות הטוענים כי ה, בהם יאיר זקוביץ

מה שמחזק לדעתו את הטענה כי לשון , מכיוון שכל הפעלים מתייחסים לגבר בלשון יחיד

לעומת תירוש הסבורה כי מדובר 16".ונמצא"תרגום השבעים תירגם . הריבוי היא טעות

לדעתם החוק . ק בשמותקרמייקל ווינפלד רואים את החוק בדברים כהמשך לחו, באונס

המאוחר לזה " דברים"הדין ב, לדעת קרמייקל. 17בדברים אינו עוסק באונס אלא בפיתוי

, , אינו קבוע בספר שמות, סכום המוהר לתשלום. בא להרחיב את דין המפותה, שבשמות

כמו כן נקבע בדברים כי אסור לגבר לגרש . בעוד הסכום בדברים נקבע על חמישים שקלים

 18. בעוד שבשמות אין התייחסות לכך, כל ימיואת הנערה 

                                            
13

 .61' עמ, תירוש  
14

 .65' עמ, שם  
 

Carolyn Pressler, "Sexual Violence and Duteronomic Law", p.104                                          
 15     

   
16

 .70' עמ, תירוש  
17

 .66 – 65' עמ ,שם  
18

 .65' עמ, שם  
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חמישים השקלים אינם מוהר אלא קנס , בדברים. לפי ויינפלד בשני המקרים מדובר בפיתוי

לדעת ויינפלד קשה להבחין בין דין המפותה לדין התפושה  19.על פגיעה בנערה ובכבודה

ר מדובר בנערות כאש, קשה לשים גבול בין פיתוי לאונס. בשל גילן הצעיר של הנערות

 . ילדות, במושגי ימינו, צעירות ונערות בתולות לא מאורשות שהיו ברוב המקרים

 

ט איננו חד משמעי בגלל הקושי של "כ –ח "ב כ"תירוש טוענת כי יתכן והדין בדברים כ

, י כן"אעפ 20"המחוקק להגדיר מהו אונס ומהו פיתוי בהקשר לנערות בתולות לא מאורשות

מבחינתה זאת ההוכחה הניצחת כי  הסופר ".  עינוי"רה בדברים מוגדרת כהעבי, היא טוענת

 . המקראי הכריע בקביעתו וכי מדובר באונס

 

, בזיקה למשכב בתולין, "עינוי"הביטוי :" לפי ניסן אררט. שנוי במחלוקת" עינה"פירוש המושג 

עינוי כי בכל משכב בתולין יש משום , ההנחה היא…עשוי  להיות גם מרצון ובהסכמה

מצוי במקרא כציון " ויענה"הביטוי  , או כפי שהוא טוען בפירושו לפרשת דינה 21"לאישה

האם : "כתבה מאמר שלם על השאלה 22אלן ואן וולד". למשכב בתולין גם ברצון ובהסכמה

. היא מציגה את מגוון הפירושים שניתנו לביטוי במחקר המודרני? "אונס"משמעותו " עינה"

בשנות ה  23.מונים היה קונסנזוס בקרב החוקרים כי עינה פירושו אנסלטענתה עד שנות הש

לקיים "ויאט טוען כי מדובר בפועל שפירושו : מתחילים חוקרים מסוימים לטעון אחרת 90 –

ברנר טענה כי רק כאשר , משמעותו יחסי מין לא חוקיים" עינה"פרידמן טען כי , "יחסים

המתארים הפעלת כוח ויחסי מין ניתן לפרשו  מופיע יחד עם פעלים אחרים" עינה"הפועל 

  24.כאונס

 

לאחר סקירה וניתוח של כל ההקשרים בהם מופיע הפועל מגיעה וולד למסקנה כי הפועל 

בחמשת המקרים של יחסי מין לא חוקיים .  אינו מתייחס בהכרח לאונס או לניצול מיני" עינה"

כדי לבטא " שכב עם"ואף " החזיק", "תפס"מופיעות המילים , ב"כ, המופיעים בספר דברים

מופיע רק כאשר מתייחסים לעונש ולא כאשר " עינה"הפועל . את אי חוקיותו של המעשה

כלומר את , המונח מתאר את הפחתת מעמדה של האישה. מתארים את האקט עצמו

                                            
19

 .66 – 65' עמ, שם 
20

 .76' עמ, שם 
21

 .     346' עמ, "סדר"קריאה על פי  ה, אררט 
  Ellen Van Wolde, "Does "Inna" Denote Rape? A Semantic Analysis of a Controversial        

22
 

 Word",Vetus Testemantum ,52, 4 (2002) pp.529 – 530. 
23

 .אינו בהכרח אונס" עינה"כי הפרוש ל 1978טען כבר ב , םש, אררט    
Wolde, pp. 529 – 530                                                                                                               
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ממילא זוהי פגיעה גם במעמדו של הגבר שלו שייכת . הפגיעה במעמדה החברתי והמשפטי

  25.האישה

 

כפי שעשתה וולד  ואף היא מגיעה , תירוש מביאה אף היא את מגוון הדעות של החוקרים

למסקנה כי הפועל מציין את השפלתה של האישה ואת שלילת זכויותיה כמו את הפגיעה 

בניגוד לוולד היא טוענת כי שלילת הזכויות וההשפלה מתייחסים לאקט . באביה ובאחיה

  26".אנס"משמעותו " עינה"חד משמעית כי היא טוענת . המיני הנעשה בכפייה

 : כפי שוולד כותבת

"If ever words can change one's view of the text, this word can"27     

 

אינו מתאר בהכרח אונס " עינה"מניתוח החוקים בספר דברים אני נוטה לקבל את הטענה כי 

מתייחס לפגיעה " עינה"כי הפועל  אני מקבלת את טענתה של וולד. במובן של כפיית יחסי מין

דין נערה "וגם ב" דין תפושה"נראה כי ב. לאו דווקא באמצעות מין כפוי, במעמדה של האישה

השאלה הקריטית היא  . הסכמתה או  אי הסכמתה של האישה אינם לב העניין" מאורשה

אינו " אונס", ך"ויליאם פרוף קובע כי בתנ 28.מידת הפגיעה בגבר שאליו האישה משתייכת

כיחסי מין בין גבר ואישה " אונס"ך ניתן להגדיר "בתנ. בהכרח יחסי מין ללא הסכמת האישה

בפרספקטיבה תנכית אונס הוא . בדרך כלל אביה או אחיה, ללא הסכמת האפוטרופוס שלה

כפיית יחסי מין על האישה אינה נחשבת לעבירה חמורה במיוחד אלא אם כן , עניין בין גברים

  29.ת או נשואההאישה מאורש

 

על אף שהמחוקק מתעניין יותר , יש במקרא חשיבות להסכמת האישה לקיום יחסי מין, לדעתי

, אם הסכימה המאורשה ליחסי מין היא בחזקת נואפת וגזר דינה מוות. במידת הפגיעה בגבר

היא , אם התנגדה. שכן הסכמתה הופכת אותה לשותפה בפשע נגד הגבר אליו היא שייכת

 .  קורבן

 

 

 

 

                                            
Ibid, pp.543 – 545                                                                                                                      

25
 

26
 . תירושראו הדיון אצל    
 

27
 Wolde, p. 530.    היא אמנם מתייחסת לזה בהקשר של הבנת הנקמה בכל אנשי העיר שכם אבל המהות

 .רלוונטית גם מבחינתי
28

                                                                                                                         p.103. Pressler,  
William Henry Propp, "Kinship in 2 Samuel 13",The Catholic Biblical Quarterly, 55, (1993),pp. 
39- 53. 
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 סיכום ההגדרה המקראית 

 

הראשון הוא הצעקה והשני מיקום . על פי שני פרמטרים, המקרא מבחין בין אונס לפיתוי

אם . סימן שלא הביעה התנגדות ומכאן שאין מדובר בכפייה, אם האישה לא צעקה. המעשה

זהו המקום היחיד שבו היא --ארע המעשה בשדה נחשבת האישה לאנוסה גם אם לא צעקה

אין במקרא פועל או ביטוי שניתן ליחס לו באופן חד משמעי . בת אנוסה מעל לכל ספקנחש

הסופר המקראי ". תפש"וגם לא " עינה"לא  -משמעות של אונס במובן כפיית יחסי מין 

משתמש במגוון פעלים שחלקם מתארים הסכמה וחלקם כפייה  משום שאין לו עניין או יכולת 

" החזיק"נראה שהשילוב בין . י מין בכפייה לבין פיתויבין יחס, חד משמעית,  להבדיל

זה המקרה בעת תלונה על --הוא הקרוב ביותר לתאר אירוע שיש בו בבירור כפייה " צעקה"ל

 . בשדה, יחסי מין בין נערה מאורשה לגבר

 

הגדרת הסטאטוס של הגבר , ההתמקדות היא בהגדרת הסטאטוס של האישה או ליתר דיוק

פגיעה בבעל או בבעל  ויחסי המין נחשבו לעבירה חמורה רק כאשר היו. שאליו היא שייכת

הסופר . יחסי מין עם נערה מאורשה הם החמורים ביותר. דרגת הפגיעה משתנה. לעתיד

נראה . המקראי בספר דברים אינו מציג את האופציה של כפיית יחסי מין על אישה נשואה

וגה מוות בעוון פגיעה בגבר שבבעלותו דינה ודין בן ז, שהיא נחשבת בכל מקרה לנואפת

 .  נמצאת האישה

 

אם צעקה בעיר או הייתה בשדה בזמן : נערה מאורשה לא תחשב כנואפת במקרים הבאים

רק במקרה של נערה מארשת מועלית במפורש האפשרות שהופעלה על האישה . המעשה

 קשור רק " אונס"כי קשה לקבל את טענתו של פרוף . כפייה ושיחסי המין היו בניגוד לרצונה

 . דינה של נערה מאורשת מתייחס גם לנערה ולפגיעה בה המושווית לרצח. ליחסים בין גברים

העונש היחיד הוא . הנזק ניתן לתיקון, השייכת רק לאביה, במקרה של נערה לא מארשה

, במקרה של נערה מאורשה הנזק.הוא מחוייב לשאתה והוא מאבד את הזכות לגרשה. לגבר

 . נלקחה ממנו לבלי השב, זכות ייחודית וחד פעמית, זכות הראשונים. וא בלתי הפיךלגבר ה
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 יתהגדרת התלמודה

 

כפי שאלה , (מאורשה ונשואה, לא מאורשה)של נשים  םהסטטוסיהתלמוד מתייחס לשלושת 

שם לא מוזכרת האפשרות כי אישה נשואה , ב"בניגוד לדברים כ, מופיעים בהגדרה המקראית

התלמוד ,  ולא ברור האם מתייחסים לנערה הלא מאורשה כאל מפותה או כאל אנוסה, סתיאנ

  30.קובע כי בכל סטטוס ייתכנו אנוסות ויש להכיר בהן כאנוסות

 

   .אישה נשואה. 1

 

האפשרות כי האישה היא קורבן . ההתייחסות כאמור היא לניאוף בלבד, ב"כ, ב"בדברים כ

, ט לעין משום שהדין הבא אחר כך מתייחס לנערה מאורשההדבר בול. לכפייה  אינה מוזכרת

 . ושם קיימת אפשרות כי יחסי המין הם תוצאה של אונס, קרוב לזה של אישה נשואה ססטאטו

וכל זאת על מנת , הדיון התלמודי עוסק רבות בנושא מעמדה של אישה נשואה שנאנסה

 .  אנסה היא מותרתאם נ; אינה מותרת, "זנתה"אם . לברר האם היא מותרת לבעלה

 בהן נחשבת האישה הנשואה , המוצגות בתלמוד, גרשון מלבר מציג שתי סיטואציות

 31.לאנוסה

לא ברור אם התרצתה לשובים ולא ברור אם עשתה זאת מחשש  –אישה שנשבתה  .1

הפסיקה הייתה כי רק אם איימו להרגה אם לא תיבעל היא . לחייה או מרצון למצוא חן

על מנת להסיר את , ימו על חייה והיא הציעה מיוזמתה להיבעלאם אי. נחשבת אנוסה

 .אין היא נחשבת אנוסה, האיום על חייה

תחילתה באונס ", אישה שתחילת האקט הייתה באונס אך בהמשך שיתפה פעולה  .2

 32".וסופה ברצון

 

הדיון נפתח .  שם מוצגות שתי הגדרות שונות לאונס,  ב"ע, כתובות נא, מלבר דן בבבלי

לפי גישתו של אבי . האם אשת ישראל שנשבתה ונאנסה בשבי יכולה לחזור לבעלה בשאלה

יש לאסור על חזרת אישה שנאנסה לבעלה בשל החשש כי נהנתה ( אבוה דשמואל )שמואל 

ניתן להתיר לה לחזור לבעלה רק אם תוכל להוכיח כי   33.בזמן האונס בשבי ולו במקצת

                                            
30

 .31 'עמ, (2003, ירושלים) ל"מן המקרא לספרות חז, עונשים וחטאים, אהרון שמש 
31

לשם קבלת חיבור , עבירות אינוס ועבירות מיניות אחרות במשפט העברי ובמשפט האנגלי, גרשון מלבר 
 .71 – 69' עמ, (1960, ירושלים) דוקטורט

32
 .70' עמ, מלבר 

33
 בבלי גם ראו –מדובר באשת ישראל משום שאשת כהן אסורה גם באונס , ב"ע, נא, כתובות, בבלי, במקור 

, "מעמדן האישי של נשים שבויות ומשומדות בהלכה של ימי הביניים", יעקב בלידשטיין וורא. ב"ע', כתובות ג
 .37' עמ (ז"תשל –ו "תשל)' ד –' כרך ג, ן המשפט העברישנתו



 
 

36 

אבי   34".רי עדים שצווחה מתחילה ועד הסוףדקאמ: "ובמקור, התנגדה מהתחלה עד הסוף

הדרך . שמואל מגדיר אפוא את האונס כאקט שיש בו כפייה אלימה מתחילתו ועד סופו

. האישה צריכה עדים שיוכיחו כי צעקה במהלך האקט כולו. היחידה להוכיח זאת היא הצעקה

הגדיר אקט כאונס אם כנגדו טוען רבא כי ניתן ל. על פי השקפתו אונס שיש בו רצון אינו אונס

הוא סבור כי האישה מתרצה . החל בכפייה גם אם האישה משתפת בהמשכו פעולה מרצון

אלא תגובה , אבל בעיניו רצון כזה אינו חופשי, אמנם במהלך האקט ואולי גם נהנית ממנו

כפי , מתחילת המעשה ועד סופו" תצווח"האישה לא . יצרית שאין לאישה שליטה עליה

   35.ואל והמעשה ייחשב בכל זאת לאונס והאישה מותרת לבעלהשתובע אבי שמ

 

כדי להוכיח את טענתו מתאר רבא סיטואציה שבה באים אנשים לעזרת אישה שראו כי היא 

נאנסת והיא מבקשת מהם להניח לאנס שימשיך במעשה ואף מודיעה כי לולא היה אונס 

. גם מקרה כזה הוא אונס מבחינתו 36.היא הייתה משלמת לו על מנת שישכב איתה, אותה

יחסי מין שהתחילו : רבא מביא את הדברים לידי אבסורד על מנת להדגיש את העיקרון

האישה במצב דברים זה זכאית . תהיה אשר תהיה תגובת האישה בהמשך, בכפייה הם אונס

רבא .  משום שההיענות שלה אינה נמצאת בשליטתה והיא פשוט תוצאת הכפייה של הגבר

רבא אינו מנסה לטעון  37.ופירושו שהיצר תקף אותה" יצר אלבשה"גובה הנשית מכנה את הת

יכולים לטעון כי יצרם כפה עליהם לנהוג בדרך פסולה ולהיפטר —או בני אדם בכלל—כי נשים

הוא נעשה כלי משחק בידי , רק אם נדחף הקורבן מעבר לסף מסויים שלא ברצונו. מאחריות

 38. היצר שאי אפשר להתגבר עליו

 

אבל דומה שכך סברו רבא , מקוממת, ולו גם לרגעים, הטענה כי כלל הנשים רוצות באונס

מדובר  39,הרואה אותה עבד ליצריה, אינני רואה כאן גישה שלילית בסיסית לאישה. וממשיכיו

רצונית של הקורבן שאינה הופכת את -בתפיסה המכירה בקיומה של אפשרות להיסחפות לא

האישה כמי שיכולה ליהנות מאקט של אונס אינה מציגה אותה הצגתה של . האונס לניאוף

היא חלק מתפיסה מורכבת שעל פיה ניתן לכפות על אדם שלא בטובתו . כעבד ליצריה

. אין מדובר רק בתחום המיני וגם לא רק בנשים  40.תגובות פיסיולוגיות שעליהן אין לו שליטה

ת של זעם שבה המתפרץ הוא גם התגרות קיצונית יכולה לעורר התפרצות בלתי נשלט

                                            
34

 .ב"ע, נא, כתובות, בבלי 
35

  .שם 
36

 .שם 
37

 .שם 
38

 .202'עמ , (ח"תשנ)ח "י,תחומין , "התגברות היצר כטענת אונס", נחום רקובר 
39

בעבודת הדוקטורט שלו משנת  , מעניינת בהקשר זה קביעתו של גרשון מלבר .56' עמ, נור –חגית די  
שלא היה בו ברגע מסוים גם כניעה או , שאין לך כמעט מעשה ביאה באונס, החיים מלמד ןניסיו" כי, 1960

  .   70' עמ, גרשון מלבר ורא." אפילו רצון מצד האישה
40

ואז ייתכן גירוי , א איבר עיצבי ולא רצוניישנה אפשרות טכנית שבה האבר הגברי בא במגע עם הדגדגן שהו  
  450' עמ (1987, תל אביב) מין ואהבה, קולדוני. רוברט כ,  ונסון'ג. יניה א'וירג, מסטרס. אם הוילי  ורא. מיני
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[. ד"ע, ט"י', ה', סוטה ד]גישה כזו מופיעה בבהירות בתלמוד הירושלמי  . הקורבן ולא המחולל

ולא ערב לך "בתשובתה לשאלתו .  אישה שנאנסה הגיעה להתלונן על כך בפני רבי יוחנן

פיו  ואם יטבול אדם אצבעו בדבש ויתננה לתוך: "נמצאת תמצית הגישה התלמודית" בסוף

בסופו של דבר מסייעת התפיסה   41"?שמא אינו רע לו ובסוף אינו ערב לו, ביום הכיפורים

גם אם לא התנגדה בכל רגע ורגע כפי שתבע ממנה , הזאת לאישה שנאנסה להיחשב לקורבן

 .אבי שמואל

 

את . מגדיר אפוא את האונס כאקט מיני שהאישה מתנגדת לו, ב"ע, כתובות נא, הדיון בבבלי

כך שעדים יוכלו להעיד —לפחות בתחילתו--דותה היא חייבת להביע  בצורה ברורה לעיןהתנג

מלבר סבור כי גישתו המקלה של רבא קשורה לסיטואציה שבה האנסים לא היו . עליה

ונועדו , רוב ההקלות בתלמוד מתייחסות לאישה הנשואה. כאשר האישה בשבי, יהודים

ר לראות את הדברים מנקודת הראות  של הדיינים נטו יות. לאפשר לה לשוב לבעלה

   42".קורבן"ה

 

  נערה בתולה מאורשה בעיר ובשדה. 2

 

התלמוד מתיר . במקרא דין האנס מוות. אונס נערה מאורשה היה ונשאר פשע חמור ביותר

המיקום , באשר לפרמטרים המגדירים אונס 43.הריגת רודף על מנת להציל את קורבנו מאונס

 . יש הבדלים בין המקרא לתלמוד, נגדותהגיאוגרפי והבעת ההת

 

הטענה כי יש למנוע אונס גם במחיר הריגתו של האנס נתונה , א"ע, בבבלי סנהדרין עג

המערערים  מציגים שורה של הסתייגויות השוללות את הטענה כי יש למנוע אונס . בויכוח

אנסת היא כאשר הנ, לדעתם אין להרוג את האנס כאשר כהן גדול הוא האנס. בכל מחיר

גם . כאשר קיימת אפשרות אחרת לעצור את האנס, כאשר האקט המיני כבר החל, גרושה

במהלך הדיון מועלית הטענה כי . שומעים לבקשתה, אם הנערה מבקשת לא להרוג את האנס

במקרה שלו מדובר באקט שלא . התורה מתייחסת בדין רודף לרדיפת נער ולא לרדיפת נערה

ולכן אין בו כדי להצדיק הריגתו , האקט הוא כדרך הטבע, של נערה כדרך הטבע ואילו במקרה

בסופו של דבר נקבע כי אונס נערה מאורשה הוא חמור כמו אונס נער וכי . של אדם אחר

וחשוב . כדי למונעו מאונס, ומצדיק את הריגת הרודף, הפגם הנגרם לה באונס הוא כבד

ניתן אפוא להרוג . ערה בתולה מאורשהלחכמים להדגיש כי הפגם גדול במיוחד במקרה של נ

 .אנס רק במקרה כזה ולא במקרה של אלמנה או גרושה

                                            
41

 (ד"ע, ט"י', ה', סוטה ד)תלמוד ירושלמי   
42

 .74' עמ, מלבר 
43

 .54' עמ, נור –חגית די  
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ההבדל בין אישה . הדיון התלמודי הזה מדגיש את הייחודיות של אונס נערה בתולה מאורשה

גם הם מדגישים את הנזק  44.נשואה לארושה העסיק מאוד את הפרשנים בימי הביניים

נזק . הן למשפחתה והן לחתנה לעתיד, באונס נערה מאורשה הייחודי והבלתי הפיך הנגרם

לדעת אהרון שמש הסיבה . כזה הוא ייחודי ואינו חל על נשואה ועל בתולה לא מאורשה

דינם של הנערה  45.לאבחנה שעושה המקרא בין נשואה למאורשה היא השוני בעונש המוות

נשואה התורה לא  סקילה ואילו במקרה של אישה, המאורשה ושל הגבר שנאפה איתו

   47.בתלמוד הוצגה האפשרות שמדובר במוות בחנק 46"ומתו גם שניהם"מפרשת ואומרת רק 

לקיחת הבתולים . מלבר סבור כי ההבדל נובע מן הפגיעה בגבר שלו הייתה מיועדת הארושה

  48.גורמת לו לנזק חמור במיוחד

 

הפרמטר החדש ,  שדהבין אונס בעיר ואונס ב, התלמוד מבטל את האבחנה שעושה המקרא

אם יש מי שיושיע את הנערה .  המופיע בתלמוד הוא נוכחותם של מושיעים בפוטנציה

אם לא היה לה . הרי היא בחזקת נואפת, והיא לא קראה לעזרה, המאורשה בעיר או בשדה

ההתנגדות אינה פרמטר הכרחי להגדרת . היא בחזקת אנוסה, מושיע בין בשדה ובין בעיר

גם אם לא הובעה התנגדות , מציג שתי אפשרויות  שבהן ייחשב האקט לאונסהתלמוד . אונס

שם  מדובר על מקרה שבו , ב"ע', כתובות ג, האפשרות הראשונה מוצגת בבבלי. מצד האישה

במקרה זה אין ההתנגדות . נדרשת הנערה לשכב עם ההגמון לפני ששכבה עם חתנה

. ואף לא לנסות להתאבד, היאבקהנערה נתבעת שלא ל, אדרבה. נדרשת כראייה לאונס

הסיטואציה נחשבת לסיטואצית אונס מלכתחילה ואין זה משנה כיצד תנהג הנאנסת במהלך 

אונס " )דאונס שרי", מאחר וזהו אונס התורה מתירה אותה לנישואין. האקט המיני עצמו

ה היא של אישה אשר נבעל, האפשרות השנייה לאונס שאין בו התנגדות של האישה(.  מותר

אסתר נחשבת אנוסה למרות ששכבה עם אחשוורוש . מרצונה על מנת להציל את עם ישראל

    49.מרצונה

 

 .  נערה בתולה לא מאורשה. 3

 

אונס נערה   50.בניגוד למקרא מבחין התלמוד בין אונס לפיתוי של נערה בתולה לא מאורשה

באונס גם . לפצות עליואלא נזק בר תיקון שניתן , אינו נחשב פשע חמור, בתולה לא מאורשה

 .  האב וגם הבת נחשבים לנפגעים ואילו בפיתוי רק האב

                                            
 
44

 .        25 – 20' עמ, היחס לאונס בפרשנות היהודית בימי הביניים, מרב שניצר מימון ורא 
 
45

 .31' עמ, עונשים וחטאים, אהרון שמש 
46

 .32' עמ, שם  
47

 .34' עמ, שם  
48

 . 75' עמ ,מלבר  
 
49

 .72' עמ, שם
50

 .164' עמ, דרכי אישות ומנהגיה על פי תורת ישראל, אפשטיין  



 
 

39 

 :האבחנה בין שני המקרים באה לידי ביטוי בכמה פרמטרים

 .האנס משלם קנס והמפתה מוהר .א

הפיצויים על פגמים ואבידות שהתרחשו כתוצאה מהפיתוי מול אלה שהתרחשו  .ב

 .כתוצאה מהאונס

אבל איסור , גם בפיתוי וגם באונס, האנס לנאנסתכפיית נישואים של  –נישואים  .ג

 התלמוד מאפשר לנערה ולאביה את זכות הסירוב 51.גירושין במקרה של אונס

 52.במקרה של אונס

 

הקנס בתקופת התלמוד היה קודם כל תשלום עונשין בעיקרו ורק אחר כך פיצוי  - קנס

. פי שנקבע בתורהכ, חמישים שקלים –סכום הקנס היה קבוע   53.על גזילת הבתולין

הקנס שולם   54.הסכום לא השתנה גם כאשר היה מדובר בנערות ממעמדות שונים

על פי ההלכה מבת שלוש  -כלומר ילדה צעירה , רק במקרה שהנאנסת הייתה נערה

אין לשלמו אם מדובר . הקנס הוא רק לנערה בתולה. עד בת שתים עשרה וחצי

באנציקלופדיה התלמודית  , "אונס"ערך על פי ה 55. אלמנה או גרושה, באישה נשואה

סביב , ב"ע, סנהדרין עג, ישנו דיון שלם בבלי. לבתולים ערך כלכלי כשלעצמם

, השאלה אם יש לשלם את הקנס כאשר לא הייתה פגיעה בקרום הבתולין עצמו

אם באו עליה שלא כדרכה או אם הייתה חדירה חלקית שלא פגעה בקרום , כלומר

ני הזה מפתיע משום שמתברר כי לפחות לדעת חלק מן הדיון הטכ 56.הבתולין

חכמי . אלא הבתולים עצמם, המדיינים המהות אינה המגע מיני הכפוי עם הנערה

גם אם בא עליה שלא , בכל מקרה התלמוד הכריעו בדעת רוב כי האנס חייב בקנס

 .מהנאת השכיבה, היו שהצדיקו זאת בהנאה שנהנה האנס מן המעשה עצמו. כדרכה

הדבר נעשה כדי . קובע במדויק את השלבים באקט האונס, ב"עג ע, ון בבלי סנהדריןהדי

. באונס שני שלבים עיקריים. לענות על השאלה מתי צריך לשלם את קנס חמישים השקלים

השלב השני הוא תחילת הביאה עד , השלב הראשון הוא משלב  הרדיפה ועד תחילת הביאה

מרגע זה . שבו נכנסת עטרת אבר המין הגברי לנרתיקהביאה מוגדרת כרגע   57.גמר  הביאה

הויכוח כאמור הוא על השאלה   58.גם אם לא היה גמר ביאה, הנערה אינה נחשבת בתולה

. הנערה ורגשותיה אינם נידונים. אם הקנס הוא פיצוי על הבתולים או עונש על הנאת השכיבה

 . הנזק הנפשי שנגרם לה אינו חלק מהגדרת האונס

                                            
 
51

 .163-164' עמ, שם 
52

                                  Hauptman Judith, Rereading the Rabbis, a Woman's Voice (Colorado 
and Oxford, 1998), p.81. 

53
 .165' עמ, אפשטיין  

54
 .ב"שס' עמ ',כרך א ,"אונס"הערך , אנציקלופדיה תלמודית  

55
 .165' אפשטיין עמ  

56
 .שם, "אונס"הערך  , אנציקלופדיה תלמודית  

57
 .ב"ע, עג, סנהדרין,בבלי    

58
 .שם   



 
 

40 

 

. הפיצוי היחיד לנערה ולבני משפחתה הוא חמישים שקלים, במקרא –פיצויים 

הפיצויים משתנים . בתלמוד ישנו פירוט של תשלומי פיצויים נוספים על הקנס הקבוע

בושת , [פגם]נזק : הם כוללים. ובאים לפצות על פגמים ואבדות, בהתאם לנסיבות

 60.בית דיןהבושת והפגם מעריכים ב, את הצער 59.גופני או נפשי, וצער

התלמוד משווה אותה לשפחה . הפחתת שוויה של הנערה כתוצאה ממעשה האונס – פגם 

 61.ערכה של שיפחה בתולה רב יותר מערכה של שיפחה בעולה. נמכרת בשוק

 63"הכול לפי המבייש והמתבייש" 62נמדד לפי מעמדה של הנערה ומעמדו של האיש – בושת

. ש הוא אדם בינוני והיא פוחתת אם הוא חשובי הבושה גדולה יותר כאשר המביי"לפי רש

משום , בושתה פוחתת, אולם גם אם האדם נחשב לבזוי. אדם חשוב מבייש פחות את הנערה

משום שהוא מועד לפורענות ואין בתקיפת , שמדובר באדם שיכולתו להמיט קלון פחותה

בושתה , ה יותראישה במעלה גבוה, י"לפי רש, "מתבייש"אשר ל. האישה על ידו להעיד עליה

   64.גדולה יותר

 

, גופני או נפשי, לצער 65.האנס חייב לשלם לנערה בעד הצער שגרם לה בזמן האונס  – הצער

צער משלמים רק . אין מחיר קבוע והוא משתנה לפי גילם ומצבם הגופני של הנערה והאיש

ימות האם הוא כאב הנובע מהאל 67:ישנו ויכוח על הגדרת הצער  66לאנוסה ולא למפותה

? או שמדובר רק כאב ביאת הבתוליים? הטחת האישה בכוח על הרצפה, למשל --באקט

בסופו של הדיון ישנה הכרעה כי באונס יש צער שאינו קיים בביאת בתולין רגילה והוא נובע 

לפי המקרא רק לאב ולפי ? למי משלמים את הקנס והפיצויים 68.מהאקט האלים והכפוי

יש כאן הכרה  69.התשלומים מגיעים לה, לבגרות מלאהכאשר הנערה מגיעה , התלמוד

  70.אישה עצמאית ללא תלות בגברים". בוגרת", בסטטוס חדש של אישה

 

 בתלמוד רואים את  . כופים נישואים רק במקרה של אונס נערה בתולה –נישואים 

 אבל בוטל  , איסור הגרושין היה תקף רק לגבר. האפשרות  שהאישה תוכל לבקש גט       

                                            
59

 .165' עמ, אפשטיין  
60

 . ב"שס' עמ, "אונס"הערך , תלמודית אנציקלופדיה  
61

 .א"כתובות מ עבבלי , י"כך גם לפי רש. ג"שס' עמ ,שם, קלופדיה תלמודיתיאנצ  
62

 .166' עמ ,אפשטיין  
63

 . ב"ע, מ, כתובות, בבלי  
64

 .ב"ע, מ, י על כתובות"רש  
65

 .שם, אונס, אנציקלופדיה תלמודית  
66

 .166' עמ, אפשטיין  
67

 .ב"ע –א "עלט  ,כתובות, בבלי  
68

 .ב"ע, לט, כתובות, בבלי  
69

 .168' עמ, אפשטיין  
70

                                                                                                             Hauptman Judith, p.88 
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  71.אז יכול היה לגרשה. במקרה והאישה נאפה       

 

. כפי שעושה המקרא, מציינת כי התלמוד מתייחס גם לנערה ולא רק לאביה 72ודית אפטמן'ג

הנערה הופכת . יש לה זכות הסירוב לנישואים ויש להעביר אליה חלק מסכומי הפיצויים

על כך שהוא אינו רואה בתלמוד מצביעה  בזכות הסירו 73.לישות משפטית נפרדת מאביה

יש לכך חשיבות  74בנישואים לאנס  אופציה יחידה לפתרון בעיית אונס נערה לא מאורשה

בודדה בגלל  ררבה משום שזה יכול ללמד שדינה של נערה לא מאורשה לא נחרץ להישא

גם , היא זוכה להתייחסות ולהכרה מהחכמים,  הנערה הופכת בתלמוד לישות נפרדת. האונס

טכני ועוסק בסכום הפיצויים שאותם יש לשלם נזק הרי מתוכו עולה  –הוא משפטי  אם הדיון

ישנה הכרה במעמד חדש של נערה . התייחסות חדשה לסבלה של הנערה ולצער הנגרם לה

 ".בוגרת"היא מכונה , שאינה תלויה באף גבר

 

 סיכום הגדרת האונס בתלמוד

 

והאישה לא מחויבת להתנגד לו על , על פי התלמוד אלימות לא חייבת להיות חלק מהאקט

סבל יש לפצות את , התלמוד מכיר בסבל הנגרם לאישה מאקט האונס. מנת שיוכר כאונס

יש כאן שינוי מהותי מהחוק המקראי שבו האישה היא רק אמצעי במערכת . האישה עליו

המעמידה את רצונה החופשי של האישה , הגדרת האונס התלמודית.  חברתית של גברים

 .את האלימותכז ההגדרה ולא במר

 

ההגדרה המקראית וההגדרה התלמודית מייצגות שתי תפיסות שונות במהותן של אקט 

האלימות והצעקה , ההגדרה המקראית מציבה את הגברים אליהם שייכת האישה. האונס

שתי . ואילו ההגדרה התלמודית מציבה את האישה והסכמתה במרכז. במרכז הגדרת האונס

 . ות את הבסיס לדיון ההלכתי באשכנזהתפיסות מהו

 

 

 באשכנז ההגדרה. 2

 

בפתיחת הדיון בהגדרת כפית יחסי מין באשכנז יש להבהיר מחדש את המילים אשר שימשו 

המילים המרכזיות המתארות באשכנז . את אנשי התקופה על מנת להגדיר כפית יחסי מין

                                            
 
71

 . 170' עמ, אפשטיין 
72

  Hauptman Judith, p.80                                                                                                             
73

                                                                                                                                             Ibid 
74

  Ibid.p.81                                                                                                                                    



 
 

42 

".  אונס"הנפוצה ביותר היא המילה  אך המילה 75,"עינה"ו" תפש", "אונס: "כפית יחסי מין הן 

בפרק הנוכחי   76".ינאנסת: "זו גם המילה ששימשה את האישה בסיפור בו פתחנו ובלשונה

אלא אם כן השתמש המקור אליו אני , על מנת לתאר כפיית יחסי מין" אונס"אשתמש במילה 

יגוד מקרה שארע לאדם בנ", משמעותה כפייה" אונס"המילה . מתייחסת במילים אחרות

שם היא נקשרת , במגילת אסתר, היא מופיעה במקרא פעם אחת בלבד 77,"לרצונו ולבחירתו

בהקשר של כפיית יחסי מין  לראשונה המילה  הרק במשנה ובתלמוד מופיע. לשתייה לשכרה

החל מהספרות ההלכתית ועד הסיפורת העממית , במקורות השונים באשכנז 78.על נשים

גם , היא מתארת מעשה שאינו מוסרי. י לתיאור כפית יחסי מיןהמילה אונס היא המונח העיקר

 . כאשר אין מדובר בעבירה

 

: אומרת אישה, 13 -ותחילת המאה ה 12 –בספר חסידים שנכתב בגרמניה בסוף המאה ה 

מגרמניה בראשית , (רבי אליעזר בן יואל הלוי)ה "ראבי 79" אני איני מתרצה לו והכל באונס"

רבי   80,"דנתייחדה מרצונה אין לה טענת אונס": ת מתשובותיוכותב באח 13 –המאה ה 

מי שפתה נערה בתולה ": כותב בספר מצוות גדול, 13במאה ה , משה מקוצי מצרפת

וגם בסיפורת   81,"לרצונה נקרא מפתה ומי שבא עליה בעל כרחה הוא הנקרא אונס

" והמושמצת האישה החפה"בסיפור , 13 -וה  12 –העממית שנפוצה באשכנז במאות ה 

  82".קפץ האיש ורצה לאונסה: "נכתב

 

מופיעות , שבהן נתקלנו במקרא בהתייחסות ליחסי מין אסורים, "ענה"ו" תפש"המילים 

. שימשה כדי להסביר את משמעותן" אונס"המילה , באשכנז כמתארות כפית יחסי מין

כנז במאות ה ואשר נפוץ גם באש 11 –במאה ה , שמקורו במרכז אירופה" מדרש לקח טוב"ב

רבי )ם "בספר יראים שנכתב על ידי הרא 84."זה אונס. ותפשה: "נאמר 1383 -וה  12 –

                                            
75

 .יובאו להלן 
76

 .ראו לעיל 
77

פטר מן ( הרחמן) ' ה. אונס רחמנא פטריה: "ראה שם. 17' עמ, (2001, לוד)אוצר התלמוד , יוסף שכטר 
 ."ושעשה את הדבר שלא מרצונ. העונש את האנוס

 
78

 " מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מין העין ונאנסה, רבי יוסי אמר: "י, א, כתובות, במשנה   
  :ראו גם

 p.80..Hauptman Judith, Rereading the Rabbis ,a Woman's Voice(Colorado and Oxford,1998) 
79

 . סימן קסז, מהדורת מרגליות, ספר חסידים 
80

ג "תרע, ירושלים –ברלין ) עורך אביגדור אפטוביצר, 1140-1225, אליעזר בן יואל הלוי מבונא, יה"ספר ראב 
  .סימן תתקכ,(ה"תרצ –
81

 .דף קלז -ונס ומפתה ומוציא שם רע הלכות א ,ספר מצוות גדול ,רבי משה מקוצי 
82

 טרבעריכת משה גס, הסיפור האישה החפה והמושמצת כפי שהובא בספר המעשים 
Exampla of the Rabbis (New York, 1924), pp. 195-197.  Moses Gester, The 

.   
 .   136-137' עמ, כמרגלית במשבצת, ראו עלי יסיף, 12 -ספר המעשים נערך ונפוץ באזור הריין במאה ה

83
 .בקסטוריא שבבולגריה 11 –מקורו במאה ה . מדרש לקח טוב 
84

כי ימצא נערה בתולה אשר לא : "א"ע, דף לט, פרשת תצא, בריםד, פסיקתא זוטרתא, מדרש לקח טב 
 " ותפשה זה אונס פרט למפותה ושכב עמה בעדים. בתולה פרט לבעולה פרט למוכת עץ. אורשה
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 85".שפירש ונאנסה... ונתפשה בבגדה : "בגרמניה 12 –במאה ה ( אליעזר בן שמואל ממץ

, "עינה"כותבי המדרשים והפרשנים השונים חלוקים ביניהם בשאלה מה משמעות המילה 

ההתייחסות , באשכנז(. מין אנאלי" )לא כדרכה"ם היה משכב שאחד הפירושים המקובלי

צרפת , כאל מילה המתארת אונס מוצגת בספר מצוות קטן שכתב רבי יצחק מקורביל" עינה"ל

ולו תהיה : "מסביר רבי יצחק כך 86"לישא את אנוסתו"את המשפט , 13-בשלהי המאה  

  87".נהיתחת אשר ע אשה

 

נשאלת השאלה . עומדת המילה רצון במרכז ההגדרה" נסאו"בכל הפירושים שניתנו למילה 

במחקרים ? 13 –ל  12 –מה משמעות המושגים רצון והסכמה באשכנז בין המאות ה 

 88,ליקי לאיו'העוסקים בכפית יחסי מין על נשים בעולם הנוצרי באותה תקופה התייחסו אנג

שג ההסכמה אמנם מסקנתן היא שבמוקד מו, לשאלה הזו 90ודיאנה וולפטל 89רות מזו קרס

אך עדיין שאלת ההסכמה  91,עומדת השאלה האם האישה קיימה יחסי מין עם הגבר מרצונה

, במערכות המשפט השונות בימי הביניים. לא הייתה רלוונטית לכל הנשים באשר הן

לא הייתה משמעות , בצרפת ובאנגליה, בגרמניה: הכנסייתית והמערכות הסקולריות השונות

כפית . האדון יכול היה לכפות יחסי מין על המשרתת ועל האיכרה 92.האיש כללרצונה של 

מכאן  94.כך גם כפית יחסי מין של בעל על אשתו 93,יחסי מין על זונה לא הוגדרה כעבירה

ברברה האנוואלט טוענת כי רק נשים  95.שהיה קושי להגדיר הסכמה במורכבות הזו

ולקוות לזכות , בבית משפט שהן נאנסו בתולות או נשים בעלות מעמד יכלו לטעון, "מהוגנות"

  96.במשפט

 

 עומדת הסכמת האישה במרכז הגדרת האונס   , כאמור, במקורות ההלכתיים של אשכנז

                                            
85

 .סימן ריב, (ג"תשמ, ירושלים)מהדורת אלעזר חזן , על מצוות התורה: ספר יראים, אליעזר בן שמואל 
86

 –מהדורת יצחק יעקב הר שושנים , ז"תשל, ירושלים, רבי יצחק מקורביל ,ספר מצוות קטן, ק מצוריך"הסמ 
 . מצוה קעט, רוזנברג

87
 .  שם 
88

         Angeliki E.Laiou, Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval 
Societies, p.ix. 

89
 Ruth Mazo Karras, p.114 החוק הדגיש .יתה האלימות כלפי האישהמהות האונס בחקיקה המערבית הי

 -ועד המאה ה 13 –רק מסוף המאה ה . את האלימות הפיזית שממנה נפגעה האישה ולא את העדר הסכמתה
 . יש התמקדות בשאלת ההסכמה 15
90

 Diana Wolfthal, p.2                                                                                                                     
91

הן משתמשות במילה . הן לא מפרשות את המילה רצון אלא משתמשות בה כמילה ברורה המובנת לכולם 
 .  רצון כפי שמוכרת לנו היום בעולם המושגים שלנו

92
                                                                                                               Angeliki E.Laiou, p.ix.  

93
                                                                                                         Diana Wolfthal, p.2, 152. 

94
 James A. Brundage, "Rape and Marriage in the Medieval Canon Law", pp. 62 – 75.             
95

  Angeliki E.Laiou, Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval       
Societies ( Washington D.C. 1993), p.ix.      

96
 Barbara Hanawalt, Crime and Conflict, p. 153.                                                                        
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ההתייחסות . אבל אין פירושה כי הפגיעה באישה ורצונה היו השיקול היחיד או אפילו המרכזי

על , א בבירור הקורבןגם אם הי, גם אם לא הסכימה. לאשת כהן שנאנסה היא דוגמא לכך

 . ההתייחסות ההלכתית היא רק לפגיעה בבעלה. בעלה לגרש אותה כי דבקה בה טומאה

שאלה נוספת שהשפיעה על הגדרת האקט כאונס הייתה באיזה שלב של האקט הביעה 

התלמוד מכיר באפשרות שאקט מיני המתחיל ללא ? האישה את הסכמתה או את התנגדותה

תחילתה באונס : "ם בשיתוף פעולה ורצון של האישה יוגדר כאונסרצונה של האישה ומסתיי

פ "וכל שתחילת ביאתה באונס אע: "התפיסה הזו התקבלה גם באשכנז 97."וסופה ברצון

שסופה ברצון ואפילו אמרה הניחו לי שאלמלא לא אונס הייתי שוכרתו מותרת שהיצר 

נאנסה מותרת אלא אשה ש: "נמצאת אבחנה אחרת, "במדבר רבא"במדרש  98".הלבישה

אבל זו שתחילתה באונס וסופה ברצון היא . אם כן תחילתה ברצון וסופה באונס

משמעותו שאישה שבתחילת האקט המיני נתנה את הסכמתה ובהמשך שינתה  99".מותרת

מרגע שנתנה את הסכמתה לאקט אין . את דעתה והאקט נכפה עליה לא תוכר כמי שנאנסה

 . דרך חזרה

 

י ואחריו "רש? מהו אותו רגע בו הופכת ההתנגדות להסכמה, בטו בשאלהחכמי התקופה התל

אז משתלט , מרגע החדירה נוצר גירוי מיני 100,בעלי התוספות טענו כי מדובר ברגע החדירה

של האישה מהאקט נקשרה הן  101מכאן שההנאה. היצר על האישה והיא חדלה להאבק

 102.היה זה סימן לכך שהיא נהנית ,מרגע שהשתלט עליה היצר, לגירוי המיני והן לרצונה

ובכל זאת נמצא שהיו חכמי הלכה שקשרו . האקט כבר לא הוגדר אונס תמרגע שהחלה ליהנו

אם האשה לא התכוונה להנאה היא . בין כוונתה של האשה לבין יכולתה להנות מאקט מיני

אתה הניחו חכמי הלכה אחרים שהנ, בניגוד לתגובה הפזיולוגית שמתוארת כאן. לא תהנה

על כך ארחיב . לאשה יש שליטה על הנאתה דרך תודעתה, של האישה קשורה לכוונתה

 103בהמשך

 

על כך יעיד . התפיסה הקושרת בין הנאה לבין אונס היתה מקובלת גם בחברה הנוצרית

סיפורה של אישה נשואה אשר חששה לספר לבעלה שנאנסה מחשש שיאשימו אותה 

                                            
97

 .  ב"נא ע, כתובות, בבלי 
98

מצוה , ספר מצוות קטן, רבי יצחק מקורביל, קסה –קסד ' עמ, ק מצוריך"סמ, הגהות רבי פרץ מקורביל 
 . הגהה רפב. ו"קפ

99
 . א ומעלה"ה י ד"פרשה ט ד, (וילנא) במדבר רבא 
100

י ישנה "בדבריו של רש. 202' עמ, (ח"תשנ)ח "י, תחומין, "התגברות היצר כטענת אונס", נחום רקובר 
י "תפיסה זו של רש( ביאה)גירוי מיני  מיחסי מין ייתכן רק מרגע  החדירה  –תפיסה מעניינת של מיניות האישה 
לטענתו תתכן הנאה של אישה מיחסי מין רק מרגע  –ב "ע, סו, סנהדרין, באה לידי ביטוי גם בפירושו לבבלי

. ויליאם ה, מין ואהבהנדון היום בתחום הסקסולוגיה ראו , בזמן אונס, הגירוי מיני בשעת חדיר. החדירה
 .  450' עמ( 1987, תל אביב)קולדני  . רוברט כ, ונסון'ג. יניה א'וירג, מסטרס

101
, ראה שולמית שחר, כך גם היה במקורות הנוצריים של התקופה, "הנאה"חכמי אשכנז משתמשים במילה  

 .   23' עמ, המעמד הרביעי
102

 .23' עמ, המעמד הרביעי, ולמית שחרש 
103

 ". קרקע עולם"ראו דיון מורחב ב 
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ויליאם  104.ה זו תפיסה מקובלת בחברה בה חיהכפי הנראה הית, שנהנתה ממעשה האונס

, בכפייה וסופו בחולשת הבשריתכן אקט מיני שתחילתו טען שי( 12מאה , צרפת)מקונק 

את התפיסה העממית כי  יזקהחמקובלת במעגלים רחבים בתקופתו ו תפיסתו הייתה, בהנאה

נוסף להשקפה גיבוי . התפיסה הזו זהה לתפישה התלמודית 105.תתכן הנאה באקט מיני כפוי

על ידי , 12הקושרת בין אונס להנאה נמצא בכתבים הפרו סאלרניים שהופצו במאה ה  , הזו

הדחף הראציונלי , לאדם יש שני דחפים בסיסייםעל פיהם . בית הספר לרפואה של סלרנו

כאשר אישה נאנסת  ,מאבקים מתמידיםשני הכוחות מנהלים בתוך האדם  .והדחף הטבעי

  106.וגורם לה ליהנות הטבעיהדחף משתלט עליה 

 

בקרב חכמי אשכנז היו שהתנגדו לתפיסה שהפסקת המאבק היא ביטוי להסכמה ואף 

יעל . התוספות מציגים גישה על פיה לא כל התרצות לאקט המיני היא סימן להנאה. להנאה

אך האקט הזה נחשב עדיין , התרצו להם, אשת חבר הקיני ואסתר בחרו לשכב עם גברים

אך אין לקשור אותה , מכאן שההנאה היא ביטוי לרצון חופשי. ם שהן לא נהנו ממנולאונס משו

(: 13מאה , גרמניה)לפי רבי יצחק אור זרוע  107".דהנאה חשובה כמעשה: "לשיתוף פעולה

ג דאינה נהנית מביאה זו כי לא מחמת "נתרצית לביאה כדי להציל נפשה מהמיתה דאע"

כאן יש התייחסות לעצם  108"אה מאותה ביאהתאוות הביאה נתרצית ואין לה שום הנ

במקרה הזה . לא כל רצון הוא רצון חופשי ולא כל התרצות מביעה רצון חופשי, "רצון"המושג 

 .  הנובע מחוסר ברירה, טכנית של רצון, מדובר בהבעה חיצונית

 

ביטוי האם הריון הוא , הדיון בנושא ההנאה כתוצאה מאונס נוגע גם בשאלה נוספת

על פי התפיסה הגאלנית כאשר האישה נהנית היא : התשובה נתונה בויכוח ?הסכמהל

הריון הוא סימן לכך שנשים נהנו ומכאן סימן . מפרישה זרע אשר מאפשר את כניסתה להריון

תביעתן של נשים שטענו כי נפלו קורבן לכפייה מינית והרו . לכך שאקט מיני נעשה בהסכמה

הוכחות לכך שנשים שנאנסו הרו וכן שנשים אשר חוו  אם כי היו. כתוצאה מכך נדחתה לרוב

, על פי התפיסה האריסטוטלית אשר החליפה את הגאלנית  109 .הנאה עם בעליהן לא הרו

                                            
104

 .23' עמ, שולמית שחר 
      

105
   Danielle Jacquart and Claude Thomasset, Sexuality and Medicine in the Middle Ages 

(New Jersey, 1988), p.63             
106

     Cadden, Meaning of Sex Difference in the Middle Ages, Medicine, Science and Culture, 
pp. 95 – 96.                                     

107
 . ה והא אסתר פרהסיא הואי"ד, ב"עד ע, סנהדרין, תוספות 
108

 . סימן  תשמז, ת אור זרוע"שו 
109

  Penny Schine Gold, p.73, Danielle Jacquart and Claude Thomasset, p.63,  Joan Cadden, 
pp. 95- 96. 
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אין היא מזריעה זרע ולכן . מהווה האישה רק כלי קיבול להריון ולא שותפה, 13 –במאה ה 

 110.אין קשר בין הריון לבין הנאה מאונס

 

על פי . רצון ואונס, לא נמצא קשר בין הריון, ין עדות לתפיסה הגאלניתבמקורות של אשכנז א

ההלכה אישה שנאנסת צריכה להמתין שלושה חודשים על מנת שיתברר אם נכנסה להריון 

הדיון בתלמוד מבחין בין אישה  111"אנוסה ומפותה צריכה להמתין שלושה חודשים"

אישה שלא קיימה יחסי מין סדירים עם  שקיימה יחסי מין תדירים עם בעלה לפני האונס  לבין

היא , אם אישה קיימה יחסי מין תדירים עם בעלה אין משמעות להמתנה. בעלה לפני האונס

רוב בעילות אחר "משום ש, צריכה לחזור מיד לבעלה ואם תהיה בהריון מניחים שהולד שלו

  112".הבעל

 

בדיון . פיסה הגאלניתמבהירה שלדעתו אין ביסוס לת( 11מאה , צרפת)י "עמדתו של רש

א נטען שכל אישה שאינה מעוניינת להכנס להריון "התלמודי המופיע ביבמות לה ע

אבל מהדיון התלמודי עולה שיש חשש שאישה , לא ברור מהי הפעולה הזו(. שם" )מתהפכת"

אנוסה ומפותה : "כראוי וכך עולים הסיכויים שתכנס להריון" התהפך"שנאנסה לא תצליח ל

! רבי יוסי מתיר להארס ולינשא מיד. דברע רבי יהודה, ין שלושה חודשיםצריכה להמת

ואידך חיישינן שמא לא נתהפכה יפה . מזנה ומתהפכת שלא תתעבר אשה: אמר אביי

נקודת המוצא של אביי היא שאישה שנאנסה מנסה להמנע מהריון מיד לאחר ( שם." )יפה

ואף מוסיף  114"ולא יקלוט שיצא הזרע": "מתהפכת"י מפרש את המילה "רש 113.האקט

יש בכך כדי להצביע על האפשרות שמדובר בשיטה  115".וכולן עושות כן"... בהמשך 

נראה . כמו גם על הכרותו שלו עם הנהוג בענייני נשים, י"מקובלת ומוכרת בתקופתו של רש

. שהתפיסה הגאלנית הייתה פחות רלוונטית בקרב יהודי אשכנז וכי הריון לא היה מדד לאונס

 . מי שהתנגדו לה, כאמור, ם בקרב המלומדים הנוצרים היוג

 

אף הוא  לא קושר בין הריון לרצון אלא מתיחס רק ( 13מאה , גרמניה)רבי יצחק אור זרוע 

הוא טוען . לחשש שכתוצאה מהאונס תכנס האישה להריון ולכן יש להמתין שלושה חודשים

                                            
110

 143Cadden, Meaning of sex difference, p. . התפיסה האריסטוטלית לא שללה את האפשרות של
החשק המיני . הנאתה תתכן כפי שתתכן הנאה של בחור צעיר ללא פליטת זרע. הנאת האישה בכלל ביחסי מין

  ( Ibid, p.138)נשים ואצל גברים  כך אצל, הוא תוצאה של מחשבה וזו יוצרת את תהליך ההנאה
111

 . א"ע, לז, ראה גם כתובות, א"לה ע, יבמות, בבלי 
112

 .א"ע, כז, סוטה, בבלי 
113

שמזנה ולכן לא  אישההגמרא מאחדת את האנוסה והמפותה כמי שלא מתכננות את האקט מראש כמו  
אין וודאות שהן מצליחות לנקוט אביי טוען שגם תגובתן דומה לאחר האקט ו, מכינות אמצעי מניעה מבעוד מועד

. גם באמצעי מניעה לאחר מכן
  

114
 ה מתהפכת"א ד"ע, לז, כתובות, בבלי, "רש 
115

 .שם 
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חוזרות מיד לבעליהן ההנחה היא  שבתקופתו אין צורך להמתין שלושה חודשים וכל הנשים

  116.שכל וולד שיוולד לאחר אונס יחשב כוולד של הבעל

 

אונס ייתכן רק אם מדובר , בחוק הקאנוני שניסח גראטיאנוס? איזה אקט מיני הוגדר כאונס

 117.כל אקט מיני אחר אינו רלוונטי להגדרת אונס, "תנוחה מיסיונרית"בחדירה מלאה ב

ראשית ישנה השאלה עד כמה חדר אבר המין הגברי לאיבר , ותרההגדרה באשכנז מורכבת י

על פי רבי אליעזר בן . לא רק חדירה מלאה הוכרה כאקט מיני המגדיר אונס, המין הנשי

נחשבת כאקט מיני , כלומר הכנסת חלק מאיבר המין הגברי, העראה, 12מאה , שמואל ממץ

, האם העראה נחשבת כביאה בתלמוד ישנו ויכוח בין החכמים". ביאה: "ונקראה -מלא

  118".חשיבה העראה כביאה: "ההלכה שהתקבלה היא שהעראה נתפשת כיחסי מין מלאים

 

אליעזר בן יהודה מוורמייזא ? שאלה אחרת הייתה איזו תנוחה מינית תוגדר כאונס

בין כדרכה בין שלא כדרכה : "בגרמניה הגדיר אקט מיני כך 12 –שחי במאה ה , "(הרוקח)"

לא ברור האם רק חדירה לאיבר המין הנשי  119" ה בהכנסת עטרה בערוהאו הערה ב

במדרש לקח טוב ובילקוט , במקורות המדרשיים. רלוונטית או שכל חדירה לגופה של האישה

הכוונה לכל . תחשב לשכיבה לצורך הגדרת אקט מיני כאונס 120"כל שכיבה"שמעוני נטען כי 

 . תנוחה ולא רק לתנוחה המיסיונרית

 

  מותאלי. א

 

Philippe de Beaumanoir (c.1247–1296)  כותב , 13המשפטן הצרפתי בן המאה ה

על הקושי הגדול להגדיר את מידת הכוח שעל הגבר להפעיל ואת מידת ההתנגדות שעל 

האישה חייבת להראות בדרך כלשהיא שהיא . האישה לגלות על מנת שהאקט יוגדר כאונס

לחליפין עליה להוכיח שהתוקף איים על חייה או . לטאו שהיא ניסתה להימ, מחתה נגד האקט

. מהתפיסה הזו עולה שלא ניתן לנתק בין אונס לאלימות 121.על חיי אחד מבני משפחתה

ועל האישה להתנגד --בין בפועל ובין באמצעות איום—האנס חייב להפעיל אלימות כשלהי

 .באופן כלשהו

 

                                            
116

 .  סימן תרכז, (ז"תשל, ירושלים) הלכות ייבום וקידושין" אור זרוע"ספר , יצחק בן משה מוינה 
117

       Kathryn Gravdal, "Chreteien de Troyes, Gratian, and the Medieval Romance of Sexual 
Violence", pp. 567 – 568.   

118
, וילנא)ר אליהו שיף "מוהר, א"מהדורת אברהם אבא בא, ספר יראים השלם, אליעזר בן שמואל ממץ 

 . סימן מד, 84' עמ, עמוד עריות, (ב"תשכ
119

הלכות כל  ,על דרכי התורה החסידות והתשובה: הגדול" הרוקח"ספר , בן יהודה מוורמייזא אלעזר 
 .  כו' עמ, (ז"תשכ, ירושלים)מהדורת ברוך שמעון שניאורסון , השנה ומנהגיה הראשונים

120
 . רמז תתקלג, כב, דברים, ילקוט שמעוני, א"פרשת תצא דף לט ע, דברים( לקח טוב)פסיקתא זוטרתא  
121

 Brundage J., Law Sex and Christian Society in Medieval Europe, pp. 470- 471                     
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הסיפור שבו נפתח הפרק . באותה עתהתפיסה הזו מקובלת גם במקורות ההלכתיים באשכנז 

כאן האלימות היא חד . נמצא בו את המשוואה של פיליפ דה במונאר. עומד בכל הקריטריונים

. האחד אוחז בה והאחר אונס, אישה מותקפת על ידי שני גברים. הסיטואציה קשה, משמעית

 122".ע להובא אחד ותקפה והשני טימא אותה וצעקה ואין מושי: "היא צועקת ואין עזרה

יש בה שני צדדים הגברים . התיאור הזה לא משאיר ספק באשר לסיטואציה של האונס

הפוגעים המפעילים אלימות פיזית ברורה ומנגד ההתנגדות הברורה לאלימות הבאה לידי 

מאפשרים גם  ההתגובה הברורה של האיש, האלימות הנראית. ביטוי בצעקה של האישה

 .  את מה שרואות עיניו כאונסלמתבונן מהצד להבחין ולהגדיר 

 

כך בפועל , הדגשת האלימות במקורות היהודים נעשית על ידי שימוש בפעלים מסוימים

וניתפשה "המתאר אחיזה חזקה בנאנסת שאינה מאפשרת לאישה לזוז להתנגד " תפשה"ו

מעצימות את תאור " התעללות"ו" עינוי"המילים . מחדד את האקט האלים 123,"בבגדה

צפנת בת פניאל מתוארת : מתאר אונס בתלמוד" התעלל"הפועל . ימה של האקטהחוויה האל

וכך גם  125בילקוט שמעוני, באותן מילים, כך גם הניסוח 124,"התעלל בה השבאי"כמי ש

 126."שמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך: "באותו דף תלמודי, אחר מתואר אקט אונס

במקור התלמודי אוסרים על : אונס י כמתארת"המילה מופיעה גם בפרשנות התלמוד של רש

שגנבוהו : "י מסביר"אשה ללכת עם ילדה הקטן כשהוא מאחוריה שמא יתפסו אותו ורש

בא אחד , התחילה צועקת ובוכה, וכשחזרה ולא ראתהו, פריצים מאחריה ונתנוהו בבית

ימי שנפוצו בגם מדרשים  127",ונכנסה אחריו ועינו אותה, בואי ואראנו ליך: מהם ואמר

להתעולל בי : "בת מתתיהו החשמונאי מתארת את הצפוי לה מהאקט עם ההגמון: ינייםהב

ובא אחד : "במקום אחר במדרש מודגשת האלימות בתיאור אונס בת מתתיהו 128"כל הלילה

התיאור  129"מן היוונים ותפסה בבלוריתה והציע ספר תורה תחתיה ובא עליה בפני ארוסה

                                            
122

 . סימן תקעג, ם"ת מהר"שו 
123

 .סימן מד, ספר יראים 
124

 .א"נח ע, גיטין, בבלי 
125

לעומת זאת בגרסה של ספר ". שנתעלל בה שבאי כל הלילה כולה:  "רמז רעו, ירמיהו, ילקוט שמעוני 
ז ואומר מי יקנה והיה מכרי. והיה השבאי מחזר בה בשוק. נשבית אותה האישה: "המעשים אין זכר לאונס

                     Moses Gester, The Exampla of the Rabbis, p. 37: ראו. האונס הושמט." שפחה נאה
126

 . א"נח ע, גיטין, בבלי 
 .עשה שהיהמשום מה "ד, א"עיט  ,סנהדרין, בבליי "רש 127
128

, במקום נמצא שני נוסחים. 190' עמ, (א"תרע, ניו יורק)' חלק א, אוצר מדרשים, יהודה דוד אייזנשטיין 
ואילו , הנוסח האחד ובו מופיעה הגירסה הזו מכתב יד מינכן . לא ברור בדיוק מתי, שניהם מיוחסים לימי הביניים

 133' עמ, (1967ירושלים )מדרש לחנוכה , חדר א, בית המדרש, השני מופיע במקור בספרו של אהרון ילניק
ני אחי ורעי ולא אתבזה בעיני ערל וטמא שאתם רוצים למעול בי האיך אתבזה לפ: "אצל ילינק הנוסח שונה

המילים , 13 –מאשכנז במאה ה , גם בגרסה המופיעה בספר הזיכרונות."ולהוליך אותו לשכב אצלי
כמו " תשכבוני"המילה " .בלילה הזה תשכבוני עם ערל וטמא? למה אני עומדת ערומה: ואמרה להם:"שונו

ספר הזכרונות הוא דברי , עלי יסיף: ראו. בדרך כלל אונס ובוודאי לא אלימותאינן מתארות " לשכב"המילה 
: דיון במקורות הימי בינימיים האשכנזים של יליניק ראו. 375 – 374' עמ, (א"תשס, תל אביב) הימים לירחמיאל

, יתוייםסיגופים ופ, רלה קושלבסקי, 79, 22' עמ( 1974, ירושלים) הסיפור העברי בימי הביניים, יוסף דן
 .229, 81' עמ, (2010, ירושלים)הסיפור העברי באשכנז 

129
 . 190' עמ, מופיע גם באייזנשטיין, תיאור אחר המופיע בבית המדרש של ילינק  
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כמילה המדגישה את " ותפסה"ם ובו מופיעה המילה אונס אלי: הזה מדגיש את כל העבירות

מופיע במקורות גם המלה עינוי  .חילול ספר התורה וחילול כבודו של הבעל לעתיד, האלימות

ואנוסה יש לה צער וכן הוא ואמר באנוסה תחת אשר :  "את כאב האונסאשכנז כדי לבטא 

ה מותקפת והיא האיש, לפחות בתחילתו, אקט אליםכ נתפס גםנס מכאן שאו 130"ענה

 ?כיצד עליה להביע התנגדות. מחויבת להביע התנגדות

 

בכל המקורות חוזרת על . שתהיה ברורה לאנס ולעדים, אישה מחויבת להתנגד בצורה ברורה

 –ל  12 –במקורות השונים בין המאות ה .  הצעקה –עצמה התגובה המופיעה במקרא

ישה שהלכה עם שני היהודים בסיפור הא. באשכנז הצעקה הכרחית להגדרת האונס13

חשוב לציין שבכל הגרסאות של הסיפור . מודגשת הצעקה במהלך האונס והצעקה שאחריה

: רבי שמחה משפיירא מתאר. על האישה שהלכה בדרך עם שני היהודים מודגשת צעקתה

תיאור הצעקה כאן הוא אחרי  131."הולכת וצועקת ובוכה וקובלת לעוברים ולשבים הייתהו"

ואותם יהודים שבאו לאותו מקום שנעשה : "וא ידוע רק על פי עדותה של האישהוה. האקט

לא ברור  132."הדבר הרע הזה אמרו כי לא שמעו הדבר כי אם מפיה שהייתה צועקת ובוכה

אבל ברור שהיא יודעת שכך היא צריכה להציג את , האם מה שהאישה מספרת אכן קרה

שהוא צריך לשאול אותה ואת העדים  הדברים וברור לרבי שמחה משפיירא שזו השאלה

 . האם צעקה ומתי. האפשריים

 

, (זו שצוטטה בפתח הפרק הזה) 133,ם"ת המהר"בשו, רק גרסה המופיעה מאוחר יותר

 134מופיעה הצעקה בתוך ההקשר של האקט והגרסה הזו חוזרת על עצמה בספר המרדכי

יותר לזמן ההתרחשות בגרסאות הקרובות  135".וצעקה ואין מושיע לה: "וגם בהגהות אשרי

הצעקה נשמעת בדיעבד ואילו בגרסאות המרוחקות יותר כרונולוגית הצעקה היא חלק 

על פי אמות , כדי להבהיר כי מדובר באונס ודאי, מתגובת הנאנסת במהלך האקט עצמו

בספר : הצעקה משמשת גם כאמצעי הרתעה. המידה המקראיות של צעקה באין מושיע

, ולומר היא תצעוק ותלשין עליהם: "מדת להיאנס על ידי יהודיםחסידים מתוארת אישה העו

כדאי להתייחס כאן גם לכך שההמלצה  136" ויכולה לצעוק קודם שיבואו גויים לעזור לה

גם כשהתוקפים יהודים והעזרה היא , לאישה המותקפת היא לזעוק ולפנות לכל אחד לעזרה

  137.מהגויים

                                            
130

 . דף קלז, הלכות אונס ומפתה ומוציא שם רע, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי 
131

 .הלכות יבום וקידושין סימן תרטו ,ועספר אור זר, סימן תתקכ ה תשובות וביאורי סוגיות"ראבי 
132

 .שם, ה תשובות וביאורי סוגיות"ראבי 
133

 .תקעג, ם"ת המהר"שו 
134

 . סימן קמז, מסכת כתובות פרק האשה שנתארמלה ,מרדכי 
135

 . סימן כח, פרק ב, מסכת כתובות, הגהות אשרי 
136

      . סימן תשב( מרגליות) ספר חסידים 
137

 .לכך אתייחס בהמשך 
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האישה החפה "בסיפור , רת העממיתכאמצעי הרתעה מופיעה גם בסיפו, הצעקה

האישה מבקשת . 12 –שהיה נפוץ באשכנז במאה ה " ספר המעשים"המופיע ב, "והמושמצת

היא מנסה לשכנע אותו . מלאנוס אותה, אחי בעלה, במקרה הזה, להניא את התוקף שלה

 קפץ האיש ורצה: "רק כאשר היא צועקת הוא מרפה. ללא הועיל. בטיעונים מילוליים שונים

עד . צעקה גדולה ומרה ואין מושיע לה אישהלאונסה ואמר לה עשי רצוני וצעקה ה

חוזר , ם על האישה ושני היהודים"ת של המהר"כמו בשו, גם כאן 138".שהניחה מפני שצעקה

האירוע מתרחש בבית למרות , אבל בהיפוך מעניין, המוטיב המקראי של נערה בשדה

 .  שההקבלה היא למי שנאנסה בשדה

 

לא , הכלל בין חכמי אשכנז הוא כי מי שלא צעקה. ה עומדת במוקד ההוכחה להתנגדותהצעק

 : כך גם בדברי התוספות 139".היא בחזקת מפותה מפני שלא צעקה: "נאנסה

ויכולה לצעוק ויהיה לה מושיע ודאי העובד כוכבים מרתת ואין ... אין לאסור יחוד מועט"

מיון אשה לבהמה שאני אשה שדרכה לצווח דאין ד... לאוסרה על אותו יחוד וכן עיקר 

כאן הם דנים בשאלה האם יש להתיר ייחוד יומיומי של אשה  140".ואפילו חרשת דרכה לרמז

משום שאישה . ותשובתם היא שיש להתיר ואין לחשוש מאונס, יהודיה עם עובד כוכבים

פת היא שגם התייחסות מעניינת נוס. כך ימנע האונס, תצעק –שתותקף על ידי עובד כוכבים 

כאן , נראית לעין, חרשת שלא יכולה לצעוק יכולה להביע את התנגדותה בצורה חיצונית

יחד עם זאת מעבירה התפיסה הזו את . קריאה לעזרה והרתעה לאנס -ברורה הסיבה לצעקה

היא  –אפילו היא חרשת שלא יכולה פיזית לזעוק , מלוא האחריות להוכחת האונס על האישה

זוהי שוב דוגמא לנקודת המבט הגברית על . לנשים הפתרונים? יך בדיוקא? צריכה לרמוז

אמנם הקונטקסט מציג תפיסה המתירה לנשים להיות . אונס ועל אחריות האישה לאונס

האחריות מוטלת על , ביחידות עם גברים נוצרים מתוקף מציאות היום יום אך בכל חריגה

 . יבת לצעוקהיא חי -היא זו שצריכה להציל את עצמה , האישה

 

משפטן הקומון לואו , הנרי דה ברקסון.  תפיסה דומה נמצא גם בהגדרת האונס בעולם הנוצרי

ודיאנה . שעל האישה שנאנסה ללכת תוך שהיא צועקת ובוכה, 13 –האנגלי כתב במאה ה 

כולם , אגדות ועדויות מבית המשפט, החוק הקאנוני, וולפטל מסכמת כי החוקים הסקולארים

 141.את חשיבות זעקת הקורבןמדגישים 

                                            
138

 .196 – 195' עמ, עורך משה גסטר, גרסת ספר המעשיות, פה והמושמצתהאישה הח 
Moses Gester, The Exampla of the rabbis (New York,1968)                                    

 . על המקור של ספר המעשים – 137' עמ, כמרגלית במשבצת, עלי יסיף
139

 . דף קלז, מפתה ומוציא שם רעהלכות אונס ו, ג"סמ, 13מאה , רבי משה מקוצי 
140

 .ה ותו לא מידי"ד, תוספות מסכת עבודה זרה דף כג עמוד א 
141

                                                                                                           47 Diana Wolfthal, p.  



 
 

51 

 

התלמוד . עם זאת המקורות היהודיים מקבלים סיטואציות חריגות שבהן נאנסת לא צעקה

כאשר הסיטואציה כולה יכולה להיות :  מורה לאישה לא להתנגד לאונס במקרים הבאים

היא צריכה , אם היא צריכה לשכב עם גבר בעל שררה וסירובה יכול לפגוע בה, מסוכנת

וגם אם הסיטואציה  142".תבעל להגמון תחילה: "להיות פאסיבית ולא להתנגד, ולהלשתף פע

, אינה סיטואציה שיש בה סכנה מיידית והאישה חייבת לשתף פעולה כמו במקרה של אסתר

של כניעה להגמון שכוחו —התלמוד נתן לסיטואציה הזו 143.גם אז האישה תוכר כנאנסת

  144".קרקע עולם", שם --לפגוע בה ברור גם ללא הפעלה של אלימות

 

י טוען "רש, בפירושו 145."הוא עושה בה מעשה, אינה עושה מעשה: "י כותב על אסתר"רש

אם היא פאסיבית זהו סימן לכך . כי אם האישה אקטיבית בזמן האקט היא אינה אנוסה

תקף גם " קרקע עולם"בעלי התוספות טענו שהמושג . שאינה באמת משתפת פעולה

כך לגבי אסתר ויעל אשת חבר הקיני שהיו אקטיביות . כן אקטיביתלסיטואציה שהאישה 

במקרה שלהן חשובה כל . באקט המיני אבל לא עשו את המעשה במטרה להיבעל

כלומר יש " ועשתה עבירה לשמה כדי להציל את ישראל: "הסיטואציה והמטרה הסופית

פר חסידים בס. סיטואציות שמכשירות את שיתוף הפעולה של האישה עם האקט המיני

אישה שנאנסת אפילו נאנסה  146." אפילו בפרהסיא קרקע עולם היא ובאונס שרי אישה"

 . ותוכר כנאנסת" קרקע עולם"יכולה להיות פאסיבית כ, בפרהסיא, מול עדים

  

גבי אסתר דקרקע ... שאינו עושה מעשה: " מרדכי בן הילל מסכם את שתי האפשרויות כך

דהכי פירושו דאונס ( : " 12מאה  , צרפת)י "ברי רובהמשך מביא את ד" הייתהעולם 

אפילו ...[ דן ב] דקרא לנערה לא תעשה דבר מיירי... פטרינן ממיתה אפילו בעושה מעשה

יכולה להיות אקטיבית ולשתף פעולה עם האקט ועדיין  המשמעו שהאיש" .בעשתה מעשה

קרקע "המושג . יהוזאת בתנאי שכל הסיטואציה נכפתה על, תחשב כמי שלא שיתפה פעולה

המשותף לפירושים הוא , בין אם האישה פאסיבית או אקטיבית, קיבל פרושים שונים" עולם

ניתן : כאן יש כבר טענה עקרונית. שהאישה מקבלת מהבעת התנגדות ברורה" פטור"ה

להגדיר אונס גם כאשר לא הופעלו כלפיה אלימות או איומים  ואפילו כאשר היא משתפת 

  .פעולה עם האנס

 

                                            
142

 !"אונס הוא? האי סכנה –ה תבעל להגמון תחיל: "ב "ע, ג, כתובות, בבלי 
143

 . ב"ע, עד, סנהדרין, בבלי 
144

 . שם, בבלי 
145

 .קרקע עולם היאה "ד, ב"י מסכת סנהדרין עד ע"רש 
146

 . סימן תרצט ,(מרגליות) ספר חסידים 
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האישה לא מצווה . מדגיש עוד היבט ביחס לתגובת האישה, 13מאה , צרפת, רבי משה מקוצי

שלף חרב ואמר לה אם תזעקי : "להתנגד כאשר היא נמצאת תחת איום מידי של האנס

משום שהיא לא , ישנה אפשרות נוספת לכך שהאשה לא תתנגד לאונס 147,"אהרוג אותך

של נשים שצועקות " סוג"ה האחרונה על פיה יש את האבחנ. הנשים שצועקות כך" סוג"מ

(. 13 –ותחילת ה  12 –סוף המאה ה , גרמניה)ה "עושה ראבי, וסוג אחר שאינן צועקות

יש סוגים שונים של נשים לראיה , ה טען שלא כל הנשים צווחות מהתחלה עד הסוף"ראבי

בצרפת  חכמי ההלכה 148".מן הצווחות מתחילתה ועד סוף הייתהוהיא לא : "אסתר 

מכירים אפוא באפשרות שאישה לא תתנגד לאקט מיני , 13 –עד אמצע המאה ה , ובגרמניה

 .לא בצעקה ולא במאבק פיזי ועדיין תוגדר כנאנסת

 

אף , התשובה, לא ברור כיצד ניתן לקבוע שהנשים היו בגדר נאנסות ללא כל סימני התנגדות

עם גבר בתוך סיטואציה כפויה אבל היא שנשים השוכבות , היא לא ניתנת להוכחה אמפירית

נהנית מן הביאה ומשני דודאי לא  הייתהויעל לא : "בוחרות שלא להנות מוגדרות כנאנסות

מ למה משבחה הכתוב והלא היא "מ הייתהדאסתר קרקע עולם " 149,"נהנית הייתה

ההנאה היא  150."לה הנאה דטובתן של רשעים רעה הייתהנהנית מן העבירה ומשני לא 

נשים שאין להן כוונה להנות לא יהנו , היא ביטוי לכוונתן. ן לכוונתן של הנשיםכאן סימ

במובנים רבים ניתן לראות את התפיסה הזו , לא יווצר מצב שבו היצר ישתלט עליהן. מהאקט

האשה מוצגת כאן כמי ששולטת . כתפיסה מנוגדת לטענה שתתכן השתלטות היצר בזמן אונס

כיצד מוכיחים או , ועדיין נותרת השאלה הבלתי פתורה .לחלוטין במודע בהנאתה מינית

האם רק על פי הצהרתה על כוונתה באקט המיני או מתוך , מוודאים שאישה לא נהנתה

 ?הכרות עם הסיטאוציה אליה היא נקלעה

 

הסיטואציה היא אונס . בתלמוד חשבו על דרך לוודא שהאשה לא נהנתה מהאקט המיני

, שמא הכלה הטרייה תהנה מבעילתו של ההגמון –החשש , ןהכלה היהודייה עלי די ההגמו

ועל , הרי אם היא נהנתה היא בחזקת נואפת ולא נאנסת. לוודא שהיא לא תהנה –והפתרון 

האישה תבעל על ידי ארוסה  -מכאן שהם העלו את הרעיון הבא . בעלה היה לגרש אותה

קודם שתיבעל על ידי , לפני החתונה כדי להבטיח שזו תהיה הבעילה הראשונה, היהודי

הם הניחו שהבעילה הזו תיצור מחוייבות של האשה לבעלה המיועד וכאשר , ההגמון הנוכרי

  151".אימתו עליה: "האישה תבעל על ידי ההגמון היא כבר תחוש שייכת לארוסה או בלשונם

                                            
147

 . דף קלז, הלכות אונס ומפתה ומוציא שם רע, ג"סמ, רבי משה מקוצי 
148

כך הוא הסביר מדוע אסתר לא התנגדה . סימן שצב, רוביןהלכות ע, ה"ספר ראבי, רבי אליעזר בן יואל הלוי
 . לכת אתייחס בהמשך. אסתר מוגדרת כנאנסת. בצעקה לאחשוורוש

149
 . והא קא מתהניא מעבירהה "ד א"קג ע, תוספות מסכת יבמות 
150

והא מתהניא מעבירהה "ד ב"תוספות מסכת נזיר כג ע 
.   

151
מפני  , מפני שאם תבעל שוב להגמון הוה ליה באונס, שביהודה ברור היה בועלה קודם החופה הארוס" 

ומפרש התם לפי שקבלה בידם שיהודה הרג עשו שנאמר ידך בעורף , יבא עליה ולא תתרצה עוד[ ו]שאמר



 
 

53 

אם היא לא נהנתה היא תיחשב אנוסה ותוכל לשוב מיד , זו היתה הערובה לכך שלא תהנה

 . לשיטה הזו לא נמצאו סימוכין במקורות של אשכנז. כך ולחיות עם בעלה אחר

 

יהיה קביל מבחינה משפטית והתנגדות לכך " קרקע עולם"התנגדות לאפשרות שהמושג 

נמצא אצל , שההנאה והכוונה הנסתרת של האישה היא מדד לבדיקה האם האשה נאנסה

  152.בגרמניה 13 –בשלהי המאה ה , הןרבי מרדכי בן הלל ורבי מאיר הכ, ם ותלמידיו"המהר

על פיה יש , 12 –במאה ה , בצרפת, כפי הנראה של רבנו תם, ם מסתייג מהקביעה"המהר

להתיר לנשים שקיימו יחסי אישות עם גברים נוצרים לשוב לבעליהן בטענה שהאקט כולו 

ים ם מתנגד להשוואתן של אותן נש"המהר". קרקע עולם"הוגדר ככפוי ואז הן נחשבות ל

לטענתו היו אסתר ויעל דוגמאות יוצאות דופן ולא . לאסתר ויעל שנבעלו אף הן מרצון לגוי

רלוונטיות למציאות תקופתו הוא מדגיש שאמנם שתיהן מוגדרות כנאנסות אך לא ניתן 

אותן נשים שאליהן התייחס רבנו תם משום שהן עשו , להשוות אותן לנשים היהודיות באשכנז

הוא שולל את  153 ",להמציא עצמה ליבעל לגוי להנאת דעתה לביאה: "זאת במטרה להנות

כלומר אותן נשים שכבו עם גויים להנאתן בעוד יעל . האפשרות שזו הייתה סיטואציה כפויה

גם מהטקסט הזה ניתן . אשת חבר הקיני ואסתר עשו זאת מכורח ולמען מטרה מיוחדת

 . שקובע האם האישה נאנסהללמוד על כך שהכוונה וההנאה נקשרו יחד וזהו פרמטר 

  

את הראשונה משייכים , ת"הסתייגות חריפה יותר מובאת בשתי הערות שהוספו לשו

מר אמי יי, פ שהיו בדוקות בחסידות אסתר ויעל"ואני אומר אע]" :לתלמידו מרדכי בן הלל

ולא נהירא לי המעתיק דהא אמרינן . כן ןאם היו באות לשאל הוראה שהיו מורין לה

אבל בנדון שלנו . ש להצלת כל ישראל ועצמה דהוי מותר"ש וכ"כ, אל תהרגשתעבור ו

אוי למורה ולאשה להרבות , להתיר ליבעל ברצון להנאתה, ויש פרוצות, שאינן בדוקות

מן ההערה הראשונה עולה שלא בטוח שאסתר ויעל היו מקבלות אישור  154 ".[זנות בישראל

על פי ההערה השנייה אישור כזה ניתן . 13 –ה במאה , אילו היו חיות באשכנז, להיבעל לגוי

הוא . לא זה המקרה בימי חייו של מעיר ההערה. רק משום שגורל כל ישראל עמד על הפרק

היתר לנשים כאלה הוא היתר . חושד בנשים שהם מבקשות את הנאתן ולא את טובת הכלל

 . לזנות

 

מחבר ההגהות , הןנמצא גם אצל מאיר הכ" קרקע עולם"הניסיון לסייג את המושג 

ה וקרקע עולם היא אם לא עשתה מעשה כגון להביא ערו אישהאבל  ... : "המיימוניות

                                                                                                                             
התקינו שיתיחד ויבא עליה בבית אביה ואימתו , אויביך לכך גזרו על בית יהודה שתיבעל להגמון תחילה

 . מן קצבמסכת נדה סי -א "ה ח"ראבי" .עליה
152

, (1954, ניו יורק)עורך אברהם איגוס , תשובות חדשות שנאספו מכתבי יד שונים, תשובות בעלי התוספות 
 . 152' עמ, ב"סימן ע

153
 . שם

154
 .  4הערה , 152' עמ, שם 
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היא פרצה , "קרקע עולם"ם ותלמידיו חששו שטענת האישה להיותה "המהר 155" .עליה

ישנו גם קושי להוכיח שאישה לא ". קרקע עולם"הלכתית המאפשרת הפקרות במסווה של 

בפועל ספק אם הכירו בטענה של אישה שהגיעה (. גם יזמה אותו ואולי)נהנתה מאקט כזה 

, כפי שכבר ראינו במבחן המציאות של בית הדין". קרקע עולם"לבית דין ואמרה הייתי 

: האישה שהלכה עם שני היהודים ידעה שהיא צריכה להדגיש את העובדה שצעקה והרבה

ו משמיעה האישה במקורות אבל אם הצעקה היא הקול היחיד אות 156".נלכדושוצעקה עד "

 . הדיבור, הרי במקומות הסיפוריים נשמע קול נוסף, ההלכתיים

 

שיכנעו ובמרבית המקרים אף , מהסיפורת של התקופה עולה שהדמויות הבדויות דיברו

הקול הוא קול של הדמות הבדויה אבל הדברים הם על פי רוב . הצליחו למנוע את האונס

הנאנסת היחידה במקרא שנאנסה והשמיעה .  המקראיתהדמות , דבריה של תמר בת דוד

תמר ניסתה למנוע את האונס על ידי אמנון אחיה בדברי . את קולה היתה תמר בת דוד

ותאמר לו אל אחי אל תענני כי לא : ויחזק בה ויאמר לה בואי שיכבי עמי אחותי": שיכנוע

אבה לשמוע בקולה ולא : יעשה כן בישראל ועתה דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך

היא , גם לאחר האונס היא לא מוכנה להרפות ולהעלם" :ויחזק ממנה ויענה וישכב אתה

ותאמר לו אל אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת : ויאמר לה אמנון קומי לכי"שוב מנסה 

לאחר שאמנון משליך אותה מחדרו רק  157:"אשר עשית עמי לשלחני ולא אבה לשמוע לה

 158."ותלך הלוך וזעקה" :מגיעה העת לזעוק

 

היא . האישה היחידה במקרא שניסתה למנוע את האונס במילים, כאמור, תמר בת דוד הייתה

לקולה יש בכל שלב חשיבות עליונה בהגדרת . גם הראשונה שיוצאת וזועקת את זעקתה

במדרשים ובסיפורים כדי , דבריה של תמר וקולה שימשו גם בהמשך. האירוע כאקט של אונס

המסר שמועבר מסיפורה של תמר וממשיך לעבור גם במקורות . את דברי הנאנסותלייצג 

ההלכתיים ובסיפורת העממית הוא שקולה של האישה הוא האמצעי המרכזי שיש בידיה והיא 

לזעוק לאחר , היא צריכה לדבר על מנת למנוע את האונס. צריכה להשתמש בו בכל שלב

בין אם היא בדויה , ל סיפור בו יש דמות של ממשבכ. האונס ולהעיד בבית הדין שהיא נאנסה

 . ובין אם היא אמיתית לאישה יש קול

 

למרות שבדיונים ההלכתיים בנושא האונס חוזר שוב ושוב המסר כי על האישה לצעוק הרי 

כוחה של האישה נראה יפה יותר . בסיפורת העממית מושם דגש דווקא על כוחן של המילים

אחת התמות שחוזרות על עצמן בסיפורת העממית היא . ימהבמילים מאשר בהתנגדות אל

                                            
 .ב, הלכה ב, הגהות מיימוניות הלכות יסודי התורה פרק ה 155
156

 .תתקכ, ה"ת ראבי"שו 
157

 .טו, ג"י, שמואל ב 
158

 . יט, ג"י, ב שמואל 



 
 

55 

ספר "ב. התמה של האישה המנסה למנוע את האונס על ידי שכנוע מילולי של האנס

שמחליטה , יהודית היא אלמנה יהודיה . מסופרת גירסה ייחודית של ספר יהודית" המעשים

חנה האויב במטרה היא יוצאת לבדה מן העיר הנתונה במצור אל מ. להציל את ירושלים

כאשר היא מגיעה אליו ונותרת . שר הצבא היווני ובכך להציל את ירושלים, להרוג את סלווקוס

ונתייחד עם אותה הנערה ותבעה לדבר : "איתו לבד הוא מנסה לפתות אותה לשכב עמו

אבל בשעה . כל עצמי לא באתי לכאן אלא לדבר זה. השיבה ואמרה אדוני המלך. תקלה

 159" .שאני בנדותי ולילה זה טבילתיזו אי אפשר 

 

מצא אישה "תחת הכותרת , מופיע המדרש הבא" חיבור יפה מן הישועה"בקובץ הסיפורים 

הסיפור מספר על בנותיו של רבי חנינה בן תרדיון שהרומאים הרגו אותו ואת אחת ". מצא טוב

לשחרר אותה  רוצה, שנותרה חופשייה, ברוריה, אחותה. מבנותיו הושיבו בקובה של זונות

מטרתו לנסות , רבי מאיר מתחפש ומצטייד בכסף רב. רבי מאיר, ושולחת למשימה את בעלה

הוא מתחפש ומציע לה כסף רב . לפתות את האחות כדי לראות אם היא שמרה על תומתה

 161.כאן המילה טמאה מתארת מצב של נידה  160"אין אפשרות לכך –טמאה אני : "ותגובתה

בשני הסיפורים מצליחות שתי . גם היא מכריזה שהיא נידה. ודיתתגובתה זהה לזו של יה

המספרים , הנשים להימנע ממגע מיני שאינן מעוניינות בו בזכות הטענה שהן נידות

כי הרי סלווקוס ורבי מאיר המחופש אינם , מתעלמים מכך שהנשים טוענות כך מול גויים

כנראה שכותבי הסיפורים בכל . מייצגים את הבעל היהודי הכשר השומר על טהרות נידה

זאת חשבו שיש כאן אלמנט אוניברסלי שבו גבר נרתע מלקיים יחסי מין עם אישה בזמן 

 . וכי זה יכול להוות תירוץ משכנע, המחזור החודשי שלה

 

" האישה היפה והמושמצת"בסיפורים אחרים מועלים טיעונים מילוליים נוספים בסיפור 

שה היא מנסה להניא אותו בכך שהיא מבקשת ממנו כשאחי הבעל מנסה לאנוס את האי

היא מבקשת שיחשוב על יחסיו עם אחיו  162"חלילה מעשות זאת: "להימנע ממעשה אסור

וכל שכן אשת אחיך אני ואסורה אני עליך "ועל כך שהוא בעצם עובר על איסור עריות 

החומד אשת וכל : "ויחלה בצרעת םולבסוף אפילו מזהירה אותו שיגיע לגיהינו 163"בחייו

                                            
159

 .    167 -166' עמ, משה גסטר, ספר המעשים, יהודית 
160

חיבור . כט' עמ( 1954, ירושלים)מהדורת חיים זאב הירשברג , חיבור יפה מן הישועה ,רבי נסים מקירואן 
 . גם באשכנז, כאמור, יפה מהישועה מקורו בקירואן אך הוא נפוץ

161
 :ויקרא פרשת ויקרא( לקח טוב)סיקתא זוטרתא פ: המילה טמאה מופיעה גם בהקשר של נידה 

כיצד יעשה נועץ ארבעה גודליו בקרקע . ואמרה לו טמאה אני פירש מיד חייב שיציאתו הנאה לו כביאתו"
: כנסת מחקרים, שמע –תא ' ישראל מ: מדרש לקח טוב היה ידוע גם באשכנז ראו" .עד שימות האבר ופורש

 . 25הערה , 266' עמ, (2004, ירושלים)איטליה וביזנטיון : כרך ג, עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים
162

 .195' עמ, ספר המעשים, האישה החפה והמושמצת 
163

 .שם 
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יורד ואינו  םועתיד להיות נידון בגיהינו. ולבסוף בא לידי צרעת. חברו יתרחק ממנו ממונו

  164." עולה

  

נערה צעירה שנופלת בטעות לבור ביער מבקשת " החולדה והבור"במקרה אחר בסיפור 

היא מנסה . כשהוא מעלה אותה הוא מנסה לאנוס אותה, עובר אורח שיעזור לה לצאת, מגבר

אתה מבקש לעשות : "נוע את האונס על ידי כך שתשכנע אותו להינשא לה כדת וכדיןלמ

תפקידה של אישה אפוא הוא לנסות למנוע את  165".כבהמה בלא כתובה ובלא קידושין

רק אם אין הדבר עולה בידה עליה להשמיע את קול , ראשית כל על ידי שכנוע מילולי, האונס

רק בסיפור . מנוע את האונס כבר בשלב המילוליבכל המקרים האישה מצליחה ל. הצעקה

  166.מנסה האח שוב ושוב ורק הצעקה מצילה אותה מאונס, האישה החפה והמושמצת

 

תוכן הדברים של הנשים מעיד על כך שהן בקיאות בהלכות ובדברי תורה ונראה כי הדברים 

ו במילים העובדה שאותם גברים רא. הושמו בפיהן על ידי הגברים שכתבו את הסיפורים

ובכוחן של המילים את האמצעי לעצור אנס יכולה להעיד מחד על הכבוד שהם רכשו לנשים 

שאותן תיארו כנשים חכמות ובעלות תושייה ומאידך התיאורים הללו יכולים להעיד על נתק 

וחוסר הבנה מוחלט של אותם גברים ממציאות אלימה שבה לקולה של האישה אין באמת 

ת של האישה שהלכה עם שני "אותה מציאות שתוארה בשו. ונסהרבה סיכוי למנוע א

עוד ניתן ללמוד מהדוגמאות הללו . בסופו של דבר זוהי סיטואציה של אלימות וכפיה. היהודים

כי הגברים שכתבו את הסיפורים לא ראו את יצרו של הגבר האנס ככוח חייתי שלא ניתן 

בסופו של . של המילים היה לעשות זאת ודי בכוחן, שניתן לשלוט בו חלעצור אותו אלא ככו

עדיין , דבר כוחן של המילים יפה לסיפורים אבל משמעותן לעולם האמיתי יוצרת לנשים בעיה

מכל מקום האחריות על מניעת האונס מוטלת על . חובת המניעה של האונס היא על האישה

 . תהרבה פחו, במציאות. הנשים בסיפורים מצליחות במשימה. כתפיה של האישה

  

  מיקום האקט המיני . ב

 

החלוקה המקראית בין , לשאלה היכן התרחש האקט המיני יש משקל רב בהגדרתו כאונס

התפיסה הזו באה לידי ביטוי הן . השדה לעיר היא למעשה חלק מתפיסת מרחב מגדרית

כל יציאה מהמרחב הזה . הבית נתפס כמרחבה המוגן של האישה. באשכנז והן בעולם הנוצרי

המדרשים הקדומים לסיפורה . הפומבי רשות הרבים מסוכנת לאישה. פת אותה לסכנהחוש

: מן המרחב המוגן הביאה על עצמה אונס השל דינה בת יעקב מאשימים את דינה שביציא

                                            
164

 .שם 
165

 .59' עמ, ספר המעשים, מעשה בחולדה ובור 
166

 . 196' עמ, המעשים ספר , האישה החפה והמושמצת 
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האיש כובש את הארץ ואין האישה כובשת את " 167,"כשלישיצאה לשוק סופה לה אישה"

רגילה פדרנית  הייתהינה בת יעקב ששהרי ד, שלא תצא ותגרום תקלה לעצמה, הארץ

בימי הביניים השתמשו הפרשנים והמטיפים הנוצרים בדמותה של  168".גרמה תקלה לעצמה

דינה כדי להמחיש את הסכנה הנשקפת לאישה שיצאה מהמרחב המוגן הביתי אל המרחב 

ים כי נש,ב"דיאנה וולפטל מראה במחקר על ייצוגי האונס באומנות הנוצרית בימה 169.הציבורי

הדקרטום  170.שעברו את גבולות המרחב המגדרי נתפסו כמי שבחרו להיפרד מכבודן המיני

מגדיר אונס הן כחטיפה של הבת מבית הוריה והן ( 12מאה )של גראטיאנוס ( קובץ החוקים)

ההגדרה שלו עדיין מתייחסת להגדרה בחוק . כיחסי מין שנעשים בניגוד לרצונה של הבת

כבר , כאמור, אבל יש בה, הוא בעיקרו חטיפה מחוץ לבית  Raptusהרומי על פיה אונס 

 171.התייחסות ברורה לרצונה של האישה

 

המקורות ההלכתיים באשכנז חלוקים באשר לשאלה אם מיקום התרחשות האקט רלוונטי גם 

. במוקד עומדת השאלה האם האבחנה בין עיר לשדה עדיין רלוונטית לתקופתם. לתקופתם

 . המיקום ויש שרואים בו את מהות ההגדרה של אונס גם בתקופתם יש הממעיטים בחשיבות

י טוען כי בעיר תמיד יהיה מדובר בפיתוי משום שבעיר על הנשים ההגונות להישאר "רש

המצאות נערה מאורשה מחוץ לביתה היא פרצה , בביתן ולא להסתובב בחוצות העיר

את לגנב הא אלו ישבה לפיכך שכב עמה פרצה קור. עירבומצאה איש : "הקוראת לגנב

ומדגישים , גם בעלי התוספות מקבלים את האבחנה בין עיר לשדה 172" בביתה לא ארע לה

שמצאו אותן עדים בעיר שהיו נזקקין זה עם זו : "את מחויבותה של האישה לצעוק בעיר

, והתרו אותם ואמרו תפרשו זה מזו ואם לאו תתחייבו מיתה על פי בית דין ולא קבלו

 173". יא ברצון עשתה דאלו צעקה מצאה מושיעמסתמא גם ה

  

 וכל הנבעלת: "נכתב( צרפת, 13ראשית מאה )בספר מצוות גדול של רבי משה מקוצי 

 בשדה הרי היא בחזקת אנוסה ודנין בו דין אונס עד שיעידו העדים שברצונה 

                                            
167

 :רמז טז, ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית :ראו גם. ה יב ודר בדגת"ד' פרשה ח( וילנ) בראשית רבה 
וכן אתה מוצא גבי , האיש כובש את אשתו שלא תצא לשוק שאם הרבתה רגל באה לידי זנות לידי קלקול"

    ".דינה בת יעקב ותצא דינה בת לאה וירא אותה שכם בן חמור
168

מדרש ראו גם  -לה פדרנית פירוש המי. ילמדנו רבינו( ה)ה "פרשת וישלח סימן ה ד( ורשה) מדרש תנחומא 
פדרנית  הוהייתלא בראה מן הרגל שלא תהא פדרנית עמדה לאה : "פרשת וישב סימן ו( ורשא) תנחומא
 –הכוונה בפדרנית הוא לשון גנאי  ," ותצא דינה( לד/ בראשית/שם ) וכן, ותצא לאה( ל/ בראשית/שם ) שנאמר
 .  פרוצה –יצאנית 

 
169

                                                                                                               188Diana Wolfthal, p.  
170

                                                                                                               186Diana Wolfthal, p. 
171

 Brundage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, pp.249 – 250                      
172

 (. ז"תשט, ירושלים) מקראות גדולותמתוך . כד, כב, י על דברים"רש 
173

עורך סלימאן בן דוד סלימאן ששון , קובץ פירושי רבותינו בעלי התוספות, ספר מושב זקנים על התורה 
 . ח"תק' עמ( ט"לונדון תשי)
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 כל הנבעלת בעיר הרי היא בחזקת מפותה מפני: "וכך גם לגבי הנבעלת בעיר 174." נבעלה

 175."שלא צעקה עד שיעידו שהיא אנוסה כגון שלף חרב ואמר לה אם תזעקי אהרוג אותך

בספר מצוות קטן של רבי יצחק מקורביל . האבחנה המקראית נותרת בעינה, אבל באין עדים

  176" וסתם שדה הוי אונס וסתם עיר הוי פיתוי: "נכתב בפשטות( צרפת, 13מאה )

 

מאה ,רבי חזקיה בר מנוח " )חיזקוני",י "ה שמציג רשההשקפה שמציג חיזקוני תואמת לתפיס

אלא אם , טוען כי תמיד יהיה מי שישמע את צעקתה של האישה הנאנסת בעיר, (צרפת 13

עליה לצעוק תמיד , בעיר לטענתו. בתחילת האונס ואחר כך התרצתה, צעקה זמן קצר בלבד

שר לא צעקה בעיר  דבר על דבר א: "שהרי בעיר יהיה מי שישמע אותה, ולא לחשוש לחייה

צועקת הואיל  הייתהיראה פן יהרגנה אם  הייתהזה מוכיח שנתרצית לעבירה שהרי לא 

אם אישה לא " ולומר שלא צעקה ונתרצית: "ובהמשך הוא מדגיש את הקביעה" .והוא בעיר

היו ש] צעקה הוו שמעי לה דהא הוו .[ש.אם מ] דאי "ובהמשך , צועקת סימן שהתרצתה

לת ביאה ואין יויש לנו לומר צעקה הנערה בתח ....[ש.מעדים ] סהדי .[ש.שם מ]תמן  .[ש.מ

לא הוו תמן בשעת ביאה אבל השתא דאמרה הניחו לו  [.ש.שהם מ]מושיע לה דאינהו 

כאן מתייחס חיזוקני לאפשרות שאשה תתרצה ואז לא  177".היינו משום דיצרה אלבשה

ן רב אם תצעק משום שבדשה מרבית לעומת זאת בשדה האישה לוקחת סיכו. תרצה לצעוק

הסיכויים שלא ישמע אותה איש לעומת זאת אם תצעק היא יכולה לגרום לכך שהאנס יהרוג 

 .  אותה

 

דומה שאין משמעות קריטית . בילקוט שמעוני מציג תפיסה אחרת, המדרש הימי ביניימי

כול בעיר כי בשדה מצאה י: "אלא לשאלה האם יש מי שיושיע את האישה, למיקום האקט

אם יש לה מושיעים בין בעיר בין , תלמוד לומר צעקה, בשדה תהא פטורה, תהא חייבת

עמדת ילקוט שמעוני  178" ואם אין לה מושיעים בין בעיר בין בשדה פטורה, בשדה חייבת

באשכנז עדיין יש חשיבות למיקום בו . פחות מאפיינת את עמדת רוב הפוסקים באשכנז

 15–גם במאה ה . היא מקום שבו יש סבירות נמוכה לאונסהעיר , התרחש האקט המיני

כמו שנאמר הנערה , דלא שכיח לענות נשים בעל כרחן בעיר: "ם מינץ טוען"נמצא את מהר

בו פתחנו את הפרק ישנה ( 13מאה )ם "ת המהר"בשו 179".על דבר אשר לא צעקה בעיר

                                            
174

 .סימן נד, מצוות עשה, ג"סמ, רבי משה מקוצי 
175

 . שם 
176

 . ט"מצוה קע, ק מצוריך"הסמ, רבי יצחק מקורביל 
177

היחס לאונס בפרשנות , מימון –ראה גם מרב שניצר . ואם בשדה –כה , דברים כב, חיזקוני על התורה 
, תמר בת דוד ופילגש בגבעה, הפרשנות היהודית לסיפורן של דינה בת יעקב, היהודית בימי הביניים

 .  24 -23' עמ( 2005ספטמבר , תל אביב)עבודה שוות ערך לעבודת גמר לקראת תואר מוסמך 
178

 . רמז תתקלג, כב, דברים, ילקוט שמעוני 
179

אוגרפית יישנה גם דוגמא כיצד האבחנה הג 16 –מאה ה ב. סימן כו, (א"תשנ, ירושלים) ם מינץ"ת מהר"שו 
: רבי משה איסרליש כותב כך אחת מתשובותיו. ה למציאות הגיאוגרפית של אירופהעוברת התאמהמקראית 

 . סימן מה, א"ת הרמ"שו, והרגו כן הדבר הזה .[ש.מ] ביערוכאשר יקום איש על רעהו "
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: ית אין לה ישועהועל פי ההגדרה המקרא, אבחנה ברורה של האישה כמי שהותקפה בשדה

האם האמירה הזו מהווה הוכחה לכך שהיא נתפסת  180,"וצעקה ואין מושיע לה ואין עדים"

 . זה יתברר בהמשך? כמי שנבעלה בשדה ודינה כנאנסת

 

לאור הגישה ההלכתית המדגישה את העיר כמקום מוגן לאישה וכמקום שבו כמעט ולא ייתכן 

התקופה מותקפת האישה לעתים קרובות מפתיע לגלות שבסיפורת העממית של , אונס

אחי " אישה החפה והמושמצת"כך ב. במה שאמור היה להיות מרחבה המוגן, דווקא בביתה

ובהמשך באותו סיפור  181,הבעל דורש מן העבד לעזוב את הבית ואז מנסה לאנוס את גיסתו

ם מנסה אחד העבדי, מוגנת בביתו של מי שהציל אותה, כאשר היא נמצאת במקום החדש

האישה מותקפת פעמיים על ידי גברים שבביתם " חלוק המבהיק"בסיפור ה 182.לאנוס אותה

בפעם הראשונה על ידי האדון שרכש אותה ובפעם השנייה הרועה שרכש אותה . היא חיה

מה שמלמד על . ייתכן שכאן באה לידי ביטוי התפיסה ששפחה שייכת מינית לבעליה 183.ממנו

למעשה היא מותרת , פחות מוגנת בתוך המרחב הביתיכך שאישה במעמד של שפחה עוד 

הזקנים נכנסו למרחב המוגן של שושנה ושם ניסו " שושנה והזקנים"בסיפור  184.לאדונה

המוכרים לנו בספרות , לסיכום מתברר שעל פי הסיפורים העוסקים באונס 185.לאנוס אותה

. ולה יותר לאישהדווקא הבית הוא המרחב שבו קיימת סכנת האונס הגד, התקופה באשכנז

ייתכן ובטקסטים ההלכתיים חכמי ההלכה מחויבים להגדרות ? מה יכולה להיות הסיבה לפער

ההלכתיות המפרידות בין שדה לעיר וכי הם מציגים את עמדתם כדיינים המתקשים להוכיח 

כאשר התוקף הוא אדם המוכר לאישה ואמור להמצא בתוך , אונס כאשר הוא נעשה בבית

לעומת זאת בסיפורת העממית יש בידי המחבר חופש רב יותר . המוגן שלה ,המרחב הביתי

 .בתיאור ועל כן הוא יכול לחשוף יותר מן המציאות

 

כאשר האישה שהלכה עם שני , ת"כפי מצטיירת מהשו, בסופו של דבר במבחן המציאות

ארע  עהדגשת העובדה שהאירו, היהודים מתארת את שארע לה בפני רבי שמחה משפירא

נראה שהיה קושי לערער על העובדה שצעקה . חוץ לעיר מסייעת בידיה להוכיח שנאנסהמ

. משום שההנחה מראש היא שבשדה הסיכוי שישמעו אותה קטן יותר, ולא היה מי שיושיע לה

                                            
180

 .תקעג, ם"ת המהר"שו 
181

 .195' עמ, ספר המעשים, האשה החפה והמושמצת 
182

 .196' עמ, שם
183

 .כט' עמ, ועהחיבור יפה מהיש, החלוק המבהיק 
184

בין אדונים למשרתות בחברה היהודית האירופית בין ימי הביניים לראשית העת ", אלימלך הורביץ: ראו 
. 211 -193' עמ, (ח"תשנ, ירושלים)ישעיהו גפני , ישראל ברטל: עורכים, ארוס אירוסין ואיסורים, "החדשה

 . נושא זה לא נבדק במחקר הנוכחי
185

שושנה היא ,הסיפור מתרחש בבבל: תמצית הסיפור. 249 – 247' עמ, ותספר הזיכרונ, מעשה שושנה 
אנשים מכובדים אף , בינהם שני שופטים, לביתו נהגו להגיע אנשים רבים, אחד מנכבדי העיר, אשתו של יהויכין

כשרחצה עירומה הגיחו . אבל בראותם את שושנה חשקו בה וחיכו לשעת כושר על מנת לאנוס אותה. הם
סו לאנוס אותה כשצעקה והזעיקה את שפחותיה הם טענו שהיא שכבה עם בחור אחר והם עדים הזקנים וני

הוא הציע , רק תושייתו של דניאל הצילה אותה ממוות. שושנה הורשעה כנואפת, למחרת נערך משפט. לכך
 . בחקירתו הוכיח דניאל ששיקרו וכך ניצלה שושנה, לחקור כל אחד מהעדים לבדו
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? מיהי אותה אישה, לאיזו אשה התכוונו החכמים, עדיין נותרה סוגיה מהותית בלתי פתורה

 ? כל אישה

 

   הסטאטוס האיש. ג

 

בתולה מאורשה : ההגדרה המקראית לכפית יחסי מין מתייחסת רק לשתי קטגוריות של נשים

ומבחין בין אשת ישראל ואשת )התלמוד מוסיף את האישה הנשואה . ובתולה לא מאורשה

, כולל הקטנה, מרבית הנשים. אלמנהאת הגרושה ואת ה, הוא אף מוסיף את הקטנה, (כהן

. כאשר הקטנה מוגדרת כמי שנמצאת תחת חסותו של אביה, יםמוגדרות על פי שיוכן לגבר

אך לא ברור עד כמה , פסק הדין והענישה הם נגזרות של שיוכה לגברים, כך שהגדרת האונס

 . היתה האבחנה בין הסטאטוסים השונים הללו תקפה באשכנז

 

ואחר " :כפי שכבר הודגשה בתלמוד, מודגשת הקביעה, ילקוט שמעוני, במדרש הימי ביניימי

וחלוצה לכהן הדיוט אין מצילים , גרושה, אלמנה. מצילין אותן בנפשו... מאורשההנערה ה

דברים אלה המובאים מבהירים שמותר להרוג את הרודף כדי למנוע אונס  186" אותן בנפשו

בגרושה ובחלוצה אין מתירים להרוג , אם מדובר באלמנה. רק כאשר מדובר בנערה מאורשה

אונס נערה בתולה מאורשה . וא דרגות של חומרה בקטגוריית האונסישנן אפ. את הרודף

 . פחות אונס בעולה חמור, חמור יותר

 

אליעזר בן יהודה מוורמייזא טוען שניאוף עם ארוסה ועם אשת איש חמור יותר , "הרוקח"בעל 

 --שלא כאונס—ניאוף, מאונס משום שהפגיעה המשמעותית כאן היא בגבר אליהן הן שייכות

מה שנתרצה לטעון מים גנובים בחשק אהבים ואסרה : "את הנשים על בעליהן אוסר

  187."בביאתה על זה נאמר מעוות לא יוכל לתקן

 

אשת כהן שנאנסה דבקה בה טומאה . לאשת כהן יש מעמד מיוחד בכל הקשור לדיני אונס

אין שום חשיבות לשאלת (. בכהן אסור שתדבק טומאה כלשהיא)שאוסרת אותה על בעלה 

רלוונטית רק לכתובתה , השאלה אם נאנסה או לא. רצון שלה אלא רק לשאלה אם נטמאהה

עד כאן הדיון באשת . אם נאנסה הבעל חייב לתת לה את כתובתה כאשר הוא מגרש אותה –

אבל כבר במשנה והמשך בתלמוד אנחנו מוצאים שיטות שונות המאפשרות . חד וחלק. כהן

במשנה נמצא שיש היתר . בעלה או להינשא לכהןלאשת כהן שנאנסה לשוב ולחיות עם 

כלומר אדם , אם מתברר שמי שאנס אותה הוא אדם כשר, לאישה שנאנסה להינשא לכהן

                                            
186

 . רמז תתקלג, כב, דברים, ילקוט שמעוני 
187

 . כו' עמ, הלכות תשובה, "הרוקח"ספר , בן יהודה אלעזר 
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משום , בתלמוד התירו אשת כהן לבעלה לאחר שטענה כי נאנסה 188 .שאין בו טומאה

 189.שחששו שמא בדתה מלבה את האונס כך שבעלה יהיה חייב לגרשה עם כתובתה

 . לא באונס ולא ברצון, באשכנז הוא בניסיון להוכיח שהאישה לא נבעלה כללהחידוש 

 

הדיון ההלכתי באשכנז התקיים במציאות שבה נשים היו בסיטואציות יומיומיות של ייחוד עם 

באחד המקרים נסב הדיון . אם כסוחרות אם כמלוות בריבית, גויים מתוקף אורח החיים שלהן

היהדות כשחזרה לחיק . והיתה שם שבע שנים 20ם בגיל סביב בת שנשבתה על ידי גויי

בין באונס , שמא שכבו איתה הגויים וטמאו איתה, עלה החשד והקהילה רצו להשיאה לכהן

לכהן משום שאין  ארבי חיים בן יצחק אור זרוע קבע שיש להתיר אותה להינש. ובין ברצון

ם אדם כמו ה לביאה לשותלומר שמעולם לא נתרצ: "חשש לכך שנטמאה כלל

אין עדות לכך שקיימה יחסי מין עם גויים מרצונה וגם אם ראו קרבה פיזית  190,"שכתבתי

היה צורך להוכיח חדירה של ממש לגופה כדי לאסור אותה על .  לא היה בכך די, אינטימית

לבעלה אפילו אם ראו דרך מנאפים ששוכב עליה בין  אישהג "וגדולה מזו מתיר ה: "כהן

חשוב להדגיש שאין כאן התרה של אשת כהן  191" מכחול בשפורפרת רגליה עד שיראו

 . אשר הוכח שנאנסה אלא התרה מתוך הנחה שאשת כהן לא נאנסה ולא נאפה

 

 סיכום

 

אם כי הם מכירים באפשרות שאונס יהיה , מרבית חכמי אשכנז מגדירים אונס כאקט אלים

, גם לא בצעקה, הברורהמוכר כאקט שאין בו אלימות והאישה לא תביע את התנגדותה 

האם , הדרך לבחון האם האישה נאנסה הוא לברר מה היתה כוונתה באקט. לקיום האקט

י וחלק מבעלי התוספות "למעט רש, מרבית חכמי ההלכה. קיימה יחסי מין על מנת להנות

האפשרות שאשה . קושרים בין כוונתה המודעת של האישה לבין יכולתה להנות מאקט מיני

ההשקפה הזו . פחות התקבלה כסבירה, של אונס כתוצאה מהשתלטות היצרתהנה מאקט 

שינוי . 13 –עד אמצע המאה ה , מקובלת על מרבית חכמי ההלכה בצרפת ובגרמניה

הדרישה שלהם היא להוכחה אמפירית ברורה לכך . ם ותלמידיו"בתפיסה נמצא אצל המהר

" נצל"אישה יכולה  ל, הנשים לטענתם יש לחשוד בכוונת, שהאשה לא נהנתה והתנגדה לאקט

                                            
188

, מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה: ר יוסי"א: מתני: "א"טו ע – ב"לי כתובות יד עבב 
ובאת ובהמשך מ" .הרי זו תינשא לכהונה -אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה : אמר רבי יוחנן בן נורי

אפילו ברוב , אי כרבן גמליאל? יוחנן בן נורי דאמר כמאן' ר: אמר ליה רבא לרב נחמן. 'גמ: "עמדת הגמרא
: הכי אמר רב יהודה אמר רב, אמר ליה! אפילו ברוב כשרים נמי פסיל, אי כרבי יהושע! פסולין נמי מכשר

תה סיעה של בני אדם כשרין שהי, והוא: דאמר רבי אמי, וכדרבי אמי; בקרונות של ציפורי היה מעשה
      ".עוברת לשם

189
 . ב"נדרים צא ע, ב"בבלי נדרים צ ע 
190

 . קג, ח אור זרוע"מהר 
191

 . שם
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את ההכרה באפשרות של אונס ללא אלימות והתנגדות כדי לקיים יחסים בהסכמה ואז לטעון 

 . שהיו יחסים מאונס

 

ההגדרה בעולם הנוצרי מדגישה את האלימות אך רואה , מעניינת ההשוואה לעולם הנוצרי

ן על כך שאישה חייבת להביע יחד עם זאת אין עוררי, באפשרות שאונס ייתכן גם ללא אלימות

בעולם הנוצרי ראו אפשרות שאשה תהנה . את התנגדותה באופן נראה לעין ובעיקר בצעקה

נראה כי למרות . כאמור באשכנז, התפיסה הזו פחות מקובלת, מהאקט בשל השתלטות היצר

לכפיית יחסי מין לאורך כל , שאין עליה מחלוקת, שלא ניתן למצוא הגדרה אחת ברורה

במקורות השונים של אשכנז ולמרות השוני בהשוואה , 13 –ל  12 –ופה שבין המאות ה התק

זעקה , לאישה יהודיה או נוצריה שנאנסה מחוץ לעיר, על פי ההגדרה, עדיין, לעולם הנוצרי

 .היה סיכוי טוב יותר להוכיח את טענתה בבית המשפט, והיו עדים שיוכלו להעיד על כך

 

מפרש אחד [ ה"של רגמ]= נודע שנאנסה אשתו "... : ר הבאחיזוק לטענה נמצא בסיפו

זהו תיאור אונס אשת  ."והיא נשכה אותו באזנו וחתכה ונטלתו, כשחזרה מטבילתה

אגדה טיפולוגית על התנצרות בנו של "ה כפי שהובא במאמרו של אברהם גרוסמן "הרגמ

ת בנו של התאור מובא כחלק מסיפור אגדה הנועד להסביר את התנצרו. 192"ה"הרגמ

בעצם התיאור הזה טמונה תמצית הגדרת המושג אונס כפי שעולה מהדיון שהוצג . ה"הרגמ

אמנם בעיר אבל ברגע שבו , האישה חשופה לאונס כאשר היא נמצאת מחוץ לביתה. לעיל

נאבקה בצורה אלימה עד היא , להתנגד מודגש כאן נסיונה. ללא הגנת הקהילה, היתה לבדה

יש לה הוכחה  -ולא פחות חשוב , ך אוזנו של האנס וקרעה אותו בפיהכדי כך שנשכה את תנו

היא בוחרת , הסתיר את דבר האונסהיא בוחרת ל, למרות שנאבקהבסופו של דבר . לכך

 193.בשתיקה

  

 

  המשפט .ב

 

, הדיון בפרק הקודם עוסק בהגדרת המושג אונס ובפרמטרים אותם ניתן להוכיח בבית הדין

האם , לתבוע את האנס, ד כמה בחרו הנשים להתלונן שנאנסואבל כאן המקום לשאול ע

 ?  מיהרו לחשוף את שארע להן

                                            
192

מחקרים בסיפורת היהודית , מעשה סיפור, "ה"אגדה טיפולוגית על התנצרות בנו של הרגמ", אברהם גרוסמן 
 .   75 -65'  עמ, 2006, רמת גן, רלה קושלבסקי, אבידב ליפסקר: עורכים, מוגשים ליואב אלשטיין

193
שם כבר מודגשת הסיטואציה של  –ן שנאנסה "מובאת האגדה על אשת הרמב – 71' בעמ. 69' עמ, שם 

  .73' ראו גם דיונו של גרוסמן בעמ. החשיכה והעובדה שהאשה היתה לבד
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טוען בפירושו לתלמוד שאישה ( 13 –שלהי המאה ה , גרמניה, ש"רא)רבי אשר בן יחיאל 

יאנסוה ויסמכו על זה שתסתיר קלונה ולא תפרסם : "מכובדת לא תתלונן על כך שנאנסה

ש קושר את "הרא. שבו פירוש לתלמוד מציג תפיסת עולם כאן יש דוגמא לאופן 194".הדבר

כדי לחזק את הוודאות בה הוא מתאר את הדברים , ההסתרה וההשתקה עם אונס, הקלון

. החברה יודעת שהנאנסת תסתיר. כאן הוא מתאר קוד חברתי 195,"ויסמכו על זה: "הוא טוען

פיסה הזו נמצא גם את הת. קלון והסתרה לא חריגה, המשוואה הזו הקושרת בין אונס

המילים המשמשות על פי רוב כדי לתאר את . במדרשים ובסיפורת העממית, ת"בשו

אנא אוליך את : "המשוואה הזו באותם מקורות היו על פי רוב מילותיה של תמר בת דוד

במידה והקורבן לא בחרה , את השאיפה של הסביבה להשתיק את דבר האונס 196,"חרפתי

והחלה לזעוק , כשיצאה מהחדר לאחר מכן, ו של אבשלום אחיהלעשות זאת מצאנו בתגובת

אמנם מצאנו כי פרשני המקרא באשכנז חלוקים  197"!החרישי: "הוא הורה לה. את זעקתה

, אבל עדיין 198בשאלה האם מדובר כאן בקלון האונס או בכך ששכבה עם גבר ללא נישואים

בפיהן , שכנז באותה תקופהנמצא את המילים הללו בסיפורת העממית ובמדרשים שנפוצו בא

  199.של נשים שנאנסו

  

על פיה האישה ההגונה , המחקרים שנעשו על העולם הנוצרי באותה עת חושפים שהתפיסה

אישה שהתלוננה נחשדה . השפיעה גם על מערכת המשפט, תסתיר את העובדה שנאנסה

תונים כך על פי הנ. השופטים עסקו בעיקר בהוכחת מניעיה. מיד במניעים לא כשרים

(. כמו גניבה ורצח, זאת בניגוד לשאר העברות)אונס כמעט ולא דווח בבתי הדין , שנאספו

הנאשמים טענו לעיתים קרובות , שופטים לא נטו להאמין לתלונות האונס, וכאשר דווח

תהליך החקירה וההוכחה של טענת האונס  200.שהאישה היא זו שהזמינה את האקט המיני

לעתים קרובות לחשוף את חוסר אמינותה של האישה  ,כאמור, בבית המשפט נועד

הרי היא , בית המשפט תהה מדוע אישה תרצה לחשוף את העובדה שנאנסה. המתלוננת

                                            
194

אמנם הדיון . ן הנשיםה אישה חשובה בין אנשים ושאינה חשובה בי"ד, ב"ש על בבלי עבודה זרה כה ע"הרא 
ש מוצגת "התוספות והרא, י"בתלמוד עוסק בשאלה האם על אישה להתייחד עם גויים אך בפרשנות של רש

סוזן אסטריך טוענת . על הפרשנות הזו ארחיב בהמשך. תפיסת עולמם העקרונית בשאלות הנוגעות לאונס
שש שהחברה תטיל בהתנהגותן דופי ומכאן חוששות להתלונן על אונס משום הח, על פי רוב, גם בימינו, שנשים

 Susan Estrich, Real Rape (Cambridge, 1987), p.3: ראו. תטיל עליהן קלון
195

 . שם, ש"הרא 
196

 .  יג, יג', שמואל ב 
197

: ותלך הלוך וזעקה אשהוכתנת הפסים אשר עליה קרעה ותשם ידה על ר אשהותקח תמר אפר על ר" 
אחיך היה עמך ועתה אחותי החרישי אחיך הוא אל תשיתי ליבך לדבר  ויאמר אליה אבשלום אחיה האמינון

 . א"כ –ט "י, יג, שמואל ב" הזה
198

 .43 -38'  עמ, מרב שניצר מימון: ראו 
199

: מעביר המדרש באשכנז לדינה בת יעקב, "(אנה אוליך את חרפתי)"החרדה מהקלון , את מילותיה של תמר 
 הנבעלת מערל קשה לפרוש אמרה  הונא' אמר ר  רין בה ויוצאיןויקחו את דינה מבית שכם ויצאו היו גור"
תורה  ,ילקוט שמעוני: ראו. רור האם מדובר בקלון האונסאם כי גם כאן לא ב."  אוליך את חרפתי[ ואני אנה]

ויקחו את דינה מבית שכם : "פרשת וישלח פרשה פ( אלבק-תיאודור) בראשית רבה :במקור. פרשת וישלח
הונא אמרה ואני ' אמר ר, חוניה הנבעלת מן ערל קשה לפרוש' אמר ר, מר גוררים בה ויוצאיםיודן א' ויצאו ר

 ".אנה אוליך את חרפתי
200

                      Brundage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, pp.469 - 471 
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ההנחה הייתה שאישה המתלוננת על אונס אינה דוברת אמת ועל  201.מסכנת את שמה הטוב

תה בפני היא צריכה לחזור שוב ושוב על גרס. מערכת המשפט לחשוף את המניע האמיתי

כאשר כל סטייה קטנה מהגרסה הראשונה שנתנה מהווה הוכחה לכך שזו תביעת , השופטים

בית המשפט הניח שתביעות האונס נועדו לאלץ גבר לשאת את האישה או לאלץ אותו . שווא

  202 .לעיתים בני משפחתה, לעיתים עמדה מאחורי התביעה האישה. לשלם לה קנס כספי

 

היו מקרים בהם הניחו שאישה תטען , כנז נמצא התייחסות דומהבמקורות היהודיים של אש

או יחסים שהביאו לאובדן , במקרים שבהם היא מבקשת להסתיר ניאוף: טענת שווא לאונס

היו גם מקרים שבהם רצו האיש והאישה להינשא זה לזה בניגוד . בתוליה לפני הנישואים

 . לדעת הורי הכלה

 

 203".משארסתני נאנסתי", שאינן בתולות טענו לא פעם על פי התלמוד נשים שבעליהן גילו

אבל היא בחרה להשיב באופן הזה כדי להגן על , האשה לא הכחישה שאבדה את בתוליה

הבעל שגילה שאשתו אינה בתולה פנה לבית הדין בדרישה לגרושין . עצמה בפני בית הדין

ותרת לבעלה אשה שנאנסה מ, אשה שנאפה מגורשת מיד ללא כתובתה. והחזר הכתובה

מכאן שעל בית הדין היה . יהיה חייב לשלם לה את כתובתה המלאה, ואם יבחר לגרש אותה

אם הייתה אישה . גם לעיתוי שבו התרחש האונס יש חשיבות. להכריע האם היא נאנסה ומתי

גם במידה והתברר שנאפה ישנה חשיבות לעיתוי . מאורסת הרי היא נתפסת כאשת איש

כאשת איש ואם אבדה את בתוליה בזמן האירוסין הרי היא מוגדרת  מאורסת היא, הניאוף

אם הוכח שהתפתתה לפני ארוסיה בעלה יכול , ובעלה חייב לגרשה ללא כתובתה, כנואפת

מכאן שבית הדין חשד . להשאיר אותה ואם יבחר לגרש הוא מחוייב לתת לה כתובה חלקית

שאפשרה לאשה להחלץ בעיקר היתה זו טענה , "משארסתני נאנסתי"בכל אישה שטענה 

האלטרנטיבה של גירושים ללא , מפגיעה כלכלית ולהבטיח שתשאר בתוך מסגרת הנישואים

 .  כתובה ועם קלון של נואפת היתה יכולה להיות טובה פחות

 

מקרה אחר ובו האישה טוענת להגנתה כי נאנסה הוא מקרה שבו היא נופלת קורבן לטענת 

. במקרה שהבעל לא מאמין לאשתו הוא אמור לגרש אותה. וףהאנס מאשים אותה בניא. שווא

                                            
     

201
 Kathryn Gravdal, "Chreteien de Troyes, Gratian, and the Medieval Romance of Sexual 

Violence", p.565. 
כל פרסום על אירוע משפיל ונאלח כזה יכול רק לעמעם : "טען שופט כך  1999בבית משפט בישראל בשנת 

. יל'זוהי טענתו של השופט שלי טימן במשפט האונס של לינור אברג." מזוהרה ולפגוע בתדמיתה הקסומה
     11.10.99, הארץ, "ה כמוך עושה כאןמה בחורה יפ", ארנה קזין

202
      John Marshall Carter, Rape in Medieval England (1208 – 1321), pp. 94-95, Orr Patricia, 

"Men's Theory and Women's Reality Rape Prosecutions in English Royal Courts of Justice, 
1194-1222", p.158.     

203
היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה , הנושא את האישה ולא מצא לה בתולים: מןומתיב רב נח" 

תלמוד בבלי  " !ולית לה כלל -אלא עד שלא אירסתיך והיה מקחי מקח טעות , והוא אומר לא כי, שדהו
 . א"ראה גם כתובות טז ע. ב"מסכת כתובות דף יא ע
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משארסתני "דינה כדין האישה שטענה . מטרתה של האישה להוכיח שנאנסה ולא נאפה

הסיטואציה ובה האישה נאנסה או כמעט . גם כאן המשמעות היא מוסרית וכלכלית" נאנסתי

האישה החפה "ר בסיפו: נאנסה ונופלת קורבן לעלילת שווא מתוארת בשני סיפורים

בשני המקרים האישה קורבן של גברים שניסו  205".מעשה שושנה"ובסיפור  204"והמושמצת

גם . ומאחר ולא הצליחו לבצע את זממם הם החליטו להעליל עליה שהיא נואפת, לאנוס אותה

ת העוסק באשה שהלכה עם שני היהודים מועלית הטענה שמא נאפה והיא מעוניינת "בשו

 . אשמת האישה הנשואה בניאוף אדון גם במשךבנושא ה 206.להסתיר

 

מקרים כאלו נפוצו ותועדו בעולם , היו גם מקרים בהם נשים רצו לכפות על האנסים נישואים

ברברה . תביעות נישואים בגין אונס היו מקובלות בבתי המשפט בעולם הנוצרי. הנוצרי

 הענת אונס הייתהנאוואלט טענה שאחת הסיבות שנשים העזו לתבוע גבר בבית דין בט

בית המשפט נהג לפתור רבים ממשפטי האונס , אמשום שזה היה הסיכוי היחיד שלהן להינש

אותה אישה גם . בין נשים לא נשואות לגברים לא נשואים בתביעה שהגבר ישא את האישה

ן 'גו 207,להיאסר הצריכה לקחת את הסיכון שתביעתה תדחה והיא אף יכולה היית ההיית

מתביעות האונס של נשים באנגליה נדחו והנשים שתבעו נכלאו  49%ן שמרשל קרטר מציי

במחקר אחר המתייחס אף הוא לאנגליה נטען שככלל בית המשפט  208.בגין תביעת שווא

נשים , או שהיוזמה הייתה של שני הצדדים, שימש זירה לנשים לכפות על גברים נישואים

על ידו וכך לקבוע " האנס"ול" חטףה"הרשו לעצמן ל, בניגוד לדעת הוריהן אשרצו להינש

 209.עובדה בפני משפחותיהן

 

בית וכי . גם לבתי הדין באשכנז הגיעו תביעות דומותבמקורות של אשכנז ישנה עדות לכך ש

 .שווא של אונס כאשר היה חשד שמטרת התביעה לאלץ את הגבר להנשאתביעות דן בהדין 

, והמרדכי 13 -בצרפת במאה ה , יהורבי פרץ בן אל, בצרפת 12 –במאה ה , י"רבנו תם ור

                                            
204

ואמר לה עשי רצוני וצעקה האשה . לאונסה קפץ האיש ורצה: "ספר המעשים, האישה החפה והמושמצת 
ואמר . ויצא לשוק ושכר עליה עדים שקרים. עד שהניחה מפני שצעקה. צעקה גדולה ומרה ואין מושיע לה

מה עשו הרשעים הלכו לפני סנהדרין . להם בואו והעידו שאתם ראיתם שאני מצאתיה עם עבד ביתה
' עמ, "ודנוה הסנהדרין לסקילה. וניתא זאת עם עבדהוהוליכוה לפניהם והעידו כך וכך ראינו שעשתה פל

195 – 196 . 
205

מיד . והזקנים עמהם, וביום מחר נתקבצו כל הקהל לבית יהויכין כמנהגם: "ספר הזכרונות, מעשה שושנה 
, חד ושכב עמהאי אמהותיה עמה ובא בחור תשו האשה הזאת נכנסה בגינת הביתן וקמו והעידו כי רא

שלחו ויביאו . ויאמן העם לדגבירהם כי נראו הזקנים לעינהם טובים ויריאי חטא. מידינוותפשנו הבחור וברח 
: מיד צעקו בכעס, והיא מפונקת מאוד והמכוסה בבגד. ובאו היא וקרוביה ויודעיה ומכיריה, את האישה

ודנו עליה משפט מות והיו , מרוב הירהורים הרע להשביע עינם הרעה ממנה! הסירו הבגדים מפניה
 . 248' עמ, "ציאים אותהמו
206

 .ראו דיון בהמשך 
207
 Barbara A. Hanawalt, Crime and conflict in English communities, 1300-1348 (Cambridge – 

Harvard, 1979), p. 153.  
208

 John Marshall Carter, pp. 94-95.                                                                                             
209

          Sue S. Walker,"Punishing Cnvicted Rvishers: stutory Srictures and Atual Practice in 
Thirteenth and Furteenth Century England", Journal of Medieval History, 13:3 [1987) pp. 237-
250.  
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י בתוספות דיבמות כי "אומר ר: "הזהירו מפני החיוב הזה, בגרמניה 13 –בסוף המאה ה 

מאונס וממפתה למדנו שהנטען מן הפנויה מצוה לכונסה אם ודאי בא עליה אבל בקול 

הנטען מן הפנויה לא יכנוס משום " 210" .א שלא לכנוס לשום לזאת שפתיים"בעלמא י

ת דלא החמירו בו חכמים משום לזות שפתיים דאדרבא "י ור"ות שפתיים מיהו אומר רלז

  211."נראה לומר יותר דמצוה לכנוס דהא במאנס ובמפתה כתיב ולו תהיה אישה

 

  תהליך הפניה לבית הדין. 1

 

מה היה תהליך הפניה  מאחר שהיו נשים שבכל זאת החליטו לפנות לבתי דין נשאלת השאלה

המחקר בעולם הנוצרי מתאר כמה שלבים שעל הנאנסת לנקוט על מנת ? לבית הדין

 :שתביעתה תוכר כתביעת אונס

 .עליה לצעוק ולבכות מיד לאחר האונס .1

להראות את פצעיה ולספר את סיפורה לפקיד מקומי או לאישה . להגיע לישוב שכן .2

 .אמינה

לעוד  על המתלוננת להמשיך לעיר המחוז להראות את פצעיה ולספר את סיפורה .3

 .ארבעה פקידים חשובים

 . עליה להגיש תביעה לבית המשפט של המחוז  .4

בדרך כלל השריף המקומי או איש בעל סמכות , עליה לספר את סיפורה לחוקרים .5

 . מוכרת במקום

שתי . מבלי שיקריאו לה את הקודמת, עליה להגיש שוב את התביעה למחרת .6

 212. הגרסאות חייבות להיות זהות לחלוטין

 

 :היהודייה שהלכה עם שני היהודים ונאנסה ביער עברה הליך דומההאישה 

ולא נודע הדבר . כן היא מספרת. הולכת וצועקת ובוכה וקובלת לעוברים ולשבים הייתהו"

עולה מן , אם דייני סדום הם ערכאות גויים 213."שקבלה בכפר לפני דייני סדום, כי אם מפיה

להלן המשך השתלשלות . לונת אונס לנוצריםלפנות בת ההמסופר כי אישה יהודיה לא היסס

ונתפשו , קבלה בכפר לפני דייני סדום": המקרה כפי שהובא על ידי רבי שמחה משפיירא

עד ששלח השופט אחרי יהודי , הולכת יחידה בכפר הייתהוהיא , והיו אותם שנים במשמר

ל וה לשאבא אישהוזאת ה. אחד והוציאם על ידי שוחד אותו יהודי והם הלכו למלכותם

                                            
210

 . מצווה קפב, ןספר מצוות קט, הגהה א, הגהות רבי פרץ 
211

ה "ד, שם, תוספות, ראו, ב"ע, כד, יבמות, הדיון במקור הוא במשנה ובגמרא. ד"סימן י, כיצד, יבמות, מרדכי 
 אמר רבי הואיל 

212
 John Marshall Carter, pp. 94-106, Orr Patricia, p.158.                                                           

    
213

 .תשובות וביאורי סוגיות סימן תתקכ ,ה"ראבי 
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על פי המתואר פנתה האישה היהודייה לכפר שהיה קרוב  214".לפני את פי מה לעשות

היא חיפשה נציג חוק שתוכל לתאר בפניו את מה . כשהיא צועקת ובוכה, למקום האונס

 . שארע לה ואנשי החוק במקום כלאו את היהודים שאנסו אותה

 

רבי אליעזר בן יואל )ה "של ראבי ת"האירוע הזה הוא תיאור מפורט יותר והוא לקוח מהשו

המתאר לראשונה את הסיפור בו פתחנו ( גרמניה, 13 -ותחילת ה 12 –שלהי המאה ה , הלוי

החכמים שמתארים את שארע , הוא מתואר כחלק משהשתלשלות האירועים 215,את הפרק

ן האם ניתן להסיק מכך שיש כא. כעניין שגור ולא חריג 216"דייני סדום"מתארים את הפניה ל

, בשלב זה?  כדבר שבשגרה, על פיה פנו נשים יהודיות לערכאות נוצרים, שיקוף של מציאות

לא ברור עד כמה פנו נשים לערכאות נוצרים או , מהעיון בספרות ההלכתית של התקופה

מהסיפור שלפנינו עולה שהפניה לבית הדין היהודי נעשתה בשלב , ליהודים בתביעת אונס

וגם כאשר פנתה לבית הדין היהודי . דין של הנוצרים לא הועילהכאשר הפניה לבית ה, שני

אלא בשאלה אם נתן לאפשר לה לשוב  ולחיות עם , הדיינים לא דנו בהענשת האשמים

יש אמירה שנאמרת כברורה , בספר חסידים שאמנם הווה יותר קובץ סיפורי מוסר. בעלה

לה לפנות לגויים לא רק לעזרה אישה יהודיה החוששת כי תיאנס על ידי יהודים יכו, מאליה

ואם היא שמעה שפריצי ישראל יפגעו בה : "אלא גם פניה לגויים צורך עשיית דין, מיידית

ויכולה לומר להם שהיא תצעוק . כמו כן מותרת ללבוש מלבוש נכרית ולומר היא גויה

פ שיהרגו "וגם יכולה לצעוק קודם כדי שיבואו גוים לעזור לה אע. ותלשין עליהם

, ת מתוארת פניית האישה לערכאות נוצרים כדבר רגיל"חשוב להדגיש שבשו 217".יציםהפר

גם היא לא חשבה שהיא צריכה להמתין את כל זמן הדרך חזרה ורק אז ולפנות לערכאות 

 . ייתכן ויש במקורות הללו כדי להעיד על מציאות היסטורית. יהודים

 

, צרפת ואנגליה כפשע חמור, יהייתכן וההסבר לכך נמצא בעובדה שאונס הוגדר בגרמנ

בתי הדין . היה אמור להיות נדון בבתי הדין הנוצריים, כפי הנראה, ולכן Felony218 -באנגליה 

                                            
214

 . שם 

215
ת שנכתב בזמן ההתרחשות ואילו הגרסה בה "שו, 13 –ה בראשית המאה ה "ת ראבי"הוא לקוח מתוך שו 

 . 13 –ם מרוטנברג שנכתבה בשלהי המאה ה "ת המהר"פתחנו הובאה מתוך שו
216

לא מצאתי שימוש דומה )ה "השתמש ראביהוא הכינוי בו " דיני סדום"ה עולה שהכינוי "ות אחר של ראבי"מש 
הוא עושה במושג הזה שימוש מספר פעמים . כדי לתאר את ערכאות הנוצרים( י"פרט לרש, אצל חכמים אחרים

ובתוך הזמן הלך לפני . "בסיפור אחר שהובא לפסיקתו ובו תיאור של מאבק בין חמות לחתנה על משכונות
כי לא היה : "ועוד שם.( סימן אלף לא ,תשובות וביאורי סוגיותה "ראבי :ראו" )בערכאותם ודייני סדוםהשופט 
ובאו עדים והעידו :"ת ציון העובדה הבאה"ובאותו השו "וצעק עליה לפני השופט המלך ודייני סדוםיכול לה 
 ."ובבית תפילתם של יושבי טוזבורק באו דייני סדוםמן הליסטיות  שצעק על חמותו בדייני האומותהאמת 

זהו תיאור . דייני סדום יושבים בדין בבית הכנסת של יושבי טוזבורק. אן תיאור הנאמר בהיסח דעתיש כ(  שם)
  .משפט בין יהודים לנוצרים בעניינישיתוף פעולה של 

217
 . תשבסימן , מהדורת מרגליות, ספר חסידים 
218

עבירה ,  felon –כ , בחוק הסקולארי באנגליה, הוגדר אונס,  13 –ל  12 –מרבית הזמן בין המאות ה  
 . והוא נכלל בקטגוריה של רצח, חמורה
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היהודיים בקהילות השונות קיבלו סמכויות שונות לדון בדינים הפנימיים של הקהילה אך לא 

ף נשפטו בבית דין פציעה וניאו, זיוף, פשעים כגון גניבה 219.לשפוט במקרים החמורים יותר

בתי הדין , מאוד סמכותם של בתי הדין היהודיים בנושאים הללו הייתה מצומצמת. נוצרי

התירו להם לעיתים להטיל עונש , בגרמניה 220,היהודיים כמעט ולא הותרו להטיל עונשי גוף

המצב זה , בתי הדין היהודיים היו מוגבלים בסמכותם להעניש ובסמכותם לשפוט 221.מלקות

 . אותםהחליש 

 

. מעיד רבי משה מקוצי, 13 –במאה ה , 222על המצב הבעייתי של בתי הדין היהודיים בצרפת

הוא מתאר מציאות שבה יהודים פונים לערכאות נוצרים בעיקר משום שאלו בתי דין בעלי 

יהודי שפנה לערכאות נוצרים . סמכות שיפוט ואכיפה גדולים יותר מבתי הדין של היהודים

החכמים היהודים מודעים למצב . ביעתו תידון והעונש ייאכף על ידי בית הדיןיכול להבטיח שת

אמנם . "ומאשרים פניה לבית הדין הנוצרי במקרים שברור שהאכיפה תהיה שם טובה יותר

ם ולא ציית דינא והוא מסרב לבוא לבית דין נוטל יבזמן שיד גויים תקיפה ובעל דינו אל

בתי הדין היהודים מעדיפים את השררה הנוצרית על  223"רשות מבית דין ומציל בדיני גויים

קראת לחברך בדיני ישראל ולא רצה לבוא השלך עליו : "וזו הפשרה. פני אנרכיה יהודית

  224."הכותל שלא יוכל להשמט כלומר שיבוא בדיני גויים

  

בעיה נוספת שמעלה רבי משה מקוצי היא שבבית הדין היהודי אין מספיק מומחים שיכולים 

צריכין הדיינין להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה כי "ן בדיני תורה לדו

החולשה הזו היא חולשה שיכולה היתה לגרום לכך שהפניה לבתי הדין  225"נתמעטו הלבבות

רבנו תם מעיד גם הוא . הנוצרים הייתה נפוצה יותר ממה שנהוג היה להניח במחקר עד כה

 226.לערכאות נוצרים כאשר הדבר היה מקובל על שני הצדדיםעל מצב שבו פנו יהודים 

 

 ?כיצד התנהל המשפט כאשר בכל זאת נדון בבית הדין היהודי

                                                                                                                             
 Carter, Rape in Medieval England, pp.35 -36, Gradval, Kathryn, Ravishing Maidens: Writing 
Rape in Medieval French Literature and Law (Philadelphia, 1991), pp.122 – 123. 

 
         

 
         

219
, הייחוד והיחד, שמחה גולדין. 42' עמ, (1937, תל אביב) קהילות אשכנז ובתי דיניהן, (דרורי)משה פרנק  
 .80 – 67' עמ: ראו, בתוכם החרם והתקנה, דיון מפורט במנגנוני הכפייה המקובלים בקהילה היהודית.  67' עמ
220

 . 42' עמ, (דרורי)פרנק  
221

הוא מביא דוגמאות . 22' עמ, (1924, יםירושל) בתי הדין וסדריהם אחרי חתימת התלמוד, שמחה אסף 
 . 108' עמ, "ואם נמצא אחריו כזית מלקין אותו בבית כנסת: "ה"בהן דוגמא מתקופת הראבי, שונות

222
 .136 -116' עמ, הייחוד והיחד, שמחה גולדין: דיון מורחב בבתי הדין באשכנז ראו 
223

 .עמוד קצ, הלכות סנהדרין, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי 
224

 .שם 
225

 .שם 
226

 . 4הערה , 11' עמ, בתי הדין וסדריהם אחרי חתימת התלמוד, שמחה אסף 
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דצריכה ... 'כו' ואשר שאלת אם צריכה האישה להגביה הספר כשנשבעת על כתוב"

ספר )ההתלבטות המוצגת כאן בשאלה האם על האישה להגביה את הספר  227."להגביה

היא חלק מדיון במשפטה של אישה . יח עליו את ידה בעודו מונח על השולחןאו להנ( התורה

באותו בית , ולו לרגע, היא מאפשרת לנו להיות נוכחים. באשכנז 14 –שהתקיים במאה ה 

היא . לידה שולחן ועליו ספר התורה, האישה עומדת מול הדיינים. ברגע פתיחת המשפט, דין

היא תדרש לשתף גברים . ט והאישה תתחיל לדברעוד מע. צריכה להגביה אותו ולהישבע

 . אינטימית, שאינה מכירה בסיטואציה אישית

 

. באותו מקרה שממנו נלקח התיאור פונה האישה לבית הדין בטענה שבעלה חסר כח גברא

ת ממנו "השו. אך ניתן לדמיין את אותה סיטואציה גם אם האישה פנתה בטענה שנאנסה

אך נראה שהסיטואציה , 14 -הוא אמנם מן המאה ה, מינץי "לקוח התיאור הוא של מהר

סיטואציה דומה מוצגת גם בספר , 13 –עצמה לא השתנתה הרבה מאז המאה ה 

י מינץ מעיד על כך שהדיון הזה "מה גם שמהר, 13 -משלהי המאה ה 228,"המרדכי"

 . 13 –שחיו במאה ה , והדוגמאות הללו היו נחלת רבותיו

 

כשפנתה , התנהל הדיון במקרה של האישה שהלכה עם שני היהודיםלא ברור באיזו מתכונת 

ת מספר שהמתלוננת פנתה לרבי שמחה משפיירא רק לאחר "השו. לרבי שמחה משפיירא

וזאת : "רבי שמחה כותב. התברר לה שהשופט הנוצרי שיחרר את האנסים בשוחד, שכאמור

האם ? אישה בשאלתהלמה התכוונה ה 229." האישה באתה לשאול לפני את פי מה לעשות

האם רק רצתה שיצילו את שמה ? רצתה להמשיך ולחפש את האנסים ולהביא אותם לדין

אנחנו יודעים מה החליט רבי שמחה . לא נדע את התשובה? הטוב ויאמינו לה שנאנסה

רבי שמחה . לברר אם היא דוברת אמת על מנת שיוכל להשיב אותה לבעלה --לעשות

הוא . עדים שיעידו על גירסתה, לטענתה תוכחות אובייקטיביומשפיירא הוא שופט המחפש ה

מאחר ויש בפניו רק עדות האישה הוא צריך להכריע האם היא . פונה ומחפש עדים ולא מוצא

 .  כאן הדיון הופך מדיון משפטי לדיון הלכתי. זה הדיון היחיד שיתקיים מכאן ואילך. אמינה

 

                                            
נשבע ... דצריכה להגביה ... 'כו' ואשר שאלת אם צריכה האישה להגביה הספר כשנשבעת על כתוב" 227

 ושמא היה הספר מונח על השולחן ומניח, וכן ראיתי כמה זמנין מרבותי מעשה. ל"ת בזרועה כו עכ"אוחז ס
כלומר , רק תפיסא בעלמא, משמע הגבהה' ומכריע לשון אתפוסי אינ. האישה ידה בתוך הספר די בזה

דיש חילוק בין ... ת בזרועו"ג דתקנו לאחוז ס"אע. לא מחמירין טפי ממעשה שהיה... ' דמנח ידיה אחפצ
ת מתאר מקרה של "אותו שו. סימן פח, (א"ירושלים תשנ) מינץ ם"ת מהר"שו "מנחה אארעה ובין נקיט בידיה

הראשונה פנתה לבית הדין  אישהה .וטענו שיש לו בעיה בכח הגבראגבר שנישא פעמים ופעמים באו נשותיו 
בית הדין החליט שלא  –יה פנתה לבית הדין והבעל סרב יהשנ אישהה, והבעל החליט לתת לה מרצונו גט

  .לכפות עליו גט
228

 . נ, יבמות, מקרה דומה מובא גם במרדכי 
229

 . תשובות וביאורי סוגיות סימן תתקכ, ה"ת ראבי"שו 
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כפי הנראה היו השופטים מחשובי . יני אונסלא ברור כמה דיינים דנו בד ?מי שפט בדין

על פי . ה"לא ברור אם מדובר באותם חכמים כמו רבי שמחה משפיירא וראבי 230.העיר

בהלכות סנהדרין מוסבר  231".אונס ומפתה דנים בהם בכל זמן בשלשה מומחין"התלמוד 

ד לעניינים כמו גזלות וחבלות וזאת בניגו, ששלושה מומחים נדרשים לדיון בעניינים מהותיים

אונס נכלל  232.שבהם דנים בדרך כלל שופטים שאינם מומחים( כמו ענייני הלוואות)אחרים 

אנחנו יודעים שבאשכנז היו פניות  233.שם נדרשים  להכריע שניים מול אחד, בדיני נפשות

שאונס נידון על ידי , כאמור, מהמקורות עולה 234חלקם היו חברים בבתי הדין, לחכמי הקהילה

, בהעדר הכרעה, במקרים מורכבים יותר. כשהייתה כרוכה בו סוגיה הלכתית, החכמים

כך היה במקרה של האישה היהודייה שנאנסה על ידי . הועבר הדיון לחכמים בקהילות אחרות

 . שני היהודים

 

 הדיון המשפטי . 2

 

הדיון בעניינה של האישה שהלכה עם שני יהודים בדרך נפתח בהצגה המפורטת של המקרה 

החכם אליו פנתה , היא מוצגת על ידי רבי שמחה משפיירא. זאת על פי עדותה, ע להשאר

מחזרת אחר  הייתהעל המעשה הרע שארע בימינו על אודות אשת איש ש".  האישה

ם יויהי כאשר הלכה עמו יומי. מזונותיה והלכה עם יהודי בדרך יחידה כי לא מצאה חבורה

יער לנוח הלך השני ותקפה והראשון טימא וכשבאו ב םוהולך עימה' בא חברו ביום ג

ולא נודע . ההולכת וצועקת ובוכה וקובלת לעוברים ולשבים כן היא מספרת התיוהי. אותה

והיא , ונתפשו והיו שנים במשמר, שקבלה בכפר לפני דייני סדום, לנו הדבר כי אם מפיה

 ידי שוחד עד ששלח השופט אחרי יהודי אחד והוציאם על, הולכת יחידה בכפר הייתה

. באתה לשאול לפני את פי מה לעשות אישהוזאת ה. אותו יהודי והם הלכו למלכותם

ואותם יהודים שבאו לאותו מקום שנעשה הדבר הרע הזה אמרו כי לא שמעו הדבר כי אם 

 235."מפיה שהייתה צועקת ובוכה

 

, עיקר התהליך המשפטי מתרכז בעדויות השונות. בשלב הבא מובאות העדויות השונות

בהגדרת המושג אונס ובהוכחת האונס . עדים נוספים, הגבר ובמידה וקיימים, עדות האישה

. יש חשיבות לעדים נוספים אך בפועל לא ברור בכמה מקרים הייתה עדות למקרי אונס

                                            
230

 .36' עמ, קהילות אשכנז ובתי דיניהן, משה דרורי 
231

 . דף קלז, הלכות אונס ומפתה ומוציא שם רע, ג"סמ, רבי משה מקוצי 
232

 .סנהדרין דף כ או ב, ראו בבלי. דף קפז, הלכות סנהדרין, ג"סמ, רבי משה מקוצי 
233

 .דף קפח, ות סנהדריןהלכ, ג"סמ, רבי משה מקוצי 
234

שימש כבית דין עליון ( בגרמניה 13מאה )ם מרוטנברג "המהר, בעלי התוספות, אפרים אלימלך אורבך: ראו 
, אברהם גרוסמן   421' עמ, (1955, ירושלים)והמליץ  לאנשים לפנות לבתי הדין הקטנים יותר לפני שפנו אליו 

, שמחה גולדין, 131' עמ, חבר בבית הדין בטרויש היה( בצרפת 11מאה )י "רש, חכמי צרפת הראשונים
 . 136 – 116' עמ, הייחוד והיחד

235
 . סימן תתקכ, תשובות וביאורי סוגיות, ה"ת ראבי"שו 
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היו מקרים , בהעדר עדויות נוספות וממצאים אחרים עומדת עדות האישה מול עדות הגבר

בעיקר בכל , ככלל אישה יכולה להעיד בבית דין. דות האישהבהם עמדה בפני השופטים רק ע

 .הנוגע לדיונים הנוגעים לה ולגופה

במקרים שבהם אין עדים והוכחות נוספות לכך שהאישה נאנסה נשאלת השאלה העקרונית  

במקור מוצגים שורה של  236,הסוגיה הזו נדונה במשנה ואחר כך בתלמוד. האם להאמין לה

מהות הדיון היא בשאלה . ב"בתולים וכיו, אונס: נת טענה על גופהמקרים בהם האישה טוע

,  כמו גניבה או רצח, האם יש לנהוג בעדות אישה על גופה אחרת מאשר בכל עדות בדין אחר

רבן גמליאל ורבי אליעזר קובעים ? להאמין לאישה מיד מבלי שידרשו לכך הוכחות נוספות

טענה שהבעל )ענת טענה וודאית על גופה שניתן לקבל את טענת האשה כאמינה כשהיא טו

האישה היא עדה מהימנה  237"היא נאמנת: "או בלשון התלמוד, (או הגבר לא יכולים להכחיש

כלומר יש להביא הוכחות  238,"לא מפיה אנחנו חיין: "ואילו רבי יהושע טוען. בטענות על גופה

 . ל גופהההלכה שהתקבלה היא כי יש להאמין לאישה הטוענת טענות ע. נוספות

 

ן ורבנו תם לא קיבלו אותה "ראב. באשכנז הדעות היו חלוקות בשאלה באם לקבל פסיקה זו

רבנו תם . במקרים של ניאוף או אונס, וענו כי לא די בעדותה של האישה כדי להעיד על גופה

והאומרת לבעלה : "ן"ואילו ראב 239,"דבאומרת טמאה אני לך אין נראה כלל להתירה"טוען 

מכאן מסקנתם   240"כ תביא ראייה לדבריה"לך שנבעלתי ברצון אינה נאמנת אאטמאה אני 

הדעות באשכנז . בין באונס ובין ברצון, שאישה היא לא יכולה להעיד על עצמה שנטמאה

יש הטוענים כי מדובר בניאוף ויש הטוענים כי מדובר , "טמאה"חלוקות באשר לפירוש המילה 

ואין לנהוג בה באופן שונה . של האישה על  עצמה כך או כך מדובר בעדות יחיד 241,באונס

 .מכל הליך משפטי אחר

                                            
236

, "משארסתני נאנסתי"א "ע' ט –ב "כתובות ח ע, ב"יד ע –ב "יב ע, כתובות, בבלי, ט –א ו , כתובות, משנה 
ביאורים במחלוקת רבן ", דוד דנטלנסקי, 94-112( תשל)סז  סיני, יעדות האשה במשפט העבר", גרשון הולצר

 . 25 – 17( תשסט)טבת , כט מעליות" יהושוע' גמליאל ור
237

 .   ב"יד ע –ב "יב ע, כתובות, בבלי 
238

 .שם 
239

 . ב"סג ע, כתובות, תוספות 
240

גורף לאישה לומר  במשנה הראשונה יש היתר. יב, א"פי, נדרים, ן מצטט מתוך המשנה"ראב. ן יבמות"ראב 
עליו מכאן הוא חייב לדרשה בעוד שבמשנה השניה יש סייג משום שהיו נשים שניצלו את "מזנה "לגבר שהיא 

 . 236' עמ, (ו"תשכ)נח , סיני, "סמיכה וסמכות", ראו גם זאב פלק. הפירצה לרעה
241

: תנן התם: "א"ב עבבלי יבמות קי: במקור. הדעות על כך חלוקות? משמעותה אונס" לטמא"האם המילה  
, השמים ביני לבינך, האומרת טמאה אני לך: בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה

אלא האומרת , חזרו לומר שלא תהא אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה, נטולה אני מן היהודים
למרות שיש קושי עם , או באונס כאן לא ברור האם מדובר בניאוף." תביא ראיה לדבריה -טמאה אני לך 

. משום שאישה שנאנסת אינה נאסרת לבעלה והיא תמיד יוצאת עם כתובתה, הכוונה לנאנסה" טמאה"הטענה ש
אך מאחר ונשים ניצלו את הפתח , כך או כך הגישה הראשונית הייתה שיש לקבל את עדות האישה ללא סייג

: ההלכה הזו התקבלה גם בתקופת הגאונים. ההלכההזה כדי להתגרש מבעליהן ולקבל את כתובתן שונתה 
, בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה: "הלכות מיאון -ספר הלכות גדולות סימן לב 

חזרו לומר שלא תהא נותנת עיניה , הואמרת טמאה אני לך והשמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים
השמים ביני לבינך יעשו , רה טמאה אני לך תבא ראייה לדבריהאלא אמ, באחר ותהא מקלקלת על בעלה

בראשונה היו . נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים, דרך בקשה
 ".באשת כהן שנאנסה, אומרים האומרת טמאה אני לך יוצאה ונוטלת כתובתה
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 : להשקפתו של רבנו תם ההליך המשפטי התקין הוא הליך שיש בו עדויות והוכחות נוספות

צריכה דרישה וחקירה לאוסרה על  ,ת שנים שהעידו על אשת איש שזינתה"ואומר ר"

מאה אני לך אם נתנה אמתלא נאמנת ואם האומרת ט...עוד כתב  ;עד כאן לשונו .בעלה

התקבלה פסיקתו של , על פי עדותו של מרדכי בן הלל 242".לא נתנה אמתלא אינה נאמנת

ששמעתי מרבותי : "בגרמניה 13 –רבנו תם כהלכה והיא רלוונטית גם בשלהי המאה ה 

דעתו של  243."תביא ראיה לדבריה ואינה אסורה עליו ,האומרת טמאה אני לך :מפרשים

לדעתו די בעדות האישה או בעדות אחרת כדי . הפוכה,  צרפת 13מאה , בי יצחק מקורבילר

אשת כהן : "יש לברר אם היא אמינה ואז לקבל את גרסתה. לזכות או להאשים אותה

דינא כדין אשת ישראל שאינו חושש  ,שאמרה לבעלה נאנסתי או שגגתי ונבעלתי לאחר

 244"יוציא ויתן כתובה... נאמנה לו  ההייתלדבריה שמא נתנה עיניה באחר ואם 

 

בשלב זה חשוב להציג את , ה"מאוחר יותר תוצג הכרעתם של רבי שמחה משפיירא והראבי

מערכת הטיעונים הללו חושפת השקפות שונות . הטיעונים ההלכתיים שהציג כל אחד מהם

די ואת האופן שבו יכול היה כל חכם הלכה לבחור מסל הכלים ההלכתי שעמד לרשותו כ

להלן יוצגו הטיעונים ההלכתיים בהם השתמשו רבי . לבנות השקפה והכרעה הייחודית לו

 . ה כדי להוכיח כל אחד את הכרעתו ההלכתית"שמחה משפיירא והראבי

 

ההלכה העמידה בידי הדיינים אמצעים על מנת שיוכלו להכריע במשפטים בהם אין עדים 

במקרה הזה , ת האדם שעליו ארע הפשעוהעדות היחידה העומדת בפני השופטים היא עדו

האמצעים מגוון טענות . המטרה לנסות להוכיח עד כמה הטענה של אותו עד אמינה. הנאנסת

, כאן נשאלת השאלה: ברי ושמאהראשונה טענת : ההלכה סווגה את הטענות כך. הלכתיות

                                                                                                                             
 י טוען בפרושו לתלמוד"רש. שו את המילה כאונסבקרב חכמי אשכנז יש שפירשו את המילה כניאוף ויש שפר

בא עלי אדם אחד וטימאני לך ובאונס קאמר באשת כהן דבאונס נמי אסורה לו ולהכי   -טמאה אני לך "
נוטלת כתובתה דלא פשעה דאי באשת ישראל אינה יוצאה דאנוסה מותרת לו כדנפקא לן מוהיא לא 

י "רש" ).ואין לה כתובה דהא פשעה ובגמרא מפרש לה הכילישראל אסורה ' נתפשה דאי ברצון קמיירי אפי
אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי  –האומרת טמאה אני לך : "ביבמות( ה טמאה אני לך"ב ד"צ ע ,נדרים

במסכת נדרים (. ה האומרת טמאה אני לך"א ד"ע, קיב, יבמות, י"רש.")דאיסתרא עליה וכתובתה לא מפסדה
התוספות  ".ד וטימאני לך ובאונס קאמר באשת כהן דבאונס נמי אסורה לובא עלי אדם אח": י כך"מפרש רש

מתכוון לביאת אונס באשת כהן ולא באשת ישראל " י שהכוונה לאונס אשת כהן"מקבלים את דעתו של רש
 . א"פרק י, תוספות מסכת נדרים." משום שאשת ישראל שנאנסה נשארת אצל בעלה ומקבלת את כתובתה

ה "ד, י מסכת כתובות דף כב עמוד ב"רש: רבי יצחק מקורביל –ק "י ובסמ"נמצא ברש" ניטמאה א"פירוש אחר ל
 מצוה רפח ספר מצוות קטן" .לא הייתי נדה -טהורה אני    .אמרה לבעלה נדה אני"  :אמרה טמאה אני 

לפרוש מאישה שראתה באמצע תשמיש ואמרה לו טמאה אני ימתין עד שימות איברו ויפרוש והוא בכלל "
  ".ל אישה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותהוא

 .סימן קא, מרדכי מסכת יבמות הגהות מרדכי פרק שני 242
243

 .סימן תקל, מרדכי מסכת קידושין פרק האומר 
244

 . ו"מצווה קפ, מהדורת הר שושנים, ק"סמ 
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 "ריב"הטענה הוודאית היא טענת . טענתו של מי וודאית יותר של הגבר או של האישה

מקבלים את , אם בטענת הגבר יש ספק כלשהו". שמא"הטענה שיש בה ספק היא טענת 

 245"מיגו"טענה אחרת היא טענת . ברי עדיף –כאשר ברי עומד מול שמא . טענת האישה

שהרי , כאן ההנחה היא שמי שבוחר לטעון טענה שיכולה לפגוע בו" ?מה לי לשקר"שפירושה 

יש להאמין לו ולו רק משום , להגן על האינטרסים שלהםהנטייה הטבעית של בני אדם היא 

, שכשהאישה בוחרת לטעון שנאנסה היא פוגעת בשמה הטוב. שבחר לטעון את אותה טענה

טענה נוספת .  כי בעלה יכול לגרשה אם יחפוץ, ואף מסכנת את נישואיה, אבסיכוייה להינש

, ר אותו מספרת האישהשפירושה הוא מהי הסבירות שהדב 246"הרוב והמיעוט"היא טענת 

המקורות ההלכתיים שנויים במחלוקת בשאלות האם טענת האישה שנאנסה היא . אכן קרה

 . או טענת מיגו, טענת ברי

 

האישה או , טענת ברימי טוען ? השאלה העומדת על הפרק היא טענתו של מי וודאית יותר

למי " נאנסתי ימשאירסתנ"גבר טוען שלא מצא את כלתו בתולה והיא טוענת ? הגבר

יש לקבל את טענתה של . טענת הבריי טוען שבמקרה הזה טענת האישה היא "רש? להאמין

משום שהיא נאמרת מתוך , "(משאירסתני נאנסתי)"האישה שהיא נאנסה לאחר הארוסין 

גבי : "לגבר אין מושג והוא יכול רק לשער, בעוד שבטענת הגבר אין וודאות, וודאות גמורה

 ךאירסתיהיא טוענת ברי לי הוא והוא אינו טוען אלא שמא עד שלא , ינאנסת ימשאירסתנ

 247".דהא אינו יודע מתי נאנסה

 

להמחשה מביא . י הטענה של הגבר היא טענת הברי"לדעת ר. י"י מתנגד לקביעתו של רש"ר

כפי שלא . י משל  על גבר שלא מצא בתולים לאשתו ומשול לאדם שרואה שור שחוט לפניו"ר

כך אי אפשר , משום שזוהי טענה וודאית מעל לכל ספק, ח על כך שהשור שחוטניתן להתווכ

אינה וודאית כמו טענת , טענת האישה שהיא נאנסה. להטיל ספק בכך שהאישה לא בתולה

ולהכי בין אומרת משארסתני נאנסתי בין אומרת : "שור שחוט ומכאן היא אינה טענת ברי

ך ונאמן במגו דאי בעי אמר לא ור שחוט לפניהכא אין ש מוכת עץ אני תחתיך לא מהימנא

  248" .של אביך מעולם הייתה

 

יש לברר מתי טענו את , הוא אחר( 13מאה , צרפת)הקריטריון של רבי יצחק מקורביל 

מאמינים , אם הבעל טען טענה וודאית מיד לאחר האקט המיני והאישה הכחישה. טענתם

האומר : " ואלו הם הדינים. "החזקה יותרהיא הטענה ( הטענה הוודאית)טענת הברי . לבעל

                                            
245

ף זוין שלמה יוס, עורכים מאיר ברלין, טענת בתולים, כרך כ, לענייני הלכה: אנציקלופדיה תלמודית 
 (1973, ירושלים)

246
 .שם 
247

   .ה בברי ושמא"ד, י מסכת כתובות דף טז עמוד א"רש 
248

 . התם שור שחוט לפניךה "ד, תוספות מסכת כתובות דף טז עמוד א 
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ג ששניהם ברי ורבי נאמן לאסור עליו "מ אע"פתח פתוח מצאתי והיא אומרת להד

  249."ולהפסיד כתובתה

 

, "נאנסתי ימשאירסתנ"לדעתו האישה הטוענת . י ממשיך בקו שנקט באשר לטענת ברי"רש

באותה מידה ? לומר שנאנסהמדוע הייתה צריכה . טוענת גם טענת מיגו ולכן יש להאמין לה

ואז אין ( תאונה, מי שאבדו לה בתוליה בשל מכה חיצונית)יכולה הייתה לומר שהיא מוכת עץ 

בעלי  250. לכהן אחשש שנטמאה על ידי גבר אחר והיא לא אוסרת את עצמה מלהינש

לדעתם היא לא יכולה הייתה לבחור בטענה שהיא . י"התוספות דוחים את הטענה הזו של רש

הבעל יכול היה לטעון כנגדה טענת שהיא , ת עץ מכיוון שזו אינה טענה מספיק חזקהמוכ

נשמע פחות אמין כי השכיחות , מה גם שהטיעון של מוכת עץ הוא טעון חלש". דרוסת איש"

  251".דמוכת עץ לא שכיח ,אומר רבינו יצחק: "היא קטנה" מוכת עץ"של מקרי 

 

" משאירסתני נאנסתי"הופך את טענת האישה  בעלי התוספות טוענים שככלל לא ברור מה

טענה שהבעל לא , מאחר ולבעל אין שום מידע על טענתה הוא לא יכול לסתור אותה. לוודאית

הופכת את  , העובדה שהבעל אינו יודע מה אירע. יכול לסתור אותה מהכרותו אינה תקפה

א הא אפילו רסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והשתיכשאמרה משא: "טענתה ללא וודאית

רב יהודה מודה לשם דאינה נאמנת לפי שהבעל אינו יודע מתי נאנסה לא חשיב ברי 

  252"שלה

 

אם לא ניתן להטיל ספק בשתי הטענות , על פיה, רבי יצחק אור זרוע מעלה אפשרות נוספת

אם יש בטענה של האישה שני ספקות . יש להאמין לה" משארסתני נאנסתי"של האשה 

של אם אי אפשר להוכיח מעל לכל ספק שלא נבעלה מיד לאחר האירוסין למ, שקשה להוכיחם

מקבלים את טענתה שהיא נבעלה , ואם לא ניתן להוכיח מעל לכל ספק שזה לא היה באונס

ספק , ויש שרוצים להתיר נשים מטעם ספק ספיקא: "כטענת אמת, לאחר ארוסיה באונס

בשלהי , ם"תלמידו של המהר, ש"הרא 253."שמא לא נבעלה ואם תאמר נבעלה שמא באונס

מקבל את עמדת התוספות על פיה טענת האישה צריכה לעמוד מול טענת  13254 –המאה ה 

                                            
249

 . ו "מצוה קפ, מהדורת הר שושנים, ק"סמ 
טענה מעלייתא כגון משארסתני נאנסתי וכגון היא אומרת מוכת עץ אני דאמרינן מגו דאי בעיא טענה " 250

 נפשה מכהונה דלא פסלה[ טענה מעלייתא]מהך כגון גבי משארסתני נאנסתי הוה טענה מוכת עץ אני 

י כתובות יב "רש "וקא מיפסלה נפשה דאשת ישראל שנאנסה אסורה לכהן[ משארסתני]וקאמרה נאנסתי 

 .אוקי כתובה אחזקתהה "ד, י מסכת כתובות דף יב עמוד ב"רשה "ד, ב"ע
  .מסכת כתובות דף ט עמוד ב תוספות 251
252

 .תוספות מסכת בבא בתרא דף קלה עמוד א
253

 . א"רכ' סי, ח אור זרוע"ת מהר"שו 
254

הנושא את האישה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר " 
 .[ש.אין מ] ליתלא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות ואמר רבא מקח טעות לגמרי משמע ו

  .סימן יח, ש מסכת כתובות פרק א"רא ":לה ולא כלום וכן הלכתא
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ש ההלכה שהתקבלה היא לא לקבל את טענת האישה שנאנסה כטענה "לפי הרא, הגבר

על הטענה להיות כזו שהבעל יכול להתמודד , יש לדרוש הוכחות, וודאית או כטענת מיגו

 .  איתה

 

על . מציג קו מאוזן יותר( 13 –סוף המאה ה )ם "אף הוא תלמידו של המהר, דכי בן היללמר

בין אם הבעל טוען את . פיו השילוב של ברי ומיגו הוא השילוב החזק ביותר ועל פיו יש לקבוע

אם הבעל טוען גם טענת ברי וגם טענת שמא הוא יכול לגרש . שתי הטענות ובין אם האישה

אם אמרה , טען במרדכי שיש חשיבות לעיתוי בו אומרת האישה שנאנסהעוד נ 255 .את אשתו

שנאנסה מיד לאחר שהבעל טען שאינה בתולה אז היא נאמנת אבל אם אמרה קודם לבעל 

  256.אין היא נאמנת, שהוא טועה ויש לה בתולים ורק אחר כך אמרה שהיא נאנסה

  

של האישה כעדות שיש לה  ככלל חכמי אשכנז לא מקבלים את הטענה שיש לקבל את עדותה

יש לדרוש ולחקור ויש לבדוק גם את תקפות , תוקף רק מעצם העובדה שהיא מעידה על גופה

 . י יוצאת דופן"בכך נמצאת עמדתו של רש. דבריו של הבעל

 

בהעדר הוכחות , על פי ההלכה. טענת הרוב והמיעוט היא הטענה הסטטיסטית של התלמוד

מאחר , ובמקרה של אונס. ל פי סבירות או הסתברות המקרהקובעים ע, או טיעונים ברורים

אם אישה טוענת , ומכאן 257.הסיכוי שאונס יתרחש הוא קטן, ורוב הנשים נבעלות מרצון

לטענת התוספות טענת רוב ומיעוט . שנאנסה ואין לכאן סימוכין אחרים יש לקבוע שלא נאנסה

משום שזהו למעשה גם , ו בתולהבאונס רלוונטית בדיון שבו גבר מודיע שלא מצא את אשת

, מאחר והשאלה היא האם בעלה חייב להשאיר אותה עם כתובתה. דיון בענייני ממונות

צריכים לקבל את ההחלטה לפי , בהעדר הוכחות אחרות, ההלכה טוענת שבדיני ממונות

אם אין , במקרה של טענת הבעל שלא מצא את אשתו בתולה, מידת ההסתברות של המקרה

. מקבלים את הטענה של הבעל שאין בתולים משום שרוב הנשים מתחתנות בתולותעדים לא 

    258. הסבירות שהיא לא בתולה היא סבירות קטנה

 

לדעתו מדובר גם בטענת , י מכריע שטענת הגבר חזקה יותר מטענת האשה"י לעומת רש"ר

ית שלא ניתן כאשר הגבר טוען שהאישה לא בתולה הוא טוען טענה וודא. ברי וגם טענת מיגו

                                            
255

מיגו להוציא כדאיתא בכתובות גבי ' עם המיגו אמרי[ במקום שמא] ובמקום שיש חזקה או ברי" 
מרדכי מסכת בבא מציעא  ":במיגו אפילו להוציא מהאי טעמא[ דנאמנת( ]*דנאמן)*משארסתני נאנסתי 

 .סימן תטז, פרק שנים אוחזיןהגהות מרדכי 
אבל הכא אינה אומרת נאנסתי אלא אומרת פתח :"סימן קלה, מרדכי מסכת כתובות פרק בתולה נשאת 256

 ..."פתוח לא מצאת
257

דעת המיעוט בהכרעה שיפוטית במשפט ", אברהם וינרוט: בית דין וראו גם', כרך ג, אנציקלופדיה תלמודית 
 .רלב –רטז ' עמ, (תשנב)כרך קי , סיני, "העברי

258
"  .לרב פריך דאית ליה הולכין בממון אחר הרוב -כיון דרוב נשים בתולות נישאות כי ליכא עדים מאי הוי " 

 ...ה כיון דרוב נשים"א ד"טז ע, כתובות, תוספות
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הרי לא ניתן להתווכח על כך , טענה של אדם שרואה שור שחוט לפניו: להמחשה. להכחישה

מכאן גם הטענה שלאישה אין בתולים היא . זוהי טענה וודאית מעל לכל ספק, שהשור שחוט

מול טענת הבתולים נמצאת טענת . טענת הגבר הופכת להיות טענת ברי, טענה וודאית

טענה כזו אינה וודאית כמו טענת שור שחוט ומכאן היא אינה טענת , האישה שהיא נאנסה

ולהכי בין אומרת משארסתני נאנסתי בין אומרת מוכת עץ אני תחתיך לא מהימנא : "ברי

  259" .של אביך מעולם הייתההכא אין שור שחוט לפניך ונאמן במגו דאי בעי אמר לא 

הגבר יכול להפסיד את כל , ל האישההגבר טוען טענת מיגו חזקה יותר מש -טענה שנייה 

 260.ההשקעה שהשקיע בחתונה

 

יהודים  261,נשים, גברים: העדים. מקומם של עדים נוספים בהוכחת האונס הוא מרכזי

כגון דקאמרי : "היו צריכים להעיד שראו את ההתנגדות לאקט או את הכפייה 262,ונוצרים

לים להעיד שהייתה צעקה ישנם מקרים שהעדים יכו 263."עדים שצווחה מתחלה ועד הסוף

אבל גם כאן  264"הניחו לו: היא אומרת: "רק בהתחלה ואפילו שהעידו שאמרה להם להניח לו

 .בלי עדותם קשה לקבוע אם האונס התרחש, תפקידם ברור

 

אין פירוט כזה   265,ההלכה מפרטת בפירוט רב את נושא העדים הדרושים כדי להוכיח ניאוף

נאסרת על בעלה בעד אחד  אישהאין "הכלל . ברים דומיםלגבי אונס אבל ניתן להניח שהד

                                            
259

 . התם שור שחוט לפניךה "ד, תוספות מסכת כתובות דף טז עמוד א 
260

 .שם 
261

 . 236ראו הערה , על אונס נשים היו אמינות בעדות -עדות נשים 
262

 . על עדות נוצרים ארחיב בהמשך
263

בשני מראי המקום נקודת המוצא של הדיון היא של . ב"ע –א "עג ע, ראו גם סנהדרין. ב"נא ע, כתובות, בבלי 
 .  עדים הרואים את האירוע

264
האומרת  אף: "ראה גם מקרה שהאישה מבקשת מהעדים שלא יהרגו את האנס. ב"נא ע, כתובות, בבלי 

 .ב"עג ע, סנהדרין, בבלי." הניחו לו שלא יהרגנה
265

וקינוי וסתירה אפילו , אין האשה נאסרת על בעלה בעד אחד אלא בשני עדים: "א"ט ע, כתובות, בבלי 
נושא העדים נדון על . דבר שבערוה, כרן ו, אנציקלופדיה תלמודית,  "כשני עדים דמי -ופתח פתוח, בעד אחד

פ שאין "אע: "סימן טו, מרדכי מסכת יבמות פרק כיצד: ראו, שכנז בעיקר בנושא הניאוףידי חכמי ההלכה בא
עדות ברורה בזנות כגון שהיתה בחצר לבדה וראו רוכל יוצא ומיד נכנסו בשעת יציאתו ומצאו אותה עומדת 

הם מעל המטה והיא לובשת מכנסים או שהיא חוגרת אזורה או שמצאו רוק למעלה מן הכילה או שהיו שני
פ חלוקה או שראו "יוצאין ממקום אחד אפל או מעלין זה את זה מן הבור וכיוצא בו או שראו אותו מנשק ע

מנשקין זה את זו או מגפפין זה את זה או שנכנסו זה אחר זו והגיפו הדלת וכיוצא בדברים הללו אם רצה 
על פי ההלכה שהתקבלה . כתיכאן יש דוגמה לשינוי הל" הבעל מוציא ואין לה כתובה ואין זה צריך התראה
בשלהי מרדכי בן הילל מתאר הלכה אחרת באשכנז , בתלמוד עדות הבעל לבדה לא קבילה וצריכים עדים

ה "זאת בניגוד לפסיקת הראביעל פי המרדכי בעל יכול ללגרש את אשתו גם ללא התראה וזאת . 13 -המאה ה
ר כלפי גבאת אשתו בלי התראה מכוונת ת תתקכ שקבע שבעל לא יכול לגרש "בשו( גרמניה – 12מאה )

והוא מרוטנברג שטען שאין להסתפק בעדות הבעל ם "המרדכי מתאר הלכה המנוגדת גם למורו המהר. ספציפי
אלא בקינוי וסתירה או ' על היחוד ואין אוסרי' אין אוסרי" :מחייב עדות של עדים שראו את המעשה ממש

לא שמענו כי מה שמועה שייך ' בל משישמעו אותם מנאפימשיראו דרך המנאפים ששוכבים בקירוב בשר א
דבר ' דהא אפי' מה בכך שמא היו משתגעין יחד דרך שחוק ולא אסרי' אם שמענו אותם מנשמי' במנאפי

ל אם לא הסירתו מעליה "דהול( ב"ד ע"יבמות כ)כגון רוכל יוצא ואשה חוגרת בסינר ' מכוער לא אסרי
ה "דיש רגלים לדבר טובא אפ( שם)כל שאר דברים מכוערים דקא חשיב לזנות למה היתה מסירה אותו וכן 

ש בהא שיש לתלות שלא היה שם אלא מיעוך "כ' בראייעליה ' אם אין עדים שראו דבר מכוער לא אסרי
( דפוס פראג)ם מרוטנבורג חלק ד "ת מהר"שו "שדיים ושגעון ומן השגעון הזה הוי משתמע קול גניחותיהו

  .סימן כה, נשים, שובות מיימוניותראו גם ת ,סימן צח
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תקף גם להוכחת אונס לא ברור האם העדים צריכים להוכיח שראו  266."אלא בשני עדים

ייתכן ובמשפטי  267,חדירה מלאה או רק את התנגדותה של האישה או שהגבר שכב מעליה

להוכיח האם האישה כדרכה או לא  וגם , מלאה, אונס היה דיון גם על עצם הוכחת הבעילה

 . אבל אין על כך ממצאים במקורות איתם עבדתי. גילתה ההתנגדות

 

אבל היו , לא היו עדים שראו את התקיפה, בדיון בעניינה של האישה שהלכה עם שני יהודים

השאלה . הם טענו שסיפרה להם כי צעקה. עדים שפגשו אותה בכפר לאחר המקרה

במקרה הזה האם היו , האם היו עדים להתנגדות שהופנתה אל העדים בטענת אונס הייתה

ואותם יהודים שבאו לאותו מקום שנעשה ", ותשובתם כאמור, שמעו את האישה צועקת

  268."הדבר הרע הזה אמרו כי לא שמעו הדבר כי אם מפיה שהייתה צועקת ובוכה

 

במשפט אין בידינו מקורות המעידים על מהימנות עדים ? כיצד מוכיחים את מהימנות העדים

ככלל גם במקורות ההלכתיים וגם . אונס אלא רק על מהימנות העדים במשפטי ניאוף

. במקורות הספרותיים אין כמעט התייחסות לאונס אבל יש התייחסות מרובה לנושא הניאוף

מהשאלות והתשובות שעסקו בנושא העדים ניתן ללמוד שהייתה מודעות לכך שעדות יכולה 

קובע כי אין להסתמך רק על עדות , (צרפת 12מאה )נו תם רב 269.היתה להיות עדות שקר

: וכי יש להוסיף ולחקור על מנת להגיע להכרעה(  ניאוף)של עדים כדי להרשיע אישה בזנות 

אמר רבנו תם שנים שהעידו על אשת איש שזינתה צריכה דרישה וחקירה לאוסרה על "

ישנו תיאור של משפט " והאישה החפה והמושמצת" מעשה שושנה"בסיפורים  270."בעלה

  271.אין שם תיאור של משפט אונס. על הניאוף( עדי שקר)שבו מעידים שני עדים 

 

מדובר בדרישה וחקירה . במהלך המשפט נדרשים השופטים לסימוכין נוספים לעדות האנשים

ייתכן שמדובר באותם ממצאים שנדרשה , המתייחסת לממצאים נוספים מזירת האירוע

גם כאן אין במקורות של  272.כמו  בגדים קרועים ופצעים, דין הנוצריהאישה להציג בבית ה

 .  או רשימה של ממצאים שצריכים להמצא כדי להוכיח אונס, אשכנז פירוט ספציפי

 

                                            
266

 . א"ט ע, כתובות, בבלי 
267

ת "אך בשו 13 –וה  12 –ת של המאות ה "לא נמצאו תיאורים של עדים המתארים אונס בספרות השו 
הנשים תיארו גבר שתקף אישה והעדות הזו . יש שילוב של עדות נשים והאישה עצמה 15 –א מהמאה ה "הרמ

ל אלא שהנכרי "דהרי כלן פה אחד העידו שלא אמרה דבורה הנ: "א סימן מה"הרמ ת"שו. מזכה אותה מניאוף
ואף גם הדבורה עצמה לא העידה אלא שלאחר שהאישה קללה . או שהפילה לארץ או דחפה, רצה לאנסה

"  .כן נראה תוכן העדות, את הנכרי אז נפל הנכרי בבגדיו עליה וכמעט שפרחה רוחה של האישה תחתיו
 (. 1970, ירושלים)מהדורת אשר זיו , א"שאלות ותשובות הרמ, איסרלש משה בן ישראל

268
 .ה תתקכ"ת ראבי"שו 
269

 .265ראו הערה  
270

 . קפב, מצות חליצה, מסכת יבמות, מרדכי 
271

 .205ראו הערה . 248' עמ, ספר הזיכרונות, מעשה שושנה
272

                                                                                                                       Carter, pp.94-95  
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דרישה "ישנו תיאור אחד המתייחס אמנם להוכחת ניאוף אך הוא יכול להמחיש את אותה 

" ספר המעשים"הקטע לקוח מ. שההנדרשים כדי להוכיח מגע מיני בין גבר לאי" וחקירה

כשמטרתו להוכיח כי נאפה , ומתאר כיצד אדם ביים סצנת ניאוף בין אשתו לגברים אחרים

הלך וזימן את שושביניו והאכילם והשקם והשכירן והושיבן כל : "ולגרש אותה ללא כתובתה

שה המע 273."מיטה אחת והביא לובן ביצה והטיל בינהן והעמיד להן עדים ובא לבית דין

בימים שהסנהדרין עדיין תפקדה כבית משפט , מתואר כמעשה שהתרחש בתקופת בית שני

ביקש  רגע לפני שנקבעה אשמתה של האישה. הסיפור הובא לדיון בסנהדרין. גדול בירושלים

שכבת זרע . לובן הביצה סולד מן האור: "אחד מהיושבים בדין לבדוק את החומר הלבן

לכו ובדקו ומצאו כדבריו והביאוהו לבית דין והלקוהו והגבו ה. מן האור .[ש.דוהה מ] דיהא

 274." לה כתובתה ממנו

 

האם  –פרמטר נוסף העומד לרשות הדיינים בבואם לדון בטענת אונס הוא הוכחת הבתולים 

רבי יצחק אור זרוע טוען שאין ? הוכחה שהאישה בתולה די בה כדי להוכיח שלא נאנסה

 לטענתו . א נאנסה וגם אין בה כדי להוכיח שלא נבעלהבבדיקה כזו כדי להוכיח שאישה ל

ראשית משום שלבוגרת אין בתולים וודאיים , בדיקת הבתולים רלוונטית רק בקטנה ונערה

ושמעתי שזו הבחורה היא בתולה : "ושנית כי ייתכן מגע מיני שאין בו השרת הבתולים

אם אינה בוגרת דסבר  ותמעך האצבע לפני הנשים ותראה בתוליה בעינייה דאיכא למשרי

 275".דדמיה כלים אי העראה היינו הכנסת עטרה שיש בה להשיר בתולים

 

בזמן ולאחר , בהם התנהגותה של הנאנסת לפני ישנם פרמרטרים נוספים להוכחת אונס

? לא תחשב נאנסת, האם מי שהוטל רבב בהתנהגותה. האקט כמו גם יופיה וחשיבותה

שולל רבי שמחה משפיירא את טענת , י יהודיםבמקרה של האישה שהלכה בדרך עם שנ

מה חשבה לעצמה , ולכן היא אינה אמינה" איסור ייחוד"האישה כי נאנסה בטענה שעברה על 

הרי לאישה אסור ללכת ? מדוע לא נזהרה? כשהחליטה ללכת עם שני גברים זרים לבד בדרך

מסקנתו היא שמי ? "פריצים"מניין לה שאינם , לבד בדרך עם שני גברים שאינה מכירה

  276.אין להאמין לה, שאינה עומדת בכללי התנהגות ראויים

 

                                            
273

 . 48' עמ, ספר המעשים, מעשה באחד שנתן עיניו באשתו לגרשה 
274

 . שם 
275

קובע שאין קשר בין הוכחה שאשה בתולה להוכחה ( גרמניה 15מאה )ל "מהרי.  סימן תשמז, ת אור זרוע"שו 
, יתכן שנבעלה שלא כדרכה: בדרכים הבאות. אשה מבלי לפגוע בבתוליה משום שניתן לבעול, שלא נבעלה

זו , הבתולים לא תמיד נקרעים מיד בבעילה ראשונה, הבתולים לא נקרעו בשל מחלה כלשהי, נבעלה בהטיה
, ירושלים)מהדיר יצחק סץ , יעקב בן משה מולין, ל"ת מהרי"שו. הסיבה שלבעילת בתולה נותנים ארבעה לילות

, אף כי לא כיון, דשמא נבעלה בהטייה, י שנמצאו בתולים אין לסמוך על זה"ומה שרצו להתיר ע" (: 1979
' נסתק בהעראה אי משיר בתוליה או משום צפד עורם על כו' ז גופי"או לא גמר ביאתו וע' דילמא מתרמי

 ." להחמירש "להקל לא כ' לילות וכל הני סמכי' מרוב צרות ודאגות ולא איצרו בתוליה או שיש לה ד
276

 . ה תתקכ"ת ראבי"שו 
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יה כטענה "בהם ראב, ניתן להבין שטענתו של רבי שמחה משפיירא נראתה לחכמים האחרים

הוא לא מנסה להוכיח את , ה לא מנסה לשלול אותה"משום שראבי, הגיונית מבחינה מוסרית

ניתן לזכותה . אישה לא עברה על איסור הלכתיאלא רק להוכיח שאותה , חפותה המוסרית

, ה טוען להגנתה של האישה"מכאן ראבי 277.מאשמת איסור ייחוד אם יוכח שלא עברה עליו

כמו כן הוא טוען טיעון המעיד . שהיא לא ידעה את ההלכה האוסרת על ייחוד עם שני גברים

ללכת לבד עם שניים ואף על פיו נשים נהגו  278,על המציאות ההיסטורית בה חיו יהודי אשכנז

או ' ם הולכות נשים עם בובכל יום וי: "ואין מי שהזהיר אותן או מחה על כך, שלושה גברים

ה "ולבסוף פונה ראבי 279."לא ידיעי שאסור, ת שבעלי תורה אין מוחים בידםואנשים ורוא' ג

ן וסבורות כל אדם כשר עד שיחזיק לנו כפריץ או כגנב לעניי: "אל רבי שמחה ואומר

רבי שמחה משפירא , האישה הניחה את ההנחה המקובלת בחברה בה היא, כלומר 280".ממון

 .  שהאנשים אינם פריצים אלא אם כן מוכח אחרת, ה חיים"וראבי

 

דרוב "ה היא שהאישה הניחה שעם יהודים אין חשש שתיאנס  "טענה נוספת שטוען ראבי

ור זרוע העיד על כך שפסיקתו של רבי יצחק א 281" .גויים פרוצים בעריות ולא רוב ישראל

עדות לכך נמצא גם בפסיקתו של רבי יצחק מקורביל  282,ה התקבלה כהלכה בין חכמים"ראבי

 -נפטר ב) 13 –רבי יצחק מקורביל שחי במחצית השניה של המאה ה . בספר מצוות קטן

  283."מתייחדת עם שני אנשים כשרים אבל לא פריצים אישהו: "כבר קובע( 1280

 

שה שעל פיה אישה שדבק בהתנהגותה רבב תתקשה להוכיח שנאנסה נמצא גם את הגי

היא אחת הדמויות  דינה בת יעקב. במדרשים ובפרשנות לסיפורה של דינה בת יעקב

המדרשים מגנים אותה . המושמצות והשנויות ביותר במחלוקת במדרשים ובפרשנות המקרא

היא הלכה לבדה . המרחב המוגן ,היא יצאה מהאוהל של משפחתה: על התנהגות לא ראויה

מי שנהגה . כך שבהתנהגותה גרמה לכך ששכם אנס אותה, ואף העזה לחשוף את זרועה

היו פרשנים שטענו שהאקט היה ברצון שדינה כלל לא , "הזמינה את האונס: "באופן לא ראוי

" בנות הטובות"ל, "בנות רעות"וישנן " בנות טובות"ישנן  284.אלא פיתתה את שכם, נאנסה

  285.קל יותר להוכיח שנאנסו

                                            
277

 : ה כדי להוכיח שהאישה נהגה כראוי ואין להטיל דופי בהתנהגותה"ההסברים שנותן ראבי, שם 
278

 .202' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
279

 .ה תתקכ"ת ראבי"שו 
280

 . שם
281

 ." דיצרה דעבירה תקיף: "ב"סט ע, עבודה זרה, ההפניה כאן היא לסוגיה המופיעה בבבלי. שם 
282

 .    סימן תרטו, הלכות יבום וקידושין, ספר אור זרוע 
283

: העמדה הזו מוצגת גם בתלמוד. מצוה צח, א"תשמ, מהדורת הר שושנים, ןספר מצוות קט, יצחק מקורביל 
 .מראה מקום מדויק

284
 . ראו דיון לעיל 
285

                   .Diana Russell, The Politics of Rape: The Victim's Perspective, New York, 1974 
"In the western Societies there are still "good girls" and "bad girls" p.25. 



 
 

80 

  

שם ". "שם רע"במקורות ההלכתיים של אשכנז היו נשים שיצא להן " בנות רעות"עוד סוג של 

כך . הוא המוניטין שדבק באישה שנחשדת בהתנהגות מינית פסולה או ידועה בפריצות" רע

, שפחותמלך שהלך למדינת הים והניח ארוסתו עם ה : "...י"ניתן ללמוד מסיפורו של רש

 אם יאמר ,אמר .עמד שושבינה וקרע כתובתה, מתוך קלקול השפחות יצא עליה שם רע

שלא היה הקלקול אלא מן , בדק המלך ומצא. המלך להורגה אומר לו עדיין אינה אשתך

על " שם רע"מהסיפור ניתן ללמוד גם על הקלות בה ניתן להוציא  286 ".נתרצה לה, השפחות

או במקרה אחר בטענת הבעל כי לא מצאת בתולין בכלתו , די בשמועות של שפחות, אישה

 . גם התנהגות לא ראויה כילדה יכלה להוציא לה שם רע. כדי לפגוע בשמה הטוב של האישה

 

התלמוד קושר " פתח פתוח"טענה של גבר שלא מצא בתולים לאשתו נקראת גם טענת 

לא מצאתי , פלוני: בא לבית דין ואמר? כיצד הוצאת שם רע: "אותה בהוצאת שם רע

אבל הדעות חלוקות   287".יש לה כתובה מנה -אם יש עדים שזינתה תחתיו , לבתך בתולים

גם אם מתברר שהבעל , י טוען שיש כאן הוצאת שם רע"רש. אם די בכך כדי להוציא שם רע

רבנו תם טוען שיש כאן טענה משפטית שיש להוכיח אותה ולא הוצאת  288.טעה או שיקר

  289".שם רע"

 

ההלכה מאפשרת לאישה , תתיאורטי? יכולה לתבוע בגין אונס" שם רע"ם מי שיש לה הא

אם תוכר . ההבדל הוא בפיצוי שעל הגבר לשלם לה. לתבוע גבר בגין אונס" שם רע"שיצא לה 

בתולה ". שם רע"הפיצוי שתקבל לא יהיה הפיצוי שמקבלת בתולה שלא דבק בה , כנאנסת

ומי שיצא עליה שם רע בילדותה ": "קנס"י של הנקרא שלא דבק בה שם רע תקבל גם פיצו

   290".וכל השאר יש להם קנס ,והעידו שתבעה אותם לזנות עמה' שבאו ב

 

ישנו פער בין האפשרות הזו לבין התפיסה . לא ברור עד כמה זה היה רלוונטי בפועל

ת כמו גם התפיסה החוזרת על עצמה בספרות העממית "המופיעה כאמור במדרשים ובשו

למעשה כמעט בכל הסיפורים . שאינה רואה אפשרות שאישה הגונה תאנס, של אשכנז

                                                                                                                             
במחקה היא מבחינה בין מי שהתנהגותן נתפסת , דיאנה ראסל עושה את האבחנה הזו בתיאור קורבנות האונס

בנות "תפסת כראויה אלה מוגדרות כומי שהתנהגותן לא נ" בנות טובות"על ידי החברה כראויה ומוגדרות כ
כאשר חברה מגדירה את אופן ההתנהגות , התנהגות רואיה נבחנת על פי אמות המוסר של כל חברה". רעות

 . האבחנה הזו רלוונטית גם למחקר הנוכחי ולכן עשיתי בה שימוש. בנפרד מגברים, הראוי לנשים
286

 (. פסל לך)א , י שמות פרק לד"רש 
287

 כתובות דף יא עמוד ב תלמוד בבלי מסכת 
288

ד לא מצאתי לבתך בתולים "ואמר בב"שהוציא פלוני שם רע על בתי ה "ד ב"לג ע ,י מסכת שבועות"רש
 " ונמצא בדאי

289
 .סימן תרנח( חלק החידושים) ת"ספר הישר לר" .טוען פתח פתוח מצאתי לא מיקרי מוציא שם רע" 
290

והמגורשת מן הנישואין והאיילונית : "עשין סימן נד ספר מצוות גדולראה גם  .מצוה קפב ,ספר מצוות קטן 
משוחררת ומי שיצא עליה שם רע בילדותה שבאו שנים והעידו [ה]והשוטה והחרשת והגיורת והשבויה ו

  ."וכל שאר הבנות יש להן קנס שתבעה אותם לזנות עמם
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במרבית המקרים ההיחלצות מאונס היא כמעט , העניין נראה תמוה. נחלצת האישה מאונס

כך במקרה של האישה החפה והמושמצת שנחלצת פעם אחר : הייתכן רק בבדיון, בגדר נס

כך בחלוק המבהיק וכך בסיפור החולדה  291,למהאפילו מחבורת ליסטים ש, פעם מאונס ודאי

עלי יסיף עמד על כך  292.כולן מצליחות להציל עצמן מאונס, כך גם יהודית ושושנה, והבור

במזרח ומצא כי , והשווה בין הסיפורים הללו בגירסתם באשכנז לבין גרסאות אחרות שלהן

תר לגירסה הנוצרית מסקנתו שהגירסה באשכנז דומה יו. בגרסאות המזרח הנשים כן נאנסו

   293.שגם בה נחלצו הנשים מאונס

 

סיכוייה , (יש לה אפוא שם טוב)מתקבל הרושם שמי ששומרת על כללי ההתנהגות הראויים 

התרחשותו של  אונס מעלה מיד את השאלה האם האישה נהגה . אם בכלל, להיאנס קטנים

חלטת השופטים ולקבוע יש בכך כדי להשפיע על ה 294,האם ידוע על פגם בהתנהגותה, כראוי

 . את חומרת העונש

 

אחת , יופיה וחשיבותה של הנאנסת כפרמטרים בדיון המשפטי היו במחלוקת באשכנז

 ? השאלות שעמדו על הפרק היתה האם יש סיכוי שאישה חשובה ולא יפה תאנס

בשני סיפורי אונס . את הקשר הברור בין אונס ליופי האישה נמצא כבר בתלמוד ובמדרש

במקרה אחד הייתה זו צפנת בת פניאל שנשבתה . יופיה של האישה קורבן האונס מודגש

מעיד " צפנת"שמה . הכתוב מדגיש את יופייה הרב. ונאנסה על ידי השבאי שלה כל הלילה

מתואר אונס המוני של שתי נשים , בסיפור אחר המובא באיכה זוטא 295,"היו צופים ביפיה"ש

בספר חסידים נמצא קשר  מפורש  296"פיות ביותרייפ"בירושלים וגם שם נמצא כתוב שהיו 

שם מדגישים את הצורך של אישה יפה להסתתר מפני שהיא חשופה יותר . בין אונס ליופי

יפה מאוד שהלכה  אישהמעשה ב: "הסיפור מובא גם בקובץ סיפורת עממית באשכנז. לאונס

אותה היה עם בעלה בדרך ועשתה לה משער חברתה זקן ושמה בפנים שלה והרואה 

 297"סבור שהייתה איש וניצלה
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 . 196' עמ, "ם אליהולא נגעו כל הליסטי. ה לה נס"הקב ועשה: "ספר המעשים, האישה החפה והמושמצת 
292

 . 23-24' עמ, ראו דיון בנושא לעיל 
293

 . 143' עמ, כמרגלית במשבצת, עלי יסיף 
294

 . 51 -49' עמ, מרב שניצר מימון: ראו
295

צפנת שהכל היו צופים : " רמז רעו, ירמיהו, ילקוט שמעוניבהסיפור מובא גם .  א"נח ע, גיטין, בבלי 
 ". ולםשאין כיפיה בכל הע", ובהמשך " ביופיה

296
, אמרו שתי נשים היו בירושלים והיו יפיפיות ביותר[ יב: "פרשה א( בובר)איכה  -מדרש זוטא , איכא זוטא 

והיו צועקות ואומרות איה רחמיך , עד שמתו מתוך הבעילה, תפשום כשדים והלכו אצלם מאה וחמשים איש
שתי נשים אחיות היו בירושלים  אמרו: "איכה רמז תתריז ילקוט שמעוניראו גם , "שבראת בהם עולמך' ה

תפשום כשדים והלכו אצלם מאה וחמשים איש עם כל אחת ואחת עד שמתו מחמת , והיו יפיפיות ביותר
   "שבראת בהם עולמך' והיו צועקות ואומרות איה רחמיך ה, הבעילה

297
מעשה באשה : "סימן רא, מהדורת מרגליות, ספר חסידיםבמקור . 180' עמ, כמרגלית במשבצת, עלי יסיף 

יפת תואר שהלכה בדרך עם בעלה ועשתה משער של חברתה זקן והניחה על פנים שלה והרואה אותה 
 "סבור שהיא איש וניצלה
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אבל הטענה כי אישה יפה חשופה יותר לסכנת אונס מאישה מכוערת הייתה נתונה בויכוח 

רב ירמיה ורב אידי חלוקים בשאלה האם אישה . ב"כה ע, עבודה זרה, בבבלי. כבר בתלמוד

ה חושב רב ירמי? יפה שנשבתה נמצאת בסכנת אונס גדולה יותר מאישה מכוערת שנשבתה

המחלוקת הזו  298. ןרב אידי חושב שכל הנשים נמצאות בסכנת אונס ללא קשר ליופיי, שכן

 אישה: "י"טוען רש. י ורבנו תם מציגים עמדות מנוגדות בשאלה"רש. ממשיכה גם באשכנז

הוא  299".אינה יפה –ואינה חשובה בין הנשים , קרובה למלכות –חשובה בין האנשים 

היכא "ישה חשובה ומכוערת תיאנס אם תיפול בשבי הגויים סבור שאין לחשוש לכך שא

ומשום עריות נמי ליכא דהא מכוערת ... חשובה בין האנשים ולא בין הנשים שריא לייחודי

כל , סאין קשר בין יופי האישה לבין סיכוייה להיאנ. י"חולק על טענת רש, רבנו תם 300" היא

אם ידוע שגויים מוכנים לבעול . ווההנשים שנפלו בשבי הגויים חשופות לאונס במידה ש

 301.מבלי להתייחס ליופיין, בהמות של ישראל קל וחומר שיבעלו את נשי ישראל

 

האם מעמדה הכלכלי והחברתי של : מעלה נקודה אחרת לדיון" חשובה"הדיון באישה 

  302?"מבייש והמתבייש"האם אכן לפי ה? הנאנסת השפיעו על הכרעת הדין

על פיו נקבע גובה הפיצוי לנאנסת בהתאם למעמדה , הלכתי הזהנראה שלמרות העיקרון ה

נסות ליצור הייתה באשכנז שאיפה ל, ( המבייש)ומעמדו של האנס ( המתבייש)של הנאנסת 

ן עולה שלפחות בשאיפה ההלכתית לא היה הבדל בין "גם מעמדת הראב 303.פיצוי אחיד

וה לכל אדם חמישים כסף בושת הכל לפי המבייש קנס ש: " מעמדן הכלכלי של הנאנסות

: עמדה דומה ניתן למצוא גם בהקשר משפטי אחר 304."בין לבת עשירים בין לבת עניין

ושניים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוט ואחר לבוש : "העמדה הזו מוצגת בספר מצוות גדול

איצטילא בת מאה מנה אומרים למכובד לבוש כמותו או הלבישוהו כמותך כדי שלא 

    305"לך פנים תגרום לנו שנשא

 

כמו גם התנהגותה לפני האקט ובמהלכו הוא חלק , חשיבותה, שאלת יופייה של הנאנסת

אותם מיתוסים  Rape Myths306: והסוציולוגי מכנים היום יממה שבמחקר הפמיניסט

יצרו לאישה שלא עמדה   Real Rape"  307"שיוצרים את מה שנתפס בעיני החברה כ

                                            
298

 . ב"עבודה זרה כב ע, בבלי 
299

 ה חשובה בין האנשים"ב ד"ע, עבודה זרה כב, בבלי, י"רש 
300

 . ה איכא בנייהו"ד, ב"ע, כה, עבודה זרה, י"רש 
301

 . ה איכא בנייהו,ב ד"ע, כה, זרה עבודה, תוספות 
302

 . ראו לעיל דיון בנושא 
303

 . על כך ארחיב בהמשך 
304

 . ל' א עמ"ס' סי, מסכת כתובות, ן"ראב 
305

 . קצ' עמ, הלכות סנהדרין, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי 
306

 .    13' עמ, (2009תל אביב ) ניתוח נרטיבי של פסקי דין, סיפורי אונס בבית המשפט, עירית נגבי 
307

מדגישה שהחברה הסובבת אותה  , (היא קורבן אונס)אסטריך שפותחת את ספרה בתיאור סיפורה האישי  
משום שהיא לא , משום שאיים עליה בסכין, האמינה לה וראתה בה קורבן משום שהאנס היה שחור והיא לבנה

כששקיות , ה ממכוניתה ליד ביתההאונס ארע בזמן שיצא, היא לא היתה לבושה באופן פרובוקטיבי, הכירה אותו
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 12 –כך גם באשכנז בין המאות ה . להוכיח את טענתה, ללאם בכ, בפרמטרים הללו קושי רב

וזו אחת הסיבות שהיה קושי להגדיר . זו אחת הסיבות שנשים חששו כל כך להתלונן,  13 –ל 

 . בעיה נוספת בהוכחת האונס הייתה להבחין בינו לבין ניאוף או פיתוי. אונס בבית משפט

 

 בין אונס לניאוף ובין אונס לפיתוי    אחת הבעיות שעמן התמודדו השופטים היתה האבחנה

כי מנקודת מבט גברית לא היה הבדל , רות מאזו קאראס טענה במחקרה על העולם הנוצרי

אישה נשואה או בתולה : בין אונס לפיתוי אלא אם כן הנאנסת היא אישה בקטגוריה מוגנת

נס הובילה ההנחה הזו וההנחה שאישה פונה ממניעים שונים בטענת או 308.בת איש מכובד

 לכך שמרבית פניות הנשים וחלק מן הנשים אף נאסר בעוון הטרדת בית הדין בטענת 

    309 .שווא

 

החשד שהאישה הטוענת טענת אונס מסתירה בפועל פיתוי או ניאוף מבוטא בצורה חד 

 310."ומה שאומרים שנאנסה עיניה נתנה באחר: "משמעית על ידי רבי יצחק אור זרוע

החכם שאליו פנתה האישה , י ביטוי גם אצל רבי שמחה משפייראהעמדה הזו באה ליד

. הוא חשד בה שנאפה וטענת האונס היא רק ניסיון לחפות על כך. שהלכה עם שני היהודים

. יש לחשוד במניעים לסיפורה ולברר מהי מטרתה האמיתית, לדעתו אין להאמין לאישה

: שבאים להמחיש את טענתו, לילראיה הוא מביא מספר סיפורים מהתלמוד הירושלמי והבב

ב מתאר אישה הפונה לבית דין בטענה "א הי"פי, ירושלמי, הסיפור המובא בנדרים

הויכוח בירושלמי הוא האם להתיר . פיתה אותה, האחראי על הבהמות, שלה" ביהם"שה

ההכרעה (. שם) 311"שמא נתנה עיניה באחר"החשד הוא ? אותה או לאסור אותה לבעלה

אותה לבעלה לא משום שהיא ראוייה לאימון אלא דווקא משום שעלה היא שיש להתיר 

ייתכן שהאישה סיפרה את הסיפור כדי שבעלה יגרש . החשד כי טענת הפיתוי הייתה הונאה

 . בית הדין מחליט אפוא להתיר אותה לבעלה". ביהם"אותה והיא תוכל ללכת עם ה

 

                                                                                                                             
כל אלה הפכו את סיפור האונס שלה בעיני . ובכלל היא נראתה ילדה טובה מבית טוב, קניות המכולת על ידיה

בספרה היא מציגה את . אונס אמיתי -"  "Real Rapeהשוטרים והחברה סביבה למה שהיא הגדירה כ
וכרות כקורבנות אונס משום שסיפור האונס שלהן לא הסיפורים הנוספים של קורבנות אונס שלא זכו להיות מ

 .Susan Estrich, Real Rape, pp. 3-7, pp. 8 – 10".                                                         אמיתי"היה 
Diana E.H. Russell, The Politics of Rape, The Victim's Perspective (New York, 1975), pp. 
257- 275.                                  

308
  Ruth Mazo Karras p. 128 . ישנה  13 –דיאנה וולפטל טוענת שדווקא בדימויי האונס באומנות המאה ה

לעומת זאת נעלמת , 16 –במאה ה , עדיין אבחנה בין אונס לפיתוי ואף ישנה אמפטיה כלפי דמותה של הנאנסת
   Daina Wolfthal, p.180: ראו. האבחנה החזותית בין אונס לניאוף

309
 .ראו לעיל 
310

אישה שנסתרה ברצון לא תהא : "ה אישה שנסתרה ברצון"סימן תרטו ד, הלכות יבום וקידושין, אור זרוע 
מ למה נאסר אותה כיון "פ שמפסדת כתובתה זה אינו נראה לרבי יצחק ד"נאמנת לומר שנטמאה ברצון אע

 ."  אנסה עיניה נתנה באחרשאין כאן אלא יחוד ומה שאומרים שנ
311

 . א"כתובות ט ע, מופיעה גם בבלי" שמא נתנה עיניה באחר"החשד  
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הם מתארים ורך להכריע האם מובאים מספר סיפורים שהיה צ ,ב"ע, צא, נדרים ,בבבלי

אחד מהם מספר על אישה שנהגה להביא לבעלה כלי לרחיצת ידיים לאחר . או ניאוףשגגה 

יום אחד הופיעה עם הכלי לרחיצת ידיים על אף שלא קיימה יחסים עם . כל קיום יחסים

טענה להגנתה כי ייתכן , כאשר הכחיש. לשאלת בעלה ענתה שזה עתה היה איתה. הבעל

האם האישה הזאת נואפת או . על ידי אחד ממוכרי הסבון שכרגע עזבו את הבית שנבעלה

. הכרעת החכמים הייתה שאין להאמין לה? (312דינה של שוגגת הוא דינה של אנוסה)שוגגת 

אישה תמציא סיפורים רק כדי . ומכאן מסיק רבי שמחה משפיירא כי אין להאמין לאישה

ולא מפני עצמה דשויא : "לאישה רק על פי דבריהאין להאמין . להסתיר את העובדה שנאפה

לדעתו מטרתה  313( .לא ניתן לאסור את האשה רק על פי עדותה")לנפשה חתיכה דאיסורא

אין אפוטרופוס לעריות : "של האישה שנאנסה ביער הייתה להסתיר את העובדה שנאפה

 314".כאלה לאמור נאנסה

 

היה מי . לטעון טענות אונס וניאוף היו עוד חכמים שטענו שיש לחשוד במניעים של נשים

המקרה מובא . שחשב שאישה תנאף בגלוי או תביים ניאוף ולו רק לגרום לבעלה לגרש אותה

כהן ששמע את אשתו מתנשמת עם : ם מרוטנברג ובו מוצגת הסוגיה הבאה"ת המהר"בשו

ש האם עליו לגרשה משום שיש בידיו הוכחה שנאפה או שעליו לחפ, גבר אחר מעבר לקיר

ם חושב שלא די בעדות שמיעה של הבעל "המהר. עדויות נוספות על מנת להוכיח שנאפה

תלמידו של , ואילו רבי מאיר הכהן 315כדי להכריע בשאלה כזו וכי יש להותיר אותה עם הבעל

שמא נתנה : "ם ומחבר הגהות מיימוניות טוען שאין להאשימה בניאוף ואין לגרשה"המהר

 316".ל תשמיש כדי שיוציאנהוהשמיעה קו... עיניה באחר

 

בארבעה מתוך חמישה סיפורים שעסקו בנשים קורבנות ניסיון אונס היו הנשים חשודות 

מנסים הזקנים " שושנה והזקנים"בסיפור . בניאוף למרות שבפועל היו קורבנות לניסיון אונס

וכך , העלילו עליה שהיא זו שניסתה לפתות אותם, לאנוס את שושנה בביתה ומשלא הצליחו

האישה החפה "בסיפור  317.היא הובאה למשפט אך ניצלה מהרשעה ברגע האחרון

לאחר שלא מצליח לאנוס אותה הוא . האישה קורבן לעלילת שווא של אחי בעלה" והמושמצת

הוא מצליח להביאה למשפט ובמשפט היא .שוכר שני עדים שיעידו שנאפה עם העבד שלה

                                            
312

והיא שוגגת : "א"ה/תלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק ה דף כ טור א : ראו. אשה שוגגת מוגדרת כאנוסה 
ה "ד, ב"י מסכת סוטה לב ע"רש, "אם היתה מזידה אסורה שוגגת מותרת...פשיטא שהיא מותרת לביתה 

שאם נטמאת באונס או שוגגת ולא נבדקת שלא תהא סבורה אילו נטמאתי מזידה גם כן " :שלא להוציא לעז
     . הדיון הוא באשה סוטה" .לא היו בודקים אותי

313
 .  תתקכ, ה"ת ראבי"שו 
314

 .תתקכ, ה"ת ראבי"שו 
315

 . נשים סימן ח, תשובות מיימוניות 
316

 . נשים סימן ח, תשובות מיימוניות 
317

 .247-249, ספר הזיכרונות, מעשה שושנה 
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עוברת , האישה נחלצת פעם אחר פעם מאונס "החלוק המבהיק"בסיפור  318.מורשעת בניאוף

תקופה קשה אך זוכה לחזור לבעלה רק לאחר שהוא מוודא שהיא שמרה לו אמונים ולא 

אשת איש אני ודבר זה לא מרשה : אמרה. האם תרצי שאקנך מאדונך ותנשאי לי: "נאפה

ציע הוא לא פסק מלשדל אותה ולדבר בנעימות אליה וה"והוא ממשיך ." לי להנשא לאחר

ואז . בעמדה איתנה בשבועתה וצדקתה, אך היא לא הסכימה. לה הון אולי תיענה לזה

   319."הודיע לה שהוא בעלה, כשנוכח האיש לדעת ונתברר לו שהיא עומדת בשועתה

 

היא הדוגמא הידועה ביותר למי שבדתה אונס וזאת על מנת שלא יחשדו בה  אשת פוטיפר

על פיה , פוטיפר מייצגת את התפיסה המיסוגניתדיאנה וולפטל טוענת שאשת  320.בניאוף

לא נאמנה ומכאן יש לחשוד יותר בתביעת אונס , אישה נשואה היא אישה מלאת תאווה יותר

התמונה בפרשנות המקרא והמדרשים באשכנז לסיפור אשת פוטיפר   321.שהיא מגישה

 322תניותכנשים תאוו, אותה ואת חברותיה, ם"בפרשנות המקרא מציג רשב, מורכבת יותר

י בוחר להציג "אך רש  323".לשבחו של צדיק ולגנותה של הארורה: "חיזקוני מגנה אותה

 324,הנסמכת על בראשית רבה, לטענתו. גישה חיובית יותר למניעיה של אשת פוטיפר

מטרתה של אשת פוטיפר היתה להוליד ילד עם יוסף משום שבעתידות נגלה לה שיהיה לה 

 325.בן ממנו

 

                                            
318

 . 197' עמ, ספר המעשים, האישה החפה והמושמצת 
319

 . חיבור יפה מהישועה, המבהיק החלוק 
320

ל יסֵֹסף ַותֹאֶמר ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַוִתָשא ֵאֶשת ֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה אֶ : ח "י –ז , בראשית פרק לט 
 :ר ֶיש לסֹ ָנַתן ְבָיִדיַוְיָמֵאן ַויֹאֶמר ֶאל ֵאֶשת ֲאדָֹניו ֵהן ֲאדִֹני לֹא ָיַדע ִאִתי ַמה ַבָבִית ְוכֹל ֲאשֶ ( ח) :יִשְכָבה ִעםִ 

ה ְוֵאיְך ֶאֱעֶשה ָהָרעָ ר ַאְת ִאְשתסֹ ֵאיֶנמו ָגדסֹל ַבַבִית ַהֶזה ִמֶםִמי ְולֹא ָחַשְך ִמֶםִמי ְמאוָמה ִכי ִאם אסָֹתְך ַבֲאשֶ ( ט)    
ְצָלה ִלְהיסֹת ַוְיִהי ְכַדְבָרה ֶאל יסֵֹסף יסֹם יסֹם ְולֹא ָשַמע ֵאֶליָה ִלְשַכב אֶ ( י:)ַהְגדָֹלה ַהזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים

 :ִעָםה
ַוִתְתְפֵשהו ( יב):ש ֵמַאְנֵשי ַהַבִית ָשם ַבָבִיתַוְיִהי ְכַהיסֹם ַהֶזה ַוָיבֹא ַהַבְיָתה ַלֲעשסֹת ְמַלאְכתסֹ ְוֵאין ִאי( יא)    

ה ַוָיָנס ַוְיִהי ִכְראסָֹתה ִכי ָעַזב ִבְגדסֹ ְבָידָ ( יג: )ְבִבְגדסֹ ֵלאמֹר ִשְכָבה ִעִםי ַוַיֲעזֹב ִבְגדסֹ ְבָיָדה ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה
א ֵאַלי ִלְשַכב ָתה ַותֹאֶמר ָלֶהם ֵלאמֹר ְראו ֵהִביא ָלנו ִאיש ִעְבִרי ְלַצֶחק ָבנו בָ ַוִתְקָרא ְלַאְנֵשי ֵבי( יד:)ַהחוָצה

 :ָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצהַוְיִהי ְכָשְמעסֹ ִכי ֲהִרימִֹתי קסִֹלי ָוֶאְקָרא ַוַיֲעזֹב ִבְגדסֹ ֶאְצִלי ַוָי( טו):ִעִםי ָוֶאְקָרא ְבקסֹל ָגדסֹל
ַלי ָהֶעֶבד ַוְתַדֵבר ֵאָליו ַכְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאמֹר ָבא אֵ ( יז) :ַמח ִבְגדסֹ ֶאְצָלה ַעד בסֹא ֲאדָֹניו ֶאל ֵביתסַֹותַ ( טז)    

      :וָצהחַוְיִהי ַכֲהִריִמי קסִֹלי ָוֶאְקָרא ַוַיֲעזֹב ִבְגדסֹ ֶאְצִלי ַוָיָנס הַ ( יח) :ָהִעְבִרי ֲאֶשר ֵהֵבאָת ָלנו ְלַצֶחק ִבי
321

 Diana Wolfthal, p.179                                                                                                         
שהיו בנות מצרים צועדות והולכות לראותו כמו אשת פוטיפר "  :'יפסוק , ם בראשית פרק מט"רשב 322

   ":מתוך שנתנה אשת פוטיפר עיניה בו השליכוהו בבית האסורים, ורובוומתוך כך וימררוהו , וחבירותיה
לצחק בנו צחוק שלפני  :"ידפסוק : יחיזקוני מתאר את האקט לפרטים. יאפסוק , חזקוני בראשית פרק לט 323

ויעזב בגדו אצלי שהסיר מעליו כדי לאנסני ולא הספיק לקחתו עד שצעקתי והניחו " :טופסוק  ."הבעילה
   ".וברח

ש בר נחמן אמר כדי לסמוך מעשה תמר למעשה "ר: "פרשת וישב פרשה פה( וילנא) בראשית רבה 324
ר יהושע בן לוי רואה הייתה באסטרולוגין שלה "דא, מה זו לשם שמים אף זו לשם שמים, אשתו של פוטיפר

 ".שהיא עתידה להעמיד ממנו בן ולא הייתה יודעת אם ממנה אם מבתה
325

אלא שהפסיק בו כדי לסמוך ירידתו , חוזר לענין ראשון -ויוסף הורד : "פסוק א ,י בראשית פרק לט"רש 
כדי לסמוך מעשה אשתו של , ועוד. של יהודה למכירתו של יוסף לומר לך שבשבילו הורידוהו מגדולתו

שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה , לומר לך מה זו לשם שמים אף זו לשם שמים, פוטיפר למעשה תמר
    ."ם ממנו ואינה יודעת אם ממנה אם מבתהלהעמיד בני
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מתוארת מערכת יחסים הדדית בין אשת  326"ספר הזכרונות"המופיע בבמדרש אשת פוטיפר 

ככלל ישנו היתר לפתות . ועל כך לא מגנים אותו, שם היא מפתה והוא מתפתה, פוטיפר ליוסף

הן נועצות בו מבט ללא , כאשר יוסף נכנס למשתה הנשים. ולהתפתות בתוך הספירה הנשית

הן היו אמורות לחתוך את , ח הדעתבושה ואף חותכות את אצבעות הידיים מתוך היס

גם במקרה הזה אין גינוי אלא תיאור שנוצר כדי להדגיש את יופיו יוצא  327,התפוחים שבידיהן

 . אולי אף ניתן לראות כאן הצדקה להתנהגותה של אשת פוטיפר. הדופן של יוסף

 

ניאוף ב הואשמושנשים מן האין אפשרות לדעת כמה שהגיעו לידינו דיונים ההלכתיים מתוך ה

המחקר ההיסטורי מתאר מציאות שבה נשים רבות נותרו ללא . היו למעשה קורבן אונס

הגברים . חשופות גם למקרי אונס, כפי הנראה, במצב הזה היו, בעליהן תקופות ארוכות

בשני סיפורים מהסיפורת העממית  328.בנשים שנאפולעתים חשדו , שחזרו ממסע ארוך

בסיפור --ן בגפןשר הבעל יצא למסע והשאיר אותכא, ונסןמתוארות נשים שנעשה ניסיון לא

האישה החפה "בסיפור   330."המכשף מרומי"ובסיפור  329"האישה היפה והמושמצת"

 ,עוזב שבעלהמרגע  .יוצא הבעל למסע ארוך ומותיר את אישתו באחריות אחיו" והמושמצת

. שלו אונסי המיאיועם של האח והחוזרות והנשנות הטרדותיו עם  להתמודדהאישה נאלצת 

שף המכ. יוצא הבעל למסע ארוך והאישה נותרת לבדה בביתה" המכשף מרומי"בסיפור 

הוא אבל  ,האישה המכשף לא מצליח להגיע אל. כאשר הציצה מן החלון, במקרהרואה אותה 

מהמחקר בחברה הנוצרית עולה כי כאשר נשים  331.מנסה לפגוע בה כנקמה על סירובה

נשואה שבכל זאת הוכרע  אישהכמו כן . הן קודם כל נחשדו בניאוף, סנשואות התלוננו על אונ

  332שנאנסה נחשדה שהיא הגורם שהביא לאונס

 

 פסק הדין. 3

 

האם פסקו בתי המשפט לטובת , עד כמה הכירו השופטים באפשרות שאונס התקיים בפועל

, אמוןתמונה של חוסר , כאמור, מהמחקר של החברה הנוצרית בתקופה מצטיירת? הנאנסת

זהו ביטוי להתגבשותן של שתי . מאסר מתלוננות על תלונת שווא ומעט מאוד הרשעות

                                            
326

 .147' עמ, ספר הזכרונות, עלי יסיף 
327

היו לנשים בידיים , בגרסה המוצגת במדרש תנחומא. 95הערה , 147' עמ, ספר הזכרונות, עלי יסיף 
. התפוחים מופיעים בגרסה של אשכנז והם תוצאה של התאמה לסביבה של גרמניה. אתרוגים ולא תפוחים

 malumתפוח בלאטינית פרושו  –אפשרות נוספת . והשימוש בתפוחים נועד גם לרמז על הפיתוי בגן עדן ייתכן
 !רע – malusומכאן הקרבה למילה 

328
 .   425 -424, 415 – 413'  עמ, חסידות ומורדות ,גרוסמן 
329

 ." מעשה באדם אחד שהלך לסחורה והניח את אשתו לאחיו: "195' עמ, ספר המעשים 
330

 ".   לימים הלך בעלה בדרך רחוקה וציוה עליה שלא תזוז: "314' עמ, יכרונותספר הז 
331

 .315' עמ, ספר הזכרונות, מעשה המכשף מרומי 
332

                                                                                 Brundage, p.397, Diana Wolfthal, p.178.  
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או שהאישה בדתה את האונס מליבה או : תפיסות מרכזיות הנוגעות לאונס באותה תקופה

  333.אבל באשמתה שלה, שהיא אכן נאנסה

  

יחס לו זכו נשים מרשויות החוק הנוצריות דומה ל, נראה שהיחס לו זכתה אותה אישה יהודייה

בעיקר ראה במאסר האנסים הזדמנות , נראה שאיש החוק של הכפר. נוצריות בבית משפט

שקבלה בכפר לפני דייני סדום ונתפסו והיו אותם שנים במשמר והיא : "להרוויח כסף

י שוחד אותו "היתה הולכת יחידה בכפר עד ששלח השופט אחר יהודי אחד והוציאם ע

 .מהכתוב נראה שלא התקיים משפט 334".תםיהודי והם הלכו למלכו

 

כאשר הנאנסת ביער נואשת . אבל התמונה במערכת המשפט היהודית מורכבת יותר

הוא . רבי שמחה משפיירא סבור שאין להאמין לה. היא פונה לבית דין יהודי, מערכאות הגויים

, שהרובם קבעו כי יש להאמין לאי. מעביר את פרטי המקרה  לעיונם של מספר חכמים

רבי . אלה גם אלה הסתמכו על אותם מקורות הלכתיים.. מיעוטם קבעו שאין להאמין לה

לצטט סוגיות תלמודיות המוכיחות את חוסר אמינותה של האישה ואילו , כאמור, שמחה בחר

 335.ה בחר לצטט ולנתח את הסוגיות התלמודיות המחזקות את אמינותה של האישה"ראבי

עולה שהיה רצון של ממש , ה"של דבר ההכרעה שהכריע ראביהדיונים ובסופו , מההתלבטות

הדיון המרכזי כאמור אינו . לפתור את הבעיה ההלכתית והאישית שנוצרה בעקבות האונס

אם . אלא באישה כקנינו של בעלה, בפגיעה שנפגעה האישה או בהבאת האנסים בה לדין

 . יא מותרת לוה, אם תתקבל טענת האונס, תורשע כנואפת לא תוכל לחזור אליו

 

עדיין ההכרעה , ואולם גם אם הסיבה להכרה באישה כנאנסת הייתה להשיבה לחיק בעלה

עם תקווה שיוכרו , ה מותירה לנשים פתח לפנות לחכמים גם בפעם הבאה"של ראבי

והסכימו כולם לדבריו ": יה מעיד"תלמידו של ראב, רבי יצחק אור זרוע. כקורבנות לאונס

ה "יחד עם זאת לא ברור עד כמה באמת ייצגה עמדתו של ראבי  336".והתירו אישה לבעלה

רבי שמחה , י"ר. נראה כי עמדתו הייתה בסופו של דבר שנויה במחלוקת. את כלל החכמים

לפי שראו : "משפיירא ואחריו המרדכי סבורים שאין להאמין לאישה וכי יש לחשוד במניעיה

  337":האומרות כן משקרותחכמים שנתקלקלו הנשים ליתן עיניהם באחר ורוב 

 

                                            
333

 Diana Whoolptal, Images of Rape, p.178                                                                                  
 .הלכות יבום וקידושין סימן תרטו -א "ספר אור זרוע ח 334
335

: רבי אליעזר ורבן גמליאל. הדיון בין עמדת רבי אליעזר ורבן גמליאל לבין רבי יהושוע. יד –יב , בבלי כתובות 
 . פירוט הטיעונים יובא בהמשך. שם" לא מפיה אנו חיין: "רבי יהושוע". היא נאמנת"

336
 . הלכות יבום וקדושין סימן תרטו, א"ח, ספר אור זרוע, ת אור זרוע"שו 
ה "ב ד"ד עכ, יבמות, עמדה זו מובאת לראשונה בדברי התוספות. סימן טו, מרדכי מסכת יבמות פרק כיצד 337

   . י מבעלי התוספות ומתי כתב זאתלא ברור מ. אמר רבי
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ואונס נערה מאורשה , ממשיכה התפיסה שהניאוף הוא עבירה חמורה יותר מאונס, באשכנז

קובע שאונס , "הרוקח"בעל , אלעזר בן יהודה מוורמייזא. הוא עבירת האונס החמורה ביותר

אם אנסה שלא אסרה די לו כמו בעריות או : "הוא עבירה חמורה פחות מניאוף והסיבה

, ללא ספק במוקד הדיון נמצא הגבר אליו שייכת האישה 338"תות אחרות שעבר עליהםכרי

אם הגבר התוקף מנע ממנו את המשך החיים עם אישתו הפשע . הוא מוצג כקורבן התקיפה

אונס בתולה מאורשה היה ונשאר האונס בדרגת הפגיעה החמורה ביותר . חמור עוד יותר

מהבעל האפשרות להיות הראשון שישכב עם י מסביר זאת בעובדה שנלקחה "רש, בגבר

גם חיזקוני מדגיש  339".כארוסה שחביבה ויעלת חן על הארוס ועכשיו מתגנה עליו: "אשתו

אונס נערה  340".לטעום בה טעם בתולים"את עוצמת הפגיעה בארוס שאיבד את האפשרות 

 . איםבמקרה הזה הפתרון המועדף היה נישו. בתולה לא מאורשה הוא כאמור הפחות חמור

 

האם ישנה בכל זאת התייחסות לפגיעה , המדד לחומרת העבירה הוא עוצמת הפגיעה בגבר

את הגישה המטילה על ? הכירו בה גם כקורבן, האם כאשר הכירו בה כנאנסת? באישה

האישה שנאנסה את האחריות לאונס פגשנו כבר בפרשנות המקרא של אשכנז לסיפורה של 

ראו , חיזקוני ובעלי התוספות, י"בהם רש, באשכנז מרבית הפרשנים 341.דינה בת יעקב

דינה דומה לאמה לאה שהייתה . בהתנהגותה של דינה את הסיבה לכך שנאנסה

מספר רב של . אותה תפיסה קיימת גם בפרשנות הנוצרית לסיפורה של דינה 342".יצאנית"

ת דינה האשימו א, רד מסנט ויקטור וניקולס מלירה'ריצ, בהם ברנרד מקלירוו, מלומדים

  343.האירוע התרחש משום שהתירה לגברים להביט בה. באחריות לאונס

 

בדבריו של , גם בפסיקה אמיתית, אם כי בבוטות גדולה יותר, הגישה הזו באה לידי ביטוי

דוגמא נוספת לאופן בו ניתן היה  344" .וכל מעשה העלובה הזו מוכיחים שאנוסה": ה"ראבי

שאסר על , ן"נמצא בדברי ראב, יל עליה את האחריותלקבוע כי האישה קורבן אונס אך להט

במקרה הזה הבעל לא חייב   345 ."נמצא בה זימה"נישואים בין האנס לנאנסת במקרה ש

 .לשאתה

                                            
338

 . כו' עמ, הלכות תשובה, "בעל הרוקח"  
339

 ב "ע, עג, סנהדרין, י בבלי"רש 
340

 . 23' עמ, מרב שניצר מימון, כד, דברים כב, חיזקוני 
341

 עורך אברהם ברלינר , בראשית, י על התורה"רש: ראו. דינה נקראה יצאנית משום שהתנהגה כמו אמה 
 . 36 -30' עמ, מרב שניצר מימון: ראו עוד. 70' עמ, (1970, יורקניו , ירושלים)

342
 . 33 – 32' עמ, מרב שניצר מימון: וראו. שם,י על התורה"רש 
343

  Robin Parry, Old Testament Story and Christian Ethics, The Rape of Dinah as a Case      
Study (Bletchley, 2004), pp.100 – 102, Wolfthal, p.178                                                   

344
: ל החדשות סימן קפג"ת מהרי"שו :"עלובה"ל במילה "שימוש נוסף שעשה מהרי ורא. תתקכ, ה"ת ראבי"שו 

צעקה זה ימים רבים זימנין טובא , ם"הנטבע בגירילשהיי, מאיר' א אשת ר"הנה זאת העלובה מרת ורייד"
ולא שמעתי אליה אך דחיתי אותה לקמייהו רבנן דקשישו , פ עדיות אשר בידה"נשא עלמצוא לה היתר לי

ואטרחה עלי ונתנה עלי בקולה , וכן עשתה הייתה אצל מקצת רבותינו צעקה ואין מושיע לה.   ועדיפי מנאי
       ".ואפתח מן הצד לדון בקרקע לפני רבותינו.   ברוב הפצרות עד לא יכולתי להישמט

345
 . ל' א עמ"ס' סי, מסכת כתובות, ן"ראב 
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ישנה התייחסות לפגיעה באישה , במקרים שבהם מכיר בית הדין בטענת האונס, אף על פי כן

שלאונס יש כאב הייחודי ועליו בתלמוד מתקבלת העמדה . ולכאב הנגרם לה כתוצאה מהאונס

אותה עמדה  346.הכאב הזה הוא כאב שונה מכאב הסרת הבתולים. צריך לשלם את הפיצוי

זהו כאב שאין בצידו  347,"צער של פיסוק רגליים: " הכאב הזה מכונה, התקבלה גם באשכנז

סופה נמי להצטער ולא : "רווח כמו הכאב שסובלת אישה מהסרת הבתולים על ידי בעלה

כך גם מתוארת , כך גם אסתר מתוארת כמי שהבעילה מסיבה לה כאב 348".יח כלוםתרו

 349".מצטערת על הדבר הייתהכי : "החוויה של אסתר

 

 גזר הדין . 4

 

ההשקפה הזו באה לידי . גם אם לא ראו בה קורבן, התלמוד מעניש על אונס של כל אישה

. מאורסות הוכרו כמי שנאנסואו לא  350לא רק בתולות מאורסות. ביטוי גם בהלכה של אשכנז

לפחות , הוכרו 352"מי שיצא עליה שם רע בילדותה"גרושות ואפילו  351,גם נשים נשואות

לא היה בר , שהיה מקובל בתלמוד, יחד עם זאת נראה שתשלום הפיצויים.  כאנוסות, להלכה

בצרפת במאה , מחבר ספר מצוות קטן טוען שבתקופתו, רבי יצחק מקורביל. תוקף באשכנז

ויחד עם זאת  353".שדיני קנסות אין נוהגים עתה בינינו: "אין תוקף לדיני הקנסות, 13 –ה

ויש  אישהואם יש לו ... גם עתה מכריחין את האונס לקחת לאישה אם היא ואביה רוצים"

נשים מנדין אותו עד שיתן לה נדוניא להשיאה להגון ' חרם באיי הים עתה שלא ליקח ב

, בסוף דיני האונס והפיצויים, ק"המובאת בסמ, צחק מקורבילההערה הזו של רבי י 354."לה

לתת לה  –אם היה נשוי  –בתקופתו היה על האנס לשאת את הנאנסת או יכולה להעיד ש

מן הדברים עולה כי בית הדין יכול היה לכפות את החלטתו . נדוניה שתאפשר לה להנשא

 . ו בפני בתי דין בצרפתייתכן שהם מעידים גם שתביעות אונס אכן הובא. באיום חרם

 

                                            
346

 . א"כתובות לט ע, בבלי 
347

 . ל' עמ, א"ס' סי, מסכת כתובות, ן"ראב 
348

ש גם מקבל את עמדת הכלה שהתקבלה בתלמוד "הרא. ה אי הכי מפותה נמי"ד, ב"ע, כתובות לט, תוספות 
. נס משלם את הצערה דאו"ד, מסכת בבא קמא פרק ו, ש"ראו רא. שיש לשלם פיתוי על כאב הייחודי לאונס

 . דף קלז, הלכות אונס ומפתה ומוציא שם רע, ספר מצוות גדול, ראה גם רבי משה מקוצי
349

 . סימן תשמז, ת אור זרוע"שו 
350

שלא לבוא על : " בספר מצוות גדול משווה משה מקוצי את מעמדה של בתולה מאורשת לאישה נשואה 
ראו ." ואמרו רבותינו בכלל אשת עמיתך היא. ..נערה מאורשה שנאמר ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך

 .לה' עמ, הלכות איסורי ביאה, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי
351

 .ה תתקכ"ת ראבי"שו 
352

 . אם כי  לא נמצא מידע באשר לאונס זונה. מצוה קפב, ק"סמ 
353

 .אלו המצוות התלויות בנשואין, מצוה קפב, ק"סמ 
354

 .מצוה קפב, ק"סמ 
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אך גם הפיצוי הכלכלי , הוא משמעותי, תשלום הנדוניא, הפיצוי הכלכלי של האנס לנאנסת

כך מציג זאת רבי פרץ . נישואי האנס לנאנסת הוגדרו באשכנז כמצווה. הזה הוא תלוי נישואים

ייה י בתוספות דיבמות כי מאונס וממפתה למדנו שהנטען מן הפנו"אומר ר": בן אליהו

אמנם   356,נמצא עדות גם במרדכי העל תפיסת הנישואים לאנס כמצוו 355"מצוה לכונסה

מן האופן שבו מנוסחים .  אך לאנס היתה מחוייבות, הייתה אפשרות לאב ולבת להתנגד

כך בספר הישר של , הדברים נראה שנישואים לאנס היו יותר ברירת מחדל מאשר בחירה

   357."אין בו עיכוביןזוהי חומרא של אונס ש: " רבנו תם

 

גם מבין , חובת האנס לשאת את אנוסתו רלוונטית לכל אישה פנויהמן התלמוד עולה כי 

מדוע הנישואים  359.הבוגרת והממאנת, כמו הגרושה 358.הנשים שלא משלמים עליהן קנס

? וייקשה עלייה למצוא שידוך, בנאנסת שהאונס מטיל רבבהאם משום ? לאנס כל כך חשובים

מסכימים שאישה אשר אבדה את , רא באשכנז המתייחסים לסיפור תמר בת דודפרשני המק

בפרשנות המקרא של אשכנז מתארים את גורלה  360.מאבדת את סיכוייה להנשא, בתוליה

כי , ותשב תמר ושומימה פירושו כמו שבי אלמנה בית אביך: "של תמר ששולחה כך

  361" .ותשב בדודה ושוממההישיבה הוא כפל לשון של שוממה והרי הוא כאילו כתוב 

כשהרגו את שכם לא היתה דינה רוצה "י מייחס את אותה ההבנה גם לדינה בת יעקב "רש

כך גם במדרש התקופה יחסו לדינה בת יעקב  362."לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה

עד , ואני אנא אוליך את חרפתי"את ההבנה שתשאר בודדה לעד מאחר ונותרה ללא בעל 

 . הפתרון של נישואים מסתמן כטובתה של האישה 363."ן שהוא נושאהשנשבע לה שמעו

 

רבי ישנם בידינו תיאורי ענישה כפי שנמסרו על ידי ? ומה היה עונשו של מי שאנס אשת איש

יום רצופין ' ילקה ויתענה מ"אשת איש  אנסשגבר על פיהם . בעל הרוקח, עזר מוורמייזאאל

                                            
355

 .הגהה א. מצוה קפב, נו פרץהגהות רבי, ק"סמ 
356

נראה לומר יותר דמצוה לכנוס דהא במאנס ובמפתה כתיב ולו תהיה : "... כיצד סימן יד, יבמות, מרדכי 
 ."לאישה

357
תאמר באונס שלא ריבה בהן הכתוב עיכובין : " עז –ת סימן עו "תשובות ר, ספר הישר, רבי יעקב תם 

כ וזו היא קולא של מפתה שריבה "א של אונס שאין בו עיכובין כודילמא זו היא חומר. שהוא אינו יכול לעכב
 " כ"בו בעיכובין כ

358
, הממאנת, האילונית, הבוגרת, הקטנה, מוכת עץ, הבעולה: א"כתובות לח ע, רשימת האנוסות שאין להן קנס 

א "לח ע, בכתובות.  השפחה המשוחררת השבויה והיוצא עליה שם רע, הגיורת, החרשת, השוטה, המגורשת
, "אונס"מתוך הערך , "אשר לא אורשה"למרות שכתוב . ישנה הכרעה שלבתולה מאורשה כן צריך לשלם קנס

ש קבע שלקטנה "הרא. עורך הרב שלמה יוסף זיו, אנציקלופדיה תלמודית לענייני הלכה, ערכי מסכת כתובות
 .  להן טענת בתולים שאין –המשותף לכולם ( שם. )יש לשלם קנס משום שהיא נכללת בקטגוריה של נערה

359
 .א"ע, י, קדושין, י"ר, תוספות 
360

 . 42 – 40' עמ, מרב שניצר מימון 
361

ותאמר לו על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית : "ראה במקור. ם בראשית פרק לו"רשב 
, ב שמואל". ותשב תמר ושממה בית אבשלום אחיה".  יג טז, שמואל ב, ."חני ולא אבה לשמוע להלעמי לש

 .  'יג כ
362

 .י, י בראשית פרק מו"רש 
363

 . רמז קלה, פרשת וישלח, תורה ,ילקוט שמעוני 
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הענישה על אינוס  364".ובטיולים' ילך בשחקו וישכב על הארץ ולא ירחץ ולא יתענג ולא

חמורה פחות מענישה על ניאוף משום שאין בה פגיעה בלתי הפיכה , כאמור, אישה נשואה

וגם אז העינוי הוא בלבד יום  40ולכן האנס צריך להתענות  365"אם אנסה שלא אסרה"בגבר 

הענישה על . יוליםלא עסוק בעיסוק מהנה או בט, לא להתרחץ, לישון על הריצפה –מינורי 

הבא על אשת איש שהוא במיתה יסבול צער קשה כמיתה ישב : "ניאוף חמורה הרבה יותר

בקרח או בשלג בכל יום שעה אחת בכל יום פעם אחת או פעמיים ובימות החמה יושב 

סורין הקשים לו כמוה ואין לו להשתמש יילפני זבובים או נמלים או לפני דבורים או יסבול 

באשתו הטהורה ויש לו להתוודות בכל יום וים בבכי ואנחה ובכל מיני  באישה כי אם

  366."סיגוף וצער מאחר שאסרה על בעלה

רבי יצחק מקורביל מזכיר פיצוי ?, האם ניתן פיצוי כלשהו לאישה שבחרה לא להינשא לאנס

 .הוא מחוייב לתת לנאנסת נדוניהבמקרה כזה —רק כאשר האנס כבר נשוי

 

. בסמכותם של בתי הדין היהודיים, כאמור, לא היה זה, פציה באשכנזעונש מוות אינו או

בספר דברים עונשו של האנס בשדה הוא מוות זה גם עונשם של האנסים בסיפורן של 

גבר , ואילו בתמונה המצטיירת מהכתובים באשכנז 369.ופילגש בגבעה 368תמר 367,דינה

אישה פנויה הוא מחוייב  אם אנס. שאנס אשת איש צריך להתענות מעט במשך ארבעים יום

מהלשון התקיפה של רבי . הוא צפוי לנידוי, אם סירב. לשאתה או לממן את נישואיה לאחר

ק נראה שאת נושא הנישואים כן אכפו אבל עדיין אין אפשרות לברר עד "יצחק מקורביל בסמ

 ,אולי זה יכול להסביר את הפנטזיה העולה מהסיפורת העממית והמדרשים. כמה ואם בכלל

מהי התמונה המתקבלת בעולם הנוצרי באותו  370.עד עונש מוות, פנטזיה של נקמה באנס

 ?האם הרשיעו והענישו אנסים בבתי הדין הנוצריים, מה היה עונשם של אנסים, נושא

                                            
364

רבי אלעזר מוורמייזא מציג את העבירות ותיקונן כחלק מתפיסה . כו' עמ, הלכות תשובה, בעל הרוקח 
  .מוסרית כוללת

365
 .כו' עמ, הלכות תשובה, בעל הרוקח 

  
366

 .שם 
367

 . י האחים הנוקמיםשמעון ולו. לא, לד, בראשית 
368

 .אבשלום האח הנוקם . כט –כח , יג, שמואל ב 
369

 מלחמת אחים –נקמת השבטים . יא –ה , כא, שופטים 
370

, מדרשים שנאספו על ידי ילינקאבל ביעקב שמעון ולוי הנוקמים את הפגיעה באחותם גונו על ידי אביהם  
בשני סיפורים באשכנז חוזר שמם של . הנשיםנמצא שהפכו לגיבורי  ,וייתכן שמקורם באשכנז, ואייזנשטיין

המילים מושמות בגרונן של הנשים אך חשוב לזכור שהגברים הם אלו ששמו אותו )שמעון ולוי ונישא בפי הנשים 
זמן קצר לפני שהיא הולכת להאנס על , עומדת בסעודת החתונה שלה, מרים בת מתתיהו החשמונאי(. בפיהן

אחיה עומדים להתנפל עליה ואז היא , מרגע זה כל תשומת הלב אליה. דיהידי ההגמון וקורעת מעליה את בג
הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי דינה שלא היו אלא שנים וקנאו לאחותם והרגו כרך כשכם ": אומרת

ופרחי כהונה יותר ממאתים ... ואת חמשה אחים, ולא הכלימם' ומסרו נפשם על יחוד של מקום ועזרם ה
 .2-3' עמ, (1938, ירושלים)בית המדרש , אהרון יליניק  ."טחונכם על המקום והוא יעזור אתכםבחורף שימו ב

 
אלוהי שמעון ולוי ' ה": יהודית נושאת תפילה בטרם תצא אל מחנהו של סלווקוס וכך היא פותחת את תפילתה

תת את נשיהם ונ. אבינו אשר שמת בידם חרב להתנקם מהנכרים אשר טמאו וגילו את ערוות דינה אחותם
אוצר , יהודה דוד אייזענשטיין ..."בשבי ואת בנותיהם וכל שללם לבוז ביד עבדיך אשר קנאו את קנאתך

לא ברור אם היא מבכה את אשר היא עומדת לעבור או שהיא משווה את . 206' עמ, (1915, ניו יורק)המדרשים 
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את שתי מערכות החוקים המרכזיות בתקופה  על מנת להשיב על השאלה יש להקדים ולהכיר

כמו כן חשוב להדגיש כי (. כנסייתית)והקאנונית "( לוניתחי)"הסקולארית , בגרמניה ובצרפת

אציג את הנעשה בחברה הנוצרית דרך סיכום המחקרים המשניים הרבים שנכתבו עליה ולא 

 . מתוך השוואה פרטנית במקורות ראשוניים במקורות הנוצריים בגרמניה וצרפת

 

מערכות . מורשת שונה נשענות על, והקאנונית  הסקולרית, המרכזיותהחוקים שתי מערכות 

למשל החוק בגרמניה נשען על קבצי , החוקים הסקולריות נשענו על המורשת המקומית

 371.בהם החוק הסאלי ואילו החוק הקאנוני על מורשת החוק הרומי, החוקים הגרמאנים

המלוכה ופשוטי , מורכבת ממערכות החוקים של האציליםההמערכת הסקולרית היא מערכת 

הייתה גם מערכת חוקים נפרדת לערים ולמרות זאת , אחת את השנייה העם אשר לא חפפו

  372.ישנו נסיון של המלוכה להשליט חוק אחיד

 

 קובץ החוקים המשפיע והחשוב ביותר באזור גרמניה היה באזור גרמניה 

הוא מגדיר יחסי מין כעבירה כאשר מעורבת (. 13 –נערך במאה ה ) Sachsenspiegelה 

העבירה יכולה , אם במאבק ואם בצעקה, ישה להביע התנגדות לאלימותעל הא. בהם אלימות

נשים בכל , החוק מתייחס לנשים נשואות ובתולות. גם בתוך הבית, להתקיים בכל מקום

ככלל . גם כפיית יחסי מין על זונה נתפסה כעבירה, לא רק נשים מהוגנות, מעמד חברתי

לא ברור אם העונש על . יתה קשורהנתפסה האישה כקורבן ולאו דווקא הגברים אליהם ה

החוק הזה עמד מול . ויחד עם זאת הותרו נישואים של הקורבן לאנס 373העבירה היה מוות

באזור גרמניה  13 –ל  12 –החוק הקאנוני ונראה כי היה דומיננטי יותר ממנו בין המאות ה 

    374.(משתלט סופית החוק הקאנוני 16 -במאה ה)

   

                                                                                                                             
ם היא הנאנסת ופעם היא מבקשת מאלוהים נראה שיש כאן היפוך תפקידים פע. גורלה של ירושלים לגורל דינה

האלטרנטיבה , אולי היא מבטאת שאיפת לב של קורבנות אונס. לנקום, שיתן לה את כוחם של שמעון ולוי
 .  בושה ובדידות, למציאות של צער

 
  

371
 Kathryn Gravdal, Ravishing Maidens: Writing Rape in Medieval French Literature and Law, 

,p.122. 
Suzanne F. Wemple, "Consent and Dissent to Sexual Intercourse in Germanic Societies from 
the Fifth to Tenth Century", in Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and 
Medieval Societies, ed. Angeliki E. Laiou (Washington D.C., 1993), p. 228 - 229 

372
 Prevenier, p. 190                                                                                          וגםWolfthal, p.44 
373

שולמית שחר וקתרין גרוודל טוענות שלא היה , דיאנה וולפטל טוענת שהיה עונש מוות בקובץ החוקים הזה 
  Wolfthal, p.110, 23' עמ, המעמד הרביעי, חרראו שולמית ש. עונש מוות בגרמניה

 Gravdal, "Chreteien de Troyes, Gratian, and the Medieval Romance of Sexual Violence", 
p.565. 

374
                                                                                                                Wolfthal, pp.100-107     

 Kathryn Gravdal, Ibid , p.568.  
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והוא מתחיל להשפיע גם על  12 –כה החוקית של המאה ה החוק הקאנוני הוא המהפ

. 13 –החל מהמאה ה  ,Sachsenspiegelבתוכם ה , החוקים הסקולריים באירופה

פונה לכל חצרות המלכות על מנת שיחמירו בענישה על עבירת  , העומד מאחוריו, גראטיאנוס

קאנוני שנוסח על ידי בבסיס הגדרת החוק ה. אך הוא פוסל את השימוש בעונש מוות, האונס

ההגדרה בחוק הרומי מדגישה את   raptusעומד המושג הרומי , 12 –גראטיאנוס במאה ה 

כך גם את הנזק למשפחתה או לגבר , החטיפה של הנאנסת כמו גם את יחסי המין האלימים

יחסי מין מלאים בהם חודר )מדובר ביחסי מין מלאים לא חוקיים  375.אליו שייכת הנאנסת

  376(ין הגברי לאיבר מינה של האישהאיבר המ

 

גם אם היא ) בלי הסכמת הוריה , אצל גראטיאנוס מתייחס הן לחטיפת הבת  raptusהמושג 

גראטיאנוס מדגיש שהחטיפה ויחסי . והן לקיום יחסי מין ללא הסכמתה( עצמה הסכימה לכך

, התוצאה 377.חוטףהמין חייבים להיות מלווים באלימות וחל איסור על נישואים בין הקורבן וה

יחסי מין לא . יחסי מין שלא עמדו בקריטריונים הללו לא נחשבו כעבירה אלא רק כחטא מוסרי

  378.כולם הוגדרו כסוג של חטא, יחסי מין עם נשים נשואות, יחסי מין לא אלימים, מלאים

 

מתייחסים גם  14 –ועד המאה ה ( 12 –המאה )הקאנוניסטים מתקופתו של גראטיאנוס 

הם מכירים באפשרות שתתכן . מכפייה אלימה לכפייה לא אלימה, שונות של כפייה לדרגות

בין אם מדובר בכפייה , יחד עם זאת, כפייה לא אלימה על אישה ועדיין האקט יוגדר כאונס

. שתיקה פרושה הסכמה, הנאנסת חייבת להביע התנגדות ברורה ונראית לעין, אלימה או לא

 379 .אפשרות שאישה נשואה תאנס על ידי גבר זר שאינו בעלהכמו כן מכירים הקאנוניסטים ב

יחסי מין . תוספת חשובה שהוסיפו הקאנוניסטים להגדרתו של גראטיאנוס הייתה ההסכמה

                                            
שימש בחוק הרומי כדי להגדיר לקיחה של רכוש   raptusהמונח .  החוק הקאנוני נשען על החוק הרומי 375

אב , בעל)מאדם שתחת סמכותו חיה , כנגד רצונה, בתוך כך נכללה חטיפה והחרמה של אישה. בצורה אלימה
על פי החוק הרומי המוקדם לא היה ה . לא כללה בהכרח קיום יחסי מין עם הנחטפתהעבירה (. או אפוטרופוס

sutpar אלא עוול לאדם פרטי שהיתה לו זכות חוקית על האישה או על הרכוש שנלקחו , פגיעה בשלום הציבור
ז הפך א  raptus –ה , (311-337)שינוי במעמדו של הפשע  חל בתקופתו של קונסטנטינוס . ממנו באלימות

רשימת הנשים ( 527-565)בספר החוקים שלו מרחיב הקיסר יוסטיניאנוס . לפשע כנגד המדינה שעונשו מוות
את . עונש המוות כולל את כל השותפים למעשה. אלמנות ונזירות, הכלולות בחוק וכולל בתוכה נשים לא נשואות

, לל מערכת משפט אוטונומיתהחוק הקאנוני התגבש בהדרגה לכ .נכסיהם מורה הקיסר להחרים לטובת מנזר
נקודת מפנה חשובה בהתפתחות זאת הייתה פירסומו . משפטנים ופילוסופיה שיפוטית משלה, בעלת בתי דין

, "(יישוב החוקים הסותרים"או בשמו המקורי על )הדקרטום . של קובץ החוקים של גראטיאנוס, 1140בשנת 
וק וקומנטר של המאסף על החוקים השונים והבעיות אלא גם מבוא תיאורטי על מהות הח, שכלל לא רק חוקים

כל תלמידי החוק הקאנוני באוניברסיטאות . היה לטקסטבוק המשפטי הראשון של החוק הקאנוני, שהם מעוררים
. למדו אותו כחלק מתכנית הלימוד והשפעתו על השיבה המשפטית של הקאנוניסטים הייתה עצומה

Brundage, Law, Sex and Christian Society, pp.63-67.                                                                 
376

                                                                                                                Brundage, pp.47-48. 
377

                                                                                                              249-250 Brundage, p. 
378

       Kathryn Gravdal, "Chreteien de Troyes, Gratian, and the Medieval Romance of Sexual 
Violence", p.567 – 568.                                                                                                              

379
, פרשני הדקרטום של גראטיאנוס  Decretistsאת התוספת הזו להגדרת האונס בחוק בקאנוני הוסיפו ה  

עוד חשוב להוסיף שהם הראשונים שהגדירו בחוק הקאנוני את גיל המינימום לקיום . 13 –וה  12 -במאות ה
כל יחסי מין מתחת לגיל  –נקבע כגיל ההסכמה לנישואים ולקיום יחסי מין  12גיל . 12גיל  – יחסי מין מרצון

 Brundage, p. 311, 396ראו                   . אונס סטאטוטורי –המושג היום . גם בהסכמה הוגדרו כאונס, הזה
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שאלת ההסכמה עלתה בהקשר של . מוגדרים כעבירה כאשר אין הסכמה של אחד מבני הזוג

הוגדרו , ין אם באיוםבין אם פיזית וב, יחסי מין בהם הופעלה כפייה. הפעלת הכוח

  380.כעבירה

 

הם מהפרמטרים הבודדים המשותפים לכל מערכות , בעיקר הפיזית וההתנגדות, האלימות

מהקאנונית ועד , בכל האזורים ובכל התקופות, החוקים בחברה הנוצרית של ימי הביניים

גישים כולם מד. נראית לעין ובעיקר נשמעת לאוזן, כולן דרשו הוכחה חיצונית. הסקולארית

קרועת : את החשיבות של צעקת הנאנסת ואת הופעתה כביטוי למי שנעשה בו מעשה אלים

אישה שנפצעה  381.הדימוי של קורבן אונס ברחבי אירופה היה זהה. בגדים וסתורת שיער

  382.יכולה הייתה להוכיח בקלות רבה יותר טענת אונס בבית משפט

 

המשפט הסקולריים היה נישואים בין  העונש המקובל בבתי, כאשר גבר אנס בתולה פנויה

במקרים רבים לקחו לעצמן המשפחות של הנאנסות את הסמכות להשיא את  383.השניים

המחקר העוסק . מבלי שהדבר יגיע לדיונו של בית המשפט, בנותיהן או לנקום את נקמתן

בדיני אונס והרצון  תבחברה הנוצרית באותה תקופה מדגיש כי תהליך החקיקה הסקולארי

אכוף את החוק היו חלק מהאינטרס של המלך שראה בהתחזקות ובהשתתת מערכת ל

העברת הדיון באונס בתולה פנויה והפתרון של . החוקים שלו חלק אמצעי לחיזוק שלטונו 

העלה את המעורבות והמחויבות של שלטון החוק בתוך , נישואיה לתוך מערכת המשפט

לאכוף את שלטונו דרך , בראשות המלך ,היה זה אינטרס של השלטון הסקולארי. החברה

. בין המשפחות, עד אז, אלו היו עניינים שנדונו ונפתרו 384.מערכת המשפט ודרך חוקי האונס

היה קושי להחיל את המשפט בנושא אונס בשל המעורבות של הכבוד והצורך של המשפחות 

   385.אם בנקמה באנס, אם בנישואים, מ"במו

                                            
380

                                      , p.67 . "Brundage, "Rape and Marriage in the Medieval Canon Law 
, הדקרטום של גראטיאנוס, כאמור, הואהראשון הקובץ המרכזי  .כל מי שעסקו בחוק הקאנוניהקאנוניסטים הם 

 1298 –ב , 1234  -ב , 9 –פיור גרגוריוס ה יהאפ(:  הדקרטלים)אפפריורים שבאו אחריו הוציאו קבצים נוספים 
 הם אוחדו לכדי קובץ שנקרא. שישי –קלמנט ה  – 1317 –ב , בוניפציוס השמיני

The body of the canon law - Corpus iuris canonici. 
, נקראו ותלמידים שעסקו בקובץ השני decretists בדקרטום של גראטיאנוסבאוניברסיטאות נקראו מי שעסקו 

decretalists .ראו: 
Joseph H. Lynch, The Medieval Church, a brief history ( London and New York, 1994) .p.170 

  
 
381

                                                                                                                   44- Wolfthal, pp.42  
382

                            Brundage, "Rape and Marriage in the Medieval Canon Law", pp. 67 – 71. 
383

       Kathryn Gravdal, "Chreteien de Troyes, Gratian, and the Medieval Romance of Sexual 
Violence", p.565,  Walter Preveneier, "Violance against women in Fifteenth – Century France 
and the Burgundain State", in Medieval Crime and and Social Control, eds. Barbara  A. 
Hanawalt and David Wallace, pp. 190 – 191. 

384
                                   Brundage, Law Sex and Christian Society on Medieval Europe, p.312 

385
 Gravdal K, Ibid, p. 565   שהגיעו לבית המחקרים מראים שבמקרים רבים נפתרו תלונות על אונס

 . מחוץ לכתלי בית המשפט, המשפט בפרטיות
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אחד מהביטויים של ההתבססות החוק , ט הכנסייתיתתהליך דומה נראה במערכת המשפ

. הכנסייתי הוא בניסיון לאכוף את מערכת החוקים הכנסייתית על מסורות חברתיות מקובלות

שהיו מקובלים בחברה של התקופה עמדו בניגוד לעקרון שהלך ותפס , נישואי האנס לנאנסת

רמנט המבוסס על הסכמה עם הפיכתם של הנישואים לסק. ההסכמה, מקום מרכזי בנישואים

של נישואים על , לפחות למראית העין, נאבקה הכנסייה על השתתתם, הדדית של בני הזוג

המאבק של הכנסייה בנישואי אנס . נישואים לאנס לא עמדו בקריטריון הזה, הסכמה הדדית

כאשר גראטיאנוס אסר , 12 -אמצע המאה ה, לנאנסת הגיע לשיאו בתקופתו של גראטיאנוס

בשנת . אך הניסיון לא צלח והכנסייה הייתה צריכה לסגת מהאיסור. ישואי אנס לנאנסתעל נ

  386.הייתה זו כניעה למציאות, את האיסור III –ביטל אינוצנטיוס ה  1200

 

בנישואים של נאנסת לאנס  13 –וה  12 –סיבה נוספת לכך שהכנסייה נלחמת במאות ה 

היו גם . כפות נישואים על נערה ומשפחתההייתה הידיעה שהיה זה אמצעי בידי גברים ל

. מקרים של גבר שהיה מעוניין בנערה וכפה עליה ועל הוריה נישואים באמצעות אונס

דרש החוק הקאנוני שהבת תחזור למשפחתה ושהאנס יפצה את משפחתה של , בתגובה

   387 .במידה ולא עשה זאת הייתה להם הרשות להשתלט על נכסיו, הנאנסת

 

ייתה רלוונטית כאשר האנס והנאנסת השתייכו למעמד חברתי דומה אבל התמונה הזו ה

במקרים שבהם אנס אדם פשוט אצילה העונש היה כבד יותר והוא הועבר לבית המשפט 

בית משפט סקולרי יכול היה להטיל עונש )הסקולארי שאף יכול היה לגזור עליו גזר דין מוות 

שר האנס היה ממעמד גבוה והנאנסת ממעמד לעומת זאת כא(. בית משפט כנסייתי לא, מוות

 388.העונש במקרה הטוב היה מספר מטבעות לפיצוי, נמוך

 

בצרפת וגרמניה היה )העונש על אונס בחוק הסקולארי התחיל בקנסות והגיע עד עונש מוות 

 389.היו גם עונשים פיזיים כמו הלקאה וסירוס( 13 –וה  12 –עונש מוות לאורך כל המאות ה 

ואובדן של עד , בכליאה, הוא החוק הקאנוני הענישו את האנס בנידוי וחרם, יתיבחוק הכנסי

העונשים ניתנו . אם האנס היה איש כמורה הוא איבד את משרתו ונשלח למנזר. חצי מרכושו

משום , אם כי מדובר יותר בתיאוריה 390,ביחס לאלימות שהופעלה, בהתאם לנסיבות

                                                                                                                             
Hanawalt, "Introduction",  in Medieval Crime and Social Control, eds. Barbara  A. Hanawalt 
and David Wallace, pp. ix – x    

 Claude Gauvard, "Fear and Crime in Late Medieval France" in Medieval Crime and Social 
Control,pp. 1-2  

                                                                                                               
386

 Gravdal. Ibid, p.568 
                                                                                                           

387
 Brundage, Ibid, p.313. 

                                                                                                                             
388

 Ibid, p.313. 
                                                                                                                              

389
 Ibid, p.471 

390
                                                                                                                              Ibid, p.398. 
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לא בבית הדין הסקולארי ולא בבית הדין בפועל כמעט ולא הורשעו אנסים , שכאמור

בשלב זה אין בידנו מידע על פסקי דין של בתי הדין ואין , בחברה היהודית 391.הכנסייתי

 . באפשרותנו לברר את הפער בין ההלכה למציאות

 

את , ממקורות המחקר השונים הולכת ומתגבשת תמונה המציגה את הגדרת המושג אונס

התמונה הזו ניתן להכיר גם את פרופיל הנפגעים הנאנסת  מתוך, תהליך השיפוט והענישה

אחת האפשרויות היא ללמוד על . כמו גם את פרופיל האנס, והגבר אליו שייכת האישה

כפי שזו עולה , "האנס הנוצרי", מתוך ההשוואה לדמותו של" האנס היהודי"של " פרופיל"ה

 . מהמקורות היהודיים

 

הראשונה : ת שתי טענות באשר למיניותם של הגוייםבמקורות ההלכתיים של אשכנז מוצגו

והשנייה אנס . רק לגברים הנוצריים יש תאווה מינית ויצר המהווים את הדחף המיני לאנוס

: הטענה הראשונה מעלה מספר שאלות. יהודי ואנס נוצרי הם שווי ערך מבחינה משפטית

די אין את אותו דחף מיני האם  לגבר יהו? האם קיימים סוגים שונים של דחף מיני בגברים

מאה )ה "את הטענה הזו מעלה ראבי? אותו דחף מיני הגורם לאנוס, המהווה איום על האישה

כאשר הוא יוצא להגנתה של האישה שהלכה , כפי שכבר הובא לעיל, (גרמניה 13 – 12

מטרתו להוכיח שבחירתה ללכת עם שני גברים יהודים הייתה אמורה . בדרך עם שני היהודים

, עמדתו 392."דרוב גויים פרוצים בעריות ולא רוב ישראל. "הבטיח שתהיה מוגנת מאונסל

: טענה דומה מעלה רבי חיים אור זרוע. התקבלה על דעתם של בני תקופתו בגרמניה, כאמור

לגויים מיוחסת  393."על ייחוד דישראל אין אוסרין אבל בייחוד דגוי אוסרין דגוי וודאי בעל"

, את הטענה השנייה.  מינית וגם לאלימות מינית יותר מאשר ליהודיםאפוא נטייה לפריצות 

על פיה אין הבדל בין אונס , בצרפת, בן תקופתו של אור זרוע, מעלה רבי יצחק מקורביל

והיא לא נתפסה הא נתפסה מותרת בין : "אישה על ידי יהודי לאונס אישה על ידי גוי

 394." שנאנסה מן הגוי בין שנאנסה מישראל

  

 

                                            
391

                                                                                                                               Ibid, p.471 
392

דיצרה דעבירה : "ב"סט ע, עבודה זרה, ההפניה כאן היא לסוגיה המופיעה בבבלי. ה תתקכ"ת ראבי"שו 
 ." תקיף

393
 .קג, ח אור זרוע"מהר 
394

ת על פיה בעילתם אינה מוגדרת "טענתו של רדבריו נאמור בתגובה ל.  ו"מצוה קפ, קסה' עמ, ק מצוריך"סמ 
ת טוען שיש להתיר אשת איש "ר. ת והיא נדחית מכל וכל על ידי בעלי התוספות האחרים"מעלה ר, בעילה

את האישה , הלכתית, משום שבעילת גויים כמוה כבעילת בהמה שאינה אוסרת, שנבעלה לגוי( אשת ישראל)
" בא עליה עובד כוכבים לקיימה לאותו עובד כוכבים כשנתגיירת לבת ישראל שהמירה ו"התיר ר. "על בעלה

 (אחיו של רבנו תם, רבי יצחק בן מאיר" )ם"ואין נראה לריב"... אבל דבריו לא התקבלו 
ייתכן כי הכוונה גם לתלמידו רבי יצחק בן מרדכי . ה ולדרוש להו דאונס שרי"ד, ב"ג ע, כתובות, תוספות

 .לא ברור למי מהם, מרגנשבורג
  



 
 

97 

ברית המילה ) היו שראו את הדחף המיני של הגוי כגדול משל היהודי  ?ם המניעים לאונסמה

המקרא והסיפורת . אבל גם יהודים אינם פטורים מן התאווה, (נחשבה לאמצעי לריסון היצר

עם זאת לא פעם האונס הוא . העממית מתארים את הדחף המיני של הגבר כמניע לאונס

, בכל הסיפורים מתואר דחף מיני נשלט. ונטנית של אלימותמעשה מתוכנן ולא התפרצות ספ

האישה היא , גם אם בהכרות שיטחית, הגברים מכירים את הנשים. לא דחף מיני אימפולסיבי

, הם יכולים לחכות, הם יכולים לבלום אותה, יש הדרגתיות בתשוקה שלהם. אוביקט מוכר

 . אונס: התרופה. ופך ממש לחולהגבר שלא בא על סיפוקו ה, אבל מנקודת המבט של המספר

 

שם אמנון הופך לחולה או . י של אמנון ותמר"התיאור הזה מופיע לראשונה בסיפור התנכ

ֵעיֵני ה ִהיא ַוִיָפֵלא בְ ַוֵיֶצר ְלַאְמנסֹן ְלִהְתַחלסֹת ַבֲעבור ָתָמר ֲאחֹתסֹ ִכי ְבתולָ ( ב: "מתחזה לחולה

ם יסָֹנָדב ִאיש ָחכָ וְלַאְמנסֹן ֵרַע וְשמסֹ יסָֹנָדב ֶבן ִשְמָעה ֲאִחי ָדִוד וְ ( ג: )הַאְמנסֹן ַלֲעשסֹת ָלה ְמאומָ 

 לסֹא ַתִגיד ִלי ַויֹאֶמר לסַֹויֹאֶמר לסֹ ַמדוַע ַאָתה ָכָכה ַדל ֶבן ַהֶםֶלְך ַבבֶֹקר ַבבֶֹקר הֲ ( ד:)ְמאֹד

  395 ":ֲאִני אֵֹהב ַאְמנסֹן ֶאת ָתָמר ֲאחסֹת ַאְבָשלֹם ָאִחי

 

כך בסיפורו של נתן דצוציתא כפי שסופר  396,באשכנז מופיע המוטיב הזה בסיפורת העממית

, ואשת איש היתה, שנתן עיניו באשה אחת והעלה ליבו טינא ונפל בחולי: "י"עלי ידי רש

." וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא, לימים נצרכה ללוות ממנו ומתוך דוחקה נתרצית לו

 . רה הזה דווקא כיבוש היצר ריפאבמק 397

 

ת של האישה שהלכה עם שני היהודים ונאנסה מתואר גבר הממתין לרגע המתאים "גם בשו

שעת , הרעיון הבשיל כאשר הצטרף גבר נוסף, על פי תיאור המקרה. כדי לממש את תשוקתו

יים הגבר שאנס את האישה היה הגבר עמו כבר הלכה יומ. הכושר היתה ברגע שהאישה נחה

. והלכה עם יהודי בדרך יחידה כי לא מצאה חבורה: "שלמים קודם למפגש עם הגבר השני

והלך עמהם וכשבאו ביער ישבו לנוח ' ויהי כאשר הלכה עמו יומים בא חבירו ביום הג

היכולת לכבוש את היצר ולבחור את הרגע  398" .והלך השני ותקפה והראשון טימא אותה

התיאור . על כך שאונס לא נתפס כאקט יצרי חסר שליטה שבו יתרחש האונס מצביעה יותר

 399.מציג מצב ובו גבר בוחר לאנוס אשה בזמן שנוח לו

 

                                            
395

 .   ד -פסוקים ב, יג, שמואל ב 
396

לא ." ותבער בו אש החשק והתאוה אליה ויחלה המלך מחולי החשק":  206' עמ, אוצר המדרשים, יהודית 
 .ברור אם המקור אשכנז

397
, האנציקלופדיה של הסיפור העברי, "אור זרוע לצדיק", ראה גם אבידב ליפסקר. ב"ע, סנהדרין לא , י"רש 
 . 131' עמ
398

 .ה תתקכ"ראבי ת"שו 
399

סוזן בראונמילר התייחסה לשאלה האם אונס הוא תוצר של יצר חייתי או תוצר של תפיסה חברתית  
פסיכולוגיית ההמון : מבוא, בניגוד לרצוננו, סוזן בראונמילר: ראו. ותרבותית המאפשרת לגבר לאנוס אותה

 .12 – 10' עמ, עירית נגבי,  365 -364' עמ, 15 – 13' עמ, ביחס לאונס
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 מקרה מבחן .ג

 

כמקרה , מפתיחת הפרק ושזור לאורכו מוצג מקרה האשה שהלכה עם שני יהודים ונאנסה

 חסשמיוכפי , הפרק נפתח בתיאור מקרה האונס של האישה על ידי שני היהודים. מבחן

 בדורות , מופיע במספר מקורותאותו סיפור . 13 -ם מרוטנברג בשלהי המאה ה"מהרל

   400 .שונים

 

שהיה החכם שאליו פנתה , תיאורו של רבי שמחה משפיירא, כאמור, התיאור הראשון הוא

הגרסה המתוארת על ידי . 16בפולין של המאה ה , א"התיאור האחרון הוא של הרמ, האישה

: היא הקרובה ביותר לזמן האירוע ממש וכאן אביא אותה במלואה רבי שמחה משפיירא

על המעשה הרע . בקצרה אדבר לפני רבותיי אני החתום למטה. שאלת רבינו שמחה"

מחזרת אחר מזונותיה והלכה עם יהודי  הייתהשאירע בימינו על אודות אשת איש ש

והלך ' בירו ביום הגויהי כאשר הלכה עמו יומים בא ח. בדרך יחידה כי לא מצאה חבורה

הולכת  הייתהו. עמהם וכשבאו ביער ישבו לנוח והלך השני ותקפה והראשון טימא אותה

, ולא נודע הדבר כי אם מפיה. כן היא מספרת. וצועקת ובוכה וקובלת לעוברים ולשבים

הולכת  הייתהוהיא , ונתפשו והיו אותם שנים במשמר, שקבלה בכפר לפני דייני סדום

עד ששלח השופט אחרי יהודי אחד והוציאם על ידי שוחד אותו יהודי והם , יחידה בכפר

ואותם יהודים שבאו . ל לפני את פי מה לעשותובאתה לשא אישהוזאת ה. הלכו למלכותם

 הייתהמאותו מקום שנעשה הדבר הרע הזה אמרו כי לא שמעו הדבר כי אם מפיה ש

  401.צועקת ובוכה

 

אלא כמי שנפלה קורבן לגברים שניצלו את . ורההאישה אינה מוצגת כמי שלא נהגה כש

היא ניסתה למצוא חבורה של . היא הלכה בדרך משום עסקה במסחר לגיטימי. חולשתה

היא התלוותה בסופו של דבר ליהודי שנראה . נשים ולא מצאה, כפי הנראה, אנשים שיש בה

, אר כחברורק ביום השלישי כשהצטרף הגבר הנוסף המתו. לה הגון והלכה עימו בבטחה

 . נוצרה דינמיקה שהובילה לאונס

 

מהאופן שבו מתאר רבי שמחה את המקרה נראה כי יש בפנינו עדות הקרובה לעדותה של 

מסקנותיו של רבי שמחה , האישה והוא אף מדגיש את העובדה שהדברים מצוטטים מפיה

 : אינן אוהדות לאישה

                                            
400

 .1ראו הערה    
 .ן תתקכסימ, ה"ת ראבי"שו 401



 
 

99 

שהלכה : "לבד בדרך האישה לא נהגה כראוי כשהלכה לבד עם שני גברים זרים .1

משם עם הפריצים להתייחד עמהם בדרך ועברה עברה ונתייחדה בדרך עם 

  402"שניים שאינם בדוקין לה

 ". איסור ייחוד"האישה עברה על  .2

מכיוון שעברה על איסור מוסרי והלכתי לא ניתן להאמין לה שנאנסה ולפסוק רק על  .3

   403." דנתייחדה מרצונה אין לה טענת אונס" פי עדותה 

יש להמתין לעדים גם אם הם רחוקים ויש לחכות , במקרה שעדות האישה לא אמינה .4

במקרה כזה די בעד אחד שיעיד בניגוד לעדות האישה כדי לאסור את . להם זמן רב

 . האישה על בעלה

ייתכן . עצם הטענה של אישה שנאנסה יש בה כדי להחשיד אותה במניע לא כשר .5

ף בטענת אונס על מנת שבעלה לא יוכל לגרש ונאפה והיא רוצה להסוות את הניאו

 . אותה ללא כתובתה

 

 : ה הפוכה"עמדתו של ראבי

יש לה טענת )יש להאמין לאישה ולו רק מטעם העובדה שבחרה לספר שנאנסה  .1

מאחר שהאירוע התרחש רחוק ולא היו לו , היא יכולה הייתה לבחור בשתיקה(. מיגו

היא ידעה שהיה צורך . ה מה להפסידמרגע שטענה שנאנסה היה לה הרב. כל עדים

ומכאן : להוכיח את טענתה וכי יכולים לערער על טענתה וכך לא תוכל לשוב לבעלה

 404"הפה שאסר הוא הפה שהתיר"

ראשית היא לא . האישה לא הפרה איסור ייחוד והיא נהגה כשורה מבחינה מוסרית .2

ה גברים ולא אמורה להיות בקיאה בהלכה שמתירה לאישה ללכת לבד רק עם שלוש

נשים נהגו להלך לבדן , שנית היא נהגה כפי שכל הנשים נוהגות באותו זמן, עם שניים

בכל יום ויום הולכות : "בדרכים לצרכי מסחר ואף אחד לא טען שחל על כך איסור

לא ידיעי , אנשים ורואות שבעלי תורה אין מוחים בידם' או ג' נשים עם ב

גברים איתם היא הולכת הם גברים הגונים האישה הניחה שה, שלישית 405."דאסור

דרוב גויים פרוצים " ועוד  406"שאין בידם להחזיק בני אדם כפריצים: "ובטחה בהם

 407". בעריות ולא רוב ישראל

                                            
402

 .שם 
403

 . שם 
404

  .שם 
405

 .שם 
406

  .שם 
407

  .שם 
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כל דבר , ה דוחה את האפשרות שדינה של האישה יוכרע רק על ידי עד אחד"ראבי .3

עצמו היה קשור בעצמו שמא העד , שקשור לענייני אישות צריכים שני עדים ולא אחד

  408"אין דבר שבערוה פחות משנים. "לאירוע

עליו לתת לה . בעל לא יכול לגרש את אשתו רק משום שהייתה בייחוד עם גבר אחר .4

התראה ולאסור עליה מראש להיות בייחוד עם גבר ספציפי ורק אם עברה על האיסור 

 .הספציפי יחשב הדבר לעבירה על איסור ייחוד

 

דעתו של רבי שמחה היא דעת מיעוט וכך הוא . יגים עמדות מנוגדות לחלוטיןשני החכמים מצ

ולא . כתבתי לך שיש פיקפוקים בדבר ודעתי נוטה יותר לאסור מלהתיר" : ה"כותב לראבי

דבר ריק הוא לגמור זה הדבר אם לא שתהיו נמלכים ברבותינו במגנצא ווירצבורק 

: דם של השניים רבי יצחק אור זרועועוד מעיד חברם ותלמי ."וקולוניא ושטרסבורק

 409." והסכימו כולם לדבריו והתירו אישה לבעלה"

 

 אישה: " תימצת את הסיפור כך, רבי יצחק אור זרוע? כיצד תיארו את הסיפור בהמשך

שהאחד  אישהשהלכה בדרך עם יהודי אחד ואחר כך נלווה עליהם יהודי אחר ואמרה ה

: נכתב ם מרוטנברג"מהרת המיוחס ל"בשו 410."תקפה והשני טמאה באונס זה היה המעשה

שהלכה עם שני יהודים וכשבאו ביער ישבו לנוח ובא אחד ותקפה והשני  אישהמעשה ב"

וספרה להם המאורע ' ובאתה לפני רבותי טימא אותה וצעקה ואין מושיע לה ואין עדים

יאורים בשני הת. החידוש שבשני התיאורים הוא הוספת המילה אונס  411" ואמרה נאנסתי

ת המיוחס "בשו. האישה מוצגת כמי שנאנסה ללא ספק והמילה אונס מופיעה במפורש

מעניין שאת הטענה הזו לא (  כמושג" שדה)"כמי שנאנסה בשדה  תצגומ אףהיא ם "מהרל

אף אחד מהם לא התייחס למיקום כאל הוכחה לכך , ה"טענו רבי שמחה משפיירא ולא ראבי

ואת היותה  מקום המעשהמודגש ם מרוטנברג "מהרוחס לת המי"בשו. שהאישה דוברת אמת

האישה היא . ה התקבלה"תים אין עוררין על כך שעמדת הראבי"בשני השו. של האישה קורבן

 . קורבן אונס

 

לדון בשאלה אם הסיפור מוזכר על מנת ם "מהרת המיוחס ל"בשורבי יצחק אור זרוע ואצל 

ה הופכת לאבן דרך בדיון "סיקתו של הראביפמכאן עולה ש. ניתן להאמין לעדותה של אישה

שני המקרים )ההלכתי בשאלה האם ניתן להאמין רק לעדות האישה בנושאי אונס וניאוף 

                                            
 .ב"פו ע, ה ו קדושין"ראבי 408

409
 .  ה אישה שנסתרה"ו ד"הלכות יבום וקידושין סימן תרט, ספר אור זרוע 
410

 .שם 
מסכת , פיעה גם במרדכיבדיוק אותה גירסה מו. סימן תקעג( דפוס פראג)חלק ד  ם מרוטנבורג"ת מהר"שו 411

לא ברור אם  1כפי שכבר נאמר בהערה  .סימן כח', פרק ב, מסכת כתובות, קמז וגם בהגהות אשרי, כתובות
 . ם עצמו"המקור הוא המהר
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הפסיקה שאין להאשים (. שבהם עסקו היו מקרים של נשים שנחשדו על ידי בעליהן בניאוף

ה "ראבי, ובאישה שעברה על איסור ייחוד משום שאין היא בקיאה בהלכה מהווה תקדים חש

 . נשים שלא ידעו את החוק פטורות. פוסק שאי ידיעת החוק פוטרת

 

נשים הלכו לבדן בדרכים לצרכי מסחר  : ה נתן גיבוי הלכתי למציאות קיימת"נראה שראבי

במציאות כזו שבה נשים היו חשופות יותר לאיום . והתייחדו עם גברים זרים לצורך מסחר

למנוע את הקלות . שוב לתת גיבוי וחיזוק לתא המשפחתיאונס ולהאשמת שווא בניאוף היה ח

בין על ידי חוסר אמון באישה שנאנסה ובין בחשדות , שבה תא משפחתי יכול להתפרק

לאחר שהאחרונות יצאו מטווח ההשגחה , והאשמות שווא של גברים כלפי נשותיהן

כמים שחשבו הח. אחת מתוצאות הלוואי היתה גם כח לנשים. המסורתית של הבית וסביבתו

  412 .ה חששו מהמשמעות של אותו כח"אחרת מראבי

 

 הפרק יכוםס

 

מהמקורות ההלכתיים באשכנז עולה כי בהגדרתו של אקט מיני כאונס ישנה התייחסות 

כדי להוכיח אונס יש לבחון בשבע עיניים את מעשיה של  .לאחריותה והתנהגותה של האישה

ראיה  יכול להוותאונס ? האם צעקה? יהאם נהגה כראו? האישה האם הלכה לבדה בשדה

לכך שבאיזה שהוא אופן סטתה האישה מהכללים המקובלים המאפשרים הגנה עליה ומכאן 

יחד עם זאת בהגדרת המושג . האשמה באינוסה--אם לא בכל—שהיא נושאת לפחות בחלק

 אמנם. 13 –והן ב  12 –הן במאה ה , ישנו מקום מרכזי להסכמתה של האישהעדיין אונס 

אך על דבר אחד אין  ,חכמי אשכנז חלוקים ביניהם בהגדרת הפרמטרים המגדירים אונס

רק אקט שבו האישה לא הביעה את . מקומה של הסכמת האישה בהגדרת האקט, עוררין

הנאה שאינה נובעת , פרמטר חשוב להסכמתה הוא הנאתה מהאקט. הסכמתה הוא אונס

האם מטרתה באקט , האישה לכוונתהמה שקושר את הנאתה של , אלא מבחירה, מאונס

 ? היתה הנאה

 

אישה יהודיה סיפור יחיד של אונס של ציג מהקושי המרכזי בדיון בפרק הזה נבע מכך שהוא 

ייתכן שהסיבה לכך של נמצא כמעט התייחסות לאונס . במקורות ההלכתיים על ידי יהודים

שהעלו בעיות אונס י כפי הנראה לא הובאו בפני החכמים מקרבמקורות ההלכתיים היא ש

במקרה הזה לא . כמו כן ייתכן והיו מקרים שתועדו בכתבי הלכה ולא שרדו עד ימינו, הלכתיות

ניתן להעריך שהסיבה שאין כמעט דיון . היו עדים לאונס והיה חשד שהאישה לא נאנסה

נשים כמעט ולא פנו לבתי דין באונס במקורות ההלכתיים באותה תקופה נובעת מכך ש

                                            
412

" לפי שראו חכמי שנתקלקלו הנשים ליתן עינהין באחר ורוב האומרות כך משקרות לכך יש להתיר" 
 . י"ילל מביא כאן את דברי רמרדכי בן ה. סימן טו, יבמות, מרדכי
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הן משום שלהם היתה הסמכות לדון , נוצרייםהמשפט הפנו לבתי ייתכן ו, ו ואם פנוכשנאנס

ייתכן שהרוב הגדול של מקרי האונס לא . באונס והן משום שלהם היתה הסמכות להעניש

כמו , הרבב שהוטל באישה שהעזה להתלונן על אונס, יהודי או נוצרי –הגיע כלל לבתי הדין 

את מניעיה של האישה יכולים היו להביא לכך שנשים  גם היחס החשדני והנטייה לברר

 . שנאנסו בחרו לשתוק
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 פרק שני

 

 של בעל על אשתו 1כפיית יחסי מין

 

. בשאלה האם ניתן להרשיע בעל באינוס אשתו 1980דן בשנת , בית המשפט העליון בישראל

לא ניתן להאשימו , 1977כפי שנוסח בשנת , להבעל טען להגנתו שעל פי החוק במדינת ישרא

 2,"שלא כדין" –אסר על בעילת אישה שלא בהסכמתה החופשית "החוק . בעבירת אונס

יחסים בין בעל : "מאחר וכל יחסי מין בין בעל לאשתו הם כדין לא ניתן להאשימו באונס

דרת החוק הבעל הוסיף וטען שזוהי גם הג 3".הם כדין –גם אם נעשים בכפיה  –לאשתו 

  4.ב"במדינות המערב בהן אנגליה וארה

 

שהקדים את משפט , המשפט העברי: "דחה את טענות הבעל והשיב, בית המשפט העליון

בנימוקיו  5".ת יחסי אישות של בעל על אשתו היא עבירהיהעמים האחרים קבע שכפי

ר אסור לאדם שיכוף אשתו לדב: "מהתלמוד הבבלי: מצטט בית המשפט שני מקורות

ולא יאנוס אותה ויבעול בעל כרחה אלא לדעתה ומתוך שיחה "ם "ואת הרמב 6"מצווה

בית המשפט הסתמך גם על דבריו של המשפטן נחום רקובר שבחן את ההלכה  7".ושמחה

באונס על ידי בעלה  הכי על פי המשפט העברי בעילת איש: "וקבע, מהתלמוד ועד ימינו

העמדה המקובלת על מרבית החוקרים שדנו עמדתו של רקובר היא  8"היא שלא כדין

האם ההלכה היהודית אוסרת אונס של בעל את אשתו והאם היא מגדירה את , בשאלות

 11,דניאל בויארין 10,יגאל צפירה 9,בהם בן ציון שרשבסקי, מרבית החוקרים. האיסור כעבירה

                                            
1

במהלך הפרק אשתמש הן במילה יחסי אישות המתארת את יחסי המין של בעל עם אשתו ביהדות והן במילה  
 . זאת בהתאם להקשר ולטקסט אליו אני מתייחסת, אונס

2
, משפט ושיפוט, מעמד האישה, מנחם אלון. 152' עמ, (2001, תל אביב) פמניזם ויהדות, אברהם וינרוט 

 .93-95' עמ, (2005, תל אביב) מסורת ותמורה ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית
3

 . 152' עמ, פמניזם ויהדות, אברהם וינרוט 
4

 שכתב בספרו Sir M. Haleהמצב באנגליה הוא כפי שהוגדר במאה ה שבע עשרה על ידי . שם 
 History of the Please and Crown (London, 1971) The   " אינו יכול להיות אשם בעבירת אינוס הבעל

כי על ידי ההסכמה ההדדית לחוזה הנישואין האשה מסרה את עצמה , שביצע בעצמו באשתו החוקית
וינרוט טוען עוד שזה היה החוק באנגליה גם במהלך שנות ה . שם". לבעל בעניין זה ואין היא יכולה לחזור בה

 . ב ארחיב בהמשך"החוק באנגליה ובארה על. ב וכן בארצות אירופה המערבית"בארה, 80 –
5

רק אז הסירו את המילים , 1988לפי וינרוט החוק במדינת ישראל שונה בשנת . 153' עמ, אברהם וינרוט 
ודן בשאלה האם להסיר את , 1976 -בדיון שנעשה בועדת הכנסת ב, לפי נחום רקובר. ראה שם, "שלא כדין"

סדרת מחקרים , יחסי אישות בכפייה בין בעל לאישתו, חום רקוברנ. לא התקבלה הכרעה" שלא כדין"המילים 
 .  3' עמ, (1980, ירושלים)ה "חוברת נ, וסקירות במשפט העברי

6
 .ב"ע,ק, ןעירובי, בבלי 
7

 . 228 – 216' עמ, מנחם אלון: ראה גם. יז, טו, דיני אישות, משנה תורה 
8

 .3 'עמ, יחסי אישות בכפייה בין בעל לאשתו, נחום רקובר 
9

 . 258 - 245' עמ, בן ציון שרשבסקי 
10

 . 227' עמ, (ד"תשס)ד "כ, תחומין, "יחסי אישות בכפיה", יגאל צפירה 
11

 119' עמ, (1999, תל אביב) הבשר שברוח, דניאל בויארין 
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משנה מתקופת ה, בהסתמך על טקסטים הלכתיים, מסיקים 13ומנחם אלון 12אברהם וינרוט

כי ההלכה רואה באונס של בעל את אשתו , והתלמוד ועד ימינו באזורים גיאוגרפיים שונים

 . עבירה ברורה וחד משמעית

 

אינה דעה , לפיה אסור לאדם לכפות רצונו על אשתו בכוח, דעה זו"דניאל בויארין טוען כי 

וגם זוהי עמדה סמכותית ומקובלת על הכלל גם בתלמוד ; מבודדת או דעת מיעוט

ייתכן שזוהי המערכת המוסרית והמשפטית הראשונה המכירה בכך ... בהלכה המאוחרת

אונס  .חד וחלק, שבעל המפעיל כוח על האישה בניגוד לרצונה מבצע מעשה אונס

גם אברהם וינרוט  14." שכמוהו ככל אונס אחר והוא ראוי לגינוי לא פחות מכל אונס אחר

כפיה , כפות על אשתו יחסי אישות בניגוד לרצונהאסור לבעל ל" : השתמש במילים דומות

  15"ל ללא כחל וסרק כאונס"זו מוגדרת בחז

 

מדברי ...:" קובע, אלינסון הנסמך על אותם מקורות, חולק על דעתם אליקים אלינסון

שאונס במסגרת הנישואין מהווה עבירה ממש על איזשהו איסור , הפוסקים אינו משתמע

 16,"לימות כגון הכאה או שהכריח את אשתו ליחסים סוטיםכל שאינו מלווה בא, מוגדר

לדעת רוב הפוסקים "בהמשך מוסיף אלינסון וקובע ש. למשל בעילת האישה בעודה נידה

יש להחיל , אם אמנם ניתן להאמין לה, בעל המכריח את אשתו להזדווג בתקופת נידתה

: ומכאן מסקנותיו" עליו דין של עובר על דת משה ועליו לגרש אותה ולשלם לה כתובתה

, תתבע את בעלה לדין ותדרוש ממנו גט האין די במעשה האונס כשלעצמו כדי שהאיש"

אם סירובה , מכיוון שהאישה משועבדת לבעלה לתשמיש... זאת ועוד, כתובה או מזונות

טענתו של אלינסון אפוא היא  17".אין איסור בביאתה בעל כרחה, הוא מוחלט וממושך

בעלה אינו מוגדר כעבירה על פי ההלכה והוא אף מותר בנסיבות  שאונס אישה על ידי

עמדתו של אלינסון מעידה על כך שההלכה אינה ברורה וחד משמעית כפי שמרבית . מסוימות

המחקר הנוכחי ינסה לברר מה היה יחסם של חכמי ההלכה . החוקרים התיחסו אליה

ות שהוצגו לעיל הייתה תקפה איזו מן העמד, באשכנז לכפיית יחסי מין של בעל על אשתו

האם הגדירו כפיית יחסי מין של בעל על אישתו , 13 –ל  12 –לאשכנז בין המאות ה 

 ? כעבירה

 

                                            
12

פרשת , "?הכזונה יעשה את אחותנו"אלימות האיש כלפי אישתו ותוצאותיה המשפטיות ", אברהם וינרוט
' עמ, פמניזם ויהדות, ראו גם אברהם וינרוט. עורכים אביעד הכהן ומיכאל ויגודה( ד"תשס) 148יון גיל, וישלח

147  
13

 .שם, מנחם אלון 
14

 .119' עמ, הבשר שברוח, דניאל בויארין 
15

 .147' עמ, אברהם וינרוט 
16

ירושלים ) מקורות הלכתיים מבוארים, איש ואשתו, ספר שלישי –האשה והמצוות , אליקים גצל אלינסון 
 . 75הערה , 151' ועמ 73הערה , 149' עמ, (א"תשמ

17
 . על כך ארחיב בהמשך 
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בין המאות ה , יחס חכמי ההלכה באשכנז לכפיית יחסי מין של בעל על אשתו. א

 .13 –ל  12 –

  

 רקע . 1

 

 תלמודבהיחס לכפיית יחסי מין של בעל על אשתו . א

 

יגדים המרכזיים עליהם מסתמכים החוקרים הסבורים כי היהדות אוסרת על כפית אחד הה

אסור לאדם שיכוף אשתו :"יחסי מין הוא ההיגד הלקוח מהתלמוד הבבלי מסכת עירובין

כמו זו , אבל החוקרים הללו נוטים להתעלם מדעות אחרות שהובאו בתלמוד  18".לדבר מצוה

על  19".ן אותה ומשמשתו דשעבודי משעבדת ליהכופי: "המופיעה במסכת נדרים ובה נאמר

כיצד זה .  פי דעה זו יש אישור לבעל לכפות יחסי אישות על אשתו משום שהיא משעובדת לו

 ?מתיישב עם האיסור המוצג במסכת עירובין

 

הבעל מצווה על . על פי ההלכה יחסי מין הם חלק מחוזה הדדי המחייב את שני בני הזוג

הגמרא מדגישה את  21,"פרו ורבו"ועל מצוות   20"ל האישהשארה כסותה ועונתה ש"

, מחוייבותם ההדדית של הגבר והאישה לקיים יחסי אישות גם אם מחויבותה של האישה

על . מחויבותם ההדדית של בני הזוג היא בגדר חוזה שאין להפר 22 .אינה מתוקף מצווה

, את אישתו כגופוהאוהב :"הגבר למלא את מחויבותו תוך כבוד ורגישות כלפי אשתו

שמתוך , לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו: אמר רב"וכן  23,"והמכבדה יותר מגופו

ומפסיק לקיים , במקרים בהם הבעל מפר את מחויבותו 24".שדמעתה מצויה אונאתה קרובה

אז מתחיל הליך ענישה הדרגתי ובו מוסיפים סכום ". מורד"יחסי מין עם אשתו הוא מוכרז 

מטרת ההליך היא לשכנע את הבעל לעשות . ם הכתובה שעליו לתת לאישתוכסף קבוע לסכו

                                            
18

 .ב"ע, עירובין ק, בבלי 
19

 .ב"ע, נדרים טו, בבלי 
20

 .י, כא, שמות 
21

 Rachel Biale, Women and Jewish Law, An exploration of women's Issues ,  ב"כ, א , בראשית  
in Halakhic sources ( New York, 1984), p. 121,  Michael L. Satlow, Tasting the Dish Rabbinic 
Rhetorics of Sexuality (Georgia, 1995), pp. 265- 266.  

22
, א, בראשית" )פרו ורבו ומלאו את הארץ", (י, כא, שמות" )שארה כסותה ועונתה לא יגרע"מצוות האיש  
יחסי אישות , ראו גם נחום רקובר, .ב"ע, ב ונדרים פא"ע ,על חובת האישה והגבר ראו בבלי נדרים טו( כח

 ,64' עמ, איש ואשתו, אלינסון' אליקים ג. 12 -4' עמ, בכפייה בין בעל לאשתו

 Mark Dratch, "I Do? Consent and coercion in sexual relations" in Rav Chesed; Essays in 
Honor of Rabbi Dr. Haskel Lookstein, Vol. I-II. Edited b afael Medoff (Jersey City , 
2009) ,p.137   

23
 .ב"ע, עו, סנהדרין, בבלי 
24

 "לצערה, באונאת דברים" –ה אונאת דברים "ד, שם, י"רש. א"ע, נט, בבא מציעא, בבלי 
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לתת לה את כתובתה ואת הסכום , כופים עליו לגרש את האישה, אם הוא ממאן. את חובתו

  25.הנוסף שנצבר במהלך התקופה

 

, היא נחשבת למי שהפרה חוזה, במקרים בהם האישה מפסיקה לקיים יחסי מין עם בעלה

במהלכו מפחיתים את סכום כתובתה שגם כאן מתחיל הליך , "מורדת"ה כד מכריז עלי"ביה

במקרה של , אך להבדיל מהגבר. ובסופו הבעל יכול לגרשה ללא כתובתה. של האישה

גם במקרה  26.אחד הפתרונות הוא אישור לגבר לכפות על אישתו יחסי מין" מורדת"האישה ה

 27.מתירה לו לכפות עליה יחסי מין ההלכה, בו היא נודרת נדר לחדול מקיום יחסי אישות

האם אין סתירה בין איסור תקיף לכפות יחסי מין על האישה לבין ההיתר לכפות עליה יחסי 

 ? מין במקרים מסוימים

 

כך מוצג . כאשר האישה חדלה למלא את חלקה בחוזה, כאמור, האישור לכפית יחסי מין ניתן

 כופין אותה ומשמשתו –" שמישי עליךת: "מסכת נדרים, האישור לכפות יחסי מין בבבלי

ומכאן , הקטע מגדיר את המחויבות של האישה לגבר כשעבוד 28".דשעבודי משעבדת ליה

אמנם גם הגבר מוגדר כמי שמשועבד . שאינה יכולה לנדור נדר שתפסיק לקיים יחסי מין

כפייה הכפייה על הגבר היא , ישנו הבדל בין הגבר לאישה, כאמור, אך, לאישה ביחסי המין

  29.הכפייה על האשה יכולה להיות כפייה פיזית, מתוך דיון עקרוני

 

במקרה שהגבר או האשה נודרים שהם לא . רק במקרה אחד לא תתכן כפיית יחסי מין

הגמרא קובעת שלא ניתן לכפות עליהם את ההנאה מיחסי  . מעוניינים להנות מיחסי המין

על פי   30"ילין לו לאדם דבר האסור לושאין מאכ אסור –" הנאת תשמישך עלי": האישות

האישה יכולה להפריד בין האקט הפיזי שבו לגופה יש תפקיד לבין , התפיסה המובאת בגמרא

כשאישה נודרת נדר לחדול מלקיים יחסי אישות יש . ההנאה מהאקט שנקשרת עם הנפש

עד לא ברור    31.העדר הנאה, אפשרות לאפשר לה את הנדר לפחות בהיבט הרוחני שלו

י לא ניתן להפריד בין האקט להנאה "לפי רש. כמה ההפרדה הזו אפשרית גם עבור הגבר

מפני , ואסור לשמשה, ודאי הוי נדר –" הנאת תשמישך עלי"כי אמר : "מהאקט אצל גבר

גבר הנודר לא להנות מקיום יחסי אישות לא יכול כלל לקיים יחסי מין   32 ".שנהנה ממנה

לעומת זאת כאשר האשה נודרת שאינה . ר הזה הוא נדר תקףוהנד, משום שהוא נהנה מהם

                                            
25

 א"ע, סג, כתובות ,בבלי
26

 .א יורחב בהמשך"ע, סג, כתובות, בבלי 
27

  .ב"ע, נדרים פא, ב"ע, נדרים טו, בבלי 
28

  ב"טו ע,מסכת נדרים, בבלי 
29

 . על השאלה האם ניתן לכפות יחסי מין על גבר ממש באופן פיזי ארחיב בהמשך 
30

 . ב"ע, טו, בבלי נדרים 
31

 Michael L. Satlow, Tasting the Dish Rabbinic Rhetoric of Sexuality,  pp. 292-293.                 
   
32

 . י שאין מאכילין לו לאדם דבר האסור לוה לפ"ד, ב"ע, נדרים טו, י"רש 
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שאוסרת הנאה שיש לה מתשמישו על עצמה אסור לשמשה וצריך להפר "יכולה להנות 

י כשאשה נודרת נדר אמנם אסור לכפות עליה קיום יחסי מין כל עוד הנדר "לפי רש 33."לה

אסור לאשה למנוע את , טמאחר ולא ניתן להפריד בין הנאה לאק. תקף אבל צריך להפר אותו

 . האשה לא יכולה לנדור נדר כזה בניגוד לבעל שהנדר שלו מתקבל. עצמה מבעלה

 

מצד אחד : " כיחסים בינאריים, דליה חושן הגדירה את יחסי המין בין בעל לאשתו בתלמוד

ומצד שני אין הוא רשאי לסלק , אין האחד רשאי להשתמש בשני כמטרה לספוק אישי

תהא הנעלה ככל , או לשם כל מטרה, ן על מנת לספק את צרכי השני בלבדעצמו מן העניי

 34"במסגרתם האחד אצל השני יחיד ואין בלתו, החורגת מן היחסים הבינאריים, שתהא

 

ומה באשר למקרים אחרים בהם האישה עומדת במחויבותה ומקיימת יחסי מין סדירים עם 

על פי התלמוד לא ברור ? מין בתוקפו האם אז עומד האיסור לכפות על האישה יחסי, בעלה

האישה שנכפים עליה יחסי מין נקראת . האם כפייה של בעל על אשתו מוגדרת כעבירה

—אולם על אף השימוש במונח אונס 35"בני אנוסה: "מילה הנגזרת מתוך הצירוף,"אנוסה"

 .לא ברור אם הכפייה מוגדרת כעבירה --המצביע על כפייה

 

בדיון התלמודי מוצגת רשימה של בנים פגומים . אונס לאלימות התלמוד מפריד בין המילה

בין הנמנים ברשימה , לא רואה בהם יחסים ראוייםכתוצאה מקיום יחסי אישות שההלכה 

בני "בראש הרשימה בתלמוד מופיעים  36.בני האנוסה ובני המריבה, נמצא את בני האימה

בראשי . מדובר רק בהפרדה טכניתיחד עם זאת ייתכן ו 37"בני אנוסה"ומיד אחריהם " אימה

בני , בני אנוסה, בני אימה... עח"ת משג"אסנ", התיבות המונים את רשימת הפגומים

, בני ערבוביא, בני גרושת הלב, בני שיכרות, בני מריבה, בני תמורה, בני נידוי, שנואה

ה בראשי התיבות נראה שמדובר בהאחד א –אימה ואנוסה אוחדו להיות ה  38,"בני חצופה

 .נית ולא באיחוד שתי ההגדרות יחדטכ

המילה אונס   40.לא עבירות, מופיעים כחלק מהרשימה של המלצות מוסריות 39בני אנוסה

הגישה הזו מתחדדת . אך לא בגדר האסור, שהיא בגדר המגונה, מתארת כאן כפייה

                                            
33

 אבל אמרה קונם הנאת תשמישך עלי ה "ד, י מסכת נדרים דף טו עמוד ב"רש 
34

, "גישת הראשונים ומקורות תלמודיים: בינאריות לעומת חיצוניות ביחסי אישות בין איש לאשתו", דליה חושן 
 . 64-65' עמ, (ה"תשס) מועד

35
 .ב"ע, כ, נדרים, בבלי 
36

 שם 
37

 . ב"ע, כ, נדרים, בבלי 
38

, בני שיכרות, בני מריבה, בני תמורה, בני נידוי, בני שנואה, בני אנוסה, בני אימה. "ב"ע, נדרים כ, בבלי 
 " בני חצופה, בני ערבוביא, בני גרושת הלב

לא שימשה בהכרח " אונס"מלמד על כך שהמילה , שלא על מנת להגדיר עבירה" אנוסה"השימוש במילה  39
   .ה המגדירה עבירה אלא העדר רצוןמיל
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: במסכת כלה המתוארכת לתקופת התלמוד נאמר כך". כלה רבתי"ו, "כלה"במסכתות 

אליעזר אומר מפני שתובעה למיטה ואינה ' ר, חרשין מפני מה, למיןיא, סומין, יםגריח"

   41" רבי יהושוע אומר מפני שאומרת לו בשעת תשמיש אנוסה אני, נתבעת לו

 

: במסכת כלה רבתי. בתקופת הגאונים  מדגישים את הנזק המוסרי של אונס לצאצאי הנאנסת

נוספת העולה לדיון במסכת רבתי היא באיזה שלב נקודה   42".בני אנוסה סופן שהן אנוסין"

האם עצם האילוץ לקיים את יחסי המין או עצם האקט , מגדירים את יחסי אישות כאונס

רבי אליעזר טוען שיחסי המין יוגדרו כאונס מרגע שהבעל דורש את הביאה ? שנעשה האונס

תרויהו [ הרי]הא .: "והאישה מתנגדת לו ואילו רבא טוען שאונס ייתכן רק כביאה ממש

ביאה הוא [ לפני]סבר אונס דקמי [ זה]מר , במאי קא מפלגי, באונס קא עסקי[ שניהם]

  43." סבר אונס זמן ביאה הוא  דגרים [זה] ומר, [גורם] דגרים

 

נמצא בתלמוד פסיקה המתירה , כתוצאה מאונס, לצד האיסור וההזהרה מפני בנים פגומים

 . מבלי להתייחס לרצונה של האישה, ל תנוחה שיבחרלבעל לקיים עם אשתו יחסי מין בכ

זו המוכרת , עולה השאלה אם ההלכה מתירה רק תנוחה אחת, א"ע, כ, במסכת נדרים

כל תנוחה אחרת מביאה להולדת , יהבאלפי דברי רבי יוחנן בן ד". תנוחה המיסיונרית"כ

? ין מפני מה הוויןחיגר: "הוא מפרט מהו עונשו של מי שמשנה את התנוחה. צאצאים פגומים

מפני מה בניך יפיפיין : "ולחיזוק מובאים דבריה של אמא שלום  44".מפני שהופכים שולחנם

אינו מספר עמי לא בתחילת הלילה ולא בסוף הלילה אלא בחצות  :אמרה להן? ביותר

ונקבע כי כל , אבל הגישה הזו לא התקבלה להלכה  45"ודמה כמי שכפאו שד ...הלילה

עושה משל  -כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו. : "יבחר בהן מותרות התנוחות שהבעל

הדברים המובאים  46...".אוכלו –צלי , אוכלו –רצה לאכלו במלח , לבשר הבא מבית הטבח

האם ההיתר לבעל . במסכת נדרים מקשים על הגדרת כפיית יחסי מין של בעל על אשתו

הוא היתר לכפות עליה יחסי  ,מבלי להתחשב ברצונה, לשכב עם אשתו בכל דרך שיבחר

 ?  אישות

                                                                                                                             
40

 – 1מאות , תקופת המשנה, ברייתא)במסכת כלה בני אנוסה לא נמנים על רשימת הבנים הנחשבים ממזרים  
כפי . ואילו במסכת כלה רבתי שנכתבה בתקופת הגאונים בני אנוסה מופיעים ברשימת הממזרים( לספירה 2

 , ל"תש, ירושלים, מהדיר מיכאל היגר, מסכתות כלה ,ראו. הנראה יש כאן השפעה מהרשימה התלמודית
ביאת "זוהי רשימה המבחינה בין . דליה חושן מגדירה את הרשימה כרשימה של ביאת זנות. 185 –ו  139' עמ

גישת ראשונים : בינאריות לעומת חיצוניות ביחסי אישות בין איש לאשתו",ראו דליה חושן" זנות לביאת אישות
 . 77' עמ, "ומקורות תלמודיים

41
לא ברור מתי נכתבה מסכת ?  שאלו לדעתה, מדוע ערבו את אשתו של רבא .181' עמ, שם, מסכתות כלה 

מסמך , מסכת כלה היא ברייתא( 110' עמ) 8 –במאה ה , כפי הנראה נכתבה בתקופת הגאונים, כלה רבתי
 .36' עמ, שם.היתה מוכרת כבר בתלמוד הירושלמי,  2 – 1 –סביב המאה ה , מתקופת התנאים

42
 .  186' עמ, ..בני נדה, ל"תש, ירושלים, מהדיר מיכאל היגר, מסכת כלה, מסכתות כלה 
43

  .181' עמ, שם, מסכתות כלה 
44

 .א"ע, כ, נדרים, בבלי 
45

 .א"כ ע, נדרים, בבלי 
46

 ב "ע' כ, במסכת נדרים 
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מאה , רבי יהודה הנשיא)מובא בדבריהם של רבי , הדיון בהתנגדותה של האישה לתנוחה

אשה אחת פונה לרבי  (. מאה שנייה לספירה, תלמידו, רב אבא בר איבו)ורב ( שנייה לספירה

בהמשך  47,"בתי תורה התירתך: אמר לה –! ערכתי לו שולחן והפכו, אמרה לו רבי" 

אחרת הפונה באותה טענה בדיוק בפני רב ומקבלת את  ההטקסט מוצג סיפורה של איש

במה שונה בחירת : ופירושו  48"?[דג]מן ביניתא  [שונה]מהי שנא : אמר: "התשובה הבאה

התשובה הכפולה נועדה להדגיש את ההיתר ? התנוחה מבחירת האופן שבו ניתן לאכול דג

אם מותר לאכול דג אין . חסי אישות עם אשתו בכל דרך שיבחרההלכתי לבעל לבחור לקיים י

אם מותר לבעל לקיים יחסי מין עם אשתו הוא . חשיבות לשאלה באיזה אופן מבשלים אותו

התורה מתירה לבעלה לקיים אתה יחסי אישות . יכול לבחור לקיים יחסי מין בכל דרך שיבחר

רואים בעצם בחירת התנוחה שאלה של  רבי ורב לא. תבכל דרך שייבחר והיא חייבת להיענו

גם במחקר המודרני נמצא שאברהם וינרוט . הם גם לא רואים בסרוב האישה כפייה, רצון

וינרוט טוען כי ההיתר לשנות תנוחה . ודניאל בויארין לא רואים במקרה הזה היתר לכפיה

ט שבו ובויארין טוען כי יש לבחון את כל הקונטקס 49,תקף רק אם האישה מסכימה לכך

זהו המשכו של הדיון ברשימת הבנים שנולדים כתוצאה מיחסי . מתקיים הדיון התלמודי הזה

  50.בתוך קונטקסט שמגנה כפית יחסי אישות על הנשים, כגינוי--אישות לא ראויים

  

? כדבריהם, מותרתשל הפיכת השולחן האם התנוחה רק לברר האישה באה אבל האומנם 

הייתה מוכנה ליחסי המין בתנוחה אחת כלומר היא  – ,"ו שולחןערכתי ל" ,האישה הרי מעידה

הסיטואציה אינה לרצונה של , כלומר מרגע מסוים תוך כדי האקט, "הפכו"והבעל החליט ל

בתוך , אבל בעיני רבי ורב שאלת רצונה של האישה לעצם התנוחה לא רלוונטית. האשה

ההחלטה על התנוחה היא  ,הקונטקסט התלמודי הסכמתה של האשה רלוונטית רק לאקט

הם , רבי ורב לא רואים בתשובתם היתר לכפיית יחסי אישות על האישה. כבר של הבעל

 . מתעלמים משאלת הכפייה

 

יחד עם ההרשאה לגבר , דניאל בויארין טוען שההיתר התלמודי לבעול אישה שלא כדרכה

זוהי טענה  51.תנימציגה תפיסה אנדרוצנטרית ולא מיזוגי, לבחור בכל תנוחה שהוא רוצה

האין ההתמקדות בגבר וברצונותיו תוך התעלמות מרצונה של האישה יכולה להוות , בעייתית

נראה שהדיון האקטואלי בשאלת הכפייה על פי רבי ורב לא מביאה בחשבון את ? בפועל אונס

אשה שנותנת  21 –במושגים של ראשית המאה ה . האפשרות שמושג הכפייה שלהם שונה

                                            
47

 ב"ע, נדרים כ, בבלי 
48

 .  של האישה מרגע שהתורה התירה אין חשיבות לרצונה, ב"ע –א "וראו גם נדרים כא ע 
49

: 26הערה , "?הכזונה יעשה את אחותנו"אלימות האיש כלפי אישתו ותוצאותיה המשפטיות ", אברהם וינרוט 
אך הכל יוצא מנקודת , ראויים הם, הדיון בתלמוד רק נוגע בשאלה אם יחסים הנעשים בצורות שונות"

" ודאי שהכל אסור, אך בלא הסכמה מעין זו, בני הזוגהנחה בסיסית שהדברים נעשים בהסכמה הדדית בין 
 .39הערה , 149' עמ, פמניזם ויהדות, ראו אברהם וינרוט. סימן כה, אבן העזר, וינרוט נסמך על דברי הטור

50
 .124 -123' עמ, בויארין, שם 
51

 .137-138  'עמ, בויארין, שם 
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לקיום יחסי אישות עם בעלה ובשלב מסוים מסרבת להמשך האקט משום את הסכמתה 

שאלת , במושגים של רב ורבי, שהוא בחר תנוחה שאינה רוצה בה יכולה להחשב נאנסת

, הרצון רלוונטית רק לעצם האקט ומאחר שברור שהאישה נתנה את הסכמתה לאקט עצמו

 . אין כאן דיון בכפייה

 

הסכמה לאקט ההשלכות שלו על האישה פחות  המחשה נוספת לכך שמרגע שניתנה

המזיק את אשתו בתשמיש : "בדיון במסכת. רלוונטיות לדיון ההלכתי נמצא גם בקטע הבא

במחקר . מתאר התלמוד יחסים בהסכמה שכתוצאה מהם נגרם נזק פיזי לאישה 52."מטה

נה תיאור של אונס והוכחה לכך שההלכה התלמודית אי המודרני יש הרואים בטקסט הזה

מתייחסת לעצם כפיית יחסי המין על האישה כעבירה אלא לנזק הנגרם לה כתוצאה מהאקט 

אקט ברשות ואת , אבל הדעה שהתקבלה בגמרא רואה באקט  53.לפציעת האישה, המיני

הוא השווה את הבעל . על פי רבא האקט היה ברשות. הפגיעה באישה היא מגדירה כתאונה

אם הבעל הזיק מה גם ש. ר וצריך לפצות על הפגיעהפוגע באח, למי שהולך בדרך ברשות

אין כאן דיון בכפייה אלא  54.אין כאן התעלמות מהנזק, לאשתו הוא חייב בפיצוי על הנזק

וגם אם האקט בהסכמה הפך לאונס שכתוצאה ממנו נפגעה האישה הרי במושגים , בתאונה

ההדדית רלוונטית שוב עולה ששאלת ההסכמה . של התלמוד גם כאן הבעל נושא באחריות

  .לדיון התלמודי שהוא הלכתי במהותו רק כשאלה לעצם האקט

 

האם קיימת בתלמוד . אחד הפרמטרים להגדרת עבירה הוא העונש המוטל על העבריין

ראינו שאם הבעל גורם לאישה נזק פיזי  ?של בעל על אשתו מיןענישה על כפית יחסי 

מה במקרים שלא . אם בכפייה או בהסכמה בין, כתוצאה מאקט מיני הוא צריך לפצות אותה

כל הכופה אשתו לדבר "העונש על כפית יחסי מין היא בנים שאינם הגונים ? נגרם נזק פיזי

, בני אנוסה, בני אימה...אלו בני תשע המידות" וכן  55"מצוה הויין לו בנים שאינן מהוגנים

 . אדםהעונש הוא בידי שמים ולא בידי  56."....בני נידוי, בני שנואה

יש הטוענים שחיובה של האישה כלפי הגבר ביחסי אישות הוא מהקללה שקוללה בה חווה 

בחינה של ? האם יש בחיוב הזה כדי להתיר כפיה 57"והוא ימשול בך ואל אישך תשוקתך"

הפרשנות התלמודית והמדרשים שנכתבו סביב הפסוק ובו תיאור הקללה שבו קוללה חווה 

על כך שהקללה לא נתפסה כהיתר לכפות יחסי אישות על מצביעה , לאחר אכילת התפוח

                                            
52

 .א"ע, בבא קמא לב, בבלי 
53

 Mendell Lewittes, Rabbinic Law, Legend, and Custom (Northvale, New Jersey, London,      
1994), p.120, note 16.  

54
 .א"ע, לב, בבא קמא, בבלי 
55

 ב "ע, ק, ערובין, בבלי 
56

 .ב"ע, נדרים כ, בבלי 
57

 " .בין תאוריה למציאות, והוא ימשול בך", אברהם גרוסמן ,טז, ג, בראשית
  Rachel Biale, Women and Jewish Law, An exploration of women's Issues in Halakhic, 

sources (New York, 1984), p. 123. 



 
 

111 

ואל אישך תשוקתך מלמד שהאישה משתוקקת : "במסכת עירובין, בתלמוד בבלי, האישה

בשעה , ואל אישך תשוקתך"במדרש בראשית רבה  58,"על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך

אמר לה ה "שהאישה יושבת על המשבר היא אומרת עוד איני נזקקת לבעלי מעתה והקב

 59".תשובי לתשוקת אישך, תשובי לתשוקתך

 

 –עד ה  11 –נראה שזו גם התפיסה המקובלת על כלל החכמים באשכנז בין סוף המאה ה 

פ כן אין לך מצח לתבעו "ואע, לתשמיש –ואל אישך תשוקתך : " י"ראו פירוש רש, 13

."  נפשו שוקקה"כמו ו, תאותך –תשוקתך . הכל ממנו ולא ממך ;אלא הוא ימשול בך, בפה

ואל אישך תשוקתך מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה :"בילקוט שמעוני 60(ח, כט', יש)

והוא ימשול בך מלמד שהאישה תובעת בלב והוא בפה וזו מדה . בשעה שהוא יוצא לדרך

מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה בשעה שיוצא : "וראו גם רבנו תם 61,"טובה שבנשים

וה ומשתוקקת עליו יש לו לפוקדה דהמכבד את אשתו ומסתמא כיון שמתאו. לדרך

מחצית שנייה של , צרפת, אורליאנס)יוצא דופן בגישתו הוא רבי יוסף בכור שור  62".כגופו

אכבוש את : ואם תאמר: שתהא מתאוה לו  -ואל אישך תשוקתך: "הכותב( 12 -המאה ה 

מבחינת בכור שור יש  63"ויקחך בעל כרחך –בך  לכך נאמר והוא ימשול, י מפני הצעריצר

אולם דומה שהתלמוד אינו בוחר בגישה בוטה כל . לבעל היתר לקחת את אישתו בעל כורחה

 . כך

 

האחד הוא כי יחסי המין הם חלק , יחס ההלכה ליחסי מין בין בעל לאשתו נובע משני עקרונות

ם בלתי נפרד משמירת מסגרת הנישואים והמשפחה והשני כי יחסי המין צריכים להתקיי

. שתי התפיסות הללו משתלבות כל עוד האישה לא מפירה את החוזה. בהסכמת האישה

מרגע שהאישה נתנה הסכמתה , ככלל מדגיש התלמוד את המחויבות ההדדית ליחסי המין

. כל שלב לאחר מכן אינו רלוונטי לשאלת הרצון של האישה. לאקט הוא נחשב לאקט מרצון

ין על האישה הם רק כאשר האישה מפירה את המקרים בהם ניתן היתר לכפית יחסי מ

, ואנדרוצנטרית תאכן נקודת המבט ההלכתית היא פטריארכאלי. החוזה אליו היא מחויבת

 . היא לא מתירה כפיה ככלל אבל היא מאפשרת יחסי מין בניגוד לרצונה של האשה
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 . א"ק ע, עירובין, בבלי 
59

 .ה ז ואל אישך"פרשה כ ד, דפוס וילנא, בראשית רבה 
60

 טז , בראשית ג, י"רש 
61

 .ה תנו רבנן דג"תורה פרשת בראשית רמז לא ד, ילקוט שמעוני 
62

 . סימן מה( חלק החידושים) תם ספר הישר לרבנו 
63

 (. 1994, ירושלים)יהושפט נבו : עורך,  פירושי רבי יוסף בכור שור על התורה 
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  החברה הנוצרית . ב

 

 Law Sex andבספרו  ?הי בעל"ומה הייתה עמדת החברה הנוצרית לאונס אישה ע

Christian Society on Medieval Europe,   כותב  1987שיצא לאור לראשונה בשנת

 היסטוריון וחוקר החוק הקאנוני', ימס בראנדג'ג

"The Medieval Church's marriage law clearly lies at the base of common 

law doctrine that forcible sexual intercourse between man and his wife 

is no crime and therefore furnishes an affirmative defense to criminal 

prosecutions for rape".64 

 : על המורשת הימיביניימית הזאת' מלין בראנדג 1993במאמר שפירסם בשנת 

"The doctrine that marriage implies practically unlimited sexual access  

by each party to the body of the other has continued in force. This 

remains, in my view, one of the less fortunate residues of our heritage 

from medieval canon law"65  

 

ההיתר העקרוני לכפות יחסי מין בתוך הנישואין עמד בסתירה לכאורה לדגש הגדל והולך של 

יחס החוק . יסטים על חופש הבחירה של שני בני הזוג בכניסה לברית הנישואיןהקאנונ

(. 1181 -1159כיהן בין )הקאנוני לנישואים נוסח על ידי האפיפיור אלכסנדר השלישי 

שאינו בר  יההסכמה ההדדית של בני הזוג היא היוצרת ביניהם את החיבור הסקרמנטאל

דרים שאותם עליהם לנדור מרצונם החופשי נ, בני הזוג נודרים נדרים זה לזה. התרה

שותפים לתפיסה הזו גם  66(.תפקידה של הכנסייה לוודא כי ההסכמה היא אכן מרצון חופשי)

על פי (. 12מאה , מחצית ראשונה)וגראטיאנוס  114267)נפטר ) הוגו מסנט ויקטור 

ל מנת גראטיאנוס ההסכמה היא שלב ראשון ובשלב השני על החתן לממש את הנישואים ע

חתר , בוגר אוניברסיטת בולוניה, משפטן, אלכסנדר השלישי68.להפוך אותם למלאים וחוקיים

תפיסתו של אלכסנדר . להשתית את אלמנט ההסכמה כבסיס המהותי היחיד לנישואים

                                            
64
               James A. Brundage, Law Sex and Christian Society on Medieval Europe (Chicago, 

1987), p. 611. 
 :1979בוב וילסון בשנת , ליפורניהור ממדינת קהתפיסה הזו גם באה לידי ביטוי בהתבטאותו של סנט

 
 "But if you can't rape your wife, who can you rape? 
(California State Senator Bob Wilson, addressing a group of women lobbyists, spring 1979) in 
Diana Russell, Rape in Marriage, Bloomington, 1990, p.17.  

65     James A. Brundage, "implied Consent to intercourse", in Consent and Coercion to Sex 

and  Marriage in Ancient and Medieval Societies, p.256.  
66

                                                         Brundage,"Implied Consent to intercourse", p.247.         
67

 Dyan Elliott, Spiritual Marriage (Princeton, 1993), p.138                                                      
                

68
 Dyan Elliott, Spiritual Marriage, p.142, Brandage, "Implied Consent to intercourse", p. 253.  
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ההסכמה וההנאה של האישה מיחסי , השלישי מתגבשת בתקופה שהדגישה את ההדדיות

הבעיה הייתה שעם חדירת  69.והן בספרות התקופה הן בכתבים הרפואיים, מין עם בעלה

כמו גם , נמוגה חשיבות ההדדיות ביחסי המין, 13 –התיאוריות האריסטוטליות במאה ה 

מכאן פחתה ואף נעלמה גם החשיבות , הנאתה ותפקידה החשוב של האישה ביצירת הוולד

 70.שיחסו להסכמתה ביחסי מין במסגרת הנישואים

 

עדיין נטו לחשוב , 13 – 12הקאנוניסטים במאות ה, ן בולדווין'קר גוכפי שכותב החו, ואולם

. שבהסכמתה לנישואים האישה מסכימה הסכמה עקרונית וגורפת גם ליחסי מין עם בעלה

ההנחה של התיאולוגים בבית הספר לתיאולוגיה של פריז הייתה שבנישואים שיש בהם 

אין בני הזוג יכולים לחזור בהם הסכמה והדדיות יתכנו רק יחסי מין שיש בהם הסכמה ו

כפי שאין הם יכולים לחזור בהם , (אלא בהסכמת בן זוגם)מהסכמתם לקיים יחסי מין 

. עקרונית יכולים שני בני הזוג לכפות יחסי מין על בן זוגם הסרבני. מהסכמתם להינשא

וס אבל הם לא הניחו שבתפיסתם יש אישור לבעל לאנ, למעשה היה כאן היתר לאונס האישה

במקרה : על נערה בשם מרגרט1355הגישה הזו באה לידי ביטוי בסיפור משנת . את אשתו

ון חטף נערה בשם מרגרט לאחר 'שנדון בבית משפט כנסייתי מתואר כיצד גבר ושמו ג

בזמן שהותם . יום בבית ואנס אותה 12הוא כלא אותה במשך , שסרבה להצעת הנישואין שלו

יום  12לאחר . לו את שבועת נישואים וזאת תחת איומים עשבון את מרגרט להי'בבית חייב ג

הסיבה . תביעת אונס, ון'היא ומשפחתה הגישו תביעה נגד ג. טמרגרט הצליחה להימל

ן נעשתה 'היחידה שהתביעה הזו התקבלה הייתה משום ששבועת הנישואים של מרגרט לגו

היא הבסיס , דיןכך נטען בפסק ה, והסכמה. שלא בהסכמתה החופשית אלא תחת איום

למעשה , רק משהתקבלה הטענה הזו הייתה מרגרט רשאית לתבוע בגין אונס. לנישואים

אם לא היה מוכח שהשבועה לא . תביעת אונס כלפי מי שהכנסייה הגדירה כאדם שאינו בעלה

, שכאמור, תביעה על אונס מתקבלת וזאת משום הלא היית, נעשתה ברצון חופשי

  71.אפשרות של אונס אישה על ידי בעלההקאנוניסטים לא הכירו ב

 

                                            
69

הסכמה בנישואים עומדת התפיסה שנישואים לא ממומשים אינם נשואים לצד התפיסה המעלה על נס את ה 
אז . אם כי היה עליהם להמתין עד תום שלוש שנות נישואים, אי מימוש הנישואים היווה עילה לגירושין. תקפים

נשים בדקו האם האישה בתולה ואילו הגבר נבדק על . עמדו הגבר והאישה כל אחד לחוד לבדיקה על ידי נשים
אם לא הצליחו דיווחו על כך לבית , שבע נשים ניסו לעורר אותו מינית. נשים במטרה לוודא שאינו אימפוטנטידי 

 . הדין
"One witness "exposed her naked breasts, and with her hands warmed at the same fire, 
she herd and rubbed the penis and testicles of said John… but she told the court that 
the whole time the penis remained a mere three inches long." Hanawalt Barbara, The 
Ties that Bound, Peasant Families in Medieval England, Oxford, 1986. 

70
 John W. Baldwin, "Consent and the Marital Debt": Five Discourses in Northen France          

around 1200", in Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval 
Societies, Angeliki e. Laiou, ed. ( Washington, 1993),  p. 269. 

71
                   James A. Brundage, Law Sex and Christian Society on Medieval Europe, p. 471 
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בתוכם גם את ההנאה , הקאנוניסטים העלו על נס את הסימטריה במערכת היחסים הזוגית

הרואה חשיבות ( מאה ראשונה)התפיסה הזו מופיעה כבר בכתביו של פאולוס . של האישה

ית בין בני פאולוס מדגיש את המחויבות ההדדית המינ. בהדדיות ביחסי מין בין בעל לאישתו

ניקולאס מלירה  72,הזוג בעיקר כאמצעי למניעת פיתוי חיצוני ושמירה על נאמנות של בני הזוג

שהנאה הדדית מיחסי מין בין בעל לאשתו  14 -וראשית המאה ה 13 –טען בשלהי המאה ה 

חשוב לציין שלצד התפיסות הללו עומדות תפיסות  73.יוצרת קשר שגורם לנישואים להתחזק

כך לצד התפיסה הפאולנית מופיעות כבר בראשית , יחס ליחסי מין בין בעל לאשתומנוגדות ב

הנצרות תפיסות הרואות בקשר המיני בין בני זוג נישואים רע הכרחי תוך שאיפה להגיע 

ראה במגע מיני רע ( 5 - 4מאות )אוגוסטינוס , לעולם שבו לא ידרש כל מגע מיני בין בני הזוג

    75.שאף לעולם ללא צורך במגע מיני( 3אה מ)ואילו אוריגנס  74הכרחי

 

על פיה יש , הקדים תומס אקווינס טענה הפוכה מזו של ניקולאס מלירה 13 –במאה ה 

וכי גבר המענג את אישתו ביחסי המין מתייחס , להזהר מהנאה במגע מיני בין זוגות נשואים

ם בשלהי המאה ה אבל העמדה שהפכה למקובלת יותר בקרב הקאנוניסטי 76.אליה כאל זונה

הקאנוניסטים . הייתה עמדה חיובית כלפי יחסי מין בנישואים, 14 –והמשך במאה ה  13 –

נראה כי החוק הקאנוני מבטא ככלל יחס חיובי 77.ראו ביחסי מין אלו יחסי מין חפים מחטא

לקשר המיני שבין בעל לאשתו וכי לא הכיר באונס בעל את אשתו כאפשרות קיימת ובוודאי 

, משום שההנחה היתה שבנישואים יתכנו רק יחסים בהסכמה שיש בהם הדדיות, ירהלא כעב

ייתכן והבעיה היא בכך שזו יותר תפיסה תאורטית ופילוסופית של מערכת היחסים בין גבר 

כך או כך אין היא מאשרת כפית יחסי מין של בעל על . ואישה נשואים ופחות תפיסה משפטית

 .  אבל לא זו היתה כוונת המחוקק, זר מהתפיסה הזוזוהי נגזרת שיכולה להג, אשתו

 

של בני הזוג חלק מהנישואים בימי " ההסכמה"החוקרים חלוקים בשאלה עד כמה היתה 

בעולם ובו " הסכמה"עד כמה יש באמת משמעות לאותה , או במילים אחרות, הביניים

שבפועל הבחירה  טועניםהישנם חוקרים  ?ההורים הם שמחליטים מי יהיה בן הזוג של ילדם

ס וטעצמת הסטבבני הזוג נשלטה בעיקר על ידי הורים שראו בנישואי ילדיהם דרך לה

  Michael Sheehan מייקל שיאןלעומת זאת  78.המשפחתי או החיזוק המצב הכלכלי

.  בנישואים תואלידהאינדיווי" הסכמה"שהיתה חשיבות ממשית לוחוקרים נוספים הוכיחו 

                                            
  

72
  Michael L. Satlow, Tasting the Dish Rabbinic Rhetorics of Sexuality, p.289.                       

            
73

                          448Brundag, Law Sex and Christian Society on Medieval Europe,p.  
74

                                                                                                                             Satlow, p.290 
75

 Peter Brown, The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early          
  Christianity (New York, 2008), p.171  

76
                                                                                                              Brundage, Ibid, p. 448 
77

  Ibid, p.448                                                                                                                                 
78

 .וטראו לעיל דיאן אלי 
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בידואל וכי אותה הסכמה הפכה להיות ישמעות להסכמת האינדלטענתם היתה חשיבות ומ

קובע שגם תאוריית ההסכמה וגם ' ימס בראנדג'ג 79.חלק מהתהליך הנישואים בימי הביניים

האיסור על נישואי קרובים הם תוצאה של מאבק הכנסיה בכוחן של המשפחות והמערכות 

מחזקתם את תהליך  חלק מהנסיון להוציא, הפאודליות המבוססות על קשרי משפחה

 80. הנישואים

  

יש קושי למצוא עדויות לאונס בעל את אשתו משום שאונס כזה לא הוגדר כעבירה ובכל זאת 

 :  טענה( (Laura Gowingלאורה גווין . ניתן למצוא סימוכין לכך שאונס כזה התרחש

"We need to look further than criminal trails for rape to get an accurate 

picture of the extent of sexual assault in the past"81 

רות , בשל הגדרת החוק הקאנוני יש קושי למצוא דרכים נוספות לחשוף אונס בעל את אישתו

מאזו קאראס טוענת כי לא ניתן למצוא במקורות המדיוואליים עדות לאונס של בעל את 

משום שגופה של האישה שייך לבעלה  אלא, לא משום שגברים לא כפו מין על נשיהם, אשתו

בייחוד הכאת , אמנם ישנן עדויות על אלימות של בעל כלפי אישתו 82.והוא עושה בו כבשלו

במקרה מסוים בית הדין הכנסייתי אף אישר לבני הזוג להיפרד על רקע אלימות , אישתו

דו על עד כדי כך שתבעו להפרד בכל מחיר והעי, הדדית קשה שהשניים העידו על קיומה

אבל , במקרה הזה אישר בית הדין את הגירושין, עצמם שיעדיפו למות ולא להשאר נישואים

 83.גם כאן אין פירוט ואין עדויות על אלימות מינית

 

כמעט ואין רישום של פשעים , 14 –במאה ה , גם ברברה האנאוואלט מציינת שבאנגליה

ים כאלו האישה כמעט תמיד ובמקרים המעטים שבהם מופיעים פשע, שנעשו בתוך המשפחה

גם כאן אין , לעיתים בעליהן, כמעט תמיד מדובר בנשים קורבנות רצח עלי ידי קרוביהן, קורבן

                                            
79

 Shannon McSheffrey, ""I will never have none ayenst my faders will": Consent and the        
Making of Marriage in the Late Medieval Diocese of London", in Women, Marriage, and 
Family in Medieval Chritendom, eds. Cinstance M. Rousseau and Joel T. Rosenthal, 
(Michigan, 1998), pp. 153-174.   

80
 Brundge, Law Sex and Chritian Society, p.193.                                                                        
81

 :דבריה של גווין הובאו בספרה של אליזבט פויסטר 
 Elizabeth Foyster, Marital Violence, an English Family History, 1660 – 1857 (Cambridge, 

2005), p. 37. 
 : 19 –כפי שהופיע בירחון למילדות מן המאה ה , את התאור הבא, סימון דה בובאר מציגה בספרה המין השני

, סימון דה בובאר" יש לשער שבמסגרת הנישואים מתרחשים מעשי אונס רבים יותר מאשר מחוצה להם"
בהמשך מתאר אותו ירחון את . 251' עמ, (2007, תל אביב) ציאות היומיומיתהמ, כרך שני, המין השני

הוא תאר מאה וחמישים מקרים בהם . הפגיעות הנגרמות לנשים נשואות כתוצאה מקיום יחסי מין עם בעליהן
עוד מתאר המגזין סקר . תנוחה לא נכונה או אי התאמה בגודלם של האיברים, שכרות, נפגעה האישה מאלימות

, שתארו את הזעזוע שעברו בליל כלולותיהן, יגנטיות בנות המעמד הבינונילנטיהמתוארות כא, שש נשיםעם 
 19 –אך גם במאה ה  19 –אמנם מדובר בעדות מהמאה ה  (שם: ראו)כולן אמרו שמהשגל הראשון זעזע אותן 

 . עדיין מדובר באותה תפיסה חברתית ודתית ביחס לאלימות מינית של בעל על אשתו
82

                                    Ruth Mazo Karras, Sexuality in Medieval Europe, p. 86.                      
83

              Sara M. Butler, The Language of abuse: Marital violence in later medieval England 
(Boston, 2007), pp. 71-72.      
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לעומת זאת נמצא לכך עדויות בסיפורי עם וקדושים  84.עדויות של אונס נשים על ידי בעליהן

החיוב במימוש דיאן אליוט טענה ש. כמו גם בדיונים כנסייתיים העוסקים במימוש הנישואים

הנישואים בשלב שלאחר הבעת ההסכמה של שני בני הזוג יצרה אווירה שאפשרה אלימות 

נמצאו אף המלצות של אנשי כנסיה להשתמש באלימות על . מינית כלפי האישה על ידי בעלה

 . מנת להצליח במימוש הנישואים

 

בגופה של אישתו  אליוט מציינת כי אלכסנדר השלישי אישר לגבר להנשא שנית לאחר שפגע

כך שלא הוא ולא בעל אחר יוכלו לקיים עימה יחסי , פגיעה בלתי הפיכה, בליל הנישואים

כמו כן מביאה אליוט סיפור הממחיש כיצד הכנסיה העלימה עיניים מנישואים שבוצעו  85.מין

ואולצה  12 –אשר חיה במאה ה , Christina of Martyateכך בסיפורה של . ומומשו בכוח

היא נישאה אך הצליחה לשכנע את בעלה . י הוריה להנשא למרות שרצתה להיות נזירהעל יד

  86.הוריה אילצו אותו לאנוס אותה, לא לממש את הנישואים

 

אישה שחוותה התגלות דתית וכתוצאה מכך רצתה להתחיל בחיי , ורי קמפ'בסיפורה של מרג

, ן שהיא רצינית בכוונתיהמרגע שהבעל הבי. מתואר אונס של אשה על ידי בעלה, פרישות

בסופו של דבר היא הצליחה להגיע איתו . איים עליה ואנס אותה באופן קבוע, היכה אותה

בסיפורי ריפויי ניסיים המיוחסים לבתולה מריה מתואר ריפוי  87.להסכם ושמרה על פרישות

באחד , של אישה צעירה שנפגעה כתוצאה מקיום יחסי מין אלימים שבעלה כפה עליה

ורי העם שנפוצו בימי הביניים מתוארת פגיעה קשה באישה צעירה שבעלה לא הצליח מסיפ

בסופו של דבר הוא החדיר סכין לואגינה , לממש את נישואיו עמה במשך למעלה מחצי שנה

, לא מנעה את מהבעל לכפות יחסי מין על אשתו, העדר הגדרה חוקית של אונס 88.שלה

ברה לא הכירה באפשרות שאשה תסרב לקיים הח, הכנסייה התעלמה מקיומה של הכפיה

רצונה חדל להיות , מרגע שנתנה את הסכמתה העקרונית לנישואים. יחסי מין עם בעלה

 . רלוונטי
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 Hanawalt Barbara, Crime and Conflict in English Communities, 1300-1348,  p.160                
                    

85
 Dyan Elliot, Spiritual Marriage: Sexual abstinence in Medieval Wedlock, p.146   
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  , p. 147                                                                                                                               Ibid  
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 .יחס חכמי ההלכה באשכנז . 2

 

מצפון . אסור לבעל לכפות יחסי מין על אשתו –מרבית חכמי אשכנז מסכימים על העקרון 

 -1080צרפת , רבי שמואל בן מאיר)ם "רשב, (11 –הי המאה ה של)י "מרש, צרפת וגרמניה

 -12מאה , רבי אליעזר בן יואל הלוי) 89ה"ראבי, (12מאה , אליעזר ממגנצא)ן "ראב, (1160

מוינה ובנו רבי , (1250 – 1180גרמניה )דרך רבי יצחק בן משה אור זרוע , (גרמניה 13

רבי ) ש "אצל הרא 13 –י המאה ה ועד שלה 13,91מאה , צרפת –רבי משה מקוצי  90חיים

החכמים סבורים כי במערכת נישואים תקינה אין  — 92(ספרד –אשר בן יחיאל גרמניה 

 .כפייה

  

י מתנגד לכפיית יחסי מין על האישה אך גם אוסר עליה להפר את החוזה ההדדי ביחסי "רש

ל הכופה יחסי מין הוא מגדיר את הבע. המין ולחדול באופן חד צדדי מקיום יחסי מין עם בעלה

:שם ."ואץ ברגליים חוטא"ב "פסוק י, ט"פרק י, למשליכך בפירושו : על אשתו כחוטא
  

כך גם בפירושו לאיסור התלמודי המופיע , "בכופה את אשתו לתשמיש בעל כרחה"...  

י אוסר על "עם זאת רש 93."לא טובים הבנים הנעשים בלא דעת האשה"... :במסכת עירובין

לכל היותר היא יכולה לאסור עליו . קיים יחסי מין עם בעלה באופן חד צדדיהאישה לסרב ל

, אבל יכולה לאוסרו עליה, שאינה יכולה לאסור עצמה עליו: " לגרום לה הנאה ביחסי מין

שלא יאכילנה , דצריך הוא להפר –כגון הנאת תשמישו עליה , שתהא היא מודרת ולא הוא

  94".דבר האסור לה

 

מדגיש אף הוא את חשיבות רצונה , אליעזר בן נתן ממגנצא, י"תו של רשבן תקופ, ן"הראב

אסור לאדם לכוף את אשתו לתשמיש אלא מרצי לה ארצויי : "של האישה ביחסי מין

דאמר רבי בר חמא אסור לאדם שיכוף את אשתו לדבר מצווה שנאמר אץ  .[ש.מרצונה מ]

                                            
89

ה מתנגד לכך שאישה שבעלה כופה "ראבי. ה וקרוב הדבר"סימן תתקצד ד, תשובות וביאורי סוגיותה "ראבי 
 .  עליה יחסי מין תוגדר מורדת

90
אסור לאדם לבוא על אשתו עד : "ימן שנזס, הלכות נידה, א"ספר אור זרוע ח, רבי יצחק אור זרוע 

ה "ד, ז"ר זרוע סימן יח או"דרשת מהר, "שיפייסנה ותתרצה לו דדילמא בהא שעתא לא ניחא לה בתשמיש
  . ואסור לשמש

91
ולא יבוא עליה על כרחה והיא יראה : "גם כאן האיסור המנוסח כך. דף מג, הלכות איסורי ביאה,  ג"סמ 

" ולא יבעול מתוך שכרות ולא מתוך מריבה ולא מתוך שינאה: "איסורים הבאהמופיע בתוך רשימת ה" ממנו
 .  שם

92
שנאמר אץ ברגליים , אסור לאדם לכוף את אשתו לדבר מצוה... אמר" : ג "פרק י סימן י, עירובין, ש"רא 

ש מגדיל בפרושו "רא" ל כל הכופה את אשתו לדבר מצוה הויין לה בנים שאינם מהוגנים"אריב. חוטא
רבי אברהם בן דוד )ד "להצביע כאן אף על דעתו של הראב חשוב. דגיש שלאישה יהיו בנים לא מהוגניןומ

 אשר שהדגיש את חשיבות ההסכמה של האישה בקיום יחסי מין (1125 -1198, פרובאנס, מפושקירה
ר "בכה מהדורת יוסף, ספר בעלי הנפש, אברהם בן דוד: ראו "דאסור לעשות בה שום דבר שלא מדעתה"... 

 .קכג' עמ, 1964, ירושלים, דוד קאפח
93

 ה גם בלא דעת"ד ,ב"ע, ק, ערובין, י"רש 
94

 .ה כופה ומשמשתו"ב ד"ע,עא, כתובות, י"רש 
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הווין לו בנים שאינם  בל כל הכופה אישתו לדבר מצווה"ואמר רי, ברגלים חוטא

ם אוסר על קיום יחסי מין של בעל עם אשתו אפילו היא ישנה בשל "הרשב 95".מהוגנין

כשהוא משמשה בעודה ישנה תמאס ותתגנה לפניו לפיכך תרבות הוא : "החשש הבא

אסור לאדם שיבוא אל אשתו עד שיפייסנה "ובהמשך   96לאדם כשבא מן הדרך שיקיצנה

ם עולה הגדרה "מדבריו של רשב 97."לא ניחה לה בתשמיש ותתרצה לו דדילמא שעתה

כשהיא , בצורה ברורה, היא יכולה להינתן רק במודעות גמורה. נרחבת של הסכמת האישה

מביא את דבריו רבי יצחק אור , ם בצרפת"במרחק של כמה עשרות שנים מהרשב 98.ערה

   99 .בגרמניה, זרוע

 

סכמה של האשה ואת ההדדיות שצריכה מדגישים אף הם את חשיבות ההבעלי התוספות 

כשהבעל  —בין בעל לאשתו מיןיש שני אופנים לקיום יחסי לטענתם . להיות ביחסי האישות

כשהוא בא מן הדרך הוא מצופה לפייס את . בא מן הדרך וכשהוא נמצא בחברתה יום יום

עה פירוש כיון שבא מן הדרך מפייסה ותוב. כיון שתבעה: "אישתו ואף להאריך בפיוס

שאלה האם בעל שבא מן הדרך יכול לקיים יחסי בהתיאור הזה לקוח מדיון  100."לתשמיש

והתשובה היא שאם בא מהדרך ? אישות עם אשתו גם אם לא שאל אותה באם היא נדה

כלומר בשכנוע , בלי לשאול אותה משום שאז הוא מאריך בפיוסמין רשאי לקיים עמה יחסי 

 . ויש לה זמן לומר לו אם הרגישה שהיא כבר נידה או במשחק המקדיםמין  לקיום יחסי 

אבל אם לא בא מן הדרך אסור בעדה לפי שאינו מאריך בפיוס של תשמיש אלא בא "

אין לה , וכיון שאינו מאריך בפיוס 101"עליה מיד ולא ראיה אנפשיה לאזכורי שהרגישה

ת הקרבה הטקסט מדגיש את חשיבו. שהות לאסור עליו את האקט אם הרגישה שהיא נידה

על הגבר להאריך את , אם יש ריחוק ריגשי לאחר פרידה ארוכה, הריגשית לקיום יחסי מין

 .  אין חשיבות לכך כשיש קרבה יומיומית, השכנוע

 

                                            
95

' עמ, מסכת עירובין (ח"תשי ,ניו יורק)שלמה זלמן עהרעניך מהדיר , אליעזר בן נתן ממגנצא, ן"ספר ראב 
 . קנט

96
הלכות , ל"ספר אור זרוע לרבינו יצחק מווינא ז, 1250 – 1180מאה , "אור זרוע", רבי יצחק בן משה מוינה 

 . שנז, נידה
97

 .שם 
98

, ב עד היום"ובארה( ראו לעיל) 2001את ההגדרה הזו יתקשו למצוא בספר החוקים של מדינת ישראל עד  
 :ראו. ישנן מדינות שאישה לא יכולה לומר שנאנסה מתוך שנתה
 Diana Russell, Rape in Marriage, 1990. p. 22 

99
,     ל"ספר אור זרוע לרבינו יצחק מווינא ז, 1250 – 1180מאה , "אור זרוע", רבי יצחק בן משה מוינה 

 . שנז, הלכות נידה
100

 .ה כיון"ד, א"ע, יב, נדה, בבלי, תוספות 
101

ב ממסע סיטואציה המציגה את הנתק בין הבעל לאישה לאחר שש. ה כיון"ד, א"ע, יב, נדה, בבלי, תוספות 
הנה ארע מעשה באשה אחת  " :ג "ח אור זרוע קי"תשובות מהר, ח אור זרוע"ת של מהר"מתוארת גם בשו

שבא בעלה ממדינת הים כדי להשלים עמה ואמרה לשכנותיה שלא היתה רוצה לטבול וגם לא היתה יכולה 
שבת טבלה ומשנודע ובערב ' תם נעשה ביום ג, אליו והראתה להם חלוק מלוכלך בדם אכן אינה לבושה בו

ומה שאמרתי שלא לטבול , הדבר לשכנותיה היו מרננות עליה והשיבה חלילה לי לעשות דבר מכוער כזה
מהדיר יהודא , ח אור זרוע"ספר שאלות ותשובות מהר ".מחמת כעס אמרתי לפי שלא הרגשתי יישור דרכיו

 (. ך"תש' ה, ירושלים), ראזנברג ר אלכסנדר"מ מהור"בן אא
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 . היבט נוסף ביחס למקומה של האישה ביחסי מין נמצא במדרש המובא בילקוט שמעוני

מובא קטע המדגיש את מחוייבותה ( 13מאה , פרנקפורט, רבי שמעון הדרשן)בילקוט שמעוני 

 102".ל לא יחבול רחיים ורכב"והוא ימשול בך יכול ממשלה מכל צד ת: "של האישה לבעלה

מעשה באשה אחת ": "הוא ימשול בך"בהמשך מובא הסיפור הבא כדי להמחיש את הפסוק ו

הוציא לפניהם , כיון שבא דבר לפני חכמים, מבית טורינוס שהיתה נשואה לליסטיס

  103".של זהב ונר של חרס על גבה לקיים מה שנאמר ואל אישך תשוקתך מנורה

 

למדרש הזה המופיע . נוסח המדרש הזה המופיע בילקוט שמעוני אינו הנוסח היחיד למשל

בחלק מהמדרשים מובאת הגרסה המופיעה . יש נוסחים שונים 104לראשונה בבראשית רבא

מהדורת בראשית רבה של תאודור ב. בילקוט שמעוני המדגישה את הציות של האשה לבעל

תאודור ואלבק רואים במשל דוגמא לחובתה . ואלבק מופיע הנוסח המופיע גם בילקוט שמעוני

מי שבא , גם אישה מבית מיוחס כמו בית טורינוס הנשואה לליסטים. של אישה לציית לבעלה

. מין בתוכה החובה לקיים עמו יחסי, ממלאה את חובתה כלפי בעלה, ממעמד נמוך ממנה

, מדגיש את האפשרות של הגבר לשלוט באישה" והוא ימשול בך"החלק הראשון של המדרש 

הם מטאפורה לגבר ואישה המקיימים יחסי " רחיים ורכב)"תוך שמירה על כך שלא תיפגע  

ללא , מדגיש את חובת ציותה של האישה לבעלה, החלק השני ובו משל המנורה והנר, (מין

  105.דםקשר למעמדה החברתי הקו

 

אמר רבי יוסי :  "מהדורת מירקיןנמצא במדרש בראשית רבה של , למשל 106,גירסה אחרת

מעשה באשה אחת " לא יחבול ריחים ורכב: "תלמוד לומר, יכול ממשלה מכל צד: הגלילי

שמעו , [ש.מ -דגש ]מצערה והיה בעלה , משל בית טברינוס שהיתה נשואה לליסטיס אחד

כיון שבאת לפני חכמים הוציאה לפניהם מנורה , .[ש.מ –דגש ] ובאו אצלה להוכיחוחכמים 

ואל אישך תשוקתך והוא ימשול : "לקיים מה שנאמר, של זהב ונר של חרס על גבה

וציון העובדה שהחכמים באו כדי לנזוף בבעל  "צער"בנוסח הזה מתווספת המילה  107""בך

אך זהו צער , אותו צעראין פירוט על מהות , הבעל הליסטים גורם לאשתו צער: הליסטים
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 . רמז לב, בראשית, שמעוניילקוט  
103

 . שם 
104

 .ה ז ואל אישך"פרשה כ ד( וילנא) בראשית רבאמלקוח  
105

יהודה  מהדורת, מדרש בראשית רבא. ראו פירושיהם של תאודור ואלבק במהדורתם לבראשית רבא 
 . 192' עמ, (1996, ירושלים) תיאודור וחנוך אלבק

106
מתוארכת למאה ה, (2637בודליאנא )יד אוקספורד מודפסת של ילקוט שמעוני המועתקת מכתב גרסה הה 
המבוססת על מהדורת  ,מהדורת מירקין המודפסת, המובאת בבראשית רבהאחרת שונה מגירסה , 13 –ה 

  (.1887)וילנה המודפסת 
107

ה והוא ימשול בך "ז ד', פרשה כ, 151' עמ, 1956, תל אביב, מהדורת משה אריה מירקין, בראשית רבא 
יצאה לאור על ידי אלמנתו , (1887)ז "שנת תרמ, רקין הועתקה ממהדורת וילנא המודפסתהמהדורה של מי

, שם, במהדורת תאודור ואלבק כבר מובאים שינויי הנוסח בהערות שוליים. יוסף ראובן ראם' ובניו של ר
 . במהדורת מירקין מופיעה הגרסה המלאה
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האישה מצידה ממחישה , המביא את החכמים לבוא אל אישתו ולשמוע ממנה על המתרחש

  .להם את בעיותיה על ידי משל המנורות

 

הנוסח במהדורת מירקין מחדד את המצוקה של האישה ולכן מצריך פירוש אחר מפירושם 

מתייחס לשליטה של הבעל ( שם, "והוא ימשול בך)"אכן החלק הראשון , תאודור ואלבק

אך במקביל גם על החיוב של  ,(שם, "רחיים ורכב)"תוך רמז ליחסי המין בינהם , באישה

הוא המשך של אותו דיון , אינו רק דיון עקרוניהחלק השני . הבעל לשמור על גופה של האישה

. ינהםמתייחס ליחסי המין ב "הצערמ"הומכאן ש. ואף הוא מתייחס ליחסי המין בין בני הזוג

גם משל . הבעל גורם לצער עד כדי כך שהחכמים הטריחו עצמם לבוא ולהוכיחו על מעשיו

מבנה המנורה והנר הם דימויים . הנרות של האישה מצביע על התייחסות ליחסי המין ביניהם

ייתכן והיא (. מבנה מנורה ונר בתקופת המשנה והתלמוד)למבנה אברי המין של הזכר ונקבה 

היא ממלאה את היא מדגישה ש. ם המבוכה שבחשיפה האינטימית הזוומש משתמשת במשל

  .מצערה בעלהחובתה למרות ש

 

הנוסחים השונים של המדרש מעלים תפיסות שונות באשר למקומה של האישה בזוגיות 

ציות מוחלט לגבר גם כאשר הגבר מצער ופוגע באשה או מחוייבותו לקיים , וביחסי האישות

לא ברור מתי השתנה הנוסח ולא נוכל לברר האם ? מתוך הדדיות ,עמה יחסי מין מרצונה

בפני כותב ילקוט שמעוני עמדו שתי הגרסאות והוא בחר בגרסה המדגישה את הציות של 

אשה לבעלה לעומת הגרסה המדגישה את צערה ואת חשיבותם של החכמים כמי שמהווים 

המקור המודפס הראשון בו . גורם משפיע ומרתיע על בעל שמצער או כופה עצמו על אשתו

המהדורה )במהדורת וונציא המודפסת  נמצא" מצערה"כבר מופיעה הגרסה עם המלה 

 1886.108ומהדורת ווילנה המודפסת משנת ( 1545שנת , המודפסת השניה של המדרש

בשלב זה לא ברור מהו כתב היד מממנו הועתק והאם כתב היד הזה היה ידוע לכותב ילקוט 

 . שמעוני

  

המתוארך  109,במוזיאון הבריטיהנמצא בכתב היד ה המופיעה בילקוט שמעוני מופיעה הגירס

אין אזכור , המתוארך לתקופת התלמוד זוהי אותה גרסה, קדום יותר בכתבגם  1307.110 -ל

 נראה שהגרסה הראשונה שגם עמדה לנגד עיני רבי שמעון הדרשן 111.לצערה של האישה
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 . 192' עמ, שם, ראו תיאודור ואלבק 
109

מתוארך , בקטלוג כתבי היד של בית הספרים הלאומי) .Add 27169קובץ , בבריטיש מיוזאוםכתב יד לונדון  
 .( פראנקפורט, 1307 –כתב היד הזה ל 

110
מהדורת , בראשית רבא :ראו. זוהי גם הגרסה המופיעה במהדורת בראשית רבה של תאודור ואלבק 

 . 192' עמ, תיאודור ואלבק
111

. אלבק וילקוט שמעוני –הגירסה כפי שמופיעה במהדורת תאודור אותה מופיעה , 30היד של הואטיקן  בכתב 
, נכתב כתב היד בתקופת התלמוד על ידי אמוראי ארץ ישראל, לטענת סוקולוף המהדיר של כתב יד הואטיקן

 30כתב יד ואטיקן , מדרש בראשית רבהראו  .כלומר הוא אחד מהנוסחים הקדומים ששרדו לבראשית רבה
((Vat.Ebr.30 ,17' עמ, (1971, ירושלים)מהדיר מיכאל סוקולוף , הדורת פקסימיליהמ  . 
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מדגיש את הצורך  כך הואו. התלמודי יותר למקורהיא הקרובה , 13 –במאה ה , מפרנקפורט

ה צער ומבלי להתייחס לרמזים מבלי להתיחס לכך שהוא גורם ל, של האישה לציית לבעלה

   112.המיניים שבמשל

  

בחשיבות ההדדיות ביחסי המין בין גבר לאישתו כך גם , כאמור, מרבית חכמי אשכנז הכירו

של בעל על אשתו מין בכפיית יחסי  ם ראועדיין נשאלת השאלה האם ה, אסרו על כפייה

ראה בכפיית יחסי מין של בעל על אשתו ( 12מאה , צרפת, רבי יצחק מדמפייר)י "ר  ?עבירה

-1215)ם מרוטנברג "המהר, (1250 -1180וינה )ייתכן וגם רבי יצחק אור זרוע , עבירה

מתייחס לסיטואציה י "ר(. 13 –מאה ה , גרמניה), ותלמידו רבי מאיר הכהן( גרמניה, 1293

הוא מתייחס לפיצויים שעליו לשלם לאשתו הקטנה אם . שבה בעל אונס את אשתו הקטנה

אין לה לא קנס ולא "מוזר שהוא טוען שיש אפשרות שבעל יפתה את אשתו , אנס אותה

י מגדיר "ר 113."כשהיא תחתיו קודם מיאון, אם אנסה בעלה או פיתה אותה –פיתוי 

יש ( למעט קנס ופיתוי)ומאחר שהוא צריך לשלם לאשתו פיצויים  . במפורש את הבעל כאנס

 . כאן הכרה בכך שמדובר בעבירה

 

השאלה בתלמוד היא " ,הממאנת אין לה קנס: "ב"כתובות לה ע, י מתייחס לדיון בבבלי"ר

, (בפועל היא גרושה, יתומה קטנה שסירבה להמשיך לחיות עם בעלה" )ממאנת"האם 

זכאית לקבל פיצוי השמור רק ( כבר אינה נשואה)לאחר שמיאנה שנאנסה על ידי גבר זר 

שהיתה נשואה כאל " קטנה"האם יש להתייחס ל, השאלה היא למעשה? לבתולות שנאנסו

על פי התלמוד אין וודאות שקטנה שנישאה אכן שכבה עם בעלה ולכן לא ברור אם ? בתולה

נה נחשבת לבתולה לצורך על פיה כל קט, י טוען טענה עקרונית"אבל  ר 114.היא בתולה

לקטנה שנאנסה על ידי גבר זר . אלא אם כן נאנסה על ידי בעלה, תשלום פיצויים על אונס

לעומת זאת לקטנה שנאנסה עלי , כאל בתולה ולשלם קנס כפיצוי סלאחר המיאון יש להתייח

 על, המופיעה בתלמוד, תפיסהנראה שהוא מתייחס יותר ל .די בעלה אין לשלם קנס כפיצוי

 115"פיתוי קטנה אונס נינהו" :מוגדרים כאונס, חוץ מבעלה, כל קיום יחסי מין עם קטנה פיה

רבי מאיר הכהן בשלהי . ומכאן שכל קטנה מוגדרת בתולה אלא אם כן נאנסה על ידי בעלה

קטנה יכולה להיות מוגדרת . מחדד את האבחנה העקרונית הזו, בגרמניה 13 –המאה ה 

שבא : "י של קנס אפילו אם בעלה לשעבר הוא זה שאנס אותהכבתולה שיש לשלם לה פיצו
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 . רמז לב, בראשית, ילקוט שמעוני 
113

, פירושו מופיע בדיון התלמודי על החובל בחברו. ה הממאנת אין לה קנס"ד, ב"ע, כתובות לה, תוספות 
קטנה שממאנת צריכה לקבל  הדיון הוא בשאלה האם" הממאנת אין לה לא קנס ולא פיתוי: "ב"כתובות לה ע

 .  אבל מתוכו ניתן להבין מה היתה השקפת החכמים על אונס אישה בידי בעלה, פיצוי של בתולה שנאנסה
י יש להניח שכל נישואים עם קטנה "לפי רש" הואיל וניסת, שאינה בחזקת בתולה: "י מכריע שם כך"רש 114

.. יים של הקנס הניתן לנאנסת בשל אובדן הבתוליםממומשים ומכאן אם נאנסה היא אינה זכאית לתשלום הפיצו
במקרה כזה היא , י טוען לעומת זאת שתמיד יש לשלם קנס לקטנה אם נאנסה על ידי גבר זר שאינו בעלה"ר

".הא קטנה בעלמא אית לה: "תחשב כמו בתולה
114

  .לקטנה תמיד יש לשלם קנס -
115

 .ב"לג ע, יבמות, בבלי 
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כשהבעל אונס , קו הגבול מאוד ברור 116".עליה האונס והמפתה עצמו לאחר שמיאנה בו

לעומת זאת כשאותו בעל אונס לאחר שחדל , לא מוגדרת כבתולההיא הקטנה את אשתו 

ציה על פיה הכריעו זו גם היתה האינדיקלא ברור אם . להיות בעלה היא מוגדרת כבתולה

בפועל הדיון הזה מצביע על כך שאונס אשה על ידי  .בבתי הדיןבנושא הפיצויים לקטנה 

בצרפת ועל  12 –במהלך המאה ה , י"הן על ידי ר, גם אם היא קטנה הוגדר כעבירה, בעלה

 . בגרמניה 13 –בשלהי המאה ה , ידי רבי מאיר הכהן

 

כפית יחסי מין של בעל על אשתו אך הוא נמנע מגנה ( גרמניה, 13 – 12מאה )יה "הראב

כאשר , מלהכריע שמדובר בעבירה משום שאינו יכול להוכיח בצורה אובייקטיבית שהתקיימה

ה בוחר להאמין לגבר ולו מחמת "המילה של הגבר עומדת מול המילה של האישה ראבי

ום יחסי אישות מתאר סיטואציה שבה פוגע הבעל בכוונה באשתו תוך כדי קיה "הראבי. הספק

, על פי ההלכה אישה שמתגלה אצלה דימום פעם אחר פעם. וזאת על מנת לגרום לה לדימום

ה חושש שהבעל מקיים יחסי אישות שוב "הראבי .ניתן לגרשה, כתוצאה מקיום יחסי אישות

כל הסיטואציה הזו מתוארת כלאחר יד כחלק . ושוב בכח רב על מנת לגרום לה פציעה במזיד

אין זה . תיאור של כפיית יחסי מין אלימה קשה שלא לראות כאןאבל בפועל , תימדיון הלכ

עושה , פעם אחר פעם, בעל המקיים יחסי אישות עם אשתו ופוצע אותה עד זוב דםסביר ש

 . זאת בהסכמתה ומתוך כבוד הדדי

 

ותו דגבי תשמיש שפשיעתו הוא דעקר דשא ועברא "  :הזו סיטואציהה ל"עמדתו של ראבי

פ שאסור לשמש היינו מפני שנאמן לשוויה חתיכא דאיסורא "ואע. ש בכח מרובהשמשמ

דשמא במתכוין היה ומרבה בכח , אבל להפסיד כתובתה לא. אנפשיא ולומר לא שיניתי

לאקט האלים כאל  סה לא מתייח"ראבי 117."כדי להפסידה ונותן עיניו באחרת ומגרשה

. כוונת המזיד של הבעל באופן חד משמעי ייתכן ומשום שאין לו אפשרות להוכיח את, עבירה

. מכנה את הגבר הזה פושע ואת המעשה כפשע, מגנה מוסרית את המעשהה "ראביעדיין ה

כי ייתכן וגם מדובר אבל הוא מעלה את האפשרות , ה שאסור לשמש כך"וכמובן מזכיר הראבי

ה שמכיוון "יולסיום מקווה הראב 118,"ואפילו לא כיון לכך שמא אירע לו כן" :ביד המקרה

אבל כי יהיב לה "  :לגרשההוא יחדול מלפגוע בה רק על מנת שהבעל צריך לתת לה כתובה 

  119"כתובה לא יועיל בתחבולותיו כלום

 

יש אפשרות לראות התייחסות לכפיית יחסי ( גרמניה, 13מאה )אצל רבי יצחק אור זרוע 

: חס לסוגיה התלמודיתמתיי, רבי יצחק אור זרוע. אישות של בעל על אשתו כאל עבירה
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 .  ט"הגהות מיימוניות ה, הלכות נערה בתולה, נשים, משנה תורה, רבי משה בן מימון 
117

 .תתקצד, תשובות וביאורי סוגיות, ה"ראבי 
118

 .שם 
119

 .שם 
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מקרה שבו גבר גורם נזק לגופה של אשתו מדובר ב 120"מזיק אשתו מתשמיש המטה"

אבל בכל מילי דהיזקות "  מוסיףאור זרוע   121.קיום יחסי אישות בהסכמהתוך כדי בשוגג 

בכל המקרים האחרים בהם מזיק הגבר , כלומר 122"אחריני פשיטא לן דלא גרע מאחר

אור אמנם  123."להכותה ולבזותה": הוא כותב מהם המקרים הללו .לאישה אין לראות שגגה

לשני המקרים הללו כאל עבירה ברורה אבל ייתכן שהוא מזכיר רק אותם  רק יחסיזרוע מת

מאחר שבתחילת דבריו הוא בכל . משום שהמקרה האמיתי שהובא לפניו עוסק במכות וביזוי

למקרים של נזק פיזי מתוך כפית יחסי  ייתכן והתכוון גם, זאת התייחס למקרים אחרים ככלל

 .  מין על האשה

 

עונש רבי יצחק אור זרוע מציע , על הנזק שנגרם לאישה במקרה האמיתי שהובא לפניו

. ייתכן וניתן לראות בענישה הזו גם ענישה על כפיית יחסי מין, כאמור, ושוב. הדרגתי לבעל

הביא לפיוס בין השניים אך במידה ולנסות ל כלפי הבעל יש להקדים התראה ,לפי אור זרוע

ובסופו של דבר אף , והניסיון לא הצליח יש להעניש את הבעל הן בעונש כספי והן בפיזי

כך עולה מדבריו ואם דבריו אמתיים תקנסהו קנס " :לכפות עליו גט בבית דין של גויים

ו להבא אמנם צריך כפרה גדולה ותכבידו עלי. חמור בין בגופו בין בממונו על מה שעבר

ואם לא יעמוד הבעל ... לפי הנראה בעינכם שיכול לעמוד זיהא מותרה ועומד מיכן ולהבא

ד עליון "אנו מסכימים אחריהם להיות מנודה בב. בקיום השלום שיוסיף להכותה ולבזותה

כי כן הסכמתי , ד התחתון ויעשוהו על ידי גויים לתת גט עשה מה שישראל אומר לך"ובב

  124"מעושה בגויים כזה כדיןעם חבריי שיהא גט 

 

 –של המאה ה  המחצית שניי), תלמידו של אור זרוע, ם מרוטנברג"המהראבל במקרה של 

לא ברור האם הוא מתייחס , המתייחס לפסיקתו של מורו בנושא המכות והביזוי, (גרמניה, 13

ם באשר ם הוא ששניהם מאוד נחרצי"הדמיון בין אור זרוע לבין המהר 125.גם לכפיית יחסי מין
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  .קסא, פסקי בבא קמא פרק ג, אור זרוע ספר
מדגיש את העובדה , (14 -13מאה )ם מרוטנברג "מתלמידיו של המהר, ש"הרא. א"בבא קמא לב ע, בבלי 121

 –יחסים בהסכמה וכי על הגבר לשלם את הקנס משום שהוא הצד האקטיבי  שמדובר בנזק שנעשה תוך כדי
המזיק את אשתו בתשמישי ( "א"ע, לבמסכת בבא קמא )' סימן י, מסכת בבא קמא פרק ג, ש"רא. הפוגע

 ." ג דברשות קעביד איבעי ליה לעייני משום דאיהו עביד מעשה ולא היא"אע. והסיק רבא דחייב. המטה מהו
122

 :ג פסקי בבא קמא סימן קס"ח, ספר אור זרועוראו גם  .קסא, פסקי בבא קמא פרק ג, עאור זרו ספר
ואלא הא דקתני שלזה רשות להלך . ש דחייב"המזיק את אשתו בתשמיש המטה שלרשות חברו נכנס לכ"  

התם מתניתין תרוויהו כי הדדי נינהו ושניהם שוים בשבירתה שאין בעל חבית סיעע . ולזה רשות להלך
מקבל את דברי רבה שהאיש המזיק את אשתו מתשמיש " אור זרוע" "הכא הבעל קא עביד מעשה. רתהבשבי

הוא האקטיבי ולכן האחריות על הפגיעה היא , המטה חייב לפצות אותה מפני שהוא זה שנכנס לתוך תחומה
וויון בין בגמרא דעתו של רבה שונה מדעת רב הונא שטוען שיש כאן ש. למרות שהמעשה נעשה ברשות, עליו

רבה טוען שהאישה היא פאסיבית ולכן הצד , על פי רב הונא שניהם היו אקטיביים וארעה תאונה, בני הזוג
 .הוא זה שצריך לפצות, במקרה הזה הגבר, האקטיב

123
אבל בכל מילי . המניח את הכר' המזיק אישתו מתשמיש המטה קא מיבעי לן בפ": שם, ספר אור זרוע 

 "לן דלא גרע מאחרדהיזקות אחריני פשיטא 
124

 . קסא, פסקי בבא קמא פרק ג, ספר אור זרוע 
125

 . סימן תתקכז, (דפוס פראג) חלק ד , ם מרוטנברג"ת מהר"שו 
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יש לכפות עליו גט , אם הבעל לא מוכיח שינוי התנהגותי וממשיך להכות, לשורה התחתונה

ואפילו  כלומר יש כאן היתר לענישה פיזית של הבעל, ויש אישור לעשות את זה על ידי הגויים

עמדתו  ההאם זו היית 126.שולל את האפשרות שימשיכו לחיות יחדאף ם "המהר. על ידי גויים

 ?גם כלפי כפית יחסי מין ם"של המהר

 

הוא לא רואה בכפיית יחסי מין של בעל על אשתו . ם"לא כך עולה מפסיקה אחרת של המהר

ואשתו , ועל האיש שנתפחו פניו בטינרי טינרי אבעבועות משונות כעין נגע": עבירה

למרות  127 ."ונתעברה ממנו, והוא כופה אותה שצריכה להיות תחתיו, ממאנת להיות אצלו

עה החד משמעית של כפית יחסי מין של בעל על אשתו ואף תיאור ברור של סיטואציה הקבי

ם כופה עליו גט אם כי הוא "עדיין אין המהר." מוהיא יראה מחייה וצריכה לחיות ע: " קשה

יש לעשות , רדנה להיות עמויואם יכנה או , יש לסייעה שלא תצא לתרבות רעה: " אומר

, דינו כדין מכה חברו, רק אם יכה אותה יש ענישה ברורה." רודין עליו כמו על המכה את חב

 . ואילו מכפיית יחסי המין הכותב מתעלם

 

מהמקרים הנוספים שנמצאו ויובאו להלן עולה שחכמים מתעלמים לרוב מעצם כפיית יחסי 

אחד המקרים מתאר בעל המצהיר . כחלק מהדיון הכולל, המין והכפייה מוצגת כלאחר יד

למרות , ומסרבת לקיים עמו יחסי מין מרצון היא מסרבת להשיב לו אהבה ,אהבה לאשתו

במקרה אחר האישה מסרבת לקיים יחסי מין עם בעלה . זאת הוא כופה עליה יחסי מין

יש מקרים . וההלכה מתעלמתהבעל כופה עליה יחסי אישות  ,בטענה שהיא חולה או טמאה

רם לבעל סבל פיזי כתוצאה מכך מקרים בהם נג, בהם ההלכה מצדיקה כפייה על האשה

במקרים הללו מגלים חכמי ההלכה הבנה רבה  .מין יחסיעמה מלקיים שאשתו מונעת ממנו 

 .יותר למצוקת הגבר מאשר לרצונה של האישה

 

(  13מאה , רבי שלמה בן אברהם אבן אדרת)א "המקרה הראשון מוצג בשאלה ששולח הרשב

מתאר מקרה ובו הבעל חושד שאשתו בוגדת  הוא. ם מרוטנברג בגרמניה"מברצלונה למהר

הבעל רואה אותה הולכת עם בחור למקום נסתר שבו היא שוהה ביחידות זמן קצר ואחר . בו

הוא מעיד ששמע את אשתו עם בחור מעבר לקיר וכי לפי נשימותיהם הסיק , כך יצאה משם

מחבר , הכהן רבי מאיר. הוא מאשים אותה בניאוף והיא מכחישה. שהם מקיימים יחסי מין

וקודם לדבר זה לא היתה אוהבתו והוא אהב : " ההגהות המיימוניות מעיר על המקרה

 128".רחהות אוזן וכל שימושו עמה היה בעל כטאותה והיה מפייס אותה תמיד ולא ה
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ואם יעלה בידכם להשלים תתירו לו החרם שקבל עליו לגרש : "סימן תתקכז , ם מרוטנברג"ת מהר"שו 
ואם נראה בעינכם שאין עצת . לו לגמריעד שמן מרווח אם תראו בתוך הזמן שינהג עמה כראוי תתירו 

 ." השלום מתקיים בינהם תפייסהו לגרש מרצונו ואם לא יאבה יקוב הדין את ההר ולתעושו וכתורה תעשהו
127

 . ו"סימן קנ, (ג"תשל, ירושלים)אפרים קופפר , תשובות ופסקים, ם"ת מהר"שו 
128

 . ו ח"פרק ט, תשובות מיימוניות להלכות אישות 
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המציין את , הבעל כופה את עצמו אפוא על אישתו מבלי שהדבר יגרור גינוי מצד הכותב

תו של הבעל לאשתו והניסיונות שהוא עשה כדי לפייס אותה נראה שאהב. הדבר כלאחר יד

 . מתירים לו בסופו של דבר לכפות עליה יחסי מין

 

המקרה השני שיכול להוות סיבה להתעלמות ההלכה מאפשרות של כפיית יחסי מין הוא 

על . מקרה של גבר שנגרם לו כאב פיזי כתוצאה מכך שאשתו נמנעת מלקיים איתו יחסי מין

אף הוא , כואב לו, סובל מכך פיזיתמין שאינו מקיים יחסי ה המקובלת בהלכה גבר פי העמד

מין שנמנעת מקיום יחסי " מורדת"שה יא. גם בפומבי, נאלץ לעמוד במצב המביך של קישוי

הוא גדול יותר מאשר " מורדת"מכאן שהקנס ל. עם בעלה זמן רב גורמת לכך שיסבול יותר

עולה " מורד"גדול יותר מאשר ל" מורדת"דוע הקנס לבתלמוד הדן בשאלה מ 129".מורד"ל

זה יצרו מבחוץ זו ": והתשובה" ?מי שוכר את מי: צא ולמד משוק של זונות: " הטענה

י מוסיף שם שהקושי של הגבר גדול יותר גם משום שהצורך המיני "רש 130."יצרה מבפנים

שמע . כר את האישההוי אומר האיש שו -מי שוכר את מי:  "שלו גדול יותר מזה של האשה

הראייה לכך שהגבר בעל צורך מיני גדול יותר היא שהוא זה היוצא  131."צערו מרובה –מינה 

י "בנוסף טוען רש. בהימנעות מקיום יחסי מין סבלו גדול יותר. לחפש זונה לספק את יצרו

ה בעוד האישה יכול, ניכרים לעין וזה גורם לו אי נוחות פומבית, תשוקתו, שסבלו של הגבר

 132." קשויו ניכר ומתגנה –ויצרו מבחוץ : " להסתיר את תשוקתה

 

יוחנן ' אמר ר"  :גדול יותר" מורדת"המדרש נותן סיבות נוספות לכך שהקנס של האישה ה

ד ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו "צערו שלאיש מרובה משלאשה הה

ותקצר נפשו למות הוא קצרה , יוחנן שהשמיטה עצמה מתחתיו' אמר ר (שופטים טז טז)

 133" למה שהיתה עושה צרכיה ממקום אחר, נפשו למות אבל היא לא קצרה נפשה למות
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אחת מהן היא הפחתת סכום . לפני שבעלה מגרש אותה ללא כתובתה" מורדת"הרתעות נגד ישנה מערכת  
כתובתה במשך כמה שבתות על מנת להפעיל עליה לחץ ולאפשר לה לחזור בה כשעדיין יש לה חלק מכספי 

לגבר סכום הקנס , קונסים אותו בחצי הסכום מהסכום בו כונסים את האישה" מורד"אבל שכשגבר . הכתובה
 . א חצי טראפיק ולאישה טראפיק שלםהו

130
 א "ע, כתובות סד, בבלי 
131

 ה מי שוכר את מי "א ד"ע, כתובות סד, בבלי, י"רש 
132

 .ה ויצרו מבחוץ"א ד"ע, כתובות סד, בבלי, י"רש 
133

גם הגרסה המופיעה במהדורת וילנא  ורא. 553' עמ, פרשה נבפרשת וירא ( אלבק-תיאודור)בראשית רבה  
ויהי כי הציקה לו ( ו, שופטים י) צערו של איש מרובה מצערה של אשה הדא הוא דכתיב , אמר רבי יוחנן"

בדבריה כל הימים ותאלצהו שהיתה שומטת עצמה מתחתיו ותקצר נפשו למות אבל היא לא קצרה נפשה 
 לא ברור כאן .ה יב ויקח אבימלך"פרשה נב ד( וילנא)מדרש בראשית רבה  " מקום אחרמשהיתה עושה צרכיה 

מהמקור המיוחס לדלילה ושמשון עולה שהיא שמטה עצמה מתחתיו בדיוק ברגע שבו הוא , מהי הסיבה למצוקה
ְתַאֲלֵצהו ַוְיִהי ִכי ֵהִציָקה לסֹ ִבְדָבֶריָה ָכל ַהָיִמים וַ ". היה בשיא תאוותו ומתוך המצוקה הזו גילה לה את סודו

לשון דוחק   -ותאלצהו ": מסכת סוטה דף ט עמוד ב ,י"ראו רש. (שופטים פרק טז) "ַוִתְקַצר ַנְפשסֹ ָלמות
הכתוב מצביע על מצוקה פיזית של הגבר כתוצאה "  .תאות האדם מרובה -בשעת גמר ביאה  .ומצוקה

עושה צרכיה "מצוקה שהאישה לא חשה אותה בשל סיבה שהכתוב מתאר כ. מהפסקת המשגל רגע לפני השיא
ייתכן ומדובר בסיבה פיזיולוגית שמונעת מהאישה , לא ברור למה הכוונה. (שם, בראשית רבה)" ממקום אחר

להרגיש את אותו כאב וייתכן שמדובר בכך שהאשה באה על סיפוקה עם גבר אחר ולכן אינה חווה את הכאב 
דמר רבי יוחנן צערו של איש מרובה יותר " :שני ההסברים הובאו בתלמוד הירושלמי. והתסכול שחווה הגבר
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האם יש בכל תיאורי הקושי והסבל הללו כדי , מדוע מדגישים הכותבים את הקושי לגבר

אך בהחלט יש כאן סיבה לא מבוטלת , לדעתי אין כאן היתר ברור ובוטא? להתיר לגבר לאנוס

" המורדת"להעדיף להתעלם ממצוקתה של האישה ה, גברים ונשואים אף הם, םלחכמי

 . ולהתיר לבעלה להוסיף ולקיים עמה יחסי מין

 

האם יש כאן התייחסות לשאלת  ?האם קיום יחסי מין עם אישה בתנוחות שונות מוגדר כאונס

ת דומה ששאל 134?"כוהפו ערכתי לו שולחן"מה חשבו חכמי אשכנז במקרה של ? הרצון

מאשר אישור גורף לקיום יחסי ( צרפת 12מאה )י "נמצא שר. רצונה של האישה אינה עולה

מתיר רק אם ( בגרמניה 13 –שלהי המאה ה ) 135בעל הגהות מימוניות, מין שלא כדרכה

שאלת . החשש היחידי המובע כאן הוא מהשחתת זרע. נעשה מתוך תשוקה ולא מתוך הרגל

נמצא אצל רבי יעקב בן  14 –רק בהמשך המאה ה . ןרצונה של האשה כלל לא עולה לדיו

אלא אם כן האשה רצתה " הפיכת שולחן"איסור מפורש על כפיית , ש"בנו של הרא, אשר

אבל אם הוא כופה אותה לכך , דוקא שהיא מתרצה לו -והפיכת שלחן נמי שהתירו ". בכך

 136.חוטא אץ ברגלים"שהרי אמרו , "גם בלא דעת נפש לא טוב"קורא אני עליו  -

 

מקום נוסף שבו יכלה לעלות שאלת רצון האישה הוא הדיון בבעל הכופה על אישתו תשמיש 

האם עולה שאלת רצונה  ?האם גבר ששוכב עם אשתו הנדה מוגדר כאנס. בזמן נידתה

החכמים , האם כשאישה מכריזה על כך שנאנסה עלי די בעלה בעודה נידה? במקרה הזה

יה ניתן ללמוד על "מתשובתו של הראב?  ס או שהחטא יהיה כפוליתייחסו יותר לנידה או לאונ

ה דן "במקרה הזה הראבי. כך שכפיית יחסימין כשלעצמם אינם עניין שיש לדון בו כעבירה

, בשאלה האם אשה המתנגדת לקיים יחסי אישות עם בעלה בעת דימום החשוד כדם נידה

יה אינו מתייחס "ראב. בשלילה על כך הוא משיב?  יכולה להיות מוכרזת על ידו כמורדת

בהמשך מובאים . לכפייה כאל עבירה אלא רק לחשד בקיום יחסי אישות עם אישה נידה

וידוע , והיא באה מחמת טענה שהרגישה שהוא רוצה לכופה לביאה: "דבריה של האישה

                                                                                                                             
ה הדא הוא דכתיב ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו מהו ותאלצהו אמר רבי יצחק בר הן האש

לעזר שהיתה שומטת עצמה מתחתיו ותקצר נפשו למות הוא קצרה נפשו למות היא לא קצרה נפשה למות 
ויש אומרים שהיתה עושה צורכה כאחרים כל שכן דתבע דאמר רבי נחמן בשם רבי נחמן האבר הזה 

 .ז"ה/מסכת כתובות פרק ה דף ל טור ב , תלמוד ירושלמי" אדם הרעיבתו השביעתו השביעתו הרעיבתושב

האשה שהיא עושה צרכיה ": ראו מופיע במשנה ובגמרא בהקשר של הוצאת שתן" עושה צרכיה"המושג 

 "רהוראתה דם רבי מאיר אומר אם עומדת טמאה ואם יושבת טהורה רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טהו
 . הכותב קושר בין מנגנון הוצאת השתן למנגנון הוצאת הזרעייתכן ו. משנה מסכת נדה פרק ט

134
 .ראו דיון לעיל 
135

הערה ט של , א"פרק כ ,הלכות איסורי ביאה, קדושה, משנה תורה –ם "בעקבות הרמב, הגהות מימוניות 
ר רבי "וא: " על התנוחות השונות, וניותהגהות מיימ -הערה ב, ו, א"פכ, איסורי ביאה, גם קדושה וראו. ההגהות

יוחנן אין הלכה כרבי יוחנן בן דהבאי אלא כל מה שהאדם רוצה לעשות עם אשתו עושה משל לבשר הבא 
יוחנן אלא דוקא על הפיכת שולחן שזה בלבד ' ד ראיתי שלא קאי ר"וביסודו של רבי אב' מבית הטבח וכו

שלא  –מתייחסת לשאלה . ועוד הערה ד. ב"דרבי עמותר כעובדא דמייתי התם בההיא דאתת לקמיה 
 . י שהתיר"הכוונה לדברי ר" ד אחין"בתוספות פ' מ באקראי בעלמא ולא שירגיל בכך כדפי"וה. " כדרכה

136
 . אין לדעת האם התייחס לאיסור בעודו בגרמניה או כשהיה בספרד. סימן כה, הלכות אישות, טור אבן העזר 
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לא ברור אם מעצם טענת , ניתן ללמוד כאן על אמון מלא בטענות האישה 137."שהאמת עמה

, כך או כך אין לה צורך להביא הוכחות לכפיה, ו מעצם החשד שיש כאן בעילת נידההכפיה א

כאן מודגש העיקרון על . במקרה הזה די בחשד כדי לדעת שהאמת עמה". הרגישה"מספיק ש

העבירה היא המשכב עם הנדה ולא בכפית המין  138"בדברים שבינו לבינה היא נאמנת"פיו 

במקרה כזה היא , לכפיה לגיטימית משום שהיא נידההדגש הוא על כך שהתנגדותה . עליה

בזמן האסורה לו הוא רוצה לכופה לביאה ולא היתה רוצה להתייחד ": לא תוכרז מורדת

  139"אינה מורדת

 

 ,כשלעצמה לא נתפסה בהכרח על ידי ההלכה כעבירה מיןהוכחה נוספת לכך שכפית יחסי 

מצאתי : "א"על פסיקתו של ריצב, (13 – 12מאות )עדות המובאת בדברי התוספות נמצא ב

שהיתה טוענת על בעלה כי אין לאיש גבורתו  האישא על "בתשובה אחת שפסק ריצב

והאיש היה טוען כי היה לו גבורת אנשים אך היא בועטת וגורמת שאין יכול לבעול דלא 

אבל גם , התיאור מעיד על גבר המנסה לגבור על אישה המתנגדת נמרצות 140" מהימנא

ה הדיון ההלכתי אינו מתייחס לשאלת הכפיה מה שמטריד את המתדיינים הוא במקרה ז

הכותב . מכאן שחשדו בה שאינה אמינה, השאלה האם האישה תבעה גט וכתובה מבעלה

 (.הנושא הזה יורחב בהמשך. )מתעלם מעצם הכפייה

 

, 13 –ו  12 -במאות ה, הן בגרמניה והן בצרפת, אפשר לסכם ולומר כי מרבית חכמי אשכנז

מתעלמים מעדויות של כפיית יחסי מין של בעל על אשתו ולא מגדירים במפורש את כפיית 

היא בדרך כלל , במקרים שבהם מתוארת כפית יחסי מין כזו. נשים על ידי בעליהן כעבירה

, גם אז לא כופים על הבעל גט. מוזכרת כבדרך אגב ורק כאשר היא משולבת באלימות פיזית

לכפיית יחסי אישות של בעל על אשתו אין הגדרה ברורה . שלום ביתאלא מנסים להביא ל

ישנם מקרים . לא ברור היכן עובר קו הגבול בין כפייה אסורה ליחסי מין לגיטימיים. בהלכה

בעיקר במקרים , בהם חכמי ההלכה מתעלמים ואף מתירים לבעל לכפות יחסי מין על אשתו

גם במקרים ". מורדת"כאשר היא , מין בהם האישה מפירה את התחייבותה לקיים יחסי

בוחרים החכמים לא לכפות על , ברורים שבהם היתה וודאות שהאישה נאנסה על ידי בעלה

ישנו רק דין . ורק כאשר מדובר במקרים בהם האישה מוכה בנוסף לכך שנאנסה, הבעל גט

 . גבר המכה את אשתו דינו כמי שהכה את חברו, אחד ברור

 

 

  

                                            
137

  וגיות סימן תתקצדתשובות וביאורי ס, יה"ראב 
138

 .א"ע, סה, יבמות 
  (. 13 –תחילת ה  – 12 –סוף המאה ה )ה וקרוב הדבר "סימן תתקצד ד ,תשובות וביאורי סוגיות, יה"ראב 139
140

  תוספות מסכת יבמות דף סה עמוד ב 
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 .נז להכאת נשים כמקרה מבחןיחס חכמי אשכ. 3

 

חכמי , כאמור. הכאת נשים ואונס נשים הם שני ביטויים לאלימות של בעלים נגד נשותיהם

לעומת זאת הם מגדירים . אשכנז כמעט ולא מתייחסים לאונס אישה על ידי בעלה כאל עבירה

את הכ ןדנים ומענישים גברים בגי, הם מגנים. הכאת אישה כעבירה בצורה ברורה מאוד

עבירת הכאת אישה על ידי בעלה . בנידוי ואף בעונשים פיזיים של מלקות, בחרם, נשותיהם

מרביתם של חכמי . אם הזיק לאשתובעונש כך הבעל תמיד חייב . נכללת בעברות נזיקין

רבי שמחה משפיירא , "חובל בחברו"צרפת וגרמניה השוו הכאת נשים לעבירה של מי ש

 ראו בהכאת אשה על ידי בעלה עבירה חמורה, רמניהשניהם מג, ם מרוטנברג"והמהר

מדוע אונס של אישה בידי בעלה כמעט ולא מוגדר על ידי חכמים באשכנז כעבירה  141. יותר 

השאלה מתחדדת לאור היחס ?  בעוד הכאת אישה מוגדרת כעבירה ברורה שיש עליה עונש

. בהכאת נשים עבירהברוב המקרים לא ראו . מחוץ לאשכנז, להכאת נשים בקהילות אחרות

 142.היה צורך להכות נשים על מנת לחנכן לציית לבעליהן, ם"כפי שטען הרמב, לעיתים

 

באה לידי ביטוי האמפתיה הגדולה למצוקת ( 13מאה , צרפת)בדבריו של רבי פרץ מקורביל 

קול שוועת בנות עמינו ממרחק נשמע על אודות בני ישראל המרימים : "הנשים המוכות

הכות נשותים ומי השליט האיש בעניין הזה להכות אשתו לא הוא מוזהר זרועותיהם ל

 143"ועומד שלא להכות שום נפש מישראל

 

כך בדברי רבי יצחק . גונו חד משמעית ואף נענשו, כאמור, הבעלים המכים; לצד האמפתיה

מיכן יש ללמוד שאסור לאדם להכות את אשתו וגם חייב : "אור זרוע ורבי שמחה משפיירא

. ואם הוא רגיל תדיר להכותה ולהבזותה ברבים כופין אותו להוציאה. ה אם הזיקהבנזקי

ר רבינו שמחה "ונשאר מו" וכבר היה מעשה באחד שהיה רגיל תדיר להכות את אשתו 

' אחר כותבי כתב ראשון קבל לפנינו  ר. "ל והשיב שכופין אותו להוציאה זה לשוננו"זצ

. ומבזה אותה בפריעת ראשה שלא כדת יהודים ירמיה על חתנו שהיה מכה את בתו תדיר

ועונשו גדול ממכה חבירו כי היא יושבת לבטח איתו ודמעתה ... ים נתנה ולא לצערידלח

 144."מצויה

 

                                            
הקונגרס העולמי , ("13 – 8) יחסם של חכמי ישראל בימי הביניים אל הכאת נשים ", אברהם גרוסמן 141
בחינת , הפעלת כוח מצד בעל כלפי אשתו", וולף מיכל: ראו גם. 117-122' עמ, (תשן) 1, ב, 10דעי היהדות למ

דו שיח ופולמוס בתרבות , עין טובה, " יסודות בדיני  עונשין כאמות מידה במשפט העברי בתקופת הראשונים

, 17' עמ,  (ב"תרפ, ירושלים) דהעונשין אחרי חתימת התלמו, אסף,  654 -651' עמ, (1999תל אביב ) ישראל
34. 
142

כל אשה שתימנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן כופין אותה ועושה : "ם"הרמב 
 (ילכה ה, א"כרק הלכות אישות פ ,משנה תורה, ם"רמב" )אפילו בשוט

143
 Finkelstein Louis, Jewish Self – Government in the Middle Ages (New York), 1964. p. 216    
144

 .קסא, פסקי בבא קמא פרק ג, ספר אור זרוע 
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שהבעל רגיל להכות את אשתו : " מובא הקטע הבא( 13 –סוף המאה ה , גרמניה)במרדכי 

שלא רצה ... תהוהיא בקשה ממנו שלא להכותה ועוד לא רצה להבטיחה שלא להכו

מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שהיה  .לומר לא אעשה עוד ,להכניע לבבו אפילו בדיבורא

ל בעולת בעל "וקיחפץ להכותה ולא לנהוג עמה דרך כבוד ולא כן משפט הבנות הכבודות 

ש שלא להכותה דקא עבר על לא "לחיים נתנה ולא לצער כבעלייתו של בעל ולא בירידתו 

ו הוא ומה אמר שאין חייב בכבודו מצווה על הכאתו "לא גרע מאמר וקיוסיף פן יוסיף ד

לכבוד נתנה ולא לבזיון ואין דרך בני עמנו ... אשתו שהוא מצווה עליה לכבדה יותר מגופו

ואם היה . ב לעשות כדבר הזה"להכות נשותיהם כמנהג העובדי כוכבים חלילה לכל ב

ובפחות מזה כתב רב ' ה אחר מטעמא דפרילפנינו דין היינו מחרימין עליו כאילו היה מכ

דמיא ואין היכא דארגילו קטטה אם היתה מרגלת כמורדת . פלטוי גאון ביוציא ויתן כתובה

לה כלום ואם הוא מרגיל יש לה כל כתובתה ואם מרגילין בני הבית כגון חמותה יש עליו 

יאה מגרשה מן הדין להוציאה למקום אחר דאין אדם דר עם נחש בכפיפה ואם אין מוצ

י בפנים בגיטין פרק השולח בשם רבי "וכן מצאתי במ ...ונותן לה כתובה וכן המנהג

 . הגינוי והענישה של גבר המכה את אשתו הם ברורים וחד משמעיים 145"היילמן

 

ייתכן והוא נובע , לא ברור מניין נובע הפער הברור בין היחס לכפית יחסי אישות להכאת נשים

הן בשל מחויבותה של האישה ליחסי , את יחסי האישות ככפיה מכך שיש קושי להגדיר

אישות והן משום שגם במסגרת היחסים בהם האישה משתפת פעולה יש היתר להתעלם 

 . כפי הנראה נובע הקושי גם מהבעיה להוכיח כפיה כזו בבית דין. מדעתה

 

 בבית דין כפיית יחסי מיןהוכחת . 4

 

בית הדין צריך להכריע טענתו , כנגד בעלה הת אישכיצד התמודדה ההלכה באשכנז עם עדו

על מנת להשיב על השאלה יש להקדים  ?כיצד יכריע, של מי צודקת ואין בפניו ראיות נוספות

התלמוד מציג כלל על פיו הנשים . שה בבית הדיןיהתייחסות לעצם התוקף של עדות הא

שני האנשים אשר להם  ועמדו: "א מובא הפסוק"ע, ל, שבועות, בבבלי . פסולות מלהעיד

יחד עם זאת כבר . כהוכחה לכך שהעדות שמורה לגברים בלבד( יז, יט, דברים" ) ריב

כאשר הן : בתלמוד נמצא תיאורים של עדות נשים והיתר לנשים להעיד במקרים לא מעטים

בקביעה , כאשר שתי נשים נשבות הן יכולות להעיד אחת על השנייה אם נאנסו, עדות יחידות

נוספים שבהם היה להם מידע  םבענייני ייבום וחליצה ובענייני, הגיעה לבגרות מיניתאם בת 

באשכנז  146.בין שאר העניינים שאישה יכולה להעיד בהם הם עניינים שבינו לבינה.  ייחודי

                                            
145

 . בצמוד לקפו, כתובות, מרדכי 
146

 .ב"ע, ראו גיטין ב, כך היא נאמנת להעיד האם היא נידה. עדותה של האישה תקפה במקרים רבים 
 . 112 -94 'עמ, (ל"תש)סז  סיני, "עדות אישה במשפט העברי", גרשון הולצר: ורא
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על פיו עדות האישה תקיפה אם , אותו לרבנו תם םה ויש המייחסי"נוסף היתר עלי די הרגמ

כמו כן היא רשאית להעיד בכל . שאין אפשרות לתכננו מראש יטאנעדה לאירוע ספונ ההיית

למרות האיסור , מכאן שבפועל, מקום שבו היא שמה לב לפרטים שאחרים לא הבחינו בהם

כך גם עדות אישה כנגד בעלה , מקובלת בבתי הדין באשכנז העדות נשים היית, העקרוני

  147.בענייני אישות

 

על את עדות האישה כנגד בעלה והתלמוד מרחיב ההלכה שהתקבלה בתלמוד התירה בפו

התלמוד מתייחס . במקרים הספציפיים בהם האישה טוענת נגד בעלה טענות בענייני אישות

, לעדות האישה כנגד בעלה במקרים בהם הנשים טענו נגד בעליהן שהם נטולי כח גברא

, בבבלי? נתההשאלה היא האם להאמין לאישה וכיצד מוכיחים את טע 148".אינו יורה כחץ"

  149,"דברים שבינו לבינה היא נאמנת"א קובע רב אמי טענה עקרונית ש"יבמות סה ע

יורה "משום שהיא יודעת להעיד אם הוא . לטענת רב אמי תמיד יש לקבל את טענת האשה

, אמר רב המנונא: "ב מוצגת עמדה מורכבת יותר"ע, צא, נדרים, ואילו בבבלי. אם לאו" כחץ

התם  –דאפילו למשנה אחרונה דקתני לא מהימנא " טמאה אני לך"האומרת : תא שמע

דחזקה , וידע בה מהימנא" גרשתני"דידעה דבעלה לא ידע בה אבל גבי . הוא דמשקרה

אם  האין להאמין לטענתה של איש, על פי רב המנונא 150".אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה

ניתן לעמת את טענתה עם  מכאן שיש להאמין לאישה רק כאשר, הבעל לא יכול להכחיש

אבל אם , אם טענתה שהוא גירש אותה ניתן לעמת איתו את הטענה, למשל, טענת הבעל

טענה שנאנסה על ידי גבר זר והפכה כתוצאה מכך לטמאה אין להאמין לה ללא הוכחה משום 

טענה נוספת שטוען רב . שבעלה לא היה נוכח כשנאנסה ומכאן לא יכול להכחיש את טענתה

, בטענה של אין אונות, לפי רב הימנונא. נא היא שאישה לא תעז לשקר לבעלה בפניוהימנו

הדיון הוא בטענה ספציפית של . הגבר יכול להכחיש את דברי האישה ומכאן יש להאמין לה

אבל בתלמוד . אין אונות אך ניתן ללמוד ממנו על היחס לעדות האישה מול עדות הגבר ככלל

שמא " מחשש , ן להאמין לאישה כלל בטענות שבינה לבעלהשאי: נמצא גם עמדה שלישית

  151".עיניה נתנה באחר

 

שיש לקבוע ( 1103 – 1013, צפון אפריקה, רבי יצחק אלפסי)ף "טען הרי 11 –במאה ה 

לטענתו ניתן , קריטריון שונה להוכחת אמינות האשה הטוענת נגד בעלה שהוא חסר כח גברא

יש , אם היא תובעת גירושין בטענת אין אונות. גט להאמין לאישה רק כאשר אינה תובעת

                                            
147

ה "סימן ל, הלכות עדות, חושן משפט, שולחן ערוך: ההפניות שם. 89' עמ, פמניזם ויהדות, וטאברהם וינר 
כי מדובר בתקנה שתיקן רבנו , א בספרו דרכי משה מציין"הרמ: " 6הערה, 90' וראו שם עמ. ד"י, סעיף

 ".  מיוחסת התקנה לרבנו תם, ג"סימן ק, אבן העזר, ם"לעומת זאת במהרשד. גרשום מאור הגולה
148

 .   א"נדרים צא ע, בבלי, א"ע, יבמות סה, בבלי 
149

 .א"ע, יבמות סה ,בבלי 
150

 .א"ע, צא, נדרים, בבלי 
151

 . ב"ע, צא, נדרים, בבלי 
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סיכוי סביר שטענתה היא רק תירוץ כדי להשיג את הגט מאחר ובמקרה של אין אונות ההלכה 

עמדת רב המנונא , שתי העמדות 152.גם בניגוד לרצונו, קובעת שעל הגבר לגרש את אשתו

 . ף עמדו במוקד הדיון ההלכתי של חכמי אשכנז"ועמדת הרי

 

י אשכנז חלוקים ביניהם בשאלה כיצד מוכיחים את אמינות טענותיה של האשה נגד חכמ

, יף"עימות טענת האישה מול הבעל או בדרכו של הר –האם בדרכו של רב המנונא , בעלה

העמדה שהתקבלה על . הטוען שאין להאמין לה כלל אם היא דורשת גט במקביל לטענתה

. היתה עמדת רב המנונא 13 –המאה ה  ועד אמצע 12 –מרבית חכמי צרפת במאה ה 

ביסודה המבחן המרכזי לאמינות האשה הוא האם תוכל להוכיח את טענתה והאם תעז לשקר 

רבי יצחק בן )א "ותלמידו הריצב( 12 –חי בצרפת במאה ה , רבי יצחק) י הזקן "ר. בפני בעלה

גם להביא  השסברו שעל האי,  (13 –עד ראשית המאה ה  12 –רבי אברהם אמצע המאה ה 

י רק ביקש שתביא "ר. יש להאמין לה,אם האישה יכולה להביא ראיה לדבריה. ראיה לטענתה

... שאינו יכול להיות עמה כדרך ארץ שהיא נאמנת ואפילו הוא מכחישה: "לכך הוכחה

  153".תביא ראיה לדבריה

 

אישה מתייחס לעצם הטענה של האישה וטוען כי במקרה של אין אונות עדות ה, א"הריצב

יצחק בן  פסק רבנו", א קיבל את עמדת רב המנונא כהלכה"ריצב 154.שווה לעדות הבעל

יש ללמוד על ו... דבכמה מקומות מהתלמוד מביא דבריו, אברהם דהלכא כרב המנונא

, דנאמנת –או שאינו בקיא בדרך ארץ , אישה שטוענת שבעלה אינו יכול להתקשות

ודווקא כשהוא ... כתובהויתן ויוציא , פניהאינה מעיזה  –דבדבר שיש לו לבעל לידע 

אבל , נאמנת –בעל לידע ומכחשתו  כולכל מילי די... מגרשה ואינה תובעת כתובתה

א מתייחסים לטענות האישה "י וריצב"ר 155".אינה נאמנת –במילי שאין בעל יכול לידע 

קורביל העמדה הזו התקבלה גם על רבי יצחק מ. כשלעצמן ואינם מחפשים מניעים נסתרים

בן , בצרפת וכן על רבי פרץ בן אליהו מצרפת 13 –אמצע המאה ה , מחבר ספר מצוות קטן

י שאף  כפה גט על בעל שאשתו "שניהם מקבל את עמדת ר. תקופתו של רבי יצחק מקורביל

   156. טענה בפניו שאינו בעל כח גברא

 

רים מרגנסבורג ורבי אפ, (בצרפת 12מאה )ת "ף מקובלת על ר"מנגד נמצא את עמדת הרי

ת טען שאם האישה מבקשת גט בטענה שבעלה "ר. ת"תלמידו של ר, (1110-1751)גרמניה 

                                            
152

 .  הגהה יד, הגהות רבינו פרץ מצוה קפג, ספר מצות קטן רבי יצחק אלפסי מובא ב ף"רי 
153

 .הגהה יד, הגהות רבינו פרץ מצוה קפג, ספר מצות קטן 
154

סימן ( דפוס פראג)חלק ד  ם מרוטנברג"ת מהר"שומה וראו גם : ה תשובה"ד, כלל מג סימן ה הראש ת"שו 
 .תתקמז

155
 .  ה קסבר רב הימנונא נהי דבביאה ידע"ד, א"ע, נדרים צא, בבלי ,תוספות 
156

חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה כרב המנונא וכן בפרק התקבל : "מצוה קפג, ספר מצות קטן 
 .הגהה יד, והגהות רבינו פרץ מצוה קפג,  "וי כמות"ופסק ר
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יש לחשוד בה  157".שאמרה שאינו מתקשה לא מהימנא: "אין להאמין לה, חסר כח גברא

ת "ף ור"שיטת הבדיקה של הרי 158.שמדובר רק בתרוץ כדי לזכות בגירושין וודאיים ובכתובה

איש המאה ( מבון, רבי אליעזר בן יואל הלוי)יה "ניה גם על ידי הראבמתקבלת בהמשך בגרמ

מאחר ובאה לפניו אישה וטענה שהבעל . הוא פוסק על פי השיטה הזו הפוך, 13 -ו ה 12 –ה 

הוא החליט לקבל את טענת האישה ולכפות על הבעל , שלה חסר כח גברא מבלי לדרוש גט

והיכא דאין ... לחושדה בתולה עיניה באחרוהשתא אין : " גט ואף להכריז עליו כמורד

איהי ... מכלל דאם אין לחושדה ואינה תובעת לגרשה... לחושדה כייפינן ליה לגרשה

 13 –אמצע המאה ה , אותה עמדה מוצגת גם על ידי רבי יצחק אור זרוע מוינה 159"מהימנא

   160 .ועל ידי בנו רבי חיים

 

הוא , ף ורבנו תם"ך לרכך את עמדת הרימוצא דר, 13בשלהי המאה ה , ם בגרמניה"המהר

מוסיף שיש להאמין לטענתה של אשה אם היא דורשת גט אבל אם היא דורשת בנוסף גם 

, ודווקא שלא תבעה כתובה: "כתובה יש לחשוד בה שעדותה לא מהימנה ולכן אין לקבלה

אה מ)רבי חיים בן יצחק אור זרוע , ם"תלמידו של המהר161"לא מהימנא, אבל תבעה כתובה

בדברי רבי חיים בן רבי יצחק . ומציג עמדה קיצונית יותר. דוחה את עמדת מורו( גרמניה 13

אבל הוא מוסיף שאין להאמין לאישה גם אם , ף"אור זרוע יש לכאורה רק חזרה לטענת הרי

אפילו הייתה נשואה : לצד דרישתה לגירושין היא מביאה טענות והוכחות חשובות נוספות

אפילו טענה שהיא רוצה ילדים שיהיו לה משענת כשהיא , אין להם ילדיםעשר שנים לבעלה ו

י שבאה "שתובעת לאה את ראובן לגרשה אעפ: "אפילו היא מוותרת על כתובתה, תזדקן

חיישינן שמא עיניה . שנים' מחמת טענה ואפילו מוחלת כתובתה ואפילו שהתה עמו י

 . לו רק בגלל שדרשה להתגרשו. בכל מקרה חושדים באשה 162" נתנה באחר דלא מהימנא

 

מהסקירה הנוכחית עולה שישנן שתי עמדות מרכזיות ביחס לעדות האישה בענייני אישות 

ובעיקר בגרמניה , 12 –האחת מקובלת יותר על רבנו תם בצרפת במאה ה , כנגד בעלה

בקרב מרבית החכמים ואילו השנייה מקובלת על מרבית חכמי , 13 –וה   12 –במאות ה 

נקודת המוצא של מרבית חכמי צרפת היא שעל האישה .  13 –וה  12 –במאה ה צרפת 

זוהי עמדה משפטית הנותנת לאישה . להביא ראייה לדבריה וכי יש לעמת אותה מול בעלה

 12 –ת וחכמי גרמניה במאות ה "לעומת זאת נמצא בעמדתו של ר. מעמד שווה בטענותיה

שלא מאפשרת לאישה להגיע לדיון , אישהעמדה בסיסית של חוסר אמון כלפי ה 13 -וה

בבסיס התפיסה הזו עומד החשש . משפטי עניני ובו היא יכולה לשטוח ולהוכיח את טענותיה

                                            
157

 . תקמב, קידושין, המרדכי 
158

 . ה מי אנכי"סימן סט ד, ח אור זרוע"ת מהר"שו 
159

 .ה מי אנכי"סימן סט ד, שם 
160

 . שם 
161

 . מה: ה תשובה"ד, כלל מג סימן ה ש"ת הרא"שוראו , ש"דבריו מובאים אצל הרא 
162

 . ה מי אנכי"סימן סט ד ח אור זרוע"ת מהר"שו 
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שהאשה מנצלת את האפשרות לטעון טענות נגד כח הגברא של בעלה על מנת שתוכל 

ם הסביר את השינוי בעמדת חכמי ההלכה "המהר. לכפות עליו גט ולצאת עם כתובתה

 163".בדורות הללו שאין בנות ישראל צנועות כאשר היו בדורות ראשונים: "...קופתו כךבת

 

ישנה , משתנה התמונה( 1360-1427גרמניה , רבי יעקב משה מולין)ל "בתקופתו של המהרי

חזרה לתפיסה שבדברים שבינו לבינה יש לקבל את עדות האשה כאמינה ויש לאפשר לאשה 

מציין את העובדה שעמדתו לא היתה העמדה המקובלת על יל "המהר. להוכיח את טענותיה

מציג את ( 14מאה ), ש"בנו של הרא, גם רבי יעקב בן אשר 13.164 –חכמי גרמניה במאה ה 

 165.שינוי העמדה בקרב חכמי גרמניה

 

במקורות שנבדקו לא נמצא דיון ספציפי ? ומה באשר לתביעת אישה את בעלה בגין אונס

לא ברור האם יש בכך כדי להעיד על כך שעצם האונס לא . ונסבתביעת אישה את בעלה על א

ייתכן ונשים לא פנו לחכמים בטענות כאלו וישנה אפשרות נוספת שתביעת , הוגדר כעבירה

 .  ורשומות בתי הדין לא שרדו, האונס הופנתה לבתי הדין

 

אמת הדיינים יצאו מנקודת הנחה שהאישה דוברת ( 13 - 12מאה , גרמניה)יה "לפי ראב

: וזהו המקרה. כאשר בעלה כפה עליה יחסי מין כשהייתה נידה 166",וידוע שהאמת עמה"

והיא מורדת מלשמש ולייחד והיתה , וקרוב הדבר בעיני שאם אין הבעל בעל נפש לפרוש"

והיא באה , כדין שאר נשים שהתורה האמינתם לייחד, ברצון מייחדת עמו בלא ביאה

אבל בזמן ... וידוע שהאמת עמה, ופה לביאהמחמת טענה שהרגישה שהוא רוצה לכ

 167".תה רוצה להתייחד אינה מורדתיהאסורה לו היה רוצה לכופה לביאה ולא הי

מהדברים ברור שטענת האישה מתקבלת אך לא ברור אם התקבלה רק משום שמדובר 

 .  בכפיית יחסי אישות בזמן שהאישה נידה

  

מתקופת המשנה )את מסכת כלה  מצטט, (14 – 13מאות ), אשר בן יחיאל, ש"הרא

די בכך שהאישה תאמר לבעל שיחסי האישות נכפו עליה על מנת שהאקט  168(והתלמוד

                                            
163

 .סימן תתקמז( דפוס פראג)' חלק ד, ם מרוטנברג"ות מהר"ש 
164

 .סימן רא, ל החדשות"ת מהרי"שו 
165

 ( ספרד 1340 – 1270יעקב בן אשר גרמניה  .)סימן כה, טור אבן העזר 
166

 ה תשובות וביאורי סוגיות סימן תתקצד"ראבי 
  .שם 167
168

עקיבא אומר ' ר, ומרת בשעת בעילה אנוסה  אנייהושע אומר מפני שא' ר" :פרק א הלכה ח מסכת כלה
ומריבה רבה בתוך , נחמיה אומר בעון שנאת חנם  אשתו מפלת נפלים' ר. מפני שמספרין בשנאת חנם

מהדיר מיכאל , מסכת כלה רבתי ,והן מסכת כלה, מסכתות כלה "ובניו ובנותיו מתים כשהם קטנים, ביתו
  . 186' עמ, (ל"תש, ירושלים)הייגר 
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 .[יש ביניהם מחלוקת]ביינייהו  רה לו בשעת תשמיש אנוסה אני ואיכאשאמ: "יוגדר אונס

   169".רוצה ואינה רוצה

 

בריהם בהעדר עדויות אחת הבעיות בדיון המשפטי בין גבר לאישה הוא הקושי להוכיח את ד

על הקושי להכריע בין טענת הבעל לטענת אשתו מעיד בתקופה מאוחרת . תומכות אחרות

הוא מציג את חוסר האונים  170(.15 - 14גרמניה מאות , רבי יעקב משה מולין)ל "יותר המהרי

את קוצר ידו של בית הדין להתערב בכל , את העדר הראיות שיאפשרו לו להכריע, שלו כדיין

מכה אותה ועושה לה צרות ",מול טענת האישה שבעלה. שנעשה בין בני הזוג מה

ויתר תביעות . אבל הוא כופר בכל אלה: "ל את הצד של הבעל"מציג המהרי 171,"מרובות

ועל מקצתן השיב  .שתובעת ממנו על מקצתם השיב ראובן שאין ואין לי לפסוק עליהו

לא יכולתי לבהר העניין מתוך  גם על אלה אין לי לפסוק כי. שכבר נתפשר ונמחל

מאחר ובמקרה הזה עומדת , יל עולה נקודה חשובה"מניתוח דבריו של המהר 172".טענותיהם

כלומר אין כאן העדפה עקרונית של . המילה שלו מול המילה שלה אין באפשרותו להכריע

 העדר, מצד שני. בהעדר עדויות אחרות אין אפשרות להכריע, עדות הגבר על עדות האישה

היא , הרי היא זו שמוכה. דוברת אמת הבמידה והאיש, באשה, הכרעה פוגעת רק בצד אחד

, ל כבר מצביעה על כך שיש יותר מקום לטענותיה של האישה"גישתו של המהרי. הצד הנפגע

 . תאך אין קבלה של דבריה ללא הוכחה אובייקטיבי

 

ו גם הקושי להגדיר את כמ, שיש קושי להגדיר אקט מיני בין בעל לאשתו ככפייה ראינו

התעלמות של חכמי . גם במקרים שהתלוותה לה אלימות גופנית נוספת, הכפייה כעבירה

והעדר הגדרה ברורה לכפייה הקשו על הנשים להתלונן או לקבל , ההלכה מעצם הכפייה

וביבמה מדגיש יותר את " מורדת"דיון מעמיק יותר במקרים של אישה . הכרה כמי שנפגעו

 . ייה ואת הכפייה כעבירהכפאת עצם היר הקושי להגד

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
169

 ( בגרמניה 1303חי עד . ספרד 1343גרמניה  – 1269רבי יעקב בן אשר )אורח חיים סימן רמ  רטו 
170

 . 1427 – 1360י סגל גרמניה "רבי יעקב בן משה מולין נקרא גם מהר , סימן רא, ל החדשות"ת מהרי"שו
171

 . שם
172

 . שם
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 מורדת. ב

 

כך מעידה אישה נשואה כנגד  173,"כי עשה עמי דברים שאינן כהוגן ואין נכון לספרם"

האישה )איננו יודעים מה עשה הבעל . 13 –בגרמניה במאה ה , בפני בית דין יהודי, בעלה

הבין שמדובר במעשים הנוגעים מן הנרמז וההקשר ניתן ל, (מכריזה שאינה מוכנה לפרט

והיא אינה מעוניינת להוסיף " מאסה בו"כתוצאה מכך היא מודיעה ש, לחייהם האינטימיים

היא מבקשת מבית הדין שיאפשר לה להתגרש ממנו ולקבל את . ולקיים עמו יחסי מין

אם לא תקבל את אישור הדיינים לגירושיה : הדילמה שבפניה היא ניצבת ברורה. כתובתה

האפשרות . ה עליה להישאר נשואה לאדם שאינה מעוניינת לקיים עמו כל מגע אינטימייהי

או אז , השנייה העומדת בפניה היא לפעול באופן חד צדדי ולחדול מקיום יחסי מין עם בעלה

 .  ותגורש ללא כתובתה" מורדת"תוכרז כ

 

ן היהודיים  קיבלו בתי הדי 12 –במשך מאות שנים מתקופת הגאונים בבבל ועד המאה ה 

חל  12 –בתחילת המאה ה . טענות דומות לטענתה של האישה הזאת וכפו על הבעל גט

הן נאלצו להסביר ולשכנע את . נדחו, נשים אשר פנו לבתי הדין באותה טענה. באשכנז שינוי

בית הדין בכנותן ונכונות טענותיהן וגם אם הצליחו ובית הדין שוכנע שעל הבעל לתת לאשתו 

במקרה הטוב נאלצו הנשים לחיות עם הבעלים . בתי הדין מלכפות גט על בעל סרבןגט נמנעו 

במקרה הגרוע נאלצו להמשיך ולחיות איתם למרות , עד שהאחרונים שוכנעו לתת להן גט

האם אין בחיובה של , עולה אפוא השאלה. שהכריזו שאינן מעוניינות לקיים עמם יחסי אישות

אישור הלכתי עקיף , וגלת לקיים יחסי אישות עם בעלהאישה המודיעה לדיינים שאינה מס

 ? לבעל לכפות יחסי מין על האישה

 

 . היחס למורדת בתלמוד ובתקופת הגאונים – רקע. 1

 

ולהכיר את הרקע  174"מורדות"על מנת להשיב על השאלה יש להכיר את ההלכה העוסקת ב

ככלל מורדת היא מי ? "מורדת"ראשית יש להבין מהי . ההיסטורי שבתוכו צמח השינוי

היא מי שחדלה " מורדת"ל חלוקים בשאלה האם "חז. שחדלה לבצע את חובותיה כלפי בעלה

מורדת שחדלה מקיום יחסי —מעבודות הבית או מי שחדלה מקיום יחסי אישות עם בעלה

דרך תקופת , מרבית החכמים מתקופת התלמוד". מורדת מתשמיש"אישות עם בעלה מכונה 

                                            
173

 ? תה נענתהלברר האם דריש.  85' עמ, סימן שסה, מהדורת בלאך, ם מרוטנברג"ת המהר"שו 
174

עונשו של מורד הוא הגדלת סכום כתובתה . ההלכה מגדירה בעל המסרב לקיים יחסי מין עם אשתו כמורד 
איש , אלינסון' אליקים ג, ב"ע –א "ע, סג, ראו בבלי כתובות. של האישה בכל שבת עד שהוא יסכים לגרשה

 . 186' עמ, ספר שלישי –האשה והמצוות , ואישתו
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ל הבחינו בין "חז  175".מורדת מתשמיש"נז בימי הביניים מגדירים מורדת כהגאונים ועד אשכ

זו הנמנעת מקיום יחסי מין רק על מנת לצער את בעלה , "מורדת מתשמיש"שני סוגים של 

ומשתמשת בהימנעות מקיום יחסי מין כאמצעי להפעלת לחץ  176,"בעינא ליה ומצערנא ליה"

להמשיך לקיים יחסי מין עם בעלה משום לעומת זו שטוענת שאינה מסוגלת . על הבעל

 177(.מאוס עלי" )מאיס עלי"שהבעל 

 

 ,  היו קשורות בדרך כלל לעניינים גופניים אינטימיים" מאיס עלי"הסיבות המקובלות בהלכה ל

 ריחות גוף רעים או מחלות שהבעל חלה בהן וגרמו לכך שהמגע הפיזי איתו יהיה לא נעים

גם חשש . היתה מחלת השחין" מאיס"שהצדיקו טענת בין המחלות . וירתיע את האישה

מחלות שהבעל חלה ". מאיס עלי"מהולדת ילדים פגומים בעתיד היווה עילה לטענת האישה 

 -" נכפה"אם הבעל היה . בהן או התנהגות לא ראויה נתפסו כגורמים להולדת ילדים פגומים

באותה מידה , המחלה האמינו שיוולדו לו ילדים החולים באותה, חולה במחלת הנפילה

   178.האמינו שגם ילדים שנולדו מאונס של בעל את אישתו יוולדו פגומים

 

לצד ההבנה שישנם תנאים לגיטימיים בהם האישה יכולה להמנע מקיום יחסי מין עם בעלה 

לא היתה בהלכה סובלנות כלפי אישה המשתמשת בהימנעות מקיום יחסי מין כאמצעי ללחץ 

הופעל לחץ על מנת שתחזור בה ותשוב לקיים את " בעינא לי"טענת על מורדת ב. על הבעל

התהליך החל בהפצת שמה בבתי הכנסת במשך ארבעה שבועות והוקעתה . חובותיה כרעייה

הופעלו נגדה סנקציות שונות בהן עיכוב , אם האישה לא חזרה בה, "מורדת מתשמיש"כ

 179.הפחתת כתובה ואפילו שלילת כתובתה לגמרי, במתן גט

 

 –עבר מספר שינויים מתקופת התלמוד ועד אשכנז במאה ה " מאיס עלי"יחס ההלכה לטענת 

מאיס "האם די בטענתה של האישה : השינויים באו לידי ביטוי בכמה שאלות מרכזיות, 12

האם , מהו המחיר לגירושין כאלו? האם יש לכפות על הבעל גט? כדי לדרוש מהבעל גט" עלי

ומעל לכל ? האם היא יוצאת ללא הרכוש שהביאה איתה מביתה, האישה יוצאת ללא כתובה

                                            
175

י מחייב את הבעל המורד מתשמיש "ר. קפג, כתובות, מרדכי: ראו. של מורד מתשמישקיימת גם הגדרה  
דכיוון שנוהג .. המדיר את אשתו יותר מכאן ויתן כתובתה: " קצד, כתובות, ראו גם מרדכי. לגרש את אשתו

וא האחד ה, ישנם שני פירושים מקובלים למילה עינה". עמה שלא כדין אמאי יענה תחתיו אלא כייפינן ליה
מאחר וקודם לכן , היא למניעת תשמיש ולא לאונס" עינה"במקרה הזה הכוונה ב". מניעת תשמשי"אונס והשנייה 

חסידות , ראו גם אברהם גרוסמן. הכוונה למדיר מחמת תשמיש, הוא הגדיר את הבעל כמי שמדיר אישתו
 . 433' עמ. א"תשס, ירושלים, ומורדות

176
, בר אילן, מחקרים במשפט העברי, "כפיית גט להלכה ולמעשה", יגזרח ורהפט, א"ע, סג, כתובות, בבלי 

 .  18 -17' עמ, "דין מורדת", יעקב וינרוט. 177' עמ, 1985
177

 . שם, יעקב וינרוט, שם, זרח ורהפטיג. שם, בבלי 
178

 .על כך ארחיב בהמשך 
179

 .433' עמ, חסידות ומורדות, אברהם גרוסמן 
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לאדם לכוף "השאלה הרלוונטית לדיון במחקר הנוכחי היא האם הבטיחו השינויים שהאיסור 

 ?ישמר 180"אשתו לתשמיש

 

הפחתת : הראשון מובא במשנה". מורדת"התלמוד מציג שלושה פתרונות שונים לבעיית ה

קבוע עד שתחזור בה ממרדה או עד שתתכלה  כתובתה של המורדת בכל שבוע בסכום

עד , יש הטוענים שיש להמשיך ולהפחית גם מסכום הנכסים שהביאה עמה, כתובתה

אין להפחית מכתובת האישה אבל  182:עמדה שנייה מוצגת בברייתא 181.שמתכלים אף הם

אם לא . יש להכריז עליה בבתי הכנסת והמדרש במשך ארבע שבתות ואז להזהירה שוב

יש להשהות : עמדה שלישית היא עמדת הגמרא183.יש לגרש אותה ללא כתובתה, החזרה ב

הויכוח . חודשים מבלי לפגוע בכתובה ואז על הבעל לגרשה בלא כתובתה 12את הגט 

   184.התלמוד אינו מכריע בשאלה, במקרה הזה הוא האם יש לכפות על הבעל גירושין

 

 12אך משהים את מתן הגט  ,לטענת הגמרא אין לכפות על האישה להשאר עם בעלה

בזמן הזה האישה לא מקבלת מזונות  185"משהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא"חודשים 

אם הבעל מגרש את האישה לפני תום  .המטרה בהשהיה לגרום לאישה לחזור בה. מבעלה

על האיש להשיב : כלל נוסף שמעלה הגמרא 186.השנה הוא מחוייב לשלם לה את כתובתה

משום שהבגדים שימשו אמצעי , לה בעלה לאחר מותו או עם גרושיהאת הבגדים שקנה 

. לאחר פרידה אין סיבה להמשך שמירתה על אותם בגדים, לשמירת הקשר בינה לבין בעלה

לעיתים היו מחשבים את ערך הבגדים ומורידים מכתובתה ולעיתים היו לוקחים אותם 

  187פיזית

 

   הגאונים

 

אפשרה לאישה קבלת גט מידי ואף אפשרה לכפות  בתקופת הגאונים הותקנה תקנה אשר

תקנת "זוהי , "מאיס עלי"את הגט על הבעל במידה והאישה הכריזה על מרידה בטענת 

העמדה המקובלת במחקר היא . לספירה 651אשר הוצאה על ידי הגאונים בשנת " מורדת

ון תקופת מעבר בין השלט, שהתקנה באה לענות על מצב חדש שהתהווה באותה תקופה

                                            
180

 .  קנט' עמ, מסכת עירובין, אליעזר בן נתן ממגנצא, ן"ספר ראב. יחסי מין –תשמיש , ן"ראב 
181

 .א"ע, סג, כתובות, בבלי 
182

 . ברייתא היא משנה שלא הוכנסה לנוסח הסופי של המשנה 
183

 .ב"ע, סג, כתובות, בבלי 
  .א"ע, סד, כתובות, בבלי 184
185

 .שם 
186

עורכות טובה כהן ועליזה , ג, להיות אישה יהודיה, " "מאיס עלי"לחידוש כפיית גט בטענת ", יוסי אחיטוב 
עיונים במשפט עברי , "מורדת משיבה מתנות בעלה", אברהם בארי,  30' עמ, (ה"תשס, ירושלים)לביא 

 . 16' עמ, וינרוט, 140' עמ, (1988, רמת גן), ובהלכה
187

 . 132-133' עמ, "מורדת משביה מתנות בעלה", אברהם בארי 
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השלטון המוסלמי הגדיל את מעורבותו בקהילה היהודית והיה מוכן . הסאסאני למוסלמי

סיבה נוספת . לכפות גט על בעלים שנשותיהן פנו לבתי הדין המוסלמים בבקשה לגט

שהועלתה כדי להסביר את התקנה היה החשש של הגאונים שמא בתקופת ההשהיה 

 188".תצא לתרבות רעה"א הי, חודשים 12וההמתנה של האישה אשר נמשכה 

 

שהיו נהוגים בתקופת התלמוד , רב שרירא גאון מסביר מדוע ההדרגתיות וההשהיה של הגט

אמנם מטרת ההשהיה וההדרגתיות בתלמוד נועדה לאפשר לאישה . היוו בעיה בתקופתו

להתלבט ונתנה לחכמים אפשרות לנסות ולשמר את המסגרת המשפחתית אבל אותה 

בנות ישראל הולכות ונתלות בגויים ליטול להן גיטין : "... קופתוהשהיה גרמה לכך שבת

: הפתרון 189"ומסתפק לגט מעושה שלא כדין, ויש כותבין גיטין באונס, באונס מבעליהן

האישה לא משיבה , על פי הלכות הגאונים. כפיית הבעל לגט מיד ויציאת האישה עם כתובתה

 190.מתנותיה

 

ובאילו דרכים " מאיס עלי"או רק למורדת בטענת " תמורד"תקפה לכל " תקנת מורדת"האם 

לאורך מאות , נראה כי היו גישות שונות בקרב הגאונים? נקטו כדי לכפות על הגבר גירושין

, "מאיס עלי"היו שטענו שהתקנה תקיפה רק באישה שבפונה בטענת . השנים של תקופתם

התקבלה ההלכה  , של דבר אך בסופו, "בשוטים: "היו שטענו שיש לכפות על הבעל גט בכוח

לבית הדין ניתנה ". מאיס עלי"שניתן לכפות את הבעל בשוטים רק כשהאישה באה בטענת 

היתה בידו האפשרות להענות מיידית לבקשת האישה , סמכות שלא היתה בידיו קודם לכן

  191.מרגע שהתבררה צדקת טענה והיתה לו האפשרות לכפות על הבעל גט

 

נטו לקבל את טענת , באשכנז 12 –מוד ועד ראשית המאה ה חכמי ההלכה מתקופת התל

  192עמדתם של הגאונים נפוצה בקהילות ישראל. ואף היו שכפו על הבעל גט" מאיס עלי"ה

" מאיס עלי" ם אישה הפונה לקבל גט בטענת "לדעת הרמב –ם "והתקבלה גם על ידי הרמב

שאינה שבויה שתבעל : "נאתאין סיבה לאישה לחיות עם מי שהיא שו. אינה זקוקה לאמתלה

ם מסייג שאין נותנים "אבל הרמב. יש לכפות על הבעל לגרש את אשתו 193"לה נואילש

 194.לאישה המתגרשת בנסיבות אלה את כתובתה

 

                                            
188

, א"תשמ)אוניברסיטת תל אביב , "דוקטור לפילוסופיה"לת התואר חיבור לשם קב, דין מורדת, יעקב וינרוט 
 .ה"סימן ל, פרק חמישי, ש על כתובות"הוא מצטט את הרא, 24 – 23' עמ, (1981

189
 . 434' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן, 24' עמ, דין מורדת, וינרוט יעקב 
190

 .  132-133' עמ, "בעלהמורדת משביה מתנות ", וראו גם אברהם בארי( וינרוט וגרוסמן)שם  
191

 .32 – 26' עמ, וינרוט 
192

 . 438 – 433' עמ, אברהם גרוסמן 
193

 . ח' הל, יד' פי, הלכות אישות, משנה תורה, ם"רמב 
194

 . 177' עמ, זרח ורהפטיג 



 
 

139 

א דוחה את "רשב, ם נפוצה בספרד אך לא התקבלה אצל כלל חכמי ספרד"עמדתו של הרמב

ל "שכתב רב אלפסי ז": ת"רכך גם את עמדת הגאונים ונאחז בעמדת , ם"עמדת הרמב

ל צווח עליה וכן "ת ז"וגם ר.   ל לא פשטה אותה תקנה בארצותינו כלל"שתקנו הגאונים ז

ל באומרת מאיס עלי שכופין אותו כדי שלא "מ במז"וגם מה שכתב הר.   הורו כל רבותינו

גם זה פלא בעינינו מהראיות שכתבנו ולא הודו לו כל  ,תהא כשפחה שתבעל לשנוי לה

האומרת : "ואף מרחיב בהםם "ן כן מקבל את עמדת הרמב"הרמב זאת לעומת 195".יעתוס

לפי שכשם , מאיס עלי אינה צריכה לתת טעם ואמתלא לברור מפני מה הוא מאוס בעיניה

אין החן והמיאוס תלויים אלא ... "ובהמשך 196" שהדעות במאכל כך הדעות באנשים ונשים

ים חן בעיני בעליהם ובעיני נשיהם ויפים וטובים וכמה אנשים מכוערים מוצא, ברצון הלב

  197". וסרי טעם בעיניהם

 

י ונכדו "רש.  12 –תקנת המורדת של הגאונים היתה תקפה גם באשכנז עד ראשית המאה ה 

רבי חיים בן רבי יצחק אור זרוע שחי  198ם תמכו בתקנת המורדת של הגאונים בצרפת"הרשב

וכל : "כך, בדיעבד, בגרמניה תיאר את המצב 13 –במאה ה , כמאתיים שנה מאוחר יותר

. הגאונים שיותר משלש מאות שנה היה בימיהם שנתקנה זאת התקנה ואין לזוז הימנה

כך , 199"וכן כתב רב אלפסי בפסקים ואין מי שיכול לעקור תקנת בית דין הגדול בבבל

 . 12 –עד ראשית המאה ה , כאמור

 

 

 השינוי באשכנז. 2

 

הוא . ם"י ואחי ושל רשב"נכדו של רש, (  1100-1171)ז היה רבנו תם מוביל השינוי באשכנ

ללא הסבר שישכנע את דייני " מאיס עלי"קבע שאין לכפות גט על הבעל ואין לקבל את טענת 

בכך ביטל את , "אובייקטיביים"רבנו תם חייב את האישה להעלות נימוקים  200.בית הדין

הוא היותה טענה " מאיס עלי"טענת כל עיקרה של ". מאיס עלי"מהותה של טענת 

. ריח גוף יכול להרתיע אישה מסויימת גם אם אחרות אינן מוצאות אותו דוחה. סובייקטיבית

לתחושה , לא היתה לגיטימציה לרצון האישי, לא נתפסה עוד כמספקת, עצם הטענה

 .    הפרטית

 

                                            
 .חלק א סימן תקעג ,א"ת הרשב"שו 195
196

  178' עמ, זרח ורהפטיג: וראו גם. שם
197

 . שם, א"ת הרשב"שו 
198

אלימלך : ראו. י ראה את כפיית הגט על הגבר כתקנה תלמודית"רש, טרייךלטענת אלימלך וס 
 . 132' עמ, (ט"תשס –ח "תשנ) כרך כא , שנתון המשפט העברי, "עלייתה ושחיקתה של טענת מורדת",וסטרייך

199
 . ה מי אנכי"סימן סט ד ח אור זרוע"ת מהר"שו 
200

 .סימן ד, ספר הישר 
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עומדת " עלימאיס "השאלה האם יש לכפות גט על בעל שאשתו פנתה לבית דין בטענת 

וכי , הנכון ביסודו, הוא טען שיש לחזור למקור התלמודי. במוקד השינוי שעשה רבנו תם

ואף הוסיף שהגאונים חרגו מסמכותם בכך שהתירו , תקנת הגאונים עומדת בסתירה לתלמוד

כי כמה פעמים יצתה : "דבריו של רבנו תם נפתחים בנימה אישית 201.לכפות גט לאלתר

והיינו מפרשים על כל הנשים האומרות לבעליהן מאיס ... ות על ההיאמלפנינו הוראה בטע

שלא תהא כל אחת ואחת תולה עצמה בגוי ומפקעת עצמה מיד ... והיה קשה לי. עלי

כאמור רבנו תם סבור שהלחץ  202".בעלה כל שכן על ידי מאיס עלי לא תפקיע לעולם

רבנו תם  203.מבחינה הלכתיתיוצר על הבעל הופך את הגט לבלתי קביל " מאיס עלי"שטענת 

עם זאת הוא מחפש בכל זאת פתרון לאישה שפנתה בטענת . התנגד לכפית הבעל לגט

, על ידי חרם, האלטרנטיבה שלו לגט הכפוי היא הפעלת לחץ חברתי על הבעל". מאיס עלי"

רבנו תם אינו סבור שאישה שיש לה הצדקה ממשית   204.לחץ שיוביל את הבעל לוותר מרצונו

אבל הוא מתנגד לכוח שהטענה נותנת בידי האישה , צריכה להישאר נשואה לבעלה לטענתה

 .ד"ותובע הוכחות שתהיינה מקובלות על ביה

 

מבלי )מהענקת הגט מיידית , רבנו תם חשש מהקלות הבלתי נסבלת מבחינתו של כפיית הגט

ויים על מדבריו עולה שהנשים בתקופתו פנו לג. ומן האופן שבו נכפה הגט( להשהות שנה

היא בעייתית והפנייה , כפי הנראה בכוח, הכפייה שנעשתה. מנת שיכפו על הבעלים גט

של רבי יצחק אור , לא נמצאו בשלב זה עדויות לכפייה מתקופתו אבל מעדות. לגויים בעייתית

בעיקר המקורבות לשלטון פנו לאציל , עולה שמשפחות, בגרמניה 13 –זרוע מהמאה ה 

שנים ולא ' על אחד שנשא אשה ושהה עמה ג"...  :ה על הבעל גטהמקומי על מנת שיכפ

וכתבת אלי כי תפסו את הבחור ונתנוהו בכבלי . אם יש לכופו ליתן גט, יכול לבא אליה

ברזל ושמוהו בבית הכלא ואחר כך הוליכוהו תפוס לעיר אחרת לבית יהודי שהיה גדול 

במאה , כן שגם בתקופתו של רבנו תםיית 205,"וגזר עליו ליסרו אם לא יתן גט, בעיני הדוכס

להפעיל סנקציות חברתיות על , הפתרון של רבנו תם. בצרפת ישנה תופעה כזו 12 –ה 

מאפשר להותיר בידי הדיינים היהודים את אמצעי הלחץ שיאפשרו לפעול להשגת , הבעל

 206.הגט

 

                                            
201

 . 132' עמ, "של טענת מורדתעלייתה ושחיקתה ", אלימלך וסטרייך 
202

 . ב"כתובות סג ע, בבלי: ראו גם. סימן ד, ספר הישר 
203

אין אישור לגט כפוי שלא כדין אבל אם מפעילים , ב"פח ע, גיטין, בבלי. 34' עמ, דין מורדת, יעקב וינרוט 
 . החשיבות היא בסיום התהליך. זה לגיטימי, לחץ ולבסוף הבעל מוכן לתת גט

204
 . 431' עמ, מורדתדין , וינרוט 
205

הוא מתאר את דברי רבי יצחק אור . 38 – 37' עמ, "מאיס עלי" לחידוש כפיית גט בטענת ", יוסי אחיטוב 
 . סימן תשנד, שאלות ותשובות, ספר אור זרוע: ראו. זרוע

206
 . 155' עמ, "כפיית גט להלכה ולמעשה", זרח ורהפטיג, 440' עמ, דין מורדת, וינרוט 
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זאת לא עושות  "מאיס עלי"בטענת ד "לביההנשים הפונות , רבנו תם העלה חשש נוסף

מאפשרת התקנת הגאונים הן מנצלות את  207".מא נתנה עיניה באחרלד" :ממניעים כשרים

וכל זאת על מנת להתפנות לגבר  על זכויותיהן מעמיק ולשמור ללא דיון להן להתגרש מיד

החשש שמא אישה משתמשת . טענתו של רבנו תם אינה חדשה. שהן בוחרות, אחר

, בתלמוד ,כאמור, פנויה לגבר אחר כבר הועלהבתירוצים לקבל גט כשכל מטרתה להיות 

אחת הסיבות שנשים מעוניינות בגבר אחר היא , שם, לדברי התוספות 208,נדריםמסכת ב

, לשמים גלוי דברים שביני לבינך, כלומר" : משום שהן נשואות לגברים חסרי כח גברא

לא רואים , תםהתוספות לעומת רבנו  209 ".דאינו ראוי להוליד, שאין השכבת זרע יורה כחץ

הם חושבים שהמניעים של האשה לגיטימיים , ברצון של האשה לבחור גבר אחר דבר שלילי

היא מחפשת גבר אחר על מנת להבטיח שתנשא שנית ותוליד ילדים שישמשו לה , וחיוביים

   210."בעינא חוטרא לידא ומרא לקבורה": משען ובטחון לעת זקנה

 

נות לא טהורות מחמיר רבנו תם את הקריטריונים על מנת להקשות על הנשים הבאות בכוו

הוא קובע , את הלגיטימציה לטענה סובייקטיבית, כאמור, רבנו תם פוסל ".מאיס עלי"לטענת 

הן מעתה ואילך רק הסיבות הפיזיות המופיעות " מאיס עלי"שהסיבות הלגיטימיות לטענת 

מחלת אף המדיפה ריח רע ]ס מוכה שחין ובעל פוליפו: ואלו שכופין אותו להוציא: "בתלמוד

ועוד .[. ש.מעבד עורות מ]והמצרף נחושת ובורסקי [ .ש.צואת כלבים מ]והמקמץ .[ ש.מ

בעלי   211"לכן אין לכופו לגרש. אין כופין אותו להוציא, אדם שנולדו בו מומין: שנינו התם

התוספות הוסיפו שאם הבעל חולה במחלה שיש חשש שתועבר לצאצאיו או במחלה שפגעה 

. רק אז ניתן לקבל את טענתה של האישה, בגופו כך שלא נעים פיזית לקיים עמו יחסי אישות

אם מתברר לה , למשל,  "מאיס עלי"במקרים כאלו אפילו ארוסה יכולה להשתמש בטענת 

  212.שבעלה לעתיד חולה במחלת הנפילה

 

 –במאה ה , זרוע לגישתו של רבנו תם  נמצא אצל רבי יצחק או, גישה דומה ואף קיצונית יותר

ריח הפה , ריח החוטם: נמנים, בין המומים שהוא מונה כסיבה לכפיית גט. בגרמניה 13

אור זרוע , בתוך הרשימה ישנה התייחסות לדרגות שונות של המום. ושילוב של שני הריחות

כל עוד איבר המין שלו מתפקד , טוען שאין מניעה מלקיים יחסי אישות אפילו עם מוכה שחין

במקרה כזה הוא יכול לכסות את שאר אבריו הנגועים כדי לא לדחות את , נגוע בשחיןולא 

מכריחים אותו לגרש עם כתובה רק . מכאן אין לקבל את בקשתה של אשתו לגירושין, אישתו

                                            
207

 . סימן ד, (חלק החידושים) ספר הישר, רבי יעקב תם 
208

 .ב"ע,' צ, נדרים, בבלי 
209

 ה השמים ביני ובינך   "ד, ב"ע, נדרים צ, תוספות 
210

 .שם 
211

 .ב"ע, עז, כתובות, בבלי 
212

 .שם, בעלי התוספות 
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אור זרוע מציג עמדה הרואה אפשרות לקיים יחסי  213.במקרה ואיבר המין שלו נמק מהמחלה

שוב אין כאן שום . לבד שתשתמר מסגרת הנישואיםאישות כמעט בכל מצב ומחיר וב

עמדתו של אור זרוע מתקבלת גם על ידי בנו רבי . התייחסות לרצונה והסכמתה של האישה

  214 .חיים

 

 –מי שתרם לביסוס עמדתו של רבנו תם בהלכה של גרמניה במחצית השנייה של המאה ה 

 לבתי הדין בטענת ם מנהל מאבק בנשים שפנו "המהר, ם מרוטנברג"היה המהר 13

רק אם : הוא נותן בידי הדיינים כח רב. המאבק שניהל נוהל בכמה מישורים". מאיס עלי" 

, הוא מתקן תקנות היוצאות נגד כפיית הגט על הבעל, הטענה נראית לחכמים היא תתקבל

מונעות את קבלת הכתובה של האשה ואף מחייבות אותה להשאיר את הרכוש שהביאה 

ם תיקון לחוסר האיזון שנוצר "בכל התקנות הללו רואה המהר. ישאהמבית הוריה כשנ

הפרת האיזון , האישה מונעת מרצון לנקום ולפגוע בגבר, ם מרוטנברג"לפי המהר. בתקופתו

  215.מאפשרת לה לפגוע בגבר ולהותיר אותו חסר כל

 

צאה נגד חוסר האיזון שנוצר כתו, ם משמיע טענה מאוד ברורה נגד כוחן של הנשים"המהר

שתמהתם היכא דחזאי : " ...ה"מהשילוב שבין תקנת מורדת של הגאונים לחרם רגמ

דמתמוטטי נכסי תמרוד ותתפוס בנכסי ותאכל היא ותחדי והוא ישאל על הפתחים לא 

חדוה שלמה היא אחרי שהרשות בידו לעגנה נהי שגם הוא מתעגן בדורות הללו מתקנת 

  216".ל ואילך"ה זצ"ג מ"ר

 

בסיפור שהובא . ם דוגמא נוספת"רדת גורמת לבעל להתעגן מביא המהרעל הטענה שהמו

בעלה לא יכול . לפניו הוצג המצב ובו אישה מורדת סרבה להתגרש ובכך עיגנה את בעלה

במקרה . ה אוסרת על גירושין בניגוד לרצונה של האישה"היה לגרש אותה מאחר ותקנת רגמ

 217.שום שבפועל הפך הבעל לעגוןם לבעל לגרש את אשתו המורדת מ"הזה אישר המהר

, ם לא ראה את פסיקותיו כמאשרות או שוללות כפית יחסי אישות"מהדיון הזה עולה שהמהר

                                            
213

 . סימן קנה ח אור זרוע"ת מהר"שו 
214

 . שם 
  .סימן רמא, דפוס קרימונה, ם"תשובות המהר 215
216

במקור מובא בתשובות . ד"פרק י, נשים הלכות אשיות, מיימוניות על משנה תורה מובא מתוך הגהות 
 . סימן תתקו, ם"המהר

217
 ם מרוטנברג"ת מהר"המקור שו). 148' עמ, תמורות במעמד האישה במשפט העברי, אלימלך וסטרייך 

והצדיק כפיית  ם שינה את עמדתו בערוב ימיו"במחקר המודרני נשמעת הטענה כי המהר (תתרכא (דפוס פראג)
 , (ב"תשל) 'דיני ישראל ב, "גירושין בגין מאיסה", משה שפירא :ראו". מאיס עלי" הגט על הבעל בטענת 

ם מאשר כפיית גט הוא מקרה שבו הבחור המאורס לא עומד "המקרה היחיד שבו מצאתי שהמהר. 150' עמ
ם מאשר במקרה הזה כפיית גט "המהר. בתנאים שקבע עם אבי החתן ולכן בקש אבי החתן לכפות עליו גט

אבל אין . רק במקרה זה הוא דוחה במפורש את טענת רבנו תם שאין לכפות גט על הבעל, ואפילו בשוטים
אלא בפניה של אביה המיוחס והמכובד לכפות גט על ארוס " מאיס עלי"מדובר בפניה של האישה בטענת 

לא נראה לי אפוא ( א"רנ( קרמונה)ם "ות המהרתשוב.)שבמילא הוכרז כמי שהפר הסכם עם אבי כלתו המיועדת
 . ם לנשים"שיש כאן שינוי מהותי לעניין ביחסו של המהר



 
 

143 

הדיון הרלוונטי בכפייה הוא סביב כפיית הגירושין . הדיון בכפיית יחסי אישות אינו רלוונטי

היא ריבוי , בעיה נוספת עליה הוא מעיד. הבעיה המהותית היא כפיית הבעל. והנזק לבעל

 .להלן ארחיב בנושא. המורדות בתקופתו

 

בפני בית הדין היה על . ם הקשה על האשה כבר בשלב הצגת טענתה בבית הדין"המהר

האישה להצביע על דבר חריג במיוחד שאלמלא הופיע בבעלה הייתה ממשיכה לחיות אתו 

שברצון היתה נותנת אמתלא לדבריה וטענה הנראית לחכמי המקום למה הוא מאיס עלי "

אין כאן קריטריונים  218".נשארת תחתיו לולא זה הדבר שטוענת ואומרת שממאיסו עליה

הוא אף מורה לנשים להישבע תחת איום . משקל רב ניתן לדיינים ולתחושותיהם, ברורים

הפרת השבועה תוביל להטלת . חרם שאף אדם לא יעץ להן ולא הניע אותן לטעון טענת שווא

אפשרו לה לשמור את רכושה , אם התברר שדיברה אמת. משפחתה חרם על מורדת ועל

ם מנסה לפתור "יחד עם זאת המהר 219.אך לא לכפות על הבעל גט, ולגור בנפרד מבעלה 

את בעיית איסור כפית הגט במקרה שבו התברר לו באמת שהאישה לא יכולה להוסיף ולגור 

גם אין אנו כופין אותו . אין אנו חוסמים אותה לפניו עם הנחש בכפיפה: " עם בעלה

אך יתעגנו שניהם עד שיאותו ... י אחרי שרבנו תם אוסר"להוציא כדברי הגאונים ורש

 220".לרחק או לקרב

 

אבל , ם אמנם מנסה לצמצם בעיה נפוצה של טענות שווא"ניתן ללמוד מהמקרים הללו שמהר

פגיעה במי הוא ניסה למצוא פתרונות שמטרתם לצמצם .שהוא אינו מתעלם מטענות אמת

 . שטענתה אמיתית

 

 (ם"המהר)רבי חיים בן יצחק אור זורע מתאר את התהליך שעבר רבו רבי מאיר מרוטנברג 

שראה , ם בנסיון המצטבר שלו כדיין"ביחס למורדות ומסביר את הקשחת עמדתו של המהר

 ואת העוול שנגרם כתוצאה מכך" מאיס עלי"את ריבוי הפניות של הנשים לבית דין בטענת 

אבל מאחר , ם תמך עד שלב מסוים  בגירושיה של המורדת בלי כתובתה"המהר .לבעלים

פחות , שהבין שלא די בסנקציה הזו כדי לבלום את ריבוי המורדות הגה סנקציה נוספת

וכך מתאר ובה היתיר לבעל לקחת גם את הרכוש שהביאה עמה מביתה לנישואים , מקובלת

ל שדן בו הלכה למעשה שצוה לבעל "י רבינו מאיר זצואני ראיתי את מור" :זאת רבי חיים

ורבו , ליתן גט בלא כתובה וגם הוא לא יקח מכל אשר לה אלא מה שהכניס משלו

ר ידידה בשפירא ולשלשת הקהילות "אזי שלח למורי הר [ש.הדגשה מ]  המורדות

                                            
218

 .הלכות אישות פרק יד הלכה ח, הגהות מיימוניות 
219

  .ה"ל תאו, ה"פ, למסכת כתובות, ש"ראו גם פסקי הרא. 150' עמ, "גירושין בגין מאיסה", משה שפירא 
220

 . 163' עמ, "כפיית גט להלכה ולמעשה", זרח ורהפטיג, תתקמו, (ס פראגדפו) ר ברוך"ם ב"ת מהר"שו 
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ם פנה "המהר 221"להתוועד יחד ולתקן שהמורדת תפסיד גם מה שהכניסה ותצא ריקנית

כולל מה שהביאה , ם לתקן תקנה על פיה אישה תפסיד במקרה כזה את רכושה"הילות שולק

פניתו נועדה לנסות ". מאיס עלי" אם תפנה בטענת , מביתה והמתנות שקיבלה מבעלה

אך נראה שבסופו של דבר תקנתו   222".מאיס עלי"ולצמצם את ריבוי תביעות גירושין בטענת 

 223.לא התקבלה והתבססה בקהילות רבות

 

ם נמצא באישורו לבעל לחייב את אשתו החולה "דוגמה נוספת להקצנת עמדתו של המהר

האם בעל יכול לכפות יחסי אישות ם היתה "השאלה שהופנתה למהר. לקיים עמו יחסי אישות

חלתה תאבד את מזונותיה ומורדת שכבר הוכרזה כה אישה "לפי הראבי? על אישתו החולה

ה אשה המורדת על "פסק ראבי:" שהיא חולה מרות אם לא תחזור לשכב עם בעלה ל

ה אבדה "בעלה ושוב חלתה אף על פי שמאותו אונס חולי אינה שבה לבעלה אפ

יה מתייחס למקרה שהאשה חלתה לאחר שכבר נמנעה מיחסי מין עם "הראב 224"מזונותיה

 האם יש כאן חיוב סמוי של אישה חולה לשכב עם בעלה, בעלה והיא כבר גרה בבית אביה

יה מתיחס "למעשה ראב?  למרות חוליה ולו רק כדי שלא יקחו ממנה את תשלומי המזונות

 . אליה כאל מי שהיתה הממשיכה למרוד בבעלה גם אם לא היתה חולה

 

ה ומאשר כפיית יחסי מין על אשה מורדת "מרוטנברג מסתמך על פסיקת ראבי ם"המהר

אם חולה , לשמעון חמיו תן לי זוגתיראובן שאמר "... :ם "זו השאלה המופנית למהר .חולה

האם בעל יכול   225" כ יש לה לטבול ואם אינה רוצה לטבול ולשמש הויא מורדת"היא אעפ

כפי הנראה , כלומר עזבה את בית הבעל, ית אביהלדרוש מאשתו החולה שכבר גרה בב

ו של ותשובת? גם אם היא חולה מיןלחזור ולקיים עמו יחסי , משום שאינה רוצה לחיות עמו

כ יש לה לטבול ואם אינה רוצה לטבול ולשמש הויא "אם חולה היא אעפ: "ם"המהר

הבעל יכול לכפות על במקרה הזה האשה עדיין לא הוכרזה מורדת ומכאן  – 226"מורדת

הזה במקרה . בלי קשר להיותה מורדת, גם אם היא חולהולקיים עמו יחסי מין האישה לטבול 

רק אם תסרב לטבול , היא עדיין לא הוכרזה כמורדת, שהיא כבר בפועל גרה בבית אביהכ

לא ראה את המחלה כסיבה אמיתית אלא , כמו הבעל, ם"ייתכן שהמהר. תוכרז כמורדת

הרי מתגובת הבעל ומהאישור ההלכתי שקיבל , אבל גם אם מדובר בתירוץ. כתירוץ

                                            
221

, (ב"תשל) 'דיני ישראל ב, "גירושין בגין מאיסה" ו בתוך משה שפירא "סימן קכ, ח אור זרוע"ת מהר"שו 
 . 150' עמ
222

  .ה"אות ל, ה"פ, למסכת כתובות, ש"ראו גם פסקי הרא. 150' עמ, "גירושין בגין מאיסה", משה שפירא 
223

 . סימן קנה, ח אור זורע"ת מהר"שו 
224

ה "ד וקפ"קפ, כתובות, למעשה על פי מרדכי. ם"ה הוא מצטט את המהר"בקפ. ד"סימן קפ, כתובות, מרדכי 
 :ד"כתובות קפ, מרדכי. לנושא הנידה אין התייחסות. נקבע במפורש שאישה חולה מחויבת לשכב עם בעלה

ה "חלתה אף על פי שמאותו אונס חולי אינה שבה לבעלה אפה אשה המורדת על בעלה ושוב "פסק ראבי"
יה מתייחס למקרה שהאשה חלתה לאחר שכבר נמנעה מיחסי מין עם בעלה והיא כבר "הראב" אבדה מזונותיה
 .  גרה בבית אביה

225
 . ה"כתובות סימן קפ, מרדכי 
226

 .שם
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טימי ברור כך גם נראה שאין גבול לגי, ם עולה שהרצון של האישה אינו רלוונטי"מהמהר

 –שני המקרים מבהירים שבמאה ה . גם אישה חולה יש לברר את מניעיה, לסירוב האישה

. אפילו טענו שהן חולות, בגרמניה היו חכמים שהתירו לבעל לכפות יחסי מין על נשותיהן 13

ייתכן שראו בחולי רק תירוץ אבל קביעת העיקרון מראה על ההקצנה ביחסם למורדות  

 . ור לכפיית יחסי אישותומדגישה את האיש

 

כותבין איגרת : אמר שמואל: ",בגמרא העל ברייתא שהובאם מתבסס בפסיקתו גם "המהר

אחת לי : מיתיבי מן הברייתא. ואין כותבין אגרת מרד על שמרת יבם, מרד על ארוסה

הגבר , על פי הברייתא 227"ואפילו שומרת יבם, אפילו נדה אפילו חולה, ארוסה ונשואה

ם "אמנם המהר. ב את אשתו לקיום יחסי מין גם כשהיא חולה וגם כשהיא נידהרשאי לחיי

הגבר הוא המחליט הבלעדי  –מתייחס רק לחולי ולא לנידה אבל השורה התחתונה היא אחת 

 . ם נותן לכך את הגיבוי ההלכתי"המהר. והאישה לא מוגנת אם חלתה

 

י מין של בעל על אשתו ם מתעלם מכפיית יחס"מהמקרה שהובא קודם לכן עולה שהמהר

מבלי להתייחס לכך כאל , הוא אף מאשר כפיית יחסי מין" מורדת"ובמקרה בו האשה הופכת 

במקרה הבא נראה שהוא מתיר כפייה גם כאשר עולה החשד שהאישה . בעייה או עבירה

אם היא . הכלל הוא שיש לבחון את טענותיה של האישה 228.טוענת טענת שווא שהיא נדה

כופים עליה , אבל אם מתברר שטענתה לא נכונה , יא פטורה מקיום יחסי מיןה, אכן טמאה

כ "תביא ראיה לדבריה ואינה אוסרה וא ,האומרת טמאה אני: "יחסי מין כמו על מורדת

. יש כאן אישור חד משמעי לכפייה 229" כופים ואתה ומשמשתו כמו במורדת שכופים אותה

 . ת יחסי מין עליהיש כאן חוסר אמון באישה עד כדי אישור כפי

 

ם את העמדה שיש להעניש גבר שאינו עומד בתנאי החוזה "באותו הטקסט מציג המהר

וגם אם הוא מורד : "ההדדי של הנישואים ואם מתגלה שהוא אינו אמין יש לכפות עליו גט

ולפי הסברא הואיל ונגזרה גזרה שלא לגרש אדם ... ואמר איני זן ואיני מפרנס יכפוהו לזון

יש  230". י אם ברשותה חיישינן שמא עיניו נתן באחרת ומותר בה וכופים אותואשתו כ

על היחס של , ללמוד מההשוואה בין גבר שכופים עליו גט לבין אישה שכופין עליה יחסי מין

הכפייה במקרה הזה . לכפיית יחסי מין של בעל על אשתו, 13 –במאה ה , חכמים בגרמניה

מותר לכפות על שני הצדדים לעמוד בחוזה . יוצרים איזון הם מבחינתם. נתפסת ככלי לגיטימי

                                            
227

 . א "ע, מסכת כתובות סד, בבלי 
228

 –י "היה תלמידו של רש( יונביל)שמעון מיונבילא . סימן תקפז( פראגדפוס )חלק ד  טנברגום מר"ת מהר"שו 
 . צרפת, 12 –איש ראשית המאה ה 

229
 .שם

230
 . שם
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אבל בעוד הכפייה על הגבר היא כפייה לעצם הנישואים הכפייה על האישה היא כפיית יחסי 

    231 .מין

  

לתת פתח לנשים שטענתן  ןם את ההתלבטות והניסיו"יחד עם זאת כפי שמצאנו אצל המהר

רבי חיים בן רבי יצחק אור זרוע . ל תלמידיונכונה ניתן למצוא את אותה התלבטות גם אצ

קובע שאמנם לא ניתן לכפות על הבעל לתת לאישה את כתובתה אבל במידה ומשתכנעים 

עם    233".יש להצילה מצערה להנשא לאין נכון לה" 232.חייבים לכפות עליו גט, מדבריה

י במקרים רבים וכ" מאיס עלי"זאת גם חיים בן יצחק אור זרוע מודע לריבוי השימוש בטענת 

במקרה . או טענה שיקרית הגורמת לבעל עוגמת נפש על לא עוול בכפו, מדובר בטענת שווא

להתחייב לשלם פיצוי לבעלה " מאיס עלי"שהובא לפניו הוא דורש מהאישה שפנתה בטענת 

הוא יודע שיש נשים שטוענות כך רק כדי לגרום עוגמת נפש . אם יתברר כי טענה טענת שווא

    234 .לבעליהן

  

לאחר ". מאיס עלי" ם ממשיכים להקשות על הנשים המורדות בטענת "של המהר ותלמידי

רגשיות נדחו ולאחר שגם סיבות בריאותיות לגיטימיות בעיני ההלכה  תשסיבות סובייקטיביו

היה על האישה להציג סיבה חריגה כדי שתשכנע את הדיינים ברצינות ותקפות , נדחו

כל דהו שאינו ": ם רבי מאיר הכהן את הסיבה הבאה"של המהרמעלה תלמידו . טענותיה

על , עמדה נוספת 13 –מרדכי בן הלל מציג בשלהי המאה ה  235".מתקבל כשאר כל אדם

. פיה ההרתעות של הנשים מקיום יחסי אישות עם בעלי מומים ומחלות היא סימן לחולשתן

שין כתוצאה מריח פה רע אצל אין אפשרות לדרוש גירו, בניגוד לאישה, המרדכי טוען שלגבר

אבל בנשים ריח החוטם אינו מום דהאיש שהוא חזק יכול לסבול יותר מן "האישה 

, יש כאן ציון עובדה כלפי הגבר אך מסתתרת בתוכה גם טענה כלפי האישה 236"האישה

אין . האישה שוב מוצגת כחלשה והדרישה שלה לגירושין בשל דחייה פיזית מוצגת כחולשה

כלומר גם הטענות הלגיטימיות . רצונה הופך כאן להיבט של חולשה, רצונהרלוונטיות ל

מבחינה הלכתית הופכות לטענות המדגישות את חולשתה של האישה באשכנז מאמצע 

 . 13 -המאה ה

 

-1360רבי יעקב בן משה מולין  )ל "כאשר המהרי 14 –המגמה הזו ממשיכה גם במאה ה 

חכמה וידיעת התורה יהוו קריטריונים לטענת מאיס , שולל את האפשרות שיופי חיצוני( 1427

                                            
231

אם הבעל החולה מסרב לגרש את אשתו לאחר שישה חודשים יכריזו עליו מורד , קפג, כתובות, מרדכי 
 . מתשמיש ויוסיפו על כתובתה עד שיסכים לגרשה

232
 . 'ה עתו"סימן קנב ד ח אור זרוע"ת מהר"שו 
233

 . שם 
234

 . שם 
235

 . הלכות אישות פרק יד הלכה ח, הגהות מיימוניות 
236

 .רג, כתובות, מרדכי 
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רימוני מאהבי לומר שהוא יפה "וכך נדחית טענתה של אישה הפותחת בטענה הזו , עלי

רק לאחר שטיעונים אלה נידחים היא ממשיכה , "והכל נמצא בו, תואר וחכם ובעל פסוק

לא די בכך   237".ד מתוך טענת הבעל"ובסוף דבריה רמזה קצת והבנתי רמיזותיה לפי ע"

האישה צריכה , שהאישה תביע חוסר רצון להמשיך ולחיות עם מי שאורס לה על ידי אהוביה

להגיע לענייני אישות וגם אז עליה לרמוז לדברים מסויימים שהדיינים יבינו ואולי יקבלו את 

 13 –נשאה פרי מאמצע המאה ה  12 –ת שנזרעה בתחילת המאה ה "עמדתו של ר. טענתה

 .14 -ה להתבסס גם במאה הוהוסיפ

 

. טענו שאבדו את האמון באישה לאור הנסיון המצטבר שלהם כדיינים, ם ותלמידיו"המהר

ועוד דכמה פעמים חשו חכמים : "בגרמניה 13 –טוען בשלהי המאה ה , מרדכי בן הילל

הופך להיות  " מאיס עלי" מכאן שהיחס לאישה כפונה בטענת  238".שמא נתנה עיניה באחר

כוונתה של האישה לעגנו : "טענה של אישה הפונה בטענה שרצתה לצער את בעלהזהה ל

הנשים רק מנצלות לרעה את ,לטענתו בתקופתו 239" ולצערו עד שיתן לה כתובתה ויגרשנה

היינו פותחין לפרוצות ונותנים : "...ם מרוטנברג"וכפי שאמר רבו המהר" תקנת מורדת"את 

לא מהימינן ... נשים  פרוצות אין ראוי להאמינם אבל בדורות הללו שיש" 240"יד לפושעות

 241".לה בדורות הללו

   

של מתקופתו כך מובאת דוגמה . המורדות עמדו גם משפחותיהןנשים מתברר שמאחורי ה

רבי פרץ (. גרמניה 13מאה )ם מרוטנברג "ושל המהר( צרפת 13מאה )רבי פרץ מקורביל 

שאמה גרמה : "ימה שבה ומרדה בומתאר מקרה של אישה שהתפייסה עם בעלה ובעצת א

מסתבר . ההמשך מעניין מבחינה הלכתית 242"שברחה ממנו ועתה הוא תובע אשתו וממונו

זה שהאם גרמה לבתה למרוד "האישה לא הוגדרה כמורדת " מרד"שבמקרה של הסתה ל

ואם הוגדרה כמורדת נאלצה לוותר על כל רכושה שהביאה  243"לא דיינינן דינא דמורדת

המחשבה שעמדה מאחורי התקנה החדשה היתה שההורים מעוניינים להסית . מבית הוריה

וכך הם קבעו כלל . את בתם למרוד על מנת שהמשפחה תוכל להשיב לעצמה את רכושה

החכמים קיוו שבכך יוכלו לבלום את . שמנע מההורים לקבל את רכוש המשפחה חזרה

ם המרכזי העומד מאחורי ראו בהורים כגורשחכמים היו נראה ש. המעורבות המשפחתית

שוב יש . הבנות המורדות וכי האינטרס המרכזי של המשפחות היה להשיב אליהן את רכושן

האם המעורבות הגדולה של האמהות והמשפחות בכלל . כאן הוכחה לכוחן של המשפחות

                                            
237

 . ה הנה האשה"סימן קפט ד, יל החדשות"ת מהר"שו 
238

 . קפו, כתובות, מרדכי 
239

 .שם 
240

 .קפז, כתובות, מרדכי 
241

 .ו"פט, להלכות אישות, חלק התשובות, הגהות מיימוניות 
242

 . ל, הלכה יג, ד"פרק י, נשים הלכות אישות, ות מיימוניות על משנה תורההגה 
243

 . שם 
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 12לא בהכרח גם בת ? בנישואי ילדיהם יכולה להיות הוכחה לכך שמדובר בנישואי קטנות

ם "מרדכי בן הילל תלמידו של המהר. עדיין מאוד קשובות לבני משפחותיהם 13בת  ויום וגם

אילפוה : "הוסיף שחינוך קלוקל של האישה והעידוד מהבית הן של האב והן של האם 

  244".שתשקר לומר מאיס עלי

 

לפגיעה , "מאיס עלי"רבי יצחק אור זרוע ואחריו בנו רבי חיים מתייחסים להיבט נוסף בטענת 

הרי בכך , "מאיס עלי"שית הנגרמת לבעל כתוצאה מפנייתה של אשתו לבית דין בטענה הנפ

יש כאן חשיפה פוגעת , האישה מביעה כלפיו דחייה ומביעה את הדחייה הזו באופן פומבי

אין לאדם היתר לגרום לאדם אחר עוגמת נפש כדי להשיג את ", שגם בה צריך להתחשב

שוב יש כאן התייחסות  245" לכך  ופו של דבר גרםגם אם לא כיוון לכך אבל בס, הנאתו

 .לפגיעה בגבר ולא לדרישותיה של האשה

  

ם "אף הוא תלמידו של המהר( ספרד –גרמניה , 14 – 13מאה ), רבי אשר בן יחיאל, ש"הרא

מבחינתו בעצם ". מאיס עלי"הוא הקיצוני ביותר מבין חכמי אשכנז ביחסו למורדת בטענת 

הוא מסרב לקבל . אישה יש כדי להחשיד אותה בכך שאינה אמינההעלאת הטענה על ידי ה

ש "דיונו של הרא. כלגיטימית וכטענה שבגינה יש לכפות על הבעל גט" מאיס עלי"את טענת 

ם הטוען שאסור "בתשובה לרמב.  ם"בנושא נעשה תוך התנצחות עם גישתו של הרמב

ל כך שאסור להשאיר אישה להשאיר אישה במערכת יחסים שאינה מעוניינת בה תוך דגש ע

ומה ניתנת טעם לכוף האיש : "ש כך"לקיים יחסי אישות עם מי שהיא שונאת עונה הרא

הלא אינה מצווה , כל ימיה 246לא תבעל לו ותוצרר אלמנות חיות, לגרש ולהתיר אשת איש

  247".על פריה ורביה

 

וכי בשביל : "חוסר אמון מוחלט בטענת האישה  –ש מבהיר את נקודת המוצא שלו "הרא

ונתנה עיניה באחר וחפצה בו יותר מבעל , שהיא הולכת אחריה אחרי שרירות ליבה

חלילה וחס ? נשלים תאותה ונכוף האיש שהוא אוהב אשת נעוריו שיגרשינה, נעוריה

ש "הרא, היא אוהבת אחר ובעלה אוהב אותה, אין סימטריה באהבה 248."לשום דיין לדון

הוא מצהיר כאן שאין חיוב שבעל יכפה . יה של האשהמתנגד לשמש אמצעי להגשמת מאווי

                                            
244

 .ז"קפ, כתובות, מרדכי 
245

 ח מדגיש שאם מדובר בטענת אמת יש"למרות זאת המהר. 'ה עתו"סימן קנב ד ח אור זרוע"ת מהר"שו 
 ( שם" )להצילה מצערה להנשא לאין נכון לה" 

246
דוד לא יכול לשכב עם נשותיו לאחר שאבשלום שכב : ג, כ, שמואל ב: ורא. היא אשה עגונה" אלמנה חיה" 

מסכת סנהדרין , תלמוד ירושלמי: ראו גם". ואליהם לא בא ותהיינה צרורות עד יום מותן אלמנות חיות: "איתן
אין נושאין לא אלמנתו ולא גרושתו של מלך על שם ותהיינה צרורות עד יום מותן : "ג "ה, פרק ב דף כ טור א

 " אלמנות חיות
247

מעניינת תגובתו של  . ש להלכה"ככלל התקבלו דבריו של הרא. ה תשובה על"כלל מג סימן חד ש"ת הרא"שו 
 (:ץ הקטן"מחבר ספר התשב, ם מרוטנברג"תלמידו של המהר)ש "בן תקופתו של הרא, רבי שמשון בן צדוק

 .  שלהם לא היו אומרים כך אם היה מדובר בבת: ופירושו" ת דידהו לא הוו אמרי הכיבואילו ה" 
248

 . ה תשובה על"כלל מג סימן חד ש"ת הרא"שו 
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. תישאר עגונה בנישואיה ולא תשכב עם בעלה –הפתרון שלו פשוט , יחסי אישות על אישה

ש שיש להשאיר את "הרי באותה נשימה טוען הרא? האין מדובר בעונש לבעל? והבעל

, ש את האישהש להעני"מטרתו של הרא. האישה בתוך הנישואים משום שהבעל אוהב אותה

ש "אלא אם כן מאשר לו הרא, אם כי העונש שלה יכול בסופו של דבר להיות העונש של בעלה

ש מעוניין יותר להרתיע את הנשים ולהציג את הצד "נראה יותר שהרא. לשאת אישה נוספת

ש נראה קצת חריג בתגובתו אבל השימוש "הרא. הבעל –הנפגע האמיתי מבחינתו 

אחד לאחד מצביע על כך שהוא בהחלט מייצג דעה מקובלת עושה בדבריו  249א"שהרמ

  250הפרדה זמנית בין בני הזוג –ש "פתרון נוסף שנתן הרא. שהפכה לחלק מההלכה באשכנז

ש עומדת התפיסה שאין מניעה גם מכפיית יחסי אישות של "אבל בבסיס השקפתו של הרא

פוחת , בעל כרחה אפילו שהבעל משמש עמה, מורדת מתשמיש: "בעל על אישתו המורדת

, כל עוד היא מסרבת לקיים יחסי אישות מרצונה" מורדת"כלומר אשה תוגדר כ 251"מכתובתה

 . מפחיתים את כתובתה, במקביל לכך שבעלה אונס אותה מפעילים נגדה סנקציות של מורדת

ש מודע לכך שמדובר בכפית יחסי אישות ואף מאשר אותה כחלק "לסיכום ניתן לומר שהרא

יש לאפשר לבעל להמשיך לקיים עם אשתו יחסי אישות , ש"לפי הרא". מורדת"מהמאבק ב

מורדת "יש אישור לבעל לכפות יחסי מין על אשתו כחלק מן המאבק במורדת , בניגוד לרצונה

 ".מתשמיש

 

מסתבר שגם ארוסה יכולה לטעון ? רלוונטית רק לאחר מגע אינטימי" מאיס עלי" האם טענת 

ורחבת הטענה גם למקרים שבהם האישה נרתעת מכל מגע וכך מ" מאיס עלי"טענת  

טען שמעון "  13 –שלהי המאה ה , ספרד –גרמניה , ש"האחד אצל הרא. אינטימי עתידי

  252" בהרשאת בתו שראובן ארוסה מאוס עליה

 

סוף מאה )רבי משה הפרנס . כי היו מקרים של כפיית גט על הבעל למרות המאבק הזה עולה

טוען שבדורו פונים לגויים רק מי שעל פי קביעת בית ם מרוטנברג "רתלמידו של המה( 13

במקרים שבהם היו , מדבריו עולה שבפועל ניסו לכפות גט על בעלים. הדין יש לכפות עליו גט

אותם יהודים שדינם לכוף " ... : חולים או בעלי נכויות שהקשו על נשותיהן מגע אינטימי עמם

י גויים שיאמרו להם הגויים עשה מה "כריעין אותם עשכופין אותם להוציא כולם מ... 

י "שדייני ישראל אומרים לך והוא אומר רוצה אני אבל שאר יהודים אם דוחקים אותם ע

 253"פ שהוא אמר רוצה אני הגט בטל"אע, גויים לתת גט

 

                                            
249

 . סימן צו, א"ת הרמ"שו 
250

רמת ) מחקרים במשפט העברי, "כפית גט להלכה ולמעשה", זרח ורהפטיג: ראו גם. ט, לב, ש"ת הרא"שו 
 .162' עמ, (1985,  גן

251
 . לב' ה סי"פ, כתובות, ש"רא 
252

 . ה יקבלו תשובתן"ד, א כלל מג סימן, ש"ת הרא"שו 
253

 . סימן רח, (ט"תשכ, תל אביב) צבי דומב רימהד ,רבי משה הפרנס מרוטנברג, ספר הפרנס 
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במשנה . ההלכה מתירה שימוש בגויים כדי לכפות ולאכוף גזר דין של בית דין יהודיככלל 

גט מעושה בישראל כשר ובגויים פסול ובגויים חובטים אותו ואומרים לו עשה : "ךנאמר כ

ההרשאה , למרות ההתנגדות של חכמי ההלכה בגרמניה 254"מה שישראל אומרים לך וכשר

, בכפיית גט בכל בית דיןניתן לדון , 13 -בשלהי המאה ה , גרמניהבהזו נותרת רלוונטית גם 

דכתוב בהרשאות ויש לו רשות לדון : " והן אצל הנוצרים הן בבית דין של הקהילה היהודית

המרדכי מציין שזה רלוונטי  255"בכל בית דין ירצה בין בדיני ישראל בין בדיני עובדי כוכבים

אלא אם כן ניתן לכך , על כפייה בידי גוייםאסר ככלל  ,מורו, ם"שהמהרלמרות , לתקופתו

ינו מאיר דאין מותר להכריחו ביד עובדי אמנם מצאתי בתשובות רב: "אישור בית דין יהודי

ש עולה שבקרב "הראשל ת "משו 256"כוכבים אלא אם כן יתירו  בית דין או ראשי הקהל

מה שטוען : "ח בעל הבעל לתת גטוהיה מקובל לפנות לבית דין שיכפה בכבתקופתו האנשים 

אותו שראובן ארוסה מאוס עליה ומחמת זה תובע שבית דין יכו , שמעון בהרשאת בתו

חכמי לעמדת  נראה שהוא מתאר מציאות באשכנז מכיוון שהוא מתייחס  257"שיגרשנה

במחצית , יש בתיאור המציאות הזו כדי להדגיש שחכמי ההלכה בגרמניה. אשכנז בנידון

לאור , ולא נראה שידם, בעיקר ניהלו מאבק נגד מציאות יומיומית, 13 –השניה של המאה ה 

 . יונההיתה על העל, התיאורים הללו

 

ם ותלמידיו במאה "בעיקר המהר, וממשיכי דרכו ההלכתית, בצרפת, 12 –רבנו תם במאה ה 

.  אכן הצביעו על המציאות ההיסטורית בתקופתם כסיבה מרכזית לעמדתם, בגרמניה 13 -ה 

לטענתו של רבנו תם ההלכה . הציג גם הסבר הלכתי,  12 –בראשית המאה ה , רבנו תם

כלומר , "גט מעושה"גרמה לכך שהגט יהיה , האיש לגרש את אשתושחייבה את , המקובלת

נישואיה אינם נישואים וילדיה , אישה שזכתה בגט כזה. גט שהושג בכפייה אינו גט. גט כפוי

ל קבעו "ההסבר ההלכתי של רבנו תם מעורר תהיה שהרי חז. מן הבעל השני הם ממזרים

הופכת את הגט לגט , גה תחת לחץגם אם הוש, שעצם נכונותו של הבעל לתת גט לאשתו

 . מרצון התקף לכל דבר ועניין

 

 –ם ותלמידיו מאמצע המאה ה "ההסבר ההיסטורי חברתי שנראה תקף יותר לתקופת המהר

מתייחס להתעצמות כוחן של הנשים והסכנה שיצרה , "מאיס עלי"לדחיית טענת , 13

רים מצב שבו נשים הם מתא. התעצמותן למסגרת המשפחתית ולאוטוריטה של החכמים

על מנת למצוא דרך לצאת מזיווג שלא היו מעוניינות " מאיס עלי"רבות השתמשו בטענת 

נוצרה אפשרות הלכתית שאפשרה את הפניות הרבות  12 –בראשית המאה ה . להמשיך בו

של הגאונים שאפשרה לאישה לצאת מהנישואים עם " תקנת מורדת"השילוב בין . של הנשים

                                            
254

  . ב"ע, פח, גיטין, בבלי :גם ורא .משנה ח, פרק ט, מסכת גיטין, משנה 
255

  עד, פרק מרובה, בבא קמא, מרדכי 
256

 . שם 
257

  .ג"כלל מ, ש"ת הרא"שו 
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ה "ובין תקנת רגמ, דרש לנמק את החלטתה ותוך כפיית גט על הבעלכתובתה בלא שתי

הפכה את האישה לחזקה יותר ואפשרה לה , שאסרה על גירושין של האישה ללא רצונה

 13 –כפי הנראה גם במאה ה . לכפות גט על בעלה מבלי שניתן יהיה לכפות גט עליה

 . 12 –בגרמניה עדיין יש תוקף למציאות ההלכתית מראשית המאה ה 

  

ריבוי המורדות והמאבק בהן מאפשרים לחכמי ההלכה של גרמניה להסית את הדיון 

מהשאלה בהסכמתה של האישה לנישואיה וליחסי האישות בתוך מסגרת הנישואים לשאלה 

מעצם . כאשר האשה מוגדרת כלא אמינה אין דיון ברצונה והסכמתה. האם היא אמינה או לא

התא המשפחתי והגברים בתוכו הופכים , של ריבוי מורדות "חרום"הגדרת המצב כולו כמצב 

ויחד עם זאת נמצא שבצרפת במאה ה . במצב הזה אין דיון בשאלת כפיית יחסי מין. מאוימים

 -עד אמצע המאה ה , כך בגרמניה, בצרפת 13 –בתקופתו של רבנו תם וגם במאה ה , 12 –

 . נמצא עמדה אחרת, ההז" חרום"לא נמצא בקרב חכמי ההלכה ביטוי למצב ה 13

 

 העמדה האחרת . 3

 

עדות לכך . 13 –וה  12 -ת לא התקבלה על מרבית חכמי ההלכה בצרפת במאות ה"עמדת ר

מותר להכריח על ידי גויים עד שירצו ליתן גט כדברי דייני : "13 -במאה ה , ק"נמצא בסמ

 ובעל פוליפוס וכופריש כופין להוציא מוכה שחין "וכן  258"ישראל וצריכין שיאמרו רוצה אני

וצריך שיאמר , באלוהי ישראל ומכריחין אותו על ידי גויים לעשות מה שיאמרו לו ישראל

אם כי לא מדובר , מהכתוב עולה שהייתה אפשרות לכפות על חולים גרושין 259".רוצה אני

כפי הנראה הכנסת ". כופר באלוהי ישראל"מעניינת כאן התוספת לרשימה . בחיוב גורף

כנראה שהיו מומרים לא , זה לרשימה מעיד על בעיה חוזרת שבה נתקלו החכמיםהפרמטר ה

 . מעטים

 

הוא מחייב אישה שבעלה לקה באחת . נמצא חידוש( צרפת 13מאה )אצל רבי משה מקוצי 

דעתו של רבי משה מקוצי מעניינת . גם אם אינה מעוניינת בכך, מהמחלות להתגרש מבעלה

ית גט על הבעל כשהאישה חולה ויש בעיה להמשיך ולקיים לא מחייב כפיגם הוא , בחידושה

וכל אישה שנולדו בה מומין אחרי שנישאת אף על פי שנעשית מוכת שחין " עמה יחסי מין 

אם לבעל נולדים מומים אחרי  260".אם רצה לקיים יקיים ואם רצה להוציא יתן כתובה

לא , נת להמשיך ולחיות עמוהנישואים כמו קטיעת כף יד או שהפך עיוור ואישתו לא מעוניי

בכל מקרה הבעל יכול להחליט . כופים על הבעל גט אבל האישה יכולה לקבל גט ללא כתובה

                                            
258

 .  קלא' עמ ,הלכות גירושין, ג"סמ 
259

 .קמב' עמ, מצוות התלויות בידים, יום רביעי, ק"סמ 
260

 .הלכות אישות דף לב, ספר מצוות גדול 
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מה שמאפשר לה  .אבל האישה יכולה לקבל גט ללא כתובה, אם ירצה לתת גט או כתובה

להמנע מהשארות במערכת יחסים שבה אינה מעוניינת ולענייננו מאפשר לה לבחור שלא 

: אם לבעל יש פגמים המופיעים ברשימה התלמודית.לקיים יחסי אישות עם בעלה להמשיך

אם נולד ריח הפה או ריח החוטם או שחזר ללקט צואת כלבים או לחצב נחושת מעיקרו "

אין שומעים "כופים עליו לתת גט אפילו אם היא רוצה להישאר  261"או לעבד עורות שנישנו

דווקא , שהעקרון המנחה הוא כפיית האישה כך 262".לה אלא מפרישים אותה בעל כרחה

 .לכיוון ההפוך

 

כבר בשלהי המאה , ק בצרפת נמצא גם בגרמניה"ג והסמ"עמדות דומות יותר לעמדות הסמ

 12מאה , רבי ישעיהו דטראני)ד "ולאחריו תלמידו הרי 263,אצל רבי שמחה משפיירא 12 -ה 

חשוב לציין  – 264(פייראשחי באיטליה אבל למד בבית המדרש של רבי שמחה מש 13 –

שאמנם הם מתייחסים בחשדנות לטענות הנשים אך עדיין מאפשרים להן לשטוח טענותיהן 

 . ובמידה ושכנעו את בית הדין הם מאפשרים לתת לאשה גט

 

מגמה שונה מזו שמייצג בשלב מאוחר יותר , כאמור, מציג, רבי שמחה משפיירא גרמניה

, מחה כתב בתשובות הבבליים אשר הביא בספרווכן רבינו ש" :ם"המהר, 13 –במאה ה 

דלא משהינן לה אגיטא בזמן הזה ואין , רוצה ובין שאמרה מצערנא ליה דבין שאמרה איני

, כ מדחינן אותה ומשתדלין לעשות שלום בינו לבינה"ואעפ, שבתות מכריזין עליה ארבע

ישה לקבל רבי שמחה משפיירא מאפשר לא 265."רלה גט לאלת ואם אינה שומעת נותנים

ניתן לראות בתפיסתו של רבי שמחה . גט במידה והנסיונות לשלום בית לא עולים יפה

, משפיירא שלב ביניים בין התפיסה המתירה כפיית גט ומאפרת לאשה לשטוח את טענותיה

 . חושדת בנשים ומונעת מהן דיון משפטי ענייני, לבין התפיסה האוסרת על כפיית גט

 

מגדולי ראשוני איטליה , 1240 -1165, רבי ישעיה טראני, יד"של רמעניין לראות את דעתו 

אשה כשרה אי אפשר : " בישיבתו של רבי שמחה משפיירא, באשכנז,  כאמור, שלמד

הרבה פעמים אשה מואסת בבעל , להבעל לשנאוי לה ואף על פי שאין שום מום ניכר בו

אכול מאכל השנאוי לו ונתעב וזה דומה לאדם שאין יכול ל. ואף על פי שאין מום ניכר בו

                                            
261

 .שם 
262

 . שם 
263

 . 189 -177'  עמ, (ב"תשס) מים מדליו, "האשה במשנתו של רבי שמחה משפיירא", אברהם גרוסמן  
264

' עמ, (ז"תשכ, ירושלים)משה וורטהיימר  ,מהדירים אברהם יוסף, ד"תשובות הרי, ישעיהו דטראני הזקן' ר 
 .כז –כו , כד
265

 . ל, הלכה יג, פרק יד, הלכות אישות, הגהות מימוניות 
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 266"א לעשות דרך בקשה ולפתותה אולי תחשוק בו"עליו ואין שום דרך כאן לכפויה כ

 .האישה השוכבת עם מי שמאוס עליה היא אפוא בבחינת אנוסה

  

 . במקום כפיית יחסי אישות" עגינות" –האופציה השלישית . 4

 

 -1100) בן תקופתו של רבנו תם , (1170 – 1090, גרמניה, רבי אליעזר בן נתן)ן "הראב

" מאיס עלי" יחסו למורדת בטענת . דחה כל אפשרות שאישה תכפה גט על בעלה, (1171

אם היא מורדת אין לכפות על הבעל גט אלא  להתיר לו לשאת אישה נוספת . הוא חד משמעי

 אמנם משמעות. ה אינה רלוונטית"במקרה כזה תקנת רגמ 267.ואת המורדת להשאיר עגונה

נכדו של ) ה "הראבי.  אך מכל זה עולה שאין יחסי מין בכפייה, הדבר הוא עיגונה של האישה

הגבר רשאי להשאיר את אשתו עגונה ולשאת אישה אחרת , מקבל את עמדת סבו( ן"הראב

ה שהפתרון הזה יכול "יחד עם זאת מתריע הראבי 268.על מנת שימשיך לקיים מצוות פרו ורבו

חכמי הדור יתנו לב לפני העניין להעמיד : " ... ות לתרבות רעהלהוביל את הנשים העגונ

במערכת השיקולים הכוללת  269"הדבר על אופניו שלא תצאנה בנות ישראל לתרבות רעה

ה נראה שהשארות האישה במערכת היחסים הזוגית עם בעלה כאשר היא "שמציג הראבי

 . חשש שתצא לתרבות רעהחשופה לכפיית יחסי אישות עדיפה על פני הפיכתה לעגונה שיש 

  

, גרמניה, ם מרוטנברג"וממשיכה במהר 12 -במאה ה, המגמה אותה החל רבנו תם בצרפת

הנשים מוצגות כבעלות אופי . מאוד מקשה על הנשים, ש תלמידו"ובמיוחד ברא 13מאה 

אי האמון . אין אמון בטוהר כוונותיהן ומכאן אין אמון בכך שהן מביעות מצוקה ממשית, שלילי

הוביל לכך שהתעלמו מכפיית יחסי אישות עליהן והיו מקרים בהם אף אישרו את הכפייה הזו 

וכל זאת הם מסבירים במציאות היסטורית של ריבוי המורדות . כחלק ממאבק באותן נשים

ם ותלמידיו ראו עצמם כמגינים במאבק על הגנת הבעלים והמסגרת "המהר, ת"ר

במקביל לרבנו תם והן במאה ה , 12 -הן במאה ה יחד עם זאת ראינו שבצרפת. המשפחתית

ייתכן שבגרמניה אכן מדובר בתגובה של החכמים . נמצא חכמים שחשבו אחרת 13 –

, 14 –אבל גם אם המציאות ההיסטורית השתנתה במאה ה . למציאות היסטורית ברורה

 . דותנראה שזה לא בא לידי ביטוי ביחס ההלכה למור" מאיס עלי"פחתו המורדות בטענת 

                                            
266

הוא מעיד על כך שגם בארץ יוון כופים , קלג' עמ, סימן כב ועוד שם, יד"תשובות הר, ישעיהו דטראני הזקן' ר 
שה תמרוד בבעלה ואינן יכולים יראל שהאואם רואים חכמי יש": "מאיס עלי"גט על הבעל כשאשתו טוענת 

ואם אינו שומע להם יעשוהו על .ה היא מוטלת עליהם לכוף את הבעל ליתן לה גטומצו ,לפתותה בדברים
 "ידי גויים אך שיאמרו לו הגויים עשה מה שישראל אומרים לך

267
ת עשרה ובמאה ריבוי נשים וכפיית האישה להתגרש בפסיקת חכמי אשכנז במאה האח", אלימלך וסטרייך 

ה גם בנושא הגירושין וגם "ן פוסק בניגוד לרגמ"ראב. 152' עמ, (ח"תשמ) ו , מחקרי משפט, "השתים עשרה
שיש , ן"עירו של הראב –במגנצא , ם"פסק כינוס של חכמי שו, ן"בשנותיו האחרונות של הראב. בנושא הנישואים

 . אם האישה לא פוריה אסור לגרשהגם . גם במחיר דחיית מצות פרו ורבו, ה"לשמור על חרם רגמ
268

 . 157' עמ, שם, אלימלך ויסטרייך 
269

פרק , כתובות, מרדכי: ראו גם. ל, הלכה יג, ד"פרק י, הלכות אישות, נשים, הגהות מיימוניות על משנה תורה 
 . רמז קפו, אף על פי
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 סיכום 

 

העוברת עבירה , "מורדת"מעצם הגדרתה של אישה המסרבת לקיים יחסי מין עם בעלה כ

טמון הפרדוקס של הגדרת יחסי מין בין בעל , שיש להענישה על כך בגירושין ללא כתובה

במקום בו האישה המסרבת . התחשבות והסכמה, לאשתו כיחסים שנדרשת בהם הדדיות

עדיין , נכון. ישנו דגש על המחויבות לפני ההסכמה, כעוברת עבירה לקיים יחסי מין מוגדרת

אבל זהו פתח המאפשר כפיה לבעל כאשר יש , לא ניתן להגדיר את המחויבות הזו ככפיה

 . מותר לאישה לסרב, אם בכלל, מתי, קושי להגדיר מתי נגמרת המחויבות ומתחילה הכפייה

 

מעידים החכמים על כך שיותר ויותר , 13 -כפי הנראה בעיקר מאמצע המאה ה, בגרמניה

על מנת לחדול מקיום " מאיס עלי" בטענת " מורדת מתשמיש"נשים בוחרות להגדיר עצמן 

. אין לדעת? כפי שנטו להאמין חכמי התקופה, האם היה זה רק תירוץ. יחסי מין עם בעליהן

שו מוצא נשים חיפ. כך  או כך מדובר בסימפטום הן למצוקת הנשים והן לכוח שצברו

, בין אם מדובר בקטנות ובין אם מדובר בבוגרות, ממערכות יחסים שבהן לא רצו לקחת חלק

המאבק שניהלו בהן . דרך להשפיע על חייהן, הן מחפשות מוצא מנישואים לא רצויים

אבל היה זה תא משפחתי פטריארכאלי שבו , החכמים נועד להשארת התא המשפחתי שלם

מאבק החכמים בנשים המורדות ושלילת זכויות שהיו להן . תקקולן ורצונן של הנשים הוש

למעשה לא רק שניטל . מאות שנים מעלה את השאלה היכן עובר הגבול בין מחויבות לכפייה

אלא שהן מצאו עצמן נתבעות , מהן הכלי הלגיטימי להשתחרר מנישואים שלא היו לרצונן

 . לקיים יחסי מין בעל כורחן

 

היא אישור לכפיית יחסי מין של " מאיס עלי" יה גורפת של טענת משמעותה המעשית של דחי

הם  .ם ותלמידיו"בעיני רבנו תם וממשיכי דרכו בקרב המהראך לא כך היה  .בעל על אשתו

כלומר אין , תה אמינה בעיניהםיסימן לכך שהאישה לא הי" מאיס עלי"ת טענת ידחיראו ב

תה אבל לא מאשרים כפיית גט אין גם במקרה שבו הם מוצאים ממש בטענ. ממש בטענתה

הם מתעלמים מהמשמעות של המשך , אישור בשום דרך לכפיית יחסי מיןהם רואים 

 . הנישואים

 

" מאיס עלי"ד היו מודעים באופן חד משמעי לכך שדחית טענת "ם ורי"הרמב, מחוץ לגרמניה

ור לכפיית יחסי היא איש, וחיוב האישה להמשיך לחיות עם הבעל שאינה מעוניינת לחיות עמו

חלק לא מבוטל מחכמי אשכנז בחרו להתעלם מהמסר והביטוי . מין של בעל על אישתו

זהו המשך של אותה . את המשך הכפיה, ולהמשיך ולהצדיק את הקשיים שהערימו על הנשים

אין בהכרח קריאה לכפייה . מגמה שעוד תתברר בהמשך ביחס ליחסי מין בנישואי קטנות
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החלשת , המגמה המסתמנת. בהצדקות הלכתיות, בהשתקה, יהאלא אישור עקיף לכפ

 . האישה על ידי השארתה במסגרת כפויה שבתוכה מתקיימת כפית יחסי מין מתמשכת

 

על אותו רקע היסטורי בגרמניה ובצרפת מתפתחות שתי גישות , העובדה שבאותן שנים

ובסופו , (ם"דול הרשבי ואחיו הג"יה מובילים סבו רשית ואת השנ"את האחת מוביל ר)שונות 

מדובר יותר מצביעה על כך שגם בימינו של דבר רק גישה אחת הופכת להלכה המקובלת 

. בשינוי תפיסה וגישה כלפי הנשים ולא בהכרח בשינוי מספר הנשים המורדות באותה תקופה

. דבריו של רבנו תם הפכו להלכה המוקבלת והם מהדהדים עד עצם ימינו אנו בצורה ברורה

כאשר דנו בעניינה של אישה הפונה . היום, חד מפסקי הדין שנפסקו בבית דין רבניכך בא

, כמו אז גם היום? השאלה הייתה כיצד לאכוף על הבעל גט מבלי לחייבו" מאיס עלי" בטענת 

שאלת האונס שאישה חווה בכל פעם שהבעל מקיים עמה יחסי מין אינה רלוונטית בבית 

הרי אם היא , נות מצידו של הבעל גם היא נזנחת הצידההעובדה שהיא נתונה לסחט, הדין

. לסחטנותו, להיענות לדרישותיו הפוגעניות, להתפשר, לרצות אותו, חפצה בגט עליה דון עמו

כך עולה מפרוטוקול אחד מפסקי הדין של בית הדין הרבני האזורי . כך היא קורבן פעמיים

ה נגד הבעל כי אינו נוהג באופן טוענת האש:" ... 9918 -21 -1תיק מספר , בירושלים

שהיה מתנהג בנושא זה בברוטליות וחוסר התחשבות , מקובל בתחום יחסי אישות

יצויין שבמהלך הדיונים עשה בית הדין "  ובהמשך" קיצונית באופן שנגרם נזק לאישה

, הסכסוך בבית הדין נמשך כמעט שנתיים... מאמצים לשכן שלום בית בין בני הזוג

... מסתתר במקום מחבוא ומסרב לבוא לבית הדין, נה אף נעלם הבעלובשנה האחרו

אך מתנה זאת בהפחתת דמי המזונות עבור שלושת , הבעל מוכן עקרונית לגט פיטורין

, ודורש שפרנסת ילדיו תחול על אשתו, בסכום למטה מהמינימום הנדרש למחייתם, ילדיו

  270"ורק בתנאים אלו הוא מוכן לגירושין

 

זה מבהיר שהדיון בשאלת כפית יחסי מין של בעל על אשתו אינו רק נחלת הפרוטוקול ה

ידועה דעת : " וכך בהמשך הפרוטוקול, הוא חי ונושם כאן ועכשיו 13 -ו ה 12 -המאות ה

וכן דעת ... כופין אותו לגרשה" מאיס עליה" ם שאשה שאומרת על בעלה שהוא "הרמב

. ל וסוברים שאין כופין אותו להוציא"הנם "אך רוב בראשונים חולקים על הרמב. ם"הרשב

וכי בשביל שהיא הולכת אחר שרירות "  :ל"וז, כותב' ג אות ח"ש בכתובות כלל מ"הרא

ליבה ונתנה עינה באחר וחפצה בו יותר מבעל נעוריה נשלים תאותה ונכוף האיש 

 " שיגרשה
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ם ורוב הפוסקים העולם נוהג כדעת רבנו ת, למעשה: " ועוד ממשיך בית הדין הרבני וטוען

אלא משתדלים ומשדלים אותו בעצה , ואין מחייבין אותו לגרש, שאין חיוב גט פיטורין

מאיס " בדין , ולעניות דעתי" ובסיום דעת החכמים בבית הדין היום :" טובה שיתן גט

 המדובר הוא דוקא בטוענת . מ אומרים כי מצוה לגרש"מ, שאף שאין מחייבין, " עלי

או בענייני קטטה / ומציק לה בענייני אישות ו, באפשרותה לדור עימו שאין" מאיס עלי"

" מאיס עלי" אם הטענה , מה שאין כן. ת יסבור שעושין הרחקה מיניה"ר, ופוגע בה

  271".ת יסבור דאין לעשות הרחקה"ר, ואינו מציק לאישה, מחמת אישיותו

 

אין , אין שום חד משמעיות ,גם לאור תיאור המצב החמור הזה,  "הצקה", "מצווה", "הרחקה"

ממש לא , כפיית גט וחמור מכך הפגיעה עד כדי נזק פיזי לאישה בזמן קיום יחסי אישות

ת ועד היום נתונה "האישה נותרת מאז ר". מציק לה בענייני אישות"מוגדרת כאונס רק 

נתונה לסחטנות הבעל ומעל לכל היא , לשרירות ליבם ושיקול דעתם של חכמי בית הדין

 . ס מבלי שמישהו יזעק את זעקתהתאנ
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 יבמה. ג

 

הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון בין היתה ערה בין היתה ישנה "

א "בד, בין בא עליה כדרכה בין בא עליה שלא כדרכה בין הערה בה בין גמר ביאתו קנה

המחייבת , הלכת ייבום, 13מאה , צרפת – כך מציג רבי יצחק מקורביל  272"שנתכוין לבעול

מופיעה  273,ההלכה הזו שמקורה משנאי. נישואים של אלמנה ללא ילדים לאחי בעלה המת

כחלק , ונפוצה בקרב קהילות רבות, "ספר מצוות קטן", בספרו של רבי יצחק מקורביל

  .מהלכות מקובלות בתקופתו

 

גם , בכל תנוחה, מתוך הכרה ומודעות כל מגע מיני שהיבם יוזםי ההלכה המוצגת בספר "עפ

מוכר כאקט חוקי שהופך את היבמה , "פרו ורבו"קיים מצוות כלל לבכוונתו גם אם אין , באונס

 13 –וה  12 –מתקופת המשנה ועד למאות ה , כך מאפשרת ההלכה .לאשתו החוקית

על ידי  ההלכה קובעת שניתן לשאת אישה. אונס של אלמנה בידי אחי בעלה המנוח. באשכנז

 . אינוסה

 

הבא על : "המובאת בתלמוד במסכת יבמות 274הוא משנה, כאמור, המקור לטקסט הזה

הוא מזיד , אפילו הוא שוגג והיא מזידה, יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון

אחד המערה ואחד , היא אנוסה והוא לא אנוס, הוא אנוס והיא לא אנוסה, והיא שוגגת

כל ביאה תקפה : המשנה לא מותירה ספק  275".ולא חילק בין ביאה לביאה, קנה –הגומר 

גם הגמרא אינה שוללת האפשרות שגבר יאנוס את יבמתו כדי לקיים . לצורך אישרור הייבום

מביא את המשנה כחלק מההסבר ההלכתי , האם העובדה שרבי יצחק מקורביל. מצוות ייבום

האם הכירו ? מקובלת גם באשכנז בתקופתומצביעה על כך שההלכה הזו היתה , לייבום

 ? חכמי אשכנז באונס כאמצעי תקף לייבום

 

מטרת האיחוד היא , לבין אחי בעלה המנוח 276ייבום הוא הסכם הקושר בין אלמנה ללא ילדים

הייבום יכול להעשות באמצעות טקס נישואים או . הולדת בן שימשיך את זכר האב המת

מתקיים טקס המתיר את , הבעל המת ליבם את האלמנה אם סירב אחי. באמצעות אקט מיני

                                            
272

 מצוה רפו, ספר מצוות קטן 
273

 . ב"ע, יבמות נג, בבלי 
274

הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס סין בברצון אפילו : "משנה א, פרק ו, מסכת יבמות, משנה 
וא לא אנוס אחד הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה וה

 "המערה ואחד הגומר קנה ולא חלק בין ביאה לביאה
275

 ב "ע, יבמות נג ,בבלי
276

מי שיש לו בן פטור מן הייבום ", ישנו ויכוח בשאלה האם די בבת כדי להמנע מייבום או שמא חייב להיות בן 
ן ובת כהדדי ונראה ב יבוםפ יש נוחלין אמרינן דלעניין מי"ג שכתוב בהן דבת לא פטרה ושייבום הוא דר"ה

 . סימן ח, יבמות, מרדכי" לי דמאין לו עניין עליו נפקא
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 277.לאחר החליצה חופשיה האישה להנשא למי שתחפוץ. חובת הייבום ומכונה חליצה

מקובל יותר מהחליצה  יבוםבאשכנז היה הי 12 –מתקופת המקרא ועד ראשית המאה ה 

צפון מתחולל ב 12 -ועד ראשית המאה ה 11 –משלהי המאה ה . בקרב הקהילות השונות

, רבנו תם, י המעדיף את החליצה על פני הייבום ושיאו בנכדו"ראשיתו ברש. צרפת שינוי

איזו עמדה התקבלה באשכנז בין  278.הפוסק כי יש לכפות את החליצה על שני בני הזוג

 ?13 –ל  12 –המאות ה 

 

   רקע. 1

  : מצווה מדאורייתא, כאמור, מצוות הייבום היא

ִאיש ָזר ֵאין לסֹ לֹא ִתְהֶיה ֵאֶשת ַהֵםת ַהחוָצה לְ  ַיְחָדו וֵמת ַאַחד ֵמֶהם וֵבןִכי ֵיְשבו ַאִחים ( ה

ֵםת ָיקום ַעל ֵשם ָאִחיו הַ  ְוָהָיה ַהְבכסֹר ֲאֶשר ֵתֵלד( ו :וְלָקָחה לסֹ ְלִאָשה וְִיְבָמה ְיָבָמה ָיבא ָעֶליהָ 

 :אחר הצגת מצוות הייבום מופיעה האפשרות הבאהמיד ל :ְולֹא ִיָםֶחה ְשמסֹ ִמִיְשָרֵאל

 

ֵאן ַהְזֵקִנים ְוָאְמָרה מֵ  ללֹא ַיְחפץ ָהִאיש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמתסֹ ְוָעְלָתה ְיִבְמתסֹ ַהַשְעָרה אֶ  ְוִאם( ז

 דְוִדְברו ֵאָליו ְוָעמַ  ְוָקְראו לסֹ ִזְקֵני ִעירסֹ( ח :ָאָבה ַיְבִמי ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ֵשם ְבִיְשָרֵאל לֹא

ל ַרְגלסֹ ְלֵעיֵני ַהְזֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלסֹ ֵמעַ  ְוִנְגָשה ְיִבְמתסֹ ֵאָליו( ט :ְוָאַמר לֹא ָחַפְצִתי ְלַקְחָתה

 :ָאִחיו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ָכָכה ֵיָעֶשה ָלִאיש ֲאֶשר לֹא ִיְבֶנה ֶאת ֵבית וְָיְרָקה ְבָפָניו

 ( פרק כה, דברים)   :ִנְקָרא ְשמסֹ ְבִיְשָרֵאל ֵבית ֲחלוץ ַהָמַעלוְ ( י

 

אבל בטקס , נראה שלאישה אין עמדה או דעה יבוםבחלק הראשון שבו מוצגת מצוות הי

ההנחה המקראית . היא מוצגת  כחלק מהמערך שהיה מעוניין במילוי מצוות הייבום, החליצה

המחקר המודרני  279.זכות הסירוב היא של הגבר. יבוםהיא שהיבמה תמיד תהיה מעוניינת בי

מסביר את הפער בין מתן האפשרות לחלוץ לבין העדפתן של תמר ורות בייבום בכך 

הוא מאוחר יותר מסיפורן של תמר כלת יהודה , שההיתר לחליצה המובא בספר דברים

 281.תליבערעור קשרי המשפחה הפטריארכא, החוקרים הסבירו את הופעת החליצה 280.ורות

. לעומת זאת טענה דבורה וייסברג שלא מדובר בפערים בין הסיפורים לבין הופעת החליצה

כבר מצביעים על הבעייתיות , בתוכם סיפורן של תמר ורות, יבוםסיפורי המקרא העוסקים בי
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 . י –ה , כה, דברים 
278

 .163' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
279

 ( .מגילת רות)ורות ( לח, בראשית)כלתו של יהודה , לראיה סיפורן של תמר 
 Dvora E. Weisberg, " The Widow of Our Discontent: Levirate Marriage in the Bible and:    ראו

Ancient Israel", Journal for the Study of the Old Testament 28.4 (2004), p. 405, pp. 416- 421.   
280

אישות ומשפחה , יג, תעודה, "יבוםעכשיו אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות י", מרדכי עקיבא פרידמן 
וראו גם תרצה מטשם . 37' עמ, (ז"תשנ, תל אביב)בא פרידמן מרדכי עקי, עורך, בהלכה ובמחשבת ישראל

, ירושלים)מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה , ל"פלק ז בספר זכרון לפרופסור זא, "משמיא קנסוה"
 .73' עמ, (ה"תשס

281
לזכר , ספר ה, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר דים, "הייבום במקרא", יעקב מיטלמן: ראו 

 .  140 – 139' עמ, (ח"תשי, ירושלים)צ לורייא "גברייהו וב. י.חיים מ, חיים בר דרומא: עורכים, יםשמואל ד
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הם לא באמת רצו לייבם , הרי הגברים לא הובילו את מהלך הייבום, של הייבום עבור הגברים

אפשרות לחלוץ רק מאפשרת לגברים לא לבצע את מה שבמילא לא היו ה. את הנשים

החוק בדברים רק ממחיש את הבעייתיות הקיימת מאז ומתמיד ואינו מעיד . מעוניינים לבצע

  282על התפתחות מאוחרת

 

 .11 –מתקופת המשנה עד המאה ה  יבוםמצות י. א

 

ההתלבטות . מאות בשניםההיתר המקראי לחלוץ הווה בסיס להתלבטות ולדיונים שנמשכו 

ממשיך את , הדיון התלמודי במצות ייבום 283.האם להעדיף את מצוות הייבום מופיעה במשנה

תקף מבחינה  יבוםמהם התנאים שבהם הופך הי: ההתלבטות ומוסיף לה מספר שאלות

האם יש צורך בכך שתהא ? האם די בביאה או שיש להקדים לביאה טקס נישואים? משפטית

   284?ן היבם והיבמהזו ביאה ברצו

 

. על פני מצות החליצה התשובות חלוקות יבוםעל השאלה האם להעדיף את מצות הי

מה אם היבם לא מתכוון ליבם לשם . ההסתייגות מהמצווה המקראית מופיעה כבר במשנה

שהרי אם הוא לא מתכוון ? האם יש לאפשר לאחי הבעל לשכב עם אלמנת אחיו? מצווה

 . הוא שוכב עם אשת אחיו, בפועל על איסור העריות הוא עובר יבוםלמצוות י

 "מצווה בגדול ליבם" - 1משנה 

. בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה –קודמת למצות חליצה  ייבוםמצוות " – 2משנה 

בתקופת ". ייבום מצות חליצה קודמת למצות: עכשיו שאין מתכונין לשם מצוה אמרו

רצונה של האישה לא  285.ייבום או חליצה, עדיףהמשנה ישנו אפוא דיון גלוי בשאלה מה 

היא הופכת לרכושו של היבם ולמעשה . ליבמה אין שום השפעה על מהלך הייבום, עולה לדיון

היא עוברת לאח הצעיר ממנו עד , אם האח הבכור מסרב ליבם. של כל היבמים הפוטנציאלים

כת האישה לאקטיבית בטקס הזה הופ. לצעיר האחים ורק אם זה מסרב יש אפשרות לחליצה

  286.האישה הופכת מבקר לאדם, ודית ואגנר'או כפי שהגדירה זאת ג
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      Dvora E. Weisberg, "The Widow of Our Discontent: Levirate Marriage in the Bible and  
Ancient Israel, p. 405, pp. 416- 421.                                                                                            

283
 , "עכשיו אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום", הציטוט לקוח ממאמרו של מרדכי עקיבא פרידמן 
בראשונה שהיו מתכוונין לשם , קודמת למצוות חליצה יבוםמצוות הי: "ז, בכורות א, במקורו משנה. 35' עמ

 " ייבוםשאינן מיתכוונין לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות מצווה אף עכשיו 
284

 .א"ע, נד –ב "ע, נג, יבמות :ראו גם. ב"ע, יבמות לט, מופיע ברובו בבליה 
285

 .37-38' עמ, "עכשיו אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום", מרדכי עקיבא פרידמן 
286

    Judith Romney Wegner, Chattel or Person, the Status of Women in the Mishnah, pp. 99- 
101. 
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 . כפיית יחסי מין על היבמה בתלמוד היתר. ב

 

למעשה אין הלכה פסוקה . וגם שם לא בא לידי הכרעה הויכוח שעלה במשנה ממשיך בגמרא

טען שיש , שאולאבא , האמורא. בשאלה האם להעדיף מצות חליצה על פני מצות ייבום

שאינן מצות , להעדיף את מצות החליצה משום שיש חשש שאדם יכול ליבם מסיבות אחרות

מאחר שיש קושי לברר את כוונותיו של כל יבם . ואז הוא עובר על העריות. הקמת זכר לאחיו

ולשום דבר , ולשום אישות, הכונס את יבמתו לשם נוי: "287ויבם יש להעדיף את החליצה

דעתו של אבא שאול מנוגדת לדעתם של רבי בר חמא ורבי  288".פוגע בערוה כאילו –אחר 

כביטוי לכך שהביאה  289,"יבמה יבוא עליה", להוראה במקרא סהם טענו שיש להתייח, יצחק

מבחינתם של רבי . האקט המיני שיביא להולדת הילד שישא את זכר אחיו--היא עיקר הייבום

הם . הבאת ילד לעולם ולא בכוונת היבם -צאהבר חמא ורבי יצחק מהות הייבום היא בתו

 . טוענים כי אין חשש לעריות משום שעם מותו של האח היבמה חדלה להיות אשת האח

 

האמנם חדלו אנשים ליבם לשם ? מהו ההסבר ההיסטורי שניתן לעמדתו של אבא שאול

פני לואיס אפשטיין טוען שהעדפת החליצה על . דעות החוקרים חלוקות בתשובה?  מצוה

הייבום היא תוצאה של התפוררות החברה הפטריארכלית השיבטית ואילו מרדכי עקיבא 

על פיה הגמול , ל חדלה להתקיים תפישת הגמול המקראית"פרידמן טוען שבתקופת חז

באין עולם הבא יש חשיבות גדולה לצאצאים שימשיכו את שמו . לאדם הוא בעולם הזה

ל "עיקרה של תורת הגמול של חז 290".של אלמוותבנים מעניקים לאדם מידה "בעולם הזה 

אדם יכול לקנות את עולמו בעולם הבא גם על ידי מעשים . שכר ועונש בעולם הבא: היא

  291.אין הוא נדרש לילדים, טובים בעולם הזה

 

האם כפיית קידושין וכפיית יחסי מין על היבמה הופכות : הגמרא מציגה ההתלבטות חדשה

העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה רבי : "שנויה במחלוקת התשובה? את הייבום תקף

אבל הגמרא , עמדת רבי מוצגת אמנם כדעת יחיד 292"וחכמים אומרים לא קנה, קנה: אומר

אפשטיין טוען כי מדובר בטקס .חלוקות הדעות" מאמר"על פירוש המילה .  אינה מכריעה

במרכזו הצהרה שי טקס ייחודב סבורה שמדוברתרצה מטשם  293,המקביל לטקס האירוסין

אפשרות שבטקס  נהיש. היבמה אלמנת אחיומסכים ליבם את הוא  כימילולית של היבם 
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 Louis M. Epstein, Marriage Laws in the Bible and the Talmud (Harvard, 1942), p. 93.           
288

 . ב"ע, יט, יבמות, בבלי 
289

 ." יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה: "ה, כה, דברים 
290

 . 48' עמ.." צה קודמתמצוות חלי", מרדכי עקיבא פרידמן 
291

 .49 -50'  עמ, פרידמן 
292

 . ב"ע, יט, יבמות, בבלי 
293

  Louis M. Epstein, Marriage Laws in the Bible and the Talmud, p.118- 119.                           



 
 

161 

" מאמר"מתואר , 13 –מצפון צרפת במאה ה , "ספר מצוות גדול"ב 294.תכתב גם כתובה

שלא יבוא היבם על יבמתו עד שיקדש אותה בפני שני עדים : "כטקס נישואין לכל דבר

  295"וזה נקרא מאמר בפרוטה או בשווה פרוטה

 

האם ייתכן שגבר ייבם , התלמוד מציג סוגיות נוספות המתייחסות לשאלת הכפייה והרצון

האם ניתן לכפות יחסי מין על גבר ואם כן ,  296?אישה בבעילה מבלי שיהיה מודע לכך

האמוראים  298,"הוא אנוס והיא לא אנוסה:"במסכת יבמות מוצגת המשנה הבאה  297?כיצד

כלומר אין אפשרות  299"אלא ישן -אין קישוי אלא לדעת"הרי  ?יכול להאנס כיצד גבר, תהו

. האפשרות היחידה לאנוס גבר היא כשהוא ישן, שלגבר תהיה זקפה אם הוא לא מודע לכך

הגמרא דוחה . אבל כשהוא ישן בעילתו לא נחשבת לייבום משום שהוא לא פועל מתוך כוונה

הייבום הוא מצוה ועל הגבר לעשות את , נוסאת האפשרות שגבר יקנה את יבמתו כשהוא א

  300.אין דיון בשאלה אם האישה צריכה להסכים לאקט. המעשה בכוונה ומודעות

 

דקישוי לא , והשתא פריך שפיר דאין אונס: "בעלי התוספות מקבלים את עמדת התלמוד

בעלי התוספות . כלומר בתקופתם הוכרע שאין אפשרות שגבר יאנס 301,"הוי אלא לדעת

אין , אם קיימה אתו האישה יחסים בשנתו. ישים את חשיבות הכוונה של היבם לייבםמדג

ועוד משום ", ייבומו נחשב לא רק משום שאינו מודע לכך אלא גם משום שאינו מתכוון לכך

שומרת "דיון נוסף העולה בגמרא סביב סוגיית הייבום מתייחס ל 302"דלא אכוין לביאה כלל

לעיתים היה . אמורה להתייבם אך אין יבם כשיר לייבם אותההיא מי ש" שומרת יבם". "יבם

שומרת . "מדובר ביבם צעיר מידי ולעיתים ביבם הרחוק מרחק פיזי שאינו מאפשר לו לייבם

אחת השאלות שנדונו בגמרא היתה עד . היא אינה יכולה להנשא. הושוותה לארוסה" יבם

שהיבם הופך בוגר או שהאח  התשובה היתה עד. מחוייבת לאחי בעלה" שומרת יבם"מתי 

   303 .חוזר

 

או החליצה נותרה ללא הכרעה ברורה גם בתקופת  יבוםהשאלה האם להעדיף את הי

בישיבת סורא נהגו לייבם . בין הגאונים היו שהעדיפו חליצה והיו שהעדיפו ייבום, הגאונים
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 Tirtza Meacham (LeBeit Yoreh), "Misconstrued Mitzvot: The Case of the Menstruate          
Levirate Wife", A Feminist Commentary on Babylonian Talmud, eds. Tal Ilan, Tamar Or, 
Tubingen, 2007, p. 129, 131. 

295
 . קלו' עמ, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי 
296

 .ב"ע, יבמות לט, בבלי 
297

 .ב"ע, נג, יבמות, בבלי 
298

 .שם 
299

 .שם 
300

 . ב"ע –א "ע, נד, יבמות, בבלי 
301

 .ה שאנסוהו"ד, ב"ע, יבמות נג, בבלי 
302

 ה ישן לא קנה "א ד"ע, נד, יבמות, ראו תוספות 
303

 . 72' עמ, "משמיא קנסוה", תרצה מיטשם 
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עתו של רבי על פי גרוסמן נהגו מרבית הגאונים לפי הכר 304.ואילו בישיבת פומפדיתא לחלוץ

ועל פיו  יבוםאשר קבע שיש להעדיף את הי( צפון אפריקה, 11מאה , ף"הרי)יצחק אלפסי 

לא נקבע כהלכה  יבוםץ שהי"לעומת גרוסמן טוען כ 305למעט באשכנז, נהגו במרכזים השונים

לדעתו לא ניתן לקבוע , ברורה ובפועל נחלקו הדעות בין העדפת החליצה להעדפת הייבום

 306.מרכז כלשהומגמה מסוימת ב

 

גם אם אין בתקופת הגאונים הכרעה חד משמעית באשר להעדפת הייבום או החליצה ישנה 

נפסקו מספר הלכות במטרה . מגמה לעזור ליבמה במקרים בהם היא נתונה לחסד היבם

תקנות הגאונים בעניין עירבון : "ככלל קובעת תרצה מטשם. למנוע מיבם לסחוט את היבמה

בה והמיטלטלין ותקנת המורדת הותקנו כדי למעט את מספר תמורת חלק מן הכתו

הנשים שהמירו את דתן בשל חוסר אפשרות לזכות בצדק כלכלי וחברתי בקהילה 

  307".היהודית

 

  13 –ל  12 -ות ייבום באשכנז בין המאות הומצ. 2

 

 כעשרים אחוז מאוכלוסיית , מספרן של נשים אלמנות בימי הביניים באשכנז היה גדול

לא ברור כמה מהן היו יבמות גם לא ברור אם ריבוי העיסוק בעניין היבמות מעיד  308.יםהנש

תמותה . א: גרוסמן מתאר את הגורמים עיקריים לריבוי האלמנות. על ריבויין הדמוגרפי

יהודים רבים עסקו .ג. פרעות ביהודים שהותירו אלמנות ואלמנים כאחד. ב. טבעית מרובה

תוחלת החיים של הנשים . ד. בדרכים הובילו לכך שיפגעו פגעי הטבע והסכנות, במסחר

ריבוי מקרי נישואים בין גברים מבוגרים . ה. באירופה היתה גבוהה יותר מזו של הגברים

גרוסמן משער שריבוי היבמות בתוך כלל . כאן גם הכוונה לנישואי קטנות, לנשים צעירות מהן

היו מקרים שבהם האח המייבם . יל צעירהאלמנות נבע בעיקר מריבוי הנישואים של בנות בג

  9.309והיא בת  50הוא בן  --היה מבוגר בהרבה מהיבמה

 

. לאור נתונים אלו ממשיכה ההלכה באשכנז בהתלבטות בין מצות ייבום למצות חליצה

. מתחילה להתבסס דעתו של רבנו תם שיש להעדיף את החליצה על הייבום 12 –מהמאה ה 

נראה  13 –משך כמאתיים שנה אם כי לקראת סוף המאה ה הדעות בנושא היו חלוקות ב

ה ורבי יהודה הכהן "קובעים רגמ 11 –במאה ה . שדעת רבנו תם מקבלת תוקף הלכתי מחייב
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 . 158' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
305

 .158-159' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
306

 . 174 -127' עמ, הלכה וקבלה, "ייבום וחליצה", ץ"יעקב כ 
307

 . 86' עמ, "משמיא קנסוה", שםתרצה מט 
308

 . מרביתן היו נשים צעירות. האחוז זהה לחברה היהודית והנוצרית. 468' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
309

 .  474,  459' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
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י נתן תוקף רב יותר "רש  310.אם כי אסור לכפות את הייבום על האישה, כי מותר לייבם

. צה אבל כופים על הגבר חליצהלרצונה של האישה וקבע שאין כופים על האישה ייבום או חלי

, י לא מדובר בשאלה האם יש סכנה שהייבום הוא בעצם מראית עין לגילוי עריות"מבחינת רש

 311. שכן הוא סבור שאין היבמה נחשבת אשת אח מרגע שהאח מת

 

האם  –י היא אם היבם והיבמה מעוניינים ליבם ובעיקר "השאלה הרלוונטית מבחינת רש

בם והביאה הסבר לדבריה מבקשים התיילא רוצה ל היבמהאם . יבםהיבמה מעוניינת להתי

, ואיהי אמרה לא בעינא ליה. "אם הוא מסרב כופים עליו חליצה, את האח היבם לחלוץ

חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתיים : מי מצינו לאטעוייה ולומר לו, ואמרה דברים ניכרים

י שאין צורך שתביא "ך דבריו טוען רשבהמש 312"ואי לא כיפינן ליה וחליץ, מטעינן ליה -זוז

רשימת התחלואים המתירה לאישה )תלמוד הסבר הלקוח מרשימת התחלואים המובאת ב

י די בכך "לדעת רש. שתתן מתקבלכל הסבר  .בהם חולה שחין 313"(מאיס עלי"לטעון 

 . שהאישה הביעה את חוסר רצונה כדי לכפות על הבעל חליצה

 

נשואה  הי זכותה של אישה שהיית"לפי רש. ה משמעותיי לרצון היבמ"המקום שנותן רש

לא לרצות להינשא , (המדיף כתוצאה מכך ריח רע, אדם שעיסוקו עיבוד עורות)לבורסקאי 

אלא יחסה , הוא העניין הכלומר לא העיסוק שיכול לעורר דחיי.  לאחיו העוסק באותו מקצוע

: יכולה שתאמר: חכמים ואמרו, מעשה בציידן בורסי שמת ולו אח בורסי: "לאח ממש

י שלא יתכן ייבום "עוד מדגיש רש 314" לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל עוד

אם , כלומר 315".דמאמר בעל כרחה ואפילו למקצת לא קני: "אם האישה אינה רוצה בו

 .לא קביל, הייבום לא קונה, היבם מייבם בעל כרחה של היבמה

, י לרצונה של היבמה בעצם מעשה הייבום"זי שנותן רשלמרות המקום המרכ, יחד עם זאת

שאם בא : "הוא אינו יוצא נגד ההלכה המכירה בכפיית יחסי מין על היבמה כמאשרר ייבום

 ולכל דבר היא אשתו בהך, ומטמא לה, עליה יבם אפילו בעל כרחה קנאה ויורשה

י על עמדה "של רשחזרתו  317"קנאה –אפילו באונס , דאם בא עליה: " ... ועוד 316" ביאה 

י מבדיל "רש. כזה יתקיים יבוםזו בפירושיו לתלמוד מצביעה על כך שקיבל את האפשרות שי

אם יבם כפה יחסי מין על יבמתו הוא הופך אותה  –. בין כפיית הקידושין לבין כפיית יחסי מין

                                            
310

 . 159' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
311

 . ה אמר רב"ד, ב"ע, יבמות לט, י"רש 
312

 . שם 
313

 .א"ע, ות עזכתוב, בבלי 
314

ה שאין "ד, א"ד ע, יבמות, י"וראו גם רש. א"ע, עז, כתובות, המובאת בגמרא' כאן הוא מביא את הדוג 
 " אלא כופין אותו וחולץ, אין חוסמין טענותיה לכופה להתייבם לו: "חוסמין

315
הלכה : "עלמאה קידושין ד"ד, ב"ע, י יבמות יט"רש: דוגמא נוספת, ה בעל כרחה"ד, ב"ע, יבמות יט, י"רש 

 "מדעתה משמע –" והיתה לאיש אחר
316

 .  ה בעל כרחה"ד, ב"ע, ח, יבמות, י"רש 
317

 .ה ביאה דביבמה"ד, ב"ע, יבמות יט, בבלי 
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כלומר כפיית יחסי מין מאשררת . לא הפך אותה לאשתו האבל אם קידש בעל כורח, לאשתו

הוא מכיר בו , אף שאינו מצדד בייבום כזה .את הייבום ואילו כפיית הקידושין אינה עושה זאת

 .  דה פקטו משהתרחש

 

גם בצפון . ה"קדמו לו רבי יהודה והרגמ, י אינו הראשון שמעדיף את החליצה באשכנז"רש

י פסקו דמצות חליצה "רבנו חננאל ורש: "אפריקה קבע רבי חננאל שהחליצה קודמת

י אך עמדתו גרמה לשינוי הגישה "רבנו תם נראה כמי שממשיך את דרכו של רש 318."מתקוד

אך הוא מוסיף שבמקרים  יבוםהוא אמנם קבע כסבו שמצוות חליצה קודמת למצות י. לחליצה

רבנו תם מציג עצמו . יש לכפות את החליצה, בהם שני הצדדים מסרבים לחלוץ מרצון חופשי

ואומר רבנו : "אבא שאול ורבנו חננאל, בית שמאי: ך לפניוכחלק משרשרת פוסקים שפסקו כ

 ייבוםורבנו חננאל פסק כאן דמצות "... בית שמאי"ופרק  ...תם דהלכה כאבא שאול

יש לכפות חליצה על מי שכוונותיו כלפי , לדעתם 319".קודמת וחזר בו בפרק מצות חליצה

 . יבמתו אינן טהורות

 

הרי מוגדר כגט , יכולה להיות בפועל גט כפוי וגט כפוירבנו תם לא חושש מכך שכפיית חליצה 

במקרה , מייבום שלא לשם מצוה ולכן, כאמור, על פי משנתו החשש הגדול יותר הוא. לא חוקי

. מכאן קובע רבנו תם שלא צריך לאפשר ייבום לרוב בני האדם. יש לכפות כל יבם לחלוץ, כזה

על בחור : פסק במקרה שהובא בפניווכך . לא מאפשרים להתייבם גם אם הם רוצים בכך

אך , האח היה אמור לייבם את גיסתו, שהיה נשוי בזמן שאחיו מת והותיר אלמנה ללא ילדים

לאחר מות אשתו של היבם . בדיעבד מסתבר שגם לא חלץ. לא ייבם, מאחר שהיה נשוי

 חליצה  –רבנו תם השיב ? משנותר אלמן עליו ליבם, אם כעת, עלתה השאלה

כאשר , בנו תם טוען שיש להעדיף את החליצה הוא רואה בכפיה רק כאמצעי אחרוןר. קודמת

ורק כשזה , במקרה כזה יש להקדים שיכנוע מילולי. לא נותרת ברירה והיבם עומד בסירובו

הסבר נוסף שנתן רבנו תם להעדפת החליצה נעוץ בחשש שמא . נכשל יש לכפות בשוטים

   320 .על מנת שיכפו את הייבום על היבםתפנה לגויים , האישה המסרבת להתייבם

 

י מאפשר "רש. הוא בשאלת הרצון 321י לדבריו של רבנו תם"השינוי המהותי בין דבריו של רש

מכל סיבה , אם זו סרבה לייבם. בחירה של שני בני הזוג ואף מדגיש את רצונה של האישה

אך , קודמת שמצות חליצהאמנם רבנו תם פוסק . יש לכפות על היבם את החליצה,שהיא

י ורבנו תם שיש "האם עמדתם של רש .לדעתו שאלת הרצון של בני הזוג פחות רלוונטית

                                            
318

אם כי רבי חננאל בוחר . סימן כח, יבמות, מרדכי: ראו, י וקבע שמצות חליצה קודמת"רבי חננאל הקדים לרש 
 (שם, מרדכי) עדיף את הייבוםבחליצה רק לאחר ששינה את דעתו הקודמת וה

319
ה ודיני חליצה "ד, א"ע, סד, כתובות, ראו גם תוספות. ה אמר רב אין כופין"ד, ב"ע, יבמות לט, תוספות 

 . וייבום
320

 .     ח"סימן תרל, הלכות ייבום וקידושין, ספר אור זרוע .עמדתו של רבנו תם מופיעה בדבריו של אור זרוע 
321

 . ה אמר רב אין כופין"ד, ב"ע, יבמות לט, תוספות 
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ומבין  13 –ל  12 –להעדיף את החליצה על הייבום הפכה למקובלת באשכנז בין המאות ה 

האם שאלת הרצון של היבמה לייבום ולבעילה עולה בדיון ההלכתי ? שתיהן איזו התקבלה

 ? מי מחכמי אשכנז שהתייחס לשאלת אונס היבמה האם היו, של אשכנז

 

גרוסמן מתאר תהליך שבסופו אין הכרעה בשאלה האם מצוות החליצה הפכה להלכה 

היו . בגרמניה ובצרפת לא היה מנהג אחיד: "13 -ל  12 –המקובלת באשכנז בין המאות ה 

והיו מי , ב"י –א "י -ובהם רוב החכמים בגרמניה במאות ה, יבוםתירו את היהמי ש

, ג ולאחריה היו מי שהמשיכו לייבם"י –גם במאה ה " ועוד  322" שהעדיפו את החליצה

  323."ךבמקרה שהיבם והיבמה הסכימו לכ

 

אחת הבעיות בכפיית . 13 –וה  12 –ההתלבטות הזו ניכרת בדיון ההלכתי בצרפת במאות ה 

עדיף את החליצה יש לההיו שסברו ש(. גט כפוי)כגט מעושה חליצה על הגבר היא שכמוה 

לכפות את אך מותר , ייבוםה טען שיש להעדיף את החליצה על י "ר . אך אין לכפות אותה

אפילו אם ,אם הוא לא נשוי לא כופים עליו חליצה בשום מקרה. אם הוא נשוירק היבם לחלוץ 

לעומת זאת יש מקרים שבהם . לכך שיש להעדיף את החליצה, היבמה הביאה הסבר משכנע

שהאנשים מבינים את מהות הייבום ועושים זאת לשם  יםבמקר, להתיר את הייבום ניתן היה

י ובמקרה "חשב כמו מורו הר( רבי יצחק בן רבי אברהם)א "י ריצב"תלמידו של ר 324.המצוו

לעשות זאת משעה , ת שאין לאפשר ליבם שהיה נשוי ולא יבם בזמן"שהובא לעיל שבו פסק ר

הוא טען כי במקרה כזה יש , מתו הוא פוסק הפוךלייבם את יב, שאשתו הראשונה מתה

של היבם ליבם את גיסתו בעוד אשתו בחיים הוכיח שלא רצה  ומשום שסירוב, להתיר ייבום

  325.ליבמה לשם נוי ועכשיו כשהוא פנוי כוונתו באמת להעמיד זכר לאחיו

 

התהליך . גם בגרמניה ניתן לראות את ההתלבטות בשאלה האם להעדיף את החליצה

ישנה נטייה להעדיף את החליצה ואף , 13 –לקראת שלהי המאה , גרמניה ברור יותרב

נראה שהקושי שמעלים מרבית החכמים אינו עם להעדיף את החליצה אלא . לכפות אותה

ברור שרצונו של , במצב כזה אין התייחסות לשאלת הרצון של האישה. האם לכפות אותה

 -רבי אליעזר ממינץ ראשית המאה ה)ן "ק ראבנראה כי ר. הגבר נותר השאלה הרלוונטית

 326" ושאר רבותי לא נהגו כן"התיר לשאת שתי נשים כדי למנוע חליצה פסולה ( גרמניה, 12
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  159' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
Louis Finkelstein, Jewish Self Government in the Middle Ages, (New York, 1924), p.27.  

323
 .   165' עמ, שם, גרוסמן 
324

מחדש ב נדפס , ב"תרכ, הלכות ייבום וקידושין, ספר אור זרוע: י מובאת על ידי אור זרוע"עמדתו של ר 
 .    ח"סימן תרל, 1958

325
 .שם 
326

 .סימן תריט, הלכות ייבום וקידושין, אור זרועספר  
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 מתאר בתקופתו (. ווירצבורג ובון, 1235 -1160, ה רבי אליעזר בן יואל הלוי"הראבי

מדובר בסיפורה של . מצב שבו אין כפייה של גט ובפועל מאפשרים ייבום וכפייה על היבמה

 .12 –הסיפור שהתרחש בשלהי המאה ה . מרת אוריגיה כפי שנדון בבית דין יהודי בגרמניה

כאלמנה . היא מתוארת כזקנה אמידה. מרת אוריגיה היתה אלמנתו של רבי קלונימוס בן יעקב

מאחר . ללא ילדים שחיה בגרמניה בתקופה שבה נפוצה תקנת רבנו תם המעדיפה חליצה

גם על פי ההלכה )היה ברור שעל היבמים לקיים חליצה , כלה כבר להביא ילדים לעולםשלא י

 (. הקודמת לרבנו תם אין משמעות לייבום אם אשת האח אינה יכולה ללדת

 

יבמיה דרשו ליבם על ? למרות זאת דן בית הדין בשאלה האם על הייבמים ליבם או לחלוץ

עים בדבר שמטרת הייבום היא כלכלית ולא ברור היה לכל הנוג. מנת לזכות ברכוש בעלה

ם "המקרה הובא לדיון בפני בית הדין המשותף לקהילות שו. הולדת צאצאים לאח הנפטר

בית הדין קבע שעל אוריגיה לשלם ליבמיה על מנת שיתנו . כשבראשו עומד רבי אבא מארי

הדין  ניתן לראות בהחלטת בית. מרת אוריגיה נאלצה לקנות את חירותה 327.לה חליצה

ונראה כי . אולם הפסיקה פתחה פתח לסחיטה,פשרה על פיה יקבל כל צד חלק מהירושה

רבי יצחק מקורביל תיאר את המציאות בקרב הקהילה בתוכה הוא . היא רלוונטית גם לצרפת

כשהיא עשירה החליצה נקנית רק ; כשהיבמה ענייה חולצים: כך, 13מאה , חי בצרפת

  328. או שעל היבמה לעמוד בסחטנות של צד הבעל בפשרה כלכלית בין שני הצדדים

 

י מאשר לעמדתו של "מציג עמדה דומה יותר לעמדתו של רש, רבי יצחק אור זרוע מגרמניה

על פיה יש להקשיב לרצון שני הצדדים אך להעדיף את רצון האישה מרגע שהביאה , רבנו תם

דיין לא השתרשה תפיסתו ע 13 -ככל מעיד רבי יצחק אור זרוע כי במאה ה. אמתלא לדבריה

העדפת החליצה עדיין נתונה . על פיה יש להעדיף את החליצה, בכלל הקהילות, של רבנו תם

 329".ת שפוסק כאבא שאול"גם במדינה זו נהגו כדברי ר: "להחלטתה של כל קהילה בנפרד

 יבם ויבמה: "הוא מתאר מציאות מאוד ברורה ובה הייבום הוא אופציה רלוונטית גם בתקופתו

אבל במידה והיבם  330"אין מוחין בידם ואין כופין אותם לחלוץ ,בםשרוצים שניהם להתיי

אם בנישואים יש . כופים עליו ליבם ולבעול, הכריז על כוונתו ליבם ולא בעל או לא נתן גט

הרי , אפשרות לדחות את המימוש או שקיימת אפשרות לממש נישואין בלי בעילה מלאה

: כך במקרה שבו טוענת האשה, קונה ולא ניתן לדחות אותהבייבום רק הבעילה המלאה 

ואמרה לא נבעלתי ואין גט יוצא מתחת ידה בין בתוך שלושים בין לאחר שלושים כופין "

  331".אותו ליבם ולבעול

                                            
327

 . סימן כח, יבמות, מרדכי 
328

 .מצוה רפו, ק"סמ 
329

 . סימן תשלט, ת אור זרוע"שו 
330

 .ח"סימן תרל, הלכות ייבום וקידושין ,ספר אור זרוע 
331

  .ג"סימן תרל, הלכות ייבום וקידושין, ספר אור זרוע 
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למרות זאת אור זרוע מתאר תהליך על פיו העמדה ההולכת ומתבססת בתקופתו של רבי 

כמו , וישנם מקרים שבהם אף מותר לכפות את החליצההיא העדפת החליצה , יצחק אור זרוע

מתברר שהיו , שכשהיבם נשוי יש לשכנע אותו לחלוץ: ה"במקרה של הפרת חרם רגמ

שלא היה חפץ : "ה לא היה בראש מעייניהם"שהעדיפו לייבם למרות שהיו נשואים וחרם רגמ

מידה ולא הואיל במקרה הזה מתחילים משכנוע מילולי וב 332"ליבם כי הוא נשוי ולו בנים

ישנו  333"ונראה בעיני אני המחבר דכופין אותו בשוטים לחלוץ"עוברים לחלוץ בשוטים 

גם במקרה שהאישה מביאה אמתלא : מקרה נוסף שבו ניתן לכפות את היבם בשוטים

ה ושמירה על רצונה של "חרם רגמ, לפי אור זרוע 334".ודאי כופים אותו בשוטים"לדבריה 

י רצון "יחד עם זאת אור זרוע מעדיף לפעול עפ. כפות בכוח חליצהמהווים סיבה ל, האישה

הכל צריך להיות לפי רצון שני , לדעתו אין לכפות ייבום או חליצה. שני הצדדים היבם והיבמה

אור  335.יבוםיהיה י, אם שניהם רוצים חליצה תהיה חליצה ואם שניהם רוצים ייבום. בני הזוג

הוא נותן , י מאשר את עמדתו של רבנו תם"מדתו של רשמקבל כאן יותר את ע, כאמור, זרוע

הכוח שהוא נותן בידי . מקום לרצונה של האישה ואף מאפשר כפייה על הבעל במקרה הזה

 .  האישה משמעותי גם כאשר היא יכולה לדרוש חליצה אם היבם לא קיים איתה יחסי אישות

 

ננטית יותר היא העדפת העמדה הדומי, ם מרוטנברג"המהר, אצל תלמידו של אור זרוע

ם ותלמידיו עולה שעמדתו של רבנו תם שיש להעדיף את החליצה "מדברי המהר. החליצה

בגרמניה אבל עדיין  13 –ואף לכפות אותה הולכת ומתבססת במחצית השנייה של המאה ה 

. מדובר במאבק מתמשך של החכמים בנוהג המעדיף ייבום בכלל וגם כאשר היבם נשוי

ניתן לראות את תהליך השינוי . שתנה אבל נראה שהנוהג לא משתנהעמדת החכמים מ

, שפסק על נישואים לשתיים( 12מאה )ן "בניגוד לראב: בעמדת החכמים בתהליך הבא

בתקופת , ובה האפשרות ליבם נשוי עומדת על הפרק( 13 – 12מאות )ה "ותקופת ראבי

. היבם הנשוי כדי שיחלוץמאיימים בסנקציות ברורות על ( 13 –אמצע המאה ה )ם "המהר

תלמידו , מרדכי בן הלל 336,ם מעיד על איום בחרם על יבם נשוי שמסרב לחלוץ יבמה"המהר

: הפכה פסיקתו של רבנו תם למקובלת, 13 –שלהי המאה ה , מעיד שבימיו, ם"של המהר

מרדכי בן הילל הדגיש שהמגמה בין הקהילות  337".ואולם עכשיו פשט הדבר לכוף חליצה"

בפועל יבמו , אבל עדיין נמצא אצלו עדות למאבק ביבמים נשואים, הפכה אחידה בגרמניה

הנושא אשה על אשתו כופין אותו ליתן כתובה וגם יש : "יבמים נשואים את יבמותיהם

                                            
332

 . ט"סימן תשל, ת אור זרוע"שו 
333

 .     ח"סימן תרל, 1958נדפס מחדש ב , ב"תרכ, הלכות ייבום וקידושין, ספר אור זרוע 
334

 .  שם 
335

 . ח"סימן תשל, ת אור זרוע"שו 
336

 .סימן תתסו( דפוס פראג)חלק ד , ם מרוטנברג"ת מהר"שו 
337

 . סימן כז, יבמות, מרדכי 
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דשמא כיון " 338,"לא כיפינן לה לחלוץ"אבל " חרם קדמונים שלא לישא שתי נשים ובינינ

רו שתי נשים וגם לא שבקינן ליבם כיון מצות דממילא נפלה דהקנו לו מן השמים לא מיק

יש כאן דוגמא . החכמים נלחמים במגמה הזו 339"ואין כופין אותו לחלוץ... חליצה קודמת

  .פער בין עמדת החכמים לכלל הקהילהל

 

עדיין מדובר בתהליך ומאבק של החכמים בנוהג נמצא  13 –חיזוק לכך שבשלהי המאה ה 

. ם"אף הוא תלמידו של המהר, באותה תקופה, רוטנברגמ, רבי משה הפרנסבתיאורו של 

ל דמצוות חליצה קודמת בדורות הללו אין "פי שקימ"ואע: "התמונה שהוא מתאר מורכבת

ואפילו ... כ יתנו לך ממון כך וכך"כופין אותו לחלוץ אלא מטעינן ליה למימר חלוץ לה ואח

הדבר בא ' שבקהילות שהייש לו אשה אין כופין אותו לחלוץ אחרי זאת ראו רבותינו 

לעיגון בנות ישראל ונתקבצו כל הרבנים והגדולים והסכימו והתקינו תקנה בל תימוט 

וכתבו וחתמו שהיבם לא יהא רשאי לעגן היבמה כי נכסי מלוג שלה אין לפחות לה 

לא  340" הםיוהנכסים שבאו לה מחמת בעלה קרקעות או ספרים נחלת אבותיו יסדרו בינ

מנסים בכל זאת לעזור לנשים שלא קיבלו חליצה ולא יובמו להימנע ממצב  כופים חליצה אבל

חכמי הקהל אמונים על ביצוע חלוקה  .במקרה הזה נעשתה חלוקת רכוש ברורה. של עגינות

עמדת  .שה לרעה ולא תהפוך אותה לחסרת כל מול היבםיצודקת שלא תפלה את הא

יש להעדיף את , 13 –מאה ה נותרה כשהייתה באמצעה  13 –החכמים בשלהי המאה ה 

העמדה הזו אפשרה . אך לא ניתן לכפות אותה, יש לפעול כדי שתתבצע בפועל, החליצה

  –אפשרה למעשה את כפיית הייבום על האישה , לייבום להמשיך ולהתקיים בפועל

  341. ההתעלמות מהשורה התחתונה היוותה היתר לאונס

 

בפועל הם היו צריכים , אצל החכמיםהעדפת מצוות החליצה באה לידי ביטוי בעיקר 

העדר היכולת לאכוף את העדפת . להתמודד עם נוהג מושרש שבו העדיפו אנשים גם לייבם

העדר האפשרות לכפות את החליצה יצרו מצב ביניים שבו בפועל האלמנות היו , החליצה

ות מצאו עצמן חלק מהאלמנבמידה וחלצו . עדיין חשופות לכפיית יחסי מין מצד יבמיהן

 342.משפחתןלאלא אם כן היו חוזרות , ללא רכוש ולעיתים ללא משפחה תומכת, מחוסרות כל

                                            
338

 .כז, יבמות, גם מרדכייבמות סימן כח וראו , מרדכי 
339

 .יבמות סימן כח, מרדכי 
340

 .סימן שנח, רבי משה הפרנס, ספר הפרנס 
341

עדיין מצטיירת תמונה של מאבק  עם היבמים לא ברור האם יש , 14 -שלהי המאה  ה, ל"בתקופתו של מהרי 
ו נתונים משום שאין בידינ 14 -ותחילת המאה ה 13 –כאן שינוי מהותי מהמצב המתואר בשלהי המאה ה 

, דמעשים בכל יום שצריכין לפשר עם היבם: " מעשה של יום יום, בפועל רבים המבקשים ליבם. סטטיסטיים
ד מצות חליצה "ואף כי הקהילות תקנו שלא לעגן תקנו לפשר עמו ולא נתברר כלל הלכה למעשה להקל כמ

ה "סימן רב ד יל החדשות"הרת מ"שו" מאן חשיב ומאן ספין להכריע, קודמת הואיל ופלוגתא גרבוותא היא
 . ועוד בר

342
לטענתה של תרצה מטשם ההתלבטות בין הייבום לחליצה היוותה פתח לסחטנות של היבם את היבמה  

אם כי נראה שבאשכנז היבמות היו חשופות , באשכנז 13 -ו ה 12 –עוד לפני המאות ה , במשך מאות שנים
 .  76' עמ, "משמיא קנסוה", תרצה מטשם. יותר לסחטנות
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בהעדר הכרעה הלכתית ברורה שתחלץ את היבמה מהסחטנות הכלכלית מחד ומאידך 

מהאפשרות לכפייה מינית עמדה בפני היבמה בכל זאת אפשרות לשלוט בגורלה על ידי פניה 

צה הזו והביעו את חששם מפני פנייתה של האלמנה החכמים היו מודעים לפר. לנוצרים

 .גט על היבם/ לרשויות הנוצרים על מנת שיעזרו לה ויכפו את החליצה

   

רבנו תם ובעלי , י"אצל רש, 11 –כבר בצרפת בשלהי המאה ה החשש הזה מועלה 

שוכרת עובד כוכבים אנס לאכוף בעלה : "י מתאר את החשש במפורש"רש. התוספות

י בהקשר של מורדת המבקשת "את החשש הזה מעלה רש 343,"עליו בעקיפין לגרשה ובאה

אור . גט אבל הוא רלוונטי גם ליבמה שבקשתה לחליצה מקבילה עקרונית לגט ולא נענית

וגם גט המעושה אפילו בדין גויים פסול כדי שלא תהא כל אחת תולה עצמה : "זרוע טוען

 344" בידי גויים ומפקעת עצמה מבעלה

 

פות אף הם יוצאים מנקודת הנחה שאם הם לא יאשרו את הפניה של האישה לגט בעלי התוס

דתנן גט מעושה בידי עובדי כוכבים ומפקעת עצמה מבעלה אין : "היא עלולה לפנות לגויים

מה הועילו חכמים בתקנתם הא  כ"להקשות אם באומרת מאיס עלי כופין אותו להוציא א

יש כאן חשיפה של אוזלת היד של  345.["ש.הדגשה מ] יכולה להפקיע עצמה מבעלה

אין בידיהם באמת אפשרות הלכתית לכפות על הנשים את , ושל בתי הדין היהודיים, החכמים

 . דעתם

 

במקרה . מתאר את החשש מפנית היבמה לנוצרים, גרמניה -13מאה , רבי יצחק אור זרועגם 

מתוך רשימת שהוא מתאר היבמה מסרבת להתייבם ולא מוכנה לתת אמתלא או הצדקה 

היא רוצה לחלוץ כי היא פשוטלא מעוניינת ביבם , האמתלות שהיו מקובלות על בית הדין

, מאחר ואין לה המזל והיבם שלה יהיה מוכר כאמתלה מרשימת האמתלות בתלמוד. שלה

יבמה שנפלה לפני מי שאינו : "בית הדין מסרב להכיר בדרישתה וכך מתאר זאת אור זרוע

  346".ם ותמרוד"כ תהא כל אחת תולה עצמה בעכו"שתמאן א מוכה שחין כל כמינה

 

 13 –ועד רבי יצחק אור זרוע במאה ה  11 –י במאה ה "חששם של החכמים החל מרש

למציאות שבה נראה שנשים פנו לבתי הדין הנוצריים גם בענייני אישות או לפחות , מתייחס

לבית הדין הנוצרי שיכפה על נראה שהפניה . לגברים נוצרים שיכפו על יבמיהן את מתן הגט

למעשה החליצה היא סוג של  -רלוונטית גם לחשש שיפנו על מנת שהיבם יחלוץ, היבם גט

 . גט

                                            
343

 .   ה תולה עצמה בעובד כוכבים"ב ד"פח ע, גיטין, י"רש 
344

 . סימן רכח, ח אור זרוע"ת מהר"שו 
345

 .ה אבל אמרה"ב ד"כתובות סג ע, תוספות 
346

 . סימן תרעו, הלכות ייבום, ספר אור זרוע 
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עקיפת בית הדין היהודי וערעור על : פנייתה של האישה לבית דין נוצרי יוצרת מספר בעיות

בפרט משמעותו היא כפיית גט על היבם בכלל ובידי בית דין נוצרי  -מתן גט כפוי , סמכויותיו

היא החשש שמא האישה הפונה לערכאות נוצריים תקיים , כאמור, בעיה נוספת, שהגט פסול

המחקר המודרני והמקורות . קשר מיני עם אחד הגברים הנוצרים עמם היא יוצרת קשר

היה קשר יומיומי וישיר . השונים בתקופה מעידים על כך שפניה כזו של נשים הייתה אפשרית

נשים היו סוחרות ומלוות . קשר עם גברים ונשים כאחד, ם היהודיות לחברה הנוצריתבין הנשי

משרתות גויות  347 .היו להן משרתות גויות וגם יחסי שכנות וידידות עם נשים נוצריות. בריבית

הכינו את גופן של הנשים היהודיות לטבילה כאשר היה צריך להתכונן לה במהלך שבת אף 

יח שאישה יהודיה יכולה היתה לפנות לאחת ממשרתותיה או שכניה סביר להנ 348.או יום טוב

אח או בעל של אותה שכנה נוצריה קרובה כמו גם לאחד הלקוחות איתם באה , הנוצרים

 . במגע עסקי יומיומי

 

יחד עם זאת יש שטענו שאין לאישה באמת כוח לפנות לנכרים וכי אם תעשה זאת לא יכירו 

אור זרוע חושב ". גט מעושה"הוא יפסל משום היותו , ט קבילבגט שנכפה על ידי הנכרים כג

את החששות האלו הביעו כבר בשלהי  349. שיש לעזור לאישה על מנת שתמנע מפניה לגויים

עיקר החששות  350.ם ובעלי התוספות"רשב, י"רש, 12 -והמשך במאה ה  11 –המאה ה 

גם על ידי יצחק אור החששות האלה מובעים  13 –מופנים מחכמי צרפת אם כי במאה ה 

נראה שגם , נשים ניסו לקחת את גורלן בידיהן ולהימנע מאונס על ידי היבם. זרוע בגרמניה

הדיון בשאלה האם לכפות חליצה על היבם כאשר . במפלט הזה נתקלו בחומה של התנגדות

                                            
347

 .על הקשרים בין החברה הנוצרית והיהודית ראו  במבוא 
348

ואם באה , לה לנקר בטוב ולחצוץ הטיט שתחת הצפרנייםאשה שאירע טבילתה בחול המועד די " 
רבי משה , ספר הפרנס "להחמיר תחתכם בשיניה וטוב מזה אם יש לה שפחה גויה לאמר שתגלחם כדרכה

על הקרבה הרבה שבין נשים יהודיות לנשים נוצריות ניתן ללמוד גם מהעדות . קטוסימן , פרנס מרוטנברג
שאלה לה הגויה למה הלכת לטבילה ואמרה לנתקים שבבשרי . חתאשת לוי ישבה אצל גויה א: "הבאה

 (גרמניה, 13מאה , חיים בן יצחק אור זרוע)סימן רכח  ח אור זרוע"ת מהר"שו :ראו "אמרו לי לטבול
האישה יושבת אצל שכנתה הגויה וניכר שיש ביניהן . הסיטואציה המתוארת כאן היא סיטואציה של אינטימיות

הגויה מגלה בקיאות בענייני הלכה יהודיים ". שיחות נשים", הן דנות בנושאים אינטימיים, יחסים מאוד קרובים
ייתכן והיא שכנה וראתה אותה יוצאת לטבול וכן יתכן , וגם הכרות עם מנהגי הטבילה האישיים של האישה

את  השכנה שואלת  מדוע האישה הלכה לטבול אחרי החתונה ולא מקבלת. שהאישה ספרה לה שהלכה לטבול
אשת לוי טוענת שהלכה לטבול רק בשל בעית עור . שהלכה לטבול בשל הופעת דם בתולים, התשובה המצופה

אשת לוי עם השכנה הופכת להיות עדות בבית הדין של רבי חיים בן יצחק , שיחתה של האישה היהודיה .כשלהי
הוא , מיהה על כך שהיא נוצריהרבי חיים מקבל את דברי האישה הנוצריה כעדות ללא עוררין או ת, אור זרוע

מן . רואה בעדות הנוצריה עדות של אישה מהימנה המכירה את הפרטים הרלוונטים לדיון ההלכתי שהוא עורך
הקרבה הזו שבין שתי הנשים ניתן גם להקיש על האפשרות שהפניה לגברים נוצרים יכולה לנבוע מאותה 

 .קירבה
349

 .   תרעו, ת אור זרוע"שו 
350

ה ותולה "א ד"מח ע, מסכת בבא בתרא, ם"רשב, ה תולה עצמה"ב ד"ע, י גיטין פח"רש: ראו. ם"י ורשב"רש 
ראו גם דעתם של ". להחניף לו ולזנות עמו עד שיכריח את בעלה לגרשה –ם "ותולה עצמה בידי עכו"עצמה 

רת אין להקשות אם באומ" :התוספות היא מובאת בהקשר של מורדת אבל תשובתם נראית רלוונטית ככלל
 . ה אבל אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה"ב ד"סג ע, כתובות, "מאיס עלי כופין אותו להוציא



 
 

171 

כל התעלמות מייבום בניגוד . האישה מתנגדת לייבום הוא למעשה דיון במניעת אונס היבמה

 . ובמקרה הזה הכוונה לכפיית יחסי מין, צונה של היבמה הוא בפועל אישור לאונסלר

 

בעיית הסחטנות הכלכלית שבפניה , חשוב להזכיר כאן בעיה נוספת שבה נתקלה היבמה

הבעיה המרכזית שיצרה פסיקת רבנו תם שקבעה כי חובה לחלוץ ליבם . עמדה עם החליצה

, הדיון המהותי בספרות ההלכה 351.הבן המת ולמשפחתו הייתה הפסד חלקם ברכושו של

חושף את הסחטנות הכלכלית לה היתה חשופה , בשאלת העדפת הייבום והחליצה

אין  13 –ל  12 –באשכנז בין המאות ה . כפי שכבר ראינו בסיפורה של אוריגיה 352,האלמנה

בין  ואין לחלק"מי שחושב שהייבום נועד רק כדי לשמר בראש ובראשונה את זכר האח המת 

ההסבר הוא הסבר כלכלי  353, "ות ואפילו עקראמזקנה לבחורה דתרוייהו חולצות או מתייב

  354"הואיל ואניס בתקנתא דרבנן שאין יכול לייבם אין לו להפסיד את מה שירש מאחיו"

ממקורות . כפיית חליצה על היבם לא מונעת את בעיית הסחטנות של היבם כלפי היבמה

היבמה היתה חשופה . התנו את חליצתם בסחיטת היבמהשהיו יבמים ש התקופה עולה

  355.לסחטנות כלכלית

 

 13מאה ) ובין רבי מרדכי בן הלל ( צרפת, 11מאה ) י "בין רש, במשך כמאתיים שנה

אם כי במקרים רבים מדובר בכך  יבוםישנה התייחסות לשאלת רצונה של האישה לי( גרמניה

גם העובדה שאם לא הסבירה את רצונה באחד  כמו, שרצונו של הגבר קובע וגובר על רצונה

 . בדרך כלל לא יקבלו את טענותיה, מהפגמים שההלכה מתירה בהם גירושין

 

, י מדגיש את רצונה ובחירתה של האישה ומוסיף כי על האישה להביא הסבר משכנע"רש

היא יכולה להביא כל אמתלא , הוא אינו מגביל את האמתלא 356.לדרישתה לחלוץ, "אמתלא"

ן "י ניתן לראות כבר אצל ריב"את הנסיגה מדבריו של רש. תבהיר מדוע אין היא רוצה ליבםש

לא , הקובע שאם האישה לא נתנה אמתלא משכנעת 357(צרפת 1 2מאה, רבי יהודה בר נתן)

                                            
351

 . ט"סימן תשל, ת אור זרוע"שוו. ט"תרי, וקידושין יבוםהלכות י, ספר אור זרוע 
352

 . 76' עמ, "משמיא קנסוה", תרצה מטשם 
353

 . לט"סימן תש, ת אור זרוע"שו 
354

 .שם 
355

 חלק ד ם מרוטנברג"ת מהר"שו, תרצ, הלכות מיאון ועגונה, ספר אור זרוע ,לחסימן תש, ת אור זרוע"שו 
 , סימן תקסג( דפוס פראג)' חלק ד ם מרוטנברג"ת מהר"שו, ה וששאלת"סימן תתפא ד( דפוס פראג) 

                    Cheryl Tallan, "The Position of the Medieval Jewish widow as a function of family 
structure", World Congress of Jewish Studies, 10, B2 (1990) 91 -98. 

 ישנו מאמר נוסף 
Cheryl Tallan, "Medieval Jewish Widows: their control of resources", Jewish History, 5, 
1(1991) 63-74.  

 .85' עמ, "סוהמשמיא קנ", תרצה מטשם: וראו גם. 472 -471' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן
 

356
י "ץ טוען שרש"כ. 68-70' עמ, (תשמב)א , נא תרביץ, "ייבום וחליצה בתקופה הבתר תלמודית", ץ"יעקב כ 

 . ממשיך את תפיסתו של רבי יהודה הכהן באשר לתפיסתו את מצוקת היבמה
357

 ( ם ורבנו תם"ילדה את רשב, יוכבד, בתו השנייה)נשוי לבתו מרים , י"ן הוא חתנו של רש"ריב 
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רבנו תם מתנה את ההשמעות לרצונה של האישה בכך שתביא . ניתן לכפות על היבם לחלוץ

זהו שינוי . אותה רשימה הרלוונטית למורדת, יעה בתלמודהסבר מתוך רשימת הפגמים מופ

הוא מביע חוסר אמון בכל מה שלא ניתן . אין מקום לעמדה סובייקטיבית, י"מהותי מרש

בעצם כפיית . להוכיח אותו בבית דין ובכך דוחה את עצם רצונה של האישה כלגיטימי

הגדילו ועשו  358.ת הרצוןהן על הגבר והן על האישה הוא דוחה לחלוטין את שאל, החליצה

די בהודעה , התוספות כשקבעו שיש להודיע ליבמה או לאביה על כך שהיבם מעוניין ליבם

רבי )י "ר 359" .יקדשנה בעל כרחה"החד צדדית הזו כדי להכשיר את הדרך למהלך הבא 

טוען שאין לכפות על היבם חליצה גם אם ( 12מאה , צרפת, אחיינו של רבנו תם, יצחק

, 12מאה , רבי יצחק בר שמואל)א "כך גם תלמידו הריצב, ה הסבר משכנעהאישה נתנ

  360(.צרפת, דנפייר

 

ולא ראיתי כופין "מציין במפורש 1160-1235) ,  גרמניה, רבי אליעזר בן יואל הלוי)ה "הראבי

אך התם ראיתי מקרוב לחלוץ כי היה אומר אני חפץ לייבם עד שהיה . לאישה לייבם

ועדיין יש ראיות שהיו כופין על ייבום של 361." ד לא ראיתי"בם בבאבל כופין לי .מתפשר

ה מתאר מגמה "הראבי. יה לא יכול להעיד עליהם מניסיון אישי"הראב, אם כי, יבמה בבית דין

ה טוען "הראבי, להפוך את הייבום לטקס נישואין לכל דבר הנעשה בהסכמת האישה

יה לכתוב לה כתובה חדשה שאינה שבתקופתו קבעו שיש לשאת את היבמה וכי על היבם ה

ומהשתא תקינו לה רבנן כתובה מיבם ( "אחי היבם)תלויה בכתובה שנתן לה הבעל המת 

ומברכים ברכת , וכונסה לחופה בכתובה ובקידושין, כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה

י ולקחה לו לאשה 'וכיון שלקחה נעשית כאשתו ולכל דבר דכת... ברכות' חתנים ז

 362."ויבמה

 

אם , מתייחס אף הוא לשאלת רצונה של היבמה( 13 –תחילת המאה ה , גרמניה)אור זרוע 

  363,"ואם לא מקובל לא נייבם... אם מקובל על היבמה נייבם"הגבר מעוניין ליבם מבררים 

יש להתייחס להסבר שלה בכובד , אור זרוע טוען שעקרונית יש לקבל את דעתה של האישה

שהיא , כאמור, מתלא מרשימת האמתלות וזאת גם משום החששראש גם אם לא הביאה א

                                            
358

רבנו תם לא נותן אמון בטענתה של . ח"סימן תרל, יבמות, במרדכי, את הסקירה הזו מביא מרדכי בן הילל 
הנשים האומרות "האישה שאינה מעוניינת להתייבם בדומה לאישה שמעוניינת להתגרש שטענת מאיס עלי 

למא נתנה עיניה באחר השמים ביני ובינך יעשו דרך בקשה ד' לבעליהן מאיס עלי והיה קשה לי הא דאמרי
שלא תהא כל אחת ואחת תולה עצמה בגוי ומפקעת עצמה מיד בעלה כל שכן שעל ידי ' ועוד דאמרי' איכ

 ספר הישר לרבנו תם: ראו גם" מאיס עלי לא תפקיע לעולם ועוד קשיא לי דהא כולה שמעתה מורדת מיירא
 ( חלק החידושים סימן ד)

359
צריך להודיע : ויש לומר דהכי קאמר"...  –ר דבעל כרחה ורבי היא ה במאמ"א ד"ע, קידושין מד, תוספות 

 ".ואחר כך יקדשנה בעל כרחה, לה או לאביה
360

 sensא הוא אחיו הגדול של רבי שמשון משאנץ "ריצב 
361

 .ה ולא שאני"סימן תתקעה ד, תשובות וביאורי סוגיות, ה"ראבי 
362

 . תתצד, הלכות דין ייבום וסדורן, ה"ראבי 
363

 . סימן תרעו, הלכות ייבום וקידושין, אור זרוע 
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עוד הוא מעיד על  364".ם ותמרוד"תהא כל אחת תולה בעצמה בעכו"תפנה לגויים ותמרוד 

היא לא רוצה : "להביע את רצונן, אפשרה לנשים את זכות הבחירה, כך שהעדפת החליצה

ה לחלוץ גם במדינה ב לא חשש"ליבם ואף לא להנשא עוד לאחר מפני שהיתה זקינה וע

אבל אור זרוע טוען שבכל זאת אין לכפות על  365".ת שפוסק כאבא שאול"זו נהגו כדברי ר

 366" .ולכופו אי אפשר שאין מאכילין לאדם דבר שנפשו קצה עליו"הגבר חליצה 

  

שלא יבוא היבם על יבמתו עד : "מציג בספר מצוות גדול( 13מאה , צרפת)רבי משה מקוצי 

כמו שאין ... ני שני עדים בפרוטה או בשוה פרוטה וזה נקרא מאמרשיקדש אותה בפ

כאן מוצגת תפיסה חד  367"אישה מתקדשת לרצונה כך אין עושין בה מאמר אלא מדעתה

משמעית על פיה ייבום הוא כמו נישואין ואת הנישואין יש לקיים אך ורק בהסכמתה של 

  368(.13 –מאה ה ב, צרפת)את אותה עמדה מציג רבי יצחק מקורביל . האישה

 (. בשאלת רצונה של האישה לקיים יחסי מין עם היבם ארחיב בהמשך)

 

שאלת רצונה של האישה בייבום מתחדדת לאור הגישה שהולכת ומתגבשת באשכנז במאה 

זאת לעומת . שדינה של יבמה המסרבת לחלוץ או לייבם הוא כדין מורדת, 13 –ה 

צב בו היבמה יכולה להיות מוגדרת כמורדת במ. ההתלבטות בשאלת כפית החליצה על היבם

יבמה שתבעה יבם שלה : "היא נתונה ללחצים וכפיה הלכתית הרבה יותר מאשר היבם

לחלוץ ואומרת איני חולצת ואיני נוטלת כתובה אלא אשב בבית בעלי כשאר אלמנות אין 

א ה ואם רצה מייבם או חולץ ונוטלת כתובתה ול"שומעין לה שהרי הקנו אותה לזה מ

אפילו אמרה איני ניזונת "להדגיש עד כמה היבמה עדיין תלויה לחלוטין ביבם  369".עוד

משלו ואשב עגונה כל ימי אין שומעין לה שהרי היבם אומר כל הזמן שאת זקוקה לי אין 

מרדכי בן הילל מנסה להציג את הכפייה על היבמה והכרזתה כמורדת  370."נותנין לי אישה

בכך שהיא מסרבת היא מותירה אותו בלא אפשרות , ביבםכתגובה לכך שהיבמה פוגעת 

בהמשך מרדכי בן הלל מציג גם את הגבר הנשוי כקורבן של הסיטואציה כשהאישה . להנשא

ואפילו הוא נשוי אפשר שישא אחרת "לא מחליטה יכולות להיות לו צרות מאשתו הראשונה 

  371."או תהיה לו מריבה בתוך ביתו מפני היבמה

  

                                            
364

 .סימן תרעו, הלכות ייבום וקידושין, אור זרוע 
365

 .סימן תשלט, ת אור זרוע"שו 
366

 . יבם שנשבע שלא לחלוץ –תרעז , הלכות חליצה, אור זרוע 
367

 .קלו' עמ, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי 
368

 .א"ע, נב, ראו גם יבמות. מצוה רפו, ספר מצות קטן 
369

 . סימן כז, יבמות, מרדכי 
370

 .שם 
371

 . שוב יש כאן עדות ברורה לכך שבפועל יבמו גם הנשואים. סימן כז, יבמות, מרדכי 
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דין מי שמסרבת לייבם או לחלוץ הוא דין , ההכרעה מאוד ברורה 13 -הבשלהי המאה 

שדינה של מי שמסרבת לייבם או לחלץ הוא כדין , 12 –ת כבר טען במאה ה "ר" מורדת"

אבל פסיקתו של רבנו  372.עונשה הוא העברת רכוש בעלה מחזקתה לחזקת היבמים. מורדת

ואינה רוצה "ם "מוצגת על ידי המהרכך היא ,  13 –תם מתקבלת להלכה רק בסוף המאה ה 

". ש בדין מורדת"כדין מורדת כמ[ ליבם]לא ליבם ולא לחלוץ לא גריעה ממורדת ויהבינן 

ליבם אינה יכולה )ואינה רוצה לחלוץ ולא ליבם : "וכך אצל מרדכי בן הלל תלמידו 373

ולו לא  אינה גרועה ממורדת ויהבינן לה נדונייא מה שהכניסה לבעלה( ולחלוץ אינה רוצה

השוואתה של היבמה למורדת רק מדגישה את ההיתר  374".ושאר נכסי המת יהבינן ליבמין

 .לכפות עליה את היבום ובעצם לכפות עליה יחסי מין

 

 .כפיית יחסי מין על היבמה באשכנז. 3

 

ישנו פער בין דעתם של חכמי אשכנז לשאלת הרצון של היבמה לקיום יחסי מין לבין השאלה  

שיש להתייחס לרצונה של היבמה , כאמור, חכמי ההלכה קבעו, רוצה להתייבםהאם היבמה 

במידה , אבל אין שום חשיבות לשאלה האם רצתה לקים יחסי מין עם היבם, יבוםלעצם הי

, יבמה לא יכולה להחליט שאינה מקיימת יחסי מין עם היבם. וזה בחר ליבם אותה בבעילה

 .אין שום תוקף הלכתי לרצון הזה

 

עשו חכמים ביאת בן : " התוספות מאשרים שיש כפיית יחסי מין של יבם על יבמתובעלי 

בביאה דיבמה בין מדעת  .[שלא שונה לנו]רחה כמאמר מדעת דלא שני לן ותשע בעל כ

מגיל תשע ואילך מאשררת , כל כפית יחסי מין של יבם על יבמתו, כלומר  375".לבעל כרחה

י קובע "ר, אינו היתר לאנוס את היבם על ידי כל גברההיתר לאונס על ידי יבם .  את הייבום

השאלה היא מתי נאסרת . מותרת ליבמה, שדינה של יבמה שנאנסה הוא ככל אישה אחרת

י טוען שבשלושה מקרים בהם "ר? על היבם שלה( מעמדה זהה לארוסה" )שומרת יבם"

ה והגבר הזר בעל במקר.  שוגג ופיתוי קטנה, באונס: לא נאסרת על היבם שלה" שומרת יבם"

ובמקרה  376"דפיתוי קטנה אונס הוא" במקרה והיבמה קטנה ואז , את היבמה בשוגג

אין לאנוס  –זוהי עמדה נחרצת  377"רחהובבא עליה בעל כ" והיבמה נאנסה על ידי גבר זר

                                            
372

 .'סימן ח, יבמות, ת מובאת במרדכי"עמדתו של ר 
373

 . סימן תקסג( דפוס פראג)חלק ד  ם מרוטנברג"ת מהר"שו 
374

רבי יצחק )ף "ת כבר בתלמוד ואחר כך אצל הריעל פי המרדכי הגישה הזו מקובל. סימן כג, יבמות, מרדכי 
יבמה הראויה : "סימן כז, יבמות, עוד על מעמדה כמורדת ראו מרדכי. 11מאה , צפון אפריקה, (אלפסי

 "להתייבם ולא רצתה להתייבם דינה כדין מורדת על בעלה וכופין את יבמה לחלוץ ותצא בלא כתובה
375

 . ביאה ה אי ביאת ראשון"ב ד"ע, נא, יבמות, בבלי 
376

 .שם 
377

 . שם 
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ומה אם היבם שלה הוא . כל זה כשמדובר בגבר זר. יבמה כפי שאין לאנוס אישה אחרת

 !מותר –עמדת בעלי התוספות ברורה , מורכא, כאן? האונס אותה

 

לבין שלילת הרצון המוחלטת בשאלת , את הפרדוקס בין השאיפה להסכמה לעצם הייבום

שלא יבוא : "בספר מצוות גדול, 13מאה , צרפת, Coucy))יחסי המין מתאר רבי משה מקוצי 

נקרא  היבם על יבמתו עד שיקדש אותה בפני שני עדים בפרוטה או בשוה פרוטה וזה

כאן  378"כמו שאין אישה מתקדשת לרצונה כך אין עושין בה מאמר אלא מדעתה... מאמר

מוצגת תפיסה חד משמעית על פיה ייבום הוא כמו נישואין ואת הנישואין יש לקיים אך ורק 

ואם בא על יבמתו ולא : "בהמשך נאמרים הדברים הבאים ...אבל. בהסכמתה של האישה

אם שכב איתה  379"מור ואינו צריך לחזור ולקדש אחר הבעילהעשה בה מאמר קונה קניין ג

רק התייחסות . אין דיון בשאלה האם היבמה רוצה ביחסי המין הללו. הייבום כשר –בלי טקס 

יש   380".כשנתכוון לבעול"לשאלה האם היבם היה בהכרה ועשה את דבריו מתוך כוונה ורצון 

ובהתעלמות הזו מרצונה של היבמה יש יתכן , כאן רק התייחסות לכוונה ולרצון של היבם

 .  התעלמות גם מהאפשרות שהבעילה תעשה באונס

 

רבי יצחק מקורביל מתארים מציאות זהה שבה יש לאכוף את העדפת החליצה מול נוהג אחר 

. וצריכים להתמודד עם יבמים שפשוט בוחרים לשכב עם יבמותיהן ולעיתים אף לאנוס אותן

מרגע שהיבם שכב עם , עם כל השתדלותם, של חוסר אונים רבי יצחק מקורביל מתאר מצב

רק לנסות להעניש על כך שלא נשא אותה ולהגן על זכויות , יבמתו אין הם יכולים לשנות

ואם בא על יבמתו ". העונש שלאחר מעשה הוא מלקות וחיוב לתת לאישה כתובה, היבמה

אך מכין , אותה אחר ביאהולא עשה בא מאמר קונה קניין גמור ואין צריך לחזור ולקדש 

חשוב להדגיש שאת המלקות מקבל היבם כעונש  381"אותו מכת מרדות וכותב לה כתובה

נראה שיש כאן , על כך שעבר על דברי החכמים שדרשו לעשות חתונה לרצונה של האישה

 . יותר תגובה על הפרת הסדר והחוק מאשר על פגיעה ברצונה ובגופה של היבמה

 

מקורביל יש הוכחה מפורשת לכך שהיה ניסיון להלחם בתופעת היבמים  בדבריו של רבי יצחק

אין כאן דיון בשאלה . שהעדיפו לקבוע את עובדת הייבום על ידי קיום יחסי מין עם היבמה

האם יחסי המין נעשו בהסכמה או בכפיה אלא יש רמז לכך שהקפדה על הטקס יכולה 

ניתן להבטיח שיחסי המין נעשו לעומת זאת לא , להבטיח שהוא נעשה בהסכמת האישה

 . מרצונה

                                            
378

 . קלו' עמ, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי 
379

 .שם 
380

 . שם 
381

במכת מרדות הכוונה למלקות שמלקים מי שעבר על . א"ע, נב, ראו גם יבמות. מצוה רפו, ספר מצות קטן 
שאת  א טוענים"ע, התוספות ביבמות נב. להבדיל ממלקות שנותנים למי שעבר על דברי תורה, דברי סופרים

 . מכת המרדות מקבל היבם על כך שהמרה את פי החכמים
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רבי שמחה . נראה כי ניסו לעזור ליבמה כאשר הייתה נתונה באיום אונס, למרות המצב

. מוצא דרך לחלץ יבמה מאיום ממשי בכפית יחסי מין( 13 -12מאה , גרמניה)משפירא 

במה במקרה שהובא לפניו ארב היבם ליבמתו וניסה לכפות עליה יחסי מין על מנת לי

בצר לה פנתה האישה לרבי שמחה משפירא והוא הורה לה לירוק על היבם ברגע . בבעילה

מסיפור המקרה עולה שרבי שמחה הכיר ביריקה כאקט חליצה . שתראה אותו וכך עשתה

גם אם לא נעשתה במסגרת טקס בבית דין וכי  382(היריקה היא חלק מטקס החליצה)תקף 

כפי הנראה מדובר כאן באישור מיוחד , החליצה יש אפשרות שאישה לבדה תבצע את טקס

רבי שמחה . הוא מקבל את עדותה ומוצא פתרון יצירתי למצוקתה. של רבי שמחה משפירא

משפירא לא מתייחס לעצם סכנת האונס אלא לעובדה שהיבם מעוניין באינוסה רק על מנת 

 383.שלא לשם העמדת זכר לאחיו יבוםכלומר שיש כאן סכנה לי, לזכות בכספה

 

והמובא בספר פענח רזא ישנן כמה , לקטע הזה המתאר את מעשה רבי שמחה משפיירא

בעל "אין אזכור לכפיה מינית אלא רק אזכור למילים , בגרסאות המודפסות. גרסאות

זהו   385היבם מעוניין ליבם אותה בעל כרחה וניתן להבין שהכוונה לכפית יחסי מין 384"כרחה

מעשה בימי רבנו שמחה : "1607רה המודפסת  מהמהדו: הנוסח בגרסאות המודפסות

ויעץ לה רבי שמחה . ביבמה אחת עשירה ומיוחסת שרצה יבמה ליבמה בעל כרחה

וכן עשתה ופסלה רבי שמחה מלהתייבם , שתרוק בפניו אם תראהו ותפסלנו בזה מלייבם

    386"והביא ראיה לפסק זה מדבר הלכה

 

נוסח אחר ובו תיאור של היבם האורב " דותחסידות ומור"אבל אברהם גרוסמן מביא בספרו 

מתוך מארב , נראה שהאפשרות היחידה ליבם אישה מיידית 387 ,ליבמה ממש על מנת ליבמה

. רישמי וארוך, כל אקט ייבום אחר דורש טקס קצת יותר פומבי, היא בכפיית יחסי מין עליה

ץ "אמרו של יעקב כהמקור הובא במ. התיאור לקוח במקור מכתב יד מינכן של ספר פענח רזא

שאחד יבם היה רוצה ליבם יבמתו בעל כרחה ": "ייבום וחליצה בתקופה הבתר תלמודית"

                                            

ְלָאִחיו  ְוָאְמָרה ֵמֵאן ְיָבִמי ְלָהִקים, ַהַשְעָרה ֶאל ַהְזֵקִנים ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו; ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמּתֹו, ְוִאם לֹא ַיְחפֹץ ָהִאיׁש" 382
 ֹוְוִנְגָׁשה ְיִבְמּת. לֹא ָחַפְצִּתי ְלַקְחָּתּה, ְוָעַמד ְוָאַמר; ֵאָליו ְוִדְברּו, ְקֵני ִעירֹוְוָקְראּו לֹו זִ . לֹא ָאָבה ַיְבִמי -ְבִיְשָרֵאל  ֵׁשם
 ֲאֶׁשר לֹא ִיְבֶנה ֶאת, ָכָכה ֵיָעֶשה ָלִאיׁש, ְוָעְנָתה וָאְמָרה; ְבָפָניו וְָיְרָקה, ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו, ְלֵעיֵני ַהְזֵקִנים, ֵאָליו

  .'י –' כה ז, דברים ".ֲחלּוץ ַהָנַעל, ֵבית: ְוִנְקָרא ְׁשמֹו ְבִיְשָרֵאל. ית ָאִחיובֵ 

383
ר "מהדורת יצחק ב, פרשת כי תצא, פענח רזא, 13 –מבעלי התוספות במאה , יצחק בן יהודה הלוי: ראו 

 (. ה"תשכ, ירושלים)ץ "שמשון כ
384

יהודה  יצחק בן ,ו גם הנוסח המובא בספר פענח רזאזה( 1607), ז"שנת שס, דפוס פראג, ספר פענח רזא 
 . ז"תרכ, הלוי

385
 . ה בעל כרחה"ד, ב"י והתוספות על יבמות יט ע"רש: ראו 
386

  (1607), ז"שנת שס, דפוס פראג, ספר פענח רזא 
387

 .164' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
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וארב לה כמה פעמים עד שבאתה לפני רבי . לפי שהיתה מיוחסת ועשירה והיא לא רצתה

והיא עשתה כן ופסלה רבי שמחה . ואמר לה רקקי בפניו. שמחה ושאלה לו מה לעשות

  388" ח ההלכה דרקיקה פוסלת יבםליבם והביא ראיה מכ

 

: בנוסף לחשיפה של היבמה לכפית יחסי מין בפועל אנו עדים באשכנז לשתי תופעות נוספות

והאשמת , התעלמות חכמי ההלכה מכך שיבמים קיימו יחסי מין עם יבמותיהן ואחר כך חלצו

 :היבמה באונס היבם

 

במסכת יבמות , ראינו דיון בתלמוד כבר? הייתכן שאישה תכפה יחסי מין על גבר -אונס היבם 

הכרעת ההלכה ? בשאלה האם גבר יכול לא להתכוון לקיום יחסי מין והאם גבר יכול להאנס

אבל יש אפשרות שיבם יאנס והאונס שלו יוכר  389"אין קישוי אלא לדעת"היא שאמנם 

של  במקרה. עצם הקישוי של האיבר הוא תוצאה של מעשה מודע, אם מאיימים עליו. כייבום

אם . גם כוונה, במקרה של יבם נדרשת מעבר למודעות למעשה, "דעת"לא די ב". כוונה"ה

 . הגבר לא מתכוון לייבם באונס האקט לא מוכר כייבום

 

ההבדל בין רצון לאונס נקבע בשאלה האם הגבר , י קובע שגבר יכול להאנס בשנתו"רש

למרות . הוא מוגדר כנאנס אם לא התכוון הרי, האם התכוון לשכב איתה, התאווה לאישה

י "י לא מתייחס לכך ישירות נראה שהאונס הזה ייחשב כייבום וזאת משום שעדיין רש"שרש

אם הגבר לא התאווה לאישה הרי הוא מוגדר . גם אם בעלמא, מגדיר את האקט כמצוות עונה

 : האישהכלומר אין לו כוונה ורצון כלפי , ככלל אם הגבר ישן אין הוא מתאווה לאישה. כנאנס

מתוך שהוא נאנס בשינה אינו מתאווה לה כל כך ומשמש לקיום מצוות  –אונס שינה " 

אין אונס לערוה "התוספות מחזקים את הכלל  390" 'עונה בעלמא או לרצותה ולבו קץ בה 

לא נחשב , כל גבר שמתקשה במודע גם בסיטואציה כפויה 391"שאין קישוי אלא לדעת

טואציה הכפויה או שלא היה מודע לכך שהתקשה ואז אבל אם התקשה קודם לסי, לנאנס

י החשיבות היא בכוונה של "גם כאן כמו אצל רש. נאלץ לקיים יחסי מין הוא נחשב למי שנאנס

אם יש קישוי שלא לדעת או שהיה כבר מקושה או : "האם התקשה במודע או שלא, הגבר

שום מעשה והוי כקרקע שיודע שלא יתקשה אין חייב למסור עצמו כיון שהוא אינו עושה 

   392".עולם

 

                                            
388

 .73' עמ, "ייבום וחליצה בתקופה הבתר תלמודית", ץ"יעקב כ 
389

 . אך עדיין אין מדובר בקישוי מדעת, קישוי מתוך שינה אפשרי 
390

 . 79' עמ" בינאריות לעומת חיצוניות ביחסי אישות", ראו גם דליה חושן. ה אונס שינה"ד, א"ע, יז, נדה ,י"רש 
391

 .ב"יבמות נג ע 
392

" א לדעתאין אונס לערווה שאין קישוי אל"ה "א ד"ע, יבמות נד, ראו גם תוספות. ראו דיון בפרק הראשון 
 .  ב"ע, הדיון של התוספות מתחיל ביבמות נג
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ואפילו "אור זרוע מקבל את הגרסה התלמודית לאונס היבם על ידי יבמתו , רבי יצחק מוינה

אונס של יבם אפשרי אם הוא  393"הוא אנוס כגון שנתקשה לאשתו ותקפתו יבמתו בא עליה

 הלכתית אם. התקשה בשל מחשבה על אשתו ואז הופיעה יבמתו וכפתה את עצמה עליו

בין המאות , בסיכום מכירים חכמי ההלכה באשכנז 394.הייבום כשר, היבמה אנסה את היבם

בפועל לא נמצאו במחקר הנוכחי . באפשרות שיבם ייאנס על ידי יבמתו 13 –ל  12 –ה 

 . עדויות לכך שיבמה הואשמה על ידי יבם באונס

   

ות נאנסו על ידי יבמיהן האם יבמ. מתברר שגם להיתר לקיים יחסי אישות עם יבמה יש חוקים

אסור ליבם לקיים יחסי מין עם יבמתו מיד על פי ההלכה ?  גם כאשר ההלכה לא התירה זאת

עליו להמתין שלשה חדשים כדי לוודא שהיא בכל זאת לא הרתה לאחיו , לאחר מות אחיו

נקודת . היו יבמים שלא המתינושלמרות זאת המקורות באשכנז מצביעים על כך . המת

, בזמן האסור לושכב עם היבמה עבר על האיסור ושהיבם של החכמים היתה המוצא 

 . החכמים מתעלמים מכך

 

מניחים חכמי ההלכה שהיבמה זמינה מינית ליבם ולכן ייתכן שקיים  13 –וה  12 -במאות ה ה

ת ברור שאם היתה חליצה "נמצא שלר 12 –במאה ה . עמה יחסי אישות עוד לפני שהותר לו

: דאות שהיבם המיועד לא קיים עמה יחסי אישות והיא מותרת להנשא לגבר זריש להניח בוו

דווקא חלצה אין צריכה להמתין שלושה חודשים שהחליצה מוכחת שלא בא עליה "

ת מניח "גם אם לא עברו שלשה חודשים ר, אבל אם מדובר ביבם וביבמתו  395,"היבם

 -במאה ה רבי יצחק מקורביל  בספר מצוות קטן שחיברדבריו מופיעים . שהיבם לא המתין

חודשים אינה צריכה להמתין ' פסק רבנו תם בתשובה אחת דווקא חלצו לה אחר ג: "13

חדשים צריכה להמתין ' שלשה שהחליצה המוכחת שלא בא עליה אבל מת היבם לאחר ג

דבריו של רבנו תם מובאים גם אצל  396 "בה לביאה מאורסהוחדשים שיותר יבמה קר' ג

חודשים אחר מיתת הבעל ' היכא שמת היבם ג"(: 13מאה , גרמניה) ,ר זרוערבי יצחק או

חודשים אחרי ' היכא שמת היבם ג. חודשים ממיתת היבם' ת שצריכה להמתין ג"פסק ר

ת פשוט ביני ומורה אני ובא שצריכה להמתין שקרובה לביאה "מיתת הבעל השיב עליה ר

ה כתפיסה המקובלת גם בצרפת וגם הנחת היסוד של רבנו תם התקבל 397 ".יותר מאורסה

הם מזכירים אותה , החכמים מתעלמים מההפרה של ההלכה הזו. 13 –בגרמניה במאה ה 

 –תוך התעלמות הן מההשלכות של המעבר על האיסור ההלכתי והן מההשלכות האחרות 

החכמים מציינים זאת ? האם לא היה סיכוי שתוכל להחלץ מהיבום? ומה אם היבמה הרתה

                                            
393

 . סימן תרג, הלכות ייבום וקדושין, אור זרועספר  
394

אנוס כגון שנתקשה לאשתו ותקפתו יבמתו ובא ' ואפי: "הלכות יבום וקידושין סימן תרנ ,ספר אור זרוע 
 ".ה קנה"זה בזה אפ 'ם ודבקו"עכו' כגון שנתקשה לאשתו ותקפו' אנוסי' שניה' ואפי[ ד. ]'עלי
395

 . א"הלכה ל, פרק חמישי, הגהות מיימוניות קושטנטינא 
396

 .הגהה קכא, הגהות רבי פרץ מקורביל, מהדורת הר שושנים, רבי יצחק מקורביל, ק"סמ 
397

  .תרלד, הלכות ייבום וקידושין ,אור זרוע 
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לאפשרות , אין כלל התייחסות לשאלת רצונה. היא מותרת. היבמה זמינה מינית – במפורש

על אחת כמה וכמה האפשרות שתוכל להחלץ מכפיית יחסי , שתוכל להחלץ מכפיית היבום

 .  האישות

 

תוך דגש מודע לכך שיש כאן מעבר על איסור , נמצא את אותה גישה 13 -בשלהי המאה  

, (מחבר הגהות מיימוניות)דבריו של רבי מאיר בן יקותיאל הכהן ניתן ללמוד על כך מ. הלכתי

 אפילו אחרי מיתת הבעל מת היבם: "13 –שלהי המאה ה , בגרמניה, ם"תלמיד המהר

אחרים שהרי היבמה קרובה לביאה ' שלשה חדשים צריכה להמתין עוד ג.[ ש.הדגשה מ]

יש כאן השוואה , מהכתוב ברור שלא מדובר בבעל ששכב עם אשתו 398,"יותר מארוסה

 . ברורה בין מעמדה של היבמה לבין מעמד הארוסה שעדיין לא נישאה

 

מתאר אף מקרים בהם אלמנה הרה מבעלה , 13 –מגרמניה במאה ה , רבי יצחק אור זרוע

י והתוספות מסבירים "רש, מקרים כאלו כבר תוארו בתלמוד. המת נבעלת על ידי היבם

אינה נעשית בכוונה על ידי היבם , יבמתו כשהיא הרה ובה שוכב היבם עם, שסיטואציה כזו

   399.וכי מדובר בכך שטעה בחישוב תקופת ההמתנה ולכן לא גילה אם האישה הרה

 איבמה צריכה להמתין שלושה חודשים לאחר מות בעלה כדי לווד, כאמור, על פי ההלכה

ו יכולה להתרחש הייבום או החליצה מתרחשים רק לאחר מכן ולכן סיטואציה כז, שאינה הרה

ייתכן , הם לא מסבירים מה מקור הטעות. רק אם טעו באבחנה והאישה הייתה בהריון

אבל ישנה , ומדובר בקטנה שלא היה לה מחזור סדיר או בוגרת שלא היה לה מחזור סדיר

אפילו הייתה בהריון מבעלה המת הייתה בכל זאת , אפשרות שאלמנה שנותרה ללא ילדים

 . מין עם היבם וייתכן ולא חיכהזמינה לקיום יחסי 

 

. הדיון ההלכתי עוסק במגוון בעיות העולות מכך שהיבם שוכב עם יבמתו בעודה בהריון

הבעיה ההלכתית העיקרית היא שבהיותה בהריון היא עדיין נחשבת אשת אחיו ולכן יש חשש 

א הבעיה גדולה יותר אם היבמה גם יולדת תינוק ברי, שהיבם עבר על איסור העריות

כלומר אין   400"וביאת מעוברת נמי לא שמה ביאה"בעיה הלכתית נוספת . שממשיך לחיות

 . קיום יחסי מין עם אשה הרה מוכרים כמימוש הנישואים ולכן הלכתית אין כאן ייבום

                                            
398

 . א"הלכה ל, פרק חמישי, הגהות מיימוניות קושטנטינא 
399

התוספות תהו  –" הכונס את יבמתו ונמצאה מעוברת: "ב "יבמות לה ע, וע מתייחס לבבליהדיון של אור זר 
והם . הרי אלמנה מעוברת דינה כאלמנה רגילה. ה ונמצאת מעוברת"ה ד"ע, יבמות לה, ראו תוספות.  על העניין

שה חודשים היבם אמור להמתין שלו. מסבירים שההשוואה הזו מקורה בטעות של היבם ולא במעשה מכוון שלו
אם עברו שלושה חודשים ועדיין לא ניכר שהיא , ממות אחיו עד שיכנוס את אלמנתו על מנת לודא שאינה הרה

דלא ידעי :"... הא מדרבנן ולחומרא"ד, ב"י יבמות לה ע"ראו רש. הרה ורק אחרי הייבום התברר שהיא הרה
 "  דהואי מעוברת

400
הבעיה ההלכתית המרכזית הנובעת מייבום בטעות . רלבסימן ת, הלכות ייבום וקדושין, ספר אור זרוע 

ראו . כאישה הרה היא עדיין נחשבת לאשת אחי המת. כאשר האישה הרה היא שמדובר בעצם בגילוי עריות
 . ב"ע, יבמות לו, בבלי
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על יבמתו [ ואם בא"]: בהמשך מתוארת על ידי רבי יצחק אור זרוע סיטואציה נוספת

. ך שתתכן גם הפלה כתוצאה מקיום יחסי המין האלהאפשר להבין מכ 401"מעוברת והפילה

הסוגיה ההלכתית שנדונה כאן היא אם יש להכיר בקיום יחסי מין בין יבם לבין יבמתו ההרה 

כלומר יש לשוב ולשכב עם היבמה לאחר ההפלה . לא כשהיא בהריון: התשובה, לשם ייבום

 אין עיסוק בשאלה האם 402".ובא עליה לאחר שהפילה ומוציאה בגט"ורק אז לתת לה גט 

הרי גם על פי ההלכה בסיטואציה כזו אין לו ? היבם שכב עם יבמתו ההרה בניגוד לרצונה

עוד נחשפת כאן תמונה של . והאונס במקרה הזה לא הופך אותה לאשתו, היתר לאנוס אותה

: הטרגדיה שלהן משולשת, הנמצאות בסיטואציה בה הן נתונות לחסדי יבמיהן, נשים חלשות

 . יש אפשרות שאף נכפו עליהן יחסי מין ובסופו של דבר הפילו את ולדן, התאלמנוהן 

 

מההלכות שמציג רבי יצחק אור זרוע עולה עד כמה היבמה זמינה ליחסי מין עם היבם גם 

מסתבר . כך שלא ניתן לומר שהיתה כאן טעות בזיהוי, כשהיא בהריון ניכר ולא רק בתחילתו

אחי הבעל המת אמור להמתין . ר היא עדיין לא נחשבת יבמהשאם האישה היתה בהריון ניכ

אחי , אם הולד מת תוך שלושים יום הוא לא נחשב כילד והיבום עדיין תקף, לתוצאות ההריון

אבל בתוך הדיון הזה מעלה רבי יצחק אור זרוע את טענת . הבעל אמור ליבם או לחלוץ

אפילו אמר "ת האיש ובהמשך את תשוב  403..."ואמרה לא נבעלתי: " האישה כך

אין בכוונתי לנתח את הפן ההלכתי בדבריהם אלא להצביע על כך ? למה התכוונו 404,"בעלתי

, האישה, חושפים מציאות שבה כל הנוגעים בדבר, שדווקא דברים שנאמרים כאן כבדרך אגב

היבם וחכם ההלכה הניחו שגם אישה הרה שהריונה ניכר היתה זמינה מינית ליבם ואף 

ההלכה מאפשרת ליבם  405" יחזור ויבעל: "בהמשך תשובת רבי יצחק אור זרועו. נבעלה

זהו מצב דומה , לבעול את יבמתו גם כשאין לכך שום משמעות הלכתית לאישרור היבום

הבעל צריך לשוב ולבעול את הקטנה כשהיא מגיעה , הלכתית לבעילת קטנה על ידי בעלה

אין שום התייחסות לרצונה או , וק הגברגם כאן העניין המרכזי הוא סיפ 406,לגיל הבגרות

 . גופה של האישה

 

ת שמצות חליצה "היבמה ההרה נתונה לחסדי היבם גם במקומות בהם פסקה פסיקת ר

כופין על היבם , במקרה שהולד מת שלושים יום לאחר לידתו: ועל כך מעיד אור זרוע. קודמת

 ייבוםיחזור ויבעול לשם ... מצות חליצה קודמת [למי שאומר] ד"ליבם ולבעול אפילו למ"

                                            
401

 .שם, סימן תרלב, הלכות ייבום וקידושין, אור זרוע 
402

פיו למרות שחיכו שלושה חודשים כדי לוודא שהאלמנה יש פירוש אחר על . קיט, בבלי יבמות. שם, אור זורע 
 . חלה טעות בספירת החודשים והתברר שהיתה בהריון וזאת לאחר שהיבם שכב איתה, אינה בהריון

403
 .תרלג, אור זרוע 
404

 .שם 
405

 .תרלז, אור זרוע 
406

 . כפייה והסכמה בנישואי קטנות, ראו דיון בנושא בפרק 
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יש כאן בפועל אפשרות  407".אם רצה מקיימא ואם רצה מגרשה בגט ולאחר שיבעול

: תוך דגש על רצונו של היבם. לא רק יבום וחליצה אלא גם יבום ומיד אחר כך גט, שלישית

אין שום התייחסות , יש כאן זמינות מינית מוחלטת של היבמה ליבם. יבעל ואחר כך יגרש

יכול לבעול ואחר כך , כך יכול היבם להנות מכל העולמות. ם רצונה בכל המהלך הזהלעצ

במידה והאישה לא קיבלה ממנו גט עוד בתקופת הריונה היא . לעמוד גם בהעדפת החליצה

אור זרוע מתאר את כפית היבם לבעול אבל לא מתיחס . נתונה לחסדיו מכל בחינה אפשרית

את זכותה לחירות וכעת , היא איבדה את תינוקה. יה הזולכך שהאישה היא הקורבן בסיטואצ

היא נמצאת בעמדת חולשה , היא צריכה לשכב עם יבמה מבלי שתוכל להביע את רצונה

ועדיין למרות הסיטואציה המתוארת נמצא אצל רבי . הגדולה אף יותר מיבמה שאינה הרה

הוא  408" נה ולא לצערכי לחיים נית"יצחק אור זרוע גם הבנה ואמפטיה למצבה של היבמה 

יש כאן מעט אפשרות . מאפשר לאישה להביע את דעתה במקרה שהיבם נשבע שלא לחלוץ

 409.ליבמה לשלוט בחייה

 

ם "מדובר במהר, 13 – 12 –לא חי במאות ה , שמנסה להצדיק את האונס, החכם היחיד

כל כך  וםייבהלא מצוות " : וכך הוא טוען, 15 –ל  14 –שחי באשכנז בין המאות ה , מינץ

כ ואלו קידושין דעלמא "יבמה יבוא עליה בע' גדולה שמייבם אותה בעל כרחה כדכתי

המשקל הסגולי המקורי של מצות ייבום גדול יותר ממשקלה  410"מדעתא אין בעל כרחה לא

פחות  –רצונה של האישה גם במקרה הזה . של מצות חליצה רק משום כך מותר לאנוס

 . רלוונטי

 

היה צורך , מין על היבמה היה אקט שהוכר כמאשרר את הייבום משפטיתמאחר וכפית יחסי 

אופן , אם ישנה או ערה, מצב הכרתה של היבמה: להגדיר את האקט המיני בצורה מדויקת

כפית יחסי מין . אם כדרכה או לא כדרכה, אם חלקית אם מלאה, החדרת איבר המין לתוכה

באקט . הלכה דנה בו כיחסי מין לגיטימייםמכאן  שה, כאמור  כעבירה, על יבמה לא הוגדרה

הגבר חייב להיות מודע למעשיו , זהו צד הגבר, צד אחד פעיל 411המיני יש בדרך כלל

אבל נפל מהגג ונתקע בה או שבה , א כשנתכוון לבעול"בד: "ג"כך בסמ, ולהתכוון למעשיו

מודעות , מרגע שהתקיימו שני התנאים 412".עליה שיכור שאין מכיר כלום או ישן לא קנה

: אין שום משמעות לשאלה מה היה מצבה ההכרתי של האישה, מלאה ורצון ברור של הגבר

                                            
407

 .ג"תרל, אור זרוע 
408

 . סימן תרעו, אור זרוע 
409

 . תרעז, הלכות חליצה, אור זרוע 
410

 .  רבי יהודה מינץ. 'סימן י, מינץ ם"ת מהר"שו 
411

יבמה יכולה להיות האונסת והגבר , סימן תרג, הלכות ייבום וקידושין, בספר אור זרוע, כפי שכבר נראה לעיל 
 . אנס

412
 . סימן נא, עשין, ג"סמ 
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אין שום משמעות לשאלה האם מעשיו הם לשם  413"בין שהייתה עירה בין שהייתה ישנה"

אפילו לא , כל אקט מיני שבו מתבצעת חדירה כלשהי של איבר מינו לאיבר מינו, "פרו ורבו"

בין שבא עליה כדרכה בין שבא עליה שלא כדרכה ואחד "שפטית תקפה מ, חדירה מלאה

  414".המערה ואחד הגומר קונה

 

י ורבנו תם טוענים שדי בחדירה חלקית של איבר המין הגברי לאיבר המין הנשי על מנת "רש

, חדירה חלקית מוכרת כיחסי מין לכל דבר 415"ישראל בהעראה כגמר ביאה: "לאשרר ייבום

רבנו תם מוסיף שיש להבדיל בין אקט מיני שנועד לייבם לבין . ת זרעגם אם לא הייתה שפיכ

משום שכל , רק גמר ביאה מאשרר, באקט רגיל. אקט מיני שנועד לאשרר נישואים רגילים

הבא על יבמתו דכל דבר : "אבל בייבום די בהעראה, גבר מתכוון בנישואיו לגמר ביאה

סוג של החתמה , בו יותר סימליות התיאור הזה מציג אקט שיש 416".העראה חשובה ביאה

 . מאשר אקט מיני שיש לו חשיבות בסיפוק צרכיו של הגבר או במילוי מצוות פרו ורבו

אבל אם היבם יכול רק להערות מכירים , ככלל עדיף שהיבם יקנה את יבמתו בביאה מלאה

 417,"היבמה נקנית בביאה והיינו העראה על כרחנו: "בהעראה כביאה מאשררת ייבום

 .  רק גמר ביאה קונה, פסקו כאמור החכמים, בקידושין, יבוםישור הזה תקף רק ליהא

 

לא כולם מסכימים שיש להתייחס רק למידת , י ורבנו תם חלוקות הדעות"על הגדרתם של רש

אמצע , י"תלמידו של ר)א "ריצב. החדירה של איבר המין אלא גם לכוונת הגבר באותו מעשה

. זה כשר, ם הגבר התכוון לקנות את היבמה רק בהעראהטען שא( בצרפת 12 –המאה ה 

אבל אם התכוון לחדירה מלאה והצליח רק להערות אין תוקף לאקט המיני הזה כמאשרר 

שרוצה לקנות בהעראה קונה אבל סתם דעתו על גמר ביאה ולא קני אלא בגמר : " ייבום

, אבל גם כאן. ן מהותיי ורבנו תם לדיו"א את הדיון הטכני של רש"כך הופך ריצב 418".ביאה

הכוונת היחידה , האקט הוא חד צדדי. אין שום התייחסות לרצונה וכוונתה של האישה

 .  הנידונה בו היא כוונת הגבר

 

מדוע , 13 –ל  12 -מדוע ישנה מגמה להעדיף את החליצה על הייבום באשכנז בין המאות  ה

 ?מרבית חכמי אשכנז העדיפו שלא לכפות את החליצה

גרוסמן . היא תוצאה של ריבוי היבמות באותה תקופה יבוםהעדפת החליצה על פני היייתכן ו

מאוד ייתכן שבשל גילן הצעיר , עמד על הקשר בין ריבוי נישואי קטנות לבין ריבוי יבמות

                                            
413

 ".אם היא ישנה והוא ער קנה: "סימן תרג, ושיןהלכות ייבום וקד, אור זרוע. שם, ג"סמ 
414

. קבע שיש להבחין בין העראה שיש בה חדירה כלשהי לבין נשיקה שהיא מגע חיצוני אור זרוע. שם, ג"סמ 
 . אינה נחשבת למגע מיני היכול לאשרר ייבום, מגע חיצוני של האיבר, "נשיקה"לפי אור זרוע 

415
 . ה      "ב ד"ע, יג, יבמות, י"רש 
416

 .פרק קמא, ספר הישר לרבנו תם 
417

 . שם 
418

 . תרג, הלכות ייבום וקידושין, ספר אור זרוע 
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כפי הנראה . ונישואיהן בגיל הקודם לגיל פריון נוצר מצב של ריבוי אלמנות צעירות ללא ילדים

ירות להחלץ מהמסגרת של משפחות בעליהן ומן המחויבות להנשא העדיפו האלמנות הצע

שמא אין המטרה של , טיעונו המרכזי של רבנו תם 419 .לאחי הבעל ולחיות בקרב משפחתו

צעירות שעדין לא , יכול להתבסס על מציאות שבה היו היבמות, היבם להעמיד זכר לאחיו

התבססות חרם , תהליך אחרהמגמה שהוביל רבנו תם מתחברת ל. הגיעו לבשלות מינית

המקורות מעידים על ההתלבטות ועל המאבק של החכמים , ה על מי שנושא שתי נשים"רגמ

 . יבמים רצו לשאת שתי נשים, בנוהג של הקהילה

 

אפשר לנשים להעדיף את החליצה ולהתמודד  420מבנה המשפחה המורחבת וחוזקה הכלכלי

ולות היו לתת להן גיבוי כלכלי משפחות המוצא שלהן יכ. עם הסחטנות של יבמיהן

במקורות המתארים את המאבק על הייבום מתקבלת . בהתמודדות עם תהליך החליצה

האחת משפחת היבם והאחרת משפחת המוצא : תמונה של שתי משפחות מורחבות חזקות

ללא . נראה שבאשכנז הכוח של היבמה טמון בחיבורה החזק למשפחתה 421.של היבמה

כפי הנראה חזקים יותר , עדיין צעירה הקשרים והנאמנות שלה היו ילדים ובמקרים שהיתה

בהשערה הזו תומכת שריל טאלן המתארת מצב שבו ככל שהאלמנה צעירה . למשפחתה

יותר כך היו קשריה עם משפחתה המקורית חזקים יותר ובמקרה שהתאלמנה היא חזרה 

  422.למשפחתה

 

, חיזקה את מעמדן של היבמות העדפת החליצה מבלי שתהיה אפשרות לכפות אותה לא

רק אז התקבלה ההחלטה כיצד יש , 13 –לפחות לא בתקופת הביניים שעד שלהי המאה ה 

היו היבמות נתונות ללחץ כלכלי  13 –עד שלהי המאה ה . לחלק את הרכוש בין היבם ליבמתו

העובדה שנעזרו במשפחות המוצא שלהן הותירה אותן עדיין תלויות במשפחות , וסחטנות

גם אם נישאו מחדש הפכו בסופו של דבר לחלק ממערכת חדשה שבה הן שוב , המוצא

 . משתייכות לגבר

 

                                            
419

 .  462' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
420

בנושא מבנה המשפחה בקהילות אשכנז עולה שמבנה המשפחה , המחקרים שנעשו בשנים האחרונותמ 
ין המשפחות הגרעיניות קשרים כלכליים שיצרו גרעיני ביסודו ויחד עם זאת נוהלו ב, כפי הנראה, באשכנז היה

, ראו אברהם גרוסמן. במצב הזה פרנסת המשפחה והרכוש נחלקו בין כלל האחים. מבנה מורחב מורכב יותר
 .  37 -36' עמ, אמהות וילדים, וראו אלישבע באומגרטן. 87 -63' עמ, חסידות ומורדות

421
ה של היבמה על מנת לסחוט ממנה כספים ולהיות שריל טאלן טוענת שמשפחת הבעל המת ניצלה את מצב 

 : נראה שמעמד האלמנה נפגע. שותפים בירושת בנם המת
 Cheryl Tallan, "Medieval Jewish Widows: Their Control of Resources", pp. 63-74.  

ל אשה הכל נאמנין להעיד ע: "על הקושי של האלמנה להתמודד עם משפחת בעלה המנוח מעיד גם אור זרוע
שמת בעלה להתירה להינשא חוץ מחמותה ובת חמותה ומרתה ויבמתה ובת בעלה שאינן נאמנות מפני 

 .  תרצ, הלכות מיאון ועגונה, אור זרוע "ששונאות אותה
           

422
 Cheryl Tallan, "The Position of the Medieval Jewish Widow as a Function of Family 

Structure", WCJS, 10,B2 (1990) p.94  
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 נובעת גם מהשפעת החברה הנוצרית, מגמה להעדיף את החליצהכאן המקום לברר האם ה

ונאסרו כל קשרי חיתון עד דרגה שביעית בין שני בני  יבוםבחברה הנוצרית נאסר הי –

לספירה הוכרז הייבום  355ובשנת  424ו נישואי אח לאלמנת אחיונאסר 314בשנת  423.הזוג

. מאז אין שינוי בתפיסה הנוצרית הנוגעת לנישואי ייבום  425כגילוי עריות ונאסר על הנוצרים

ייתכן שהמגמה  426.ככלל הלכו והתפתחו בנצרות איסורים לשאת קרובים עד לדרגה שביעית

רצון להדמות לעולם הנוצרי אך אין בידי להעדיף את החליצה על פני הייבום נעשתה מתוך 

האם , לעומת זאת נראה שהקשרים בין החברות השפיעו בשאלה, עדויות לכך מהמקורות

 . לכפות חליצה על הבעל

 

כבר עמדתי על כך שאחד המניעים לשלילת כפיית החליצה היה החשש מפני תלות בחברה 

כפיית חליצה על הבעל אחת הסיבות להימנעות מ 427.הנוצרית ובמערכת המשפט שלה

כפיית החליצה הובילה את החכמים . מובילה לקשר הבלתי ניתן לניתוק עם הקהילה הנוצרית

. נעשתה במקרים רבים על ידי הנוצרים, כזכור, להתמודד עם כפייה של יבמים בפועל וזו

, מאחר והמקורות מעידים על התמודדות החכמים עם מציאות שבה מעדיפים יבמים לייבם

זאת ביודעם . מבלי לכפות חליצה, פו החכמים להתמודד עם הבעיה של סרוב החליצההעדי

לבתי הדין היהודיים לא הייתה סמכות כפייה . שמשמעות הכפייה הזו היא גם תלות בנוצרים

פיזית וחכמי ההלכה לא רצו למצוא את עצמם תלויים השכם וערב בבתי משפט נוצריים או 

זו נראית לי אחת הסיבות לכך שחכמי ההלכה נמנעו . לחלוץ בנוצרים שיכפו פיזית על הבעל

 . מכפייה

 

הן , סיבה נוספת למניעת הכפייה היא הרצון למנוע את מתן הכוח המוחלט בידיה של היבמה

העדפת החליצה וכפייתה משמעותה הותרת כל רכוש הבעל . הכוח הכלכלי והן הכוח המגדרי

ו גם הפיכתה לאישה חופשייה העומדת ברשות כמ, והכח הכלכלי הנובע מכך בידי אלמנתו

אין להניח . בעוד שמהיבם נשללת זכות הבחירה באישה, עצמה ויכולה בחור את חתנה הבא

שהחכמים נמנעו בכוונה ברורה מכפיית חליצה משום שרצו לאשר כפיית יחסי אישות על 

היבמה אינה  מה גם שעל פי ההלכה כפיית יחסי מין על. זוהי רק תוצאת לוואי, היבמות

                                            
                                                                                                                

423
 Cheryl Tallan,p. 95,  

424
     Michael M. Sheehan, Marriage, Family, and Law in Medieval Europe: Collected Studies 

(Toronto, 1996), p.304. 
425

 James A. Brundage, Law Sex and Christian Society in Medieval Europe, p.107.                    
426

                                                                                                                       Sheehan, p.305.  
427

ייתכן ומדובר רק בפנייה לבעלי , ת ברורות על פניה לבתי משפט נוצריים כדי שיכפו את החליצהאין עדויו 
מעניין שגם במקרה של מורדת וגם במקרה של יבמה מדובר . סמכות או אנשים שיכלו לפגוע פיזית ביבמים

פתוחים לפנייה  ובכל זאת יש אפשרות שבתי המשפט הנוצריים, שהיו אסורים בעולם הנוצרי, למעשה בגירושין

 . מטעם היהודים בנושא הגירושין
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העדיפו מרבית החכמים את ההתעלמות , 13 –ל  12 –באשכנז בין המאות ה . עבירה

מה , מהאפשרות של כפיית יחסי המין על האפשרות שתהיה כפייה בכח של חליצה על יבם

. גם שהיא מאפשרת התערבות של נוצרים וחושפת של גברים יהודים לאלימות מידי הנוצרים

 . ורה היו היבמות חשופות לאונסבפועל בהעדר הכרעה בר

  

 סיכום

הוא , של חכמי אשכנז לכפיה המינית על יבמהמצביע על התנגדות ברורה  אינוהדיון ההלכתי 

יחד עם זאת העדר עמדה  .כמובן אינו מצביע על תמיכה או עידוד של היבם לאנוס את היבמה

ניתן היה . על היבמהיבם של הכפיית יחסי מין  לאפשר ה היתהיכולהיבום  כנגדחד משמעית 

י ורבנו תם היו מחכמי ההלכה "רש. על ידי כפיית חליצה, כאמור, למנוע את האפשרות הזו

הבודדים שאישרו כפיית חליצה ולמרות שלא נמצא סימן לכך שעשו זאת כדי למנוע את 

הן , מרבית חכמי אשכנז. למנוע זאתבגישתם ההלכתית כדי בפועל היה , אינוסה של היבמה

את המשך הכפייה  ,באופן עקיף, רפת והן בגרמניה לא כפו על היבם לחלוץ ובכך אפשרובצ

חשוב להבהיר שמדובר בדיון הלכתי ואין כאן מידע  שוב   .ואת ההתעלמות מאונס היבמה

 . סטטיסטי או מידע על כך שיבמות נאנסו באופן קבוע על ידי יבמיהן

  

היתה היבמה חשופה , ר לכפיית החליצהבהעדר הכרעה באש, 13 –ל  12 -בין המאות ה

לכפייה כך גם עמדה האפשרות שתהיה חשופה  428במידה והייתה חליצה  לסחטנות כלכלית

היו , 13 –כי בגרמניה במאה ה , מהמקורות אף עולה. מינית במידה והיבם העדיף ליבם

המתינו מקרים בהם קיימו היבמים יחסי מין עם יבמותיהן כאשר היו הרות או שהיבמים לא 

במקרים מסוימים קיימו היבמים יחסי מין עם היבמות ורק אחר . שלושה חודשים ממות הבעל

חכמי ההלכה העדיפו להשוות את הייבום לטקס הנישואים והעדיפו שהיבום . כך נתנו להן גט

אך בהעדר עמדה חד משמעית בנושא כפיית , יעשה מתוך הסכמה ברורה של היבמה

ביבום נותר פתח אשר לשאלת כפיית יחסי המין החליצה ובהעדר עמדה חד משמעית ב

    .שיכול היה לאפשר כפיית יחסי מין

 

 

 

 

 

 

 

                                            
428

מן התשובות הרבות מצטיירת תמונה איומה של יבמות שהן : "תרצה מטשם מתייחסת להיבט הכלכלי 
 .85' עמ, "משמיא קנסוה", תרצה מטשם." עגונות או עניות בגלל ניצולן במסגרת ההלכה
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 סיכום הפרק

 

של האישה לקיום יחסי  הרוביכיצד ניתן לקבוע מתי ס, שאלה מהותית נותרה ללא מענה

אה שהגבול מאוד לכאורה נר? היכן עובר הגבול ,טימי בעיני ההלכהת הוא סירוב לגיואיש

במקרה שהיא נודרת נדר . ברור כאשר האישה מפירה את מחויבותה במסגרת הנישואים

גם , "מורדת"  –לחדול מקיום יחסי אישות וכאשר היא מחליטה לחדול מקיום יחסי אישות 

של האישה לקיום יחסי אישות אינו  במקרים הללו סירובה". מרד"כלולה ב לייבוםהתנגדות 

אבל התעלמות מכלה שבועטת . לגיטימי ומכאן האישור ההלכתי לכפות עליה יחסי אישות

היתר למשכב , ומונעת מבעלה לקים יחסי אישות גם היא לא זוכה להתייחסות כאל כפייה

העדר , הבעייתיות להוכיח בבית דין כפיה כזו, אנאלי גם אם האישה אינה מעוניינת בכך

לכמעט בלתי כעבירה כל אלו הופכים את היכולת להגדיר כפית יחסי אישות  ,ענישה לבעל

  .אפשריים בפועל

 

התקבלו כמה הלכות שמשמעותן אישור ישירות או בעקיפין  13 – 12-באשכנז בין המאות ה 

דחיית תקנת מורדת של הגאונים והערמת קשיים רבים . לכפיית יחסי מין של בעל על אשתו

תוך דחייה של , ל נשים שניסו להחלץ מנישואים לבעלים שלא חפצו להמשיך וחיות עמםע

הימנעות מכפיית חליצה לצד המשך אישור ההלכה המכירה , "מאיס עלי" פניות נשים בטענת 

 . באונס יבמה כמאשררת ייבום והעדר ענישה ליבמים שאנסו את יבמותיהן

 

אונס הוגדר גם באשכנז כעבירה אך . את אשתוההלכה באשכנז אמנם אסרה על  בעל לאנוס 

 . היה קושי להוכיח את טענתה של האישה בבית הדין. האיסור נותר בעיקר איסור מוסרי

ביחס לטענות נשים נגד בעליהן בענייני  13 –לקושי הזה מתלווה שינוי הגישה במאה ה 

יים יחסי אישות עם בין אם טענה שנאנסה ובין אם טענה שאינה מסוגלת להמשיך ולק, אישות

ם ותלמידיו טענו שאין להאמין "בעיקר המהר, 13 –בקרב חכמי גרמניה במאה ה . בעלה

. במצב הזה נאלצו נשים להוסיף ולקיים יחסי אישות בניגוד לרצונן. לנשים בטענות אלו

כפיה שקיבלה במכוון . הנשים מצאו עצמן במצב בו בפועל נכפים עליהן יחסי המין עם בעליהן

 .  שלא במכוון אישור הלכתיאו 
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 פרק שלישי

 

במקורות ההלכתיים של אשכנז , ובמימושם" נישואי קטנות"ב ה והסכמהכפי

 13 - 12במאות 

 

בנות   2,"קטנות"חושף את סיפורן של   13 –וה  12-במאות ה  1עיון בספרות ההלכה באשכנז

, זהו סיפורן של כלות רבות. בהלכה גיל הנישואים המקובל, ויום 12שהושאו לפני הגיען לגיל 

זהו  3,אשר הושאה על ידי אמה כמוצא מעוני קשה לאחר שהאב עזב למסע, 7בהן ילדה בת 

חלק מהכלות נישאו  4.מגדולי החכמים בתקופה, ם מרוטנברג"גם סיפורה של בת המהר

א ראו וחלקן נשלחו הרחק מביתן לחיות עם חתן שאותו ל 5חלקן לקרובי משפחה, בתוך עירן

סיפורם של נישואים שבני התקופה העידו על , כל סיפור נשזר לסיפור הגדול יותר 6.מימיהן

   8.והמחקרים העלו שהיו מקובלים באותה תקופה 7כך שהיו נוהג ואף הרגל

לא ברור האם  . היו מותרים בהלכה למרות היותם שנויים במחלוקת" נישואי קטנות", ככלל 

צים רק באשכנז או שזוהי תופעה מקובלת גם בקהילות יהודיות היו נפו" נישואי הקטנות"

                                            
1

למרות . א ספרות השאלות והתשובות של התקופההספרות ההלכתית העיקרית בה מובאים הסיפורים הי 
שהסיפורים מובאים בתוך קונטקסט של דיון הלכתי שאינו מתייחס ישירות לגורלן של הבנות או לעצם נישואי 

, עדיין מהווה ספרות השאלות והתשובות מקור מהותי ובו מידע רב גם אם אינו ישיר על היקף התופעה, קטנות
ת כמקור "על המורכבות של השו. על גורלן, לקיומה וכן מידע על הבנות עצמן הסיבות, הבעיות שהיא מעלה

חסידות , ראו גם אברהם גרוסמן. א"תשנ, ירושלים, ת כמקור היסטורי"השו, יק'היסטורי ראו חיים סולובייצ
 . 71' עמ, ומורדות

2
וחצי  12ומגיל " נערה" וחצי הבת מוגדרת 12ויום ועד בת  12מבת . ויום 12היא מי שלא מלאו לה " קטנה" 

 –שושנים  –מהדורת יצחק יעקב הר , ק מצוריך"ספר הסמ, ראו משה מצוריך. ואילך היא מוגדרת בוגרת
הבית השני הנישואים בשלהי ימי : זכר ונקבה בראם, ראו גם עדיאל שרמר, צ"מצוה ק, קעג' עמ, רוזנברג

יון מורחב ובו ההגדרות המשנאיות והתלמודיות ראו ד. 103' עמ, (2003, ירושלים) ובתקופת המשנה והתלמוד
 .בהמשך

3
י מעוני וחוסר כל ועתה אמה רוצה "מעשה בקטנה שהלך אביה למדה: "ה"תקטו הגה, קידושין, מרדכי 

 "  לטוב בעיניה( בת שבע)להשיאה 
א "ברלין תרנ, מהדורת בלאך. ל"ברוך ז' ם בר"ספר שערי תשובות מהר, מאיר בן ברוך מרוטנברג 4

  .רצג סימן, 43' עמ, (ח"תשכ ,רושליםי)
5

 .ד"תתקצ, ה"ת הראבי"שו 
6

, (דפוס פראג) ברוך' ם בר"ת מהר"ספר שו, מאיר בן ברוך מרוטנברג: על כלות שנשלחו הרחק מביתן ראו 
יהודא מדורא ' על אודות בחור מרוטנבורק אשר קדש בתולה על ידי שליח בת ר:" ... נ"לח סימן ר' עמ

ואחרי שנה ... התנה אבי הבחורה לדור במקום חמיו והבחור בא אצלו לאחר הקידושין ובשעת השידוכין
והיתה עמו לשלם רעה תחת ... חלה הבחור אמר חמיו מחמת שינוי התולדה הוא וישלחהו בכבוד אל ארצו

.. : " .א מובא הסבר מפורט יותר"לט סימן רנ' ובעמ" טובה ובגד באפיק נחל לומר תבא אלי הילדה ואכנסנה
 "  ןוירא לשלוח בתו מחמת גנבים ומחמת התנאי מבקש שיבוא הבחור לחבר אהלו במקום שהיו קדושי

7
ספר , רבי יצחק מקורביל, "ועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפילו קטנות: " ... א"מא ע, קידושין, תוספות 

שאנו מתי מעט רגילין לקדש  אבל עתה"... : הגהה ח, מצוה קפג, הגהות רבנו פרץ בן אליהו, מצוות קטן
 ". אפילו קטנה

8
התופעה של נישואי קטנות החלה , לדעתי: " 75' עמ, 87 – 71' עמ, חסידות ומורדות, אברהם גרוסמן 

 "ג"הי –ב "והגיעה לשיאה במאות הי, א"הי –' להתרחב בהדרגה במאות הי
Mordechai A. Friedman, "The Ethics of Medieval Jewish Marriage", in Religion in a Religious 
Age ed. S. D. Goitein (Cambridge, 1974), p.86: "Giving child brides into marriage was also 
practiced by the jews of Europe.", Kenneth R. Stow, "The Jewish Family in the Rhineland in 
the High Middle Ages: Form and Function", pp. 1101 – 1102, Judith R. Baskin, "Jewish 
Women in the Middle Ages", p.102.  
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שלמה דב . בין החוקרים ישנה על כך מחלוקת. אחרות בתקופות שונות ובאזורים שונים

טוענים שנישואי קטנות אינם נפוצים מחוץ לקהילות אשכנז , גויטיין ומרדכי עקיבא פרידמן

שמחוץ לאשכנז נישואי קטנות היו  וכי ממצאי הגניזה מצביעים על כך, 13 – 12במאות 

לעומתם טוען אברהם גרוסמן שמדובר בנישואים נפוצים גם . נפוצים בעיקר בקרב יתומות

שנישואי קטנות היו מקובלים באשכנז , על דבר אחד הם מסכימים  9.מחוץ לקהילות אשכנז

בה בין שנכת, חיזוק לטענתם נמצא בספרות המחקר וההלכה באשכנז. ולא רק בקרב יתומות

 . שם נמצא עדות גם לכך שנישואי הקטנות מומשו, 13 –ל  12 -המאות ה

 

על פי , היו מקובלים באותה תקופה באשכנז" נישואי קטנות"לא ברור מה הסיבה לכך ש

 13.10 –וה  12 –אך שיאם הוא במאות ה  14 –ל  10 –המחקרים היו נפוצים בין המאות ה 

האישה לנישואים  11הנוגעות ליחס להסכמת קיומם של נישואים כאלו מעלה שאלות

למרות האישור ההלכתי עדיין היו חכמי ההלכה באשכנז מודעים לכך שנישואים , ולמימושם

כמו גם התעלמות מרצונה באשר , אלה מאפשרים התעלמות מרצונה של האישה לנישואים

 האם תמכו בנישואים, מה היה יחסם של חכמי אשכנז לנישואי קטנות 12.למימושם

 ? ובמימושם

 

 רקע  . 1

 

המחקרים שנעשו על נשים בקהילות אשכנז מלמדים על תמורות במעמדן של הנשים 

מתקבלות תקנות , 13 –ל  12 -בין המאות ה 13.כמו גם על המורכבות במעמדן, באשכנז

ומובעות דעות שונות היכולות להעיד על התחזקות המקום שנתנו להסכמתה של האישה 

                                            
9

, (תשנא) 45, פעמים, "13 –נישואי בוסר בחברה היהודית בימי הביניים עד המאה ה "ראו אברהם גרוסמן  
נישואי ", ינסחיים זאב רי: המשנה והתלמוד ראו, על הדיון בנישואי קטנות בתקופת בית שני. 109 - 108'  עמ

, תל אביב) עורך זבולון רביד, מחקר וספרות יפה, מאסף לדברי חינוך: ספר שרפשטיין, "קטנים בתלמוד
אישות , ג"י, תעודה, "גיל נישואי בנות בישראל בתקופת התלמוד", רנון קצוף, 197 – 191' עמ, (1970

עדיאל , 15 – 10' עמ, (1997 ,תל אביב)עורך מרדכי עקיבא פרידמן , ומשפחה בהלכה ובמחשבת ישראל
, נשים יהודיות בארץ ישראל, עם בפני עצמן, ראו גם רות למדן. 106 – 102'   עמ, זכר ונקבה בראם, שרמר

 . 33 – 32'   עמ, (1996, תל אביב)11 –סוריה ומצרים במאה ה 
10

 . 75' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
ת היהודיים של התקופה כדי לתאר מעשה הנעשה מרצונה כמו המושג כפייה משמש במקורו, המושג הסכמה 11

הסכמתה של האישה היא מוקד ההגדרה  ,ה"ת מספר ראבי"בשו:  או בניגוד לרצונה החופשי של האישה
, 1140-1225, אליעזר בן יואל הלוי מבונא, יה"ספר ראב  "דנתייחדה מרצונה אין לה טענת אונס"כעבירה 

הלכות אונס ומפתה ומוציא שם רע . א"ירושלים תשכ, 13מאה , י משה מקוצירב, ספר מצוות גדול, סימן תתקכ
ראו ". מי שפתה נערה בתולה לרצונה נקרא מפתה ומי שבא עליה בעל כרחה הוא הנקרא אונס", דף קלז -

   .דיון במושג ההסכמה במבוא ובפרק הראשון 
              

12
 Mordechai A. Friedman, "The Ethics of Medieval Jewish Marriage", in Religion in a 

Religious Age ed. S. D. Goitein, Cambridge, 1974.  
לא , פרידמן טוען שהיתה גם דעה הגורסת שאין כל משמעות להסכמתה של הבת לנישואים וכי בכל מקרה

בר הגיעה לגיל גם אם הבת כ, והוא זה שנתן הסכמתו, האב הוא שהיה אחראי לנישואיה, משנה בת כמה היא
ומקור מפרובנס  20כך במקור מתקופת הגאונים הטוען שהבת צריכה לקבל את הסכמת אביה גם בגיל . ,בגרות

 . 91 – 90' ראו עמ. שטוען כי רב התכוון לכך שהבת צריכה להמשיך ולבקש את רשות אביה 14 –במאה ה 
13

 . ראו דיון במבוא 
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זוהי התקנה )בהן אישור גירושין רק בהסכמתה של האישה , שותבנישואים ובחיי אי

, 12 –במאה ה , והעמדה אותה הוביל רבנו תם בצרפת 14 (11 –ה במאה ה "המיוחסת לרגמ

עמדה שהיתה אמורה לאפשר לאישה . על פיה יש להעדיף את החליצה על פני הייבום

לנשים שליטה רבה יותר בחיי העמדות הללו היו אמורות לאפשר  15.להיחלץ מנישואים כפויים

ישנה . הנישואים שלהן ובבחירת בן זוגן ובעיקר יכולות היו לאפשר לנשים להביע את הסכמתן

והאידנא שתקנות הקהילות היא שלא לישא אישה על אשתו ולא "ן "אף עדותו של ראב

ם למרות זאת כבר ראינו בפרקי 16."(אלו)לא עברינן ככל הני ( בעל כרחה)יגרש את אשתו 

הקודמים שהחליצה לא נכפתה וכי היו מקרים בהם התירו חכמי הלכה לשאת שתי נשים 

גם , כאמור, על המורכבות הזו מעידים. וזאת כדי למנוע מהנשים לכפות על בעליהן גט

 .מחקרים אחרים

 

מי שמיוחסת לו , (11מאה , גרמניה)ה "עדות למורכבות נמצא גם במקור המיוחס לרגמ

כ נשא "ראובן נשא אשה ואח": ה מעיד על"הרגמ. שה נוספתהתקנה שלא לשאת א

מתייחס  ,(13 –אמצע המאה ה , גרמניה)מרוטנברג  ם"המהר ?כיצד זה מתיישב 17,"אחרת

ה הוא קובע "אבל בניגוד לרגמ, שהאשה השנייה היתה עקרה כךבלסוגייה ומנסה להסבירה 

שבתקופתו בכל זאת יש נראה . שעל הבעל לגרש את האישה העקרה ולא להשאר נשוי לה

ומה ...יתכן והראשונה הקפידה ותבעה גט וכתובה וענה ראובן "  :ה"אכיפה של תקנת רגמ

השתא דלא אתמר ... שנשאתי אחרת להיבנות ממנה שאת זקנה ואין את ראויה לבנים

עקרה נוטלת נדוניתא ואם רוצה להתגרש בלא כתובה והוא אינו רוצה לגרשה ... הלכתא

כמי שמתייחס  אור זרוערבי יצחק באותו מקור מצוטט  18 "שיתן לה גט צריכין לכופו

. רבי אליעזר ממץ התיר ליבם לשאת שתי נשים .להחלטה חריגה של רבו רבי אליעזר ממץ

ר אליעזר ממיץ היה "ומורי ה" :כאמור ראו בכך חריג, ם"גם רבי יצחק אור זרוע וגם המהר

דיון הזה עולה שתקנתו של רבנו תם בכל זאת מה 19."נשים' נוהג להתיר חרם ליבם לישא ב

, אם כי עדיין היו גם נישואים לאשה שנייה, 13 –וה  12 –פשטה באשכנז בין המאות ה 

הדוגמאות שניתנו הן דוגמאות , במידה והיבם היה נשוי, במידה ולא נולדו ילדים מהזיווג

 .   יותר ממילוי תקנהמצוות שיש מי שראה בהן כמצווה מחייבת , למצוות פרו ורבו ויבום

                                            
14

         Michael J. Broyde, Michael Ausubel ed.,Marriage, Sex, and Family, London, Boulder   
(New York, Toronto, Oxford, 2005), pp. 130 – 131.  

15
מסורות רפואיות יווניות ", רון ברקאי, 448 – 434, 165 -159'  עמ, חסידות ומורדות, אברהם גרוסמן 

עורכת יעל עצמון , ם בחברות יהודיותאשנב לחייהן של נשי, "והשפעתן על תפיסת  האישה בימי הביניים
 .120 – 116, 115' עמ, (1995, ירושלים)

 .ר נישאת"ה ת"על יבמות ד, (ה"תרס, ורשה)מהדורת יחזקאל אלבעק , ספר אבן העזר, אליעזר בן נתן 16
 (  גרמניה 1170 – 1090)

17
 . מב סימן, ת רבינו גרשום מאור הגולה"שו 
18

  .סימן תתסה, (דפוס פראג)ם "ת מהר"וראו גם שו 
19

, ה ראו גם אלימלך ויסטרייך"על התהליך של קבלת תקנות רגמ. ט"הלכות יבום וקידושין סימן תרי, אור זרוע 
, "ריבוי נשים וכפיית האישה להתגרש בפסיקת חכמי אשכנז במאה  האחת עשרה ובמאה ה שתים עשרה"

 .  120 – 119' עמ, (1988), ו, מחקרי משפט
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במקום שניתן , את המורכבות הזו גם ראינו בפרק שדן בהגדרת המושג כפית יחסי מין

מחד נמצא בהגדרות כפית יחסי מין שיש מקום חשוב . להסכמתה של האישה ליחסי מין

להסכמתה של האישה מאידך ההסכמה הזו תימדד בפועל בעיקר לאור מידת ההתנגדות 

כמו גם , כמו כן תינתן חשיבות רבה למיקום האקט, בעיקר בצעקה, טשגילתה האישה לאק

להסכמתה של אשת כהן . לשאלה האם האישה נהגה על פי כללי ההתנהגות הנדרשים ממנה

  20.במקרה הזה אין כלל רלוונטיות

 

הושפעה , כמו גם ביחס להסכמתן לנישואים ולמימושם, המורכבות ביחס למעמדן של הנשים

גם שם מעידים המחקרים על יחס אמביוולנטי , ן המתחולל בעולם הנוצרילפחות בחלקה מ

היהודים  13.21 –בעיקר על הירידה במעמדן במאה ה . לנשים כמו גם על תמורות במעמדן

אך לא נראה שנורמת . חיו בקרבה רבה לשכניהם הנוצרים והושפעו מהם במישורים רבים

משום שבמעמד העירוני , רי בתוכו הם חיונישואי קטנות שאבה מתופעה מקבילה בעולם הנוצ

אינה מקובלת וככלל אף נאסרת מאותה תקופה ( 12נישואים מתחת לגיל )הנוצרי התופעה 

כי אחת הסיבות להתנגדותו , ם מינץ"מציין מהר, 15 –רק במאה ה  22.ואילך על ידי הכנסייה

ק "הג הרומנישועוד דאין מנ": לנישואי קטנות היא שהם אינם מקובלים בקרב הנוצרים

  23."לקדש קטנות

 

הופכים הנישואים בעולם הנוצרי לסקרמנט המבוסס על הסכמה הדדית  12 –במאה ה 

בשל היותו גיל ההבשלה , נקבע כגיל הנישואים המינימאלי לבת 12גיל , ופומבית של בני הזוג

המינית וההבשלה המנטאלית המאפשרת לכלה להביע הסכמתה לנישואים או להצטרפות 

(. נישואים מתחת לגיל המינימום רווחו בעיקר בקרב האצולה ולא זכו לגיבוי כנסייתי)נזר למ

                                            
20

 . ראו פרק ראשון 
21

 .אליהן ראו במבוא יועל היחס האמביוולנט, 13 –ל  12 –על מעמדן של הנשים בעולם הנוצרי בין המאות ה  
 :על הגדרת הסכמה ביחסי מין בעולם הנוצרי

Angeliki E. Laiou, "Introduction", in Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and 
Medieval Societies, p. vii.  

113Ruth Mazo Karras, Sexuality in Medieval Europe, p.   
  

22
 : ראו, על גיל הנישואים והגיל בו ניתנת ההסכמה לנישואים בעולם הנוצרי 

James A Brundage , Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, pp. 235, 238 – 240, 
257, 335, 357, 433 - 434, Christopher N.L. Brooke, The Medieval Idea of Marriage (Oxford, 

1989), pp. 128 – 133, 137 – 138, 274, James A. Schultz, " Medieval Adolescence: The Claims 
of history and the Silence of German Narrative", Speculum, 66:3 (1991), p. 528, Dyan Elliott, 
"Marriage",  Medieval Women's Writing, ed. Carolyn Dinshaw and David Wallace, 2003, pp. 

40 – 42, 43, Michael M. Sheehan, "Choice of Marriage Partner in the Middle Ages: 
Development and Mode of application of a Theory of Marriage", Studies in Medieval and 
Renaissance History, 1:(1978), pp. 9, 13 – 17, 31, John T. Noonan, "Power to Choose", 

Viator, 4 (1973), pp.427 – 430, McCarthy Conor, Love Sex and Marriage in the Middle Ages 
(London, 2003), pp. 16 – 19, Charles Donahue, Law, Marriage and Society in the Later 

Middle Age:  Arguments about Marriage in Five Courts (Cambridge, 2007), p. 20.     
23

 . 'סימן ב, ם מינץ"ת מהר"שו 
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כגיל הנישואים , 12גיל , באותה תקופה נמצא את חכמי אשכנז מדגישים את הגיל הכרונולוגי

גם בהגדרת כפיית יחסי המין כעבירה ניתן לראות מהלך מקביל לזה המתרחש  24.המינימאלי

ו אי הסכמתה של האישה לקיים יחסי מין הופכת לפרמטר מרכזי הסכמתה א. ביהדות

  25.לפחות להלכה. בהגדרת המשפט הפלילי

 

יש מקום , לפחות להלכה, לנוכח הממצאים שהוצגו לעיל מסתמנת באשכנז תמונה שבה

יחד עם זאת ישנה עדות לכך , וחשיבות להסכמת האישה בחיי הנישואים ובחיי האישות

כיצד מתקיימת תופעה שחלק ? כיצד משתלבים הנתונים הללו, מקובליםשנישואי קטנות היו 

האם ראו מי מהחכמים ? מהשלכותיה המיידיות והברורות היא פגיעה פיזית בכלות הקטנות

 ?  בנישואי קטנות ובמימושם כפייה

 

בתלמוד מופיעים שלושה . שאינה ישות משפטית עצמאיתמוגדרת בתלמוד כמי " קטנה"

הגיל . הבגרות השכלית והגיל הכרונולוגי, הבגרות המינית": קטנה"כמדדים להגדרתה 

בגרות ה. מיני ולעיתים למדד השכלי –חובר לעיתים למדד הפיזיולוגי , ויום 12, הכרונולוגי

של הבת ביכולת  השכלית נמדדהבגרות וה 26דה במציאת שתי שערות ערווהנמד, מיניתה

כגיל , ויום 12, הכרונולוגינמצא את הגיל , באשכנז 11 –החל מהמאה ה   27.לעמוד בנדריה

רבי יצחק מקורביל . ובעלי התוספות 12 –רבנו תם במאה ה , י"רש". קטנה"המקובל המגדיר 

אין שתי שערות סימן גדלות אלא אם כן באו ": י"כדברי רש. 13 –ורבי מאיר הכהן במאה ה 

שנים ויש לומר ' ידין בחבדורות ראשונים היו מול: "בעלי התוספות 28."ב שנה ואילך"מי

ב שנה ויום "פ שבדורות האחרונים נתנו חכמים סימן להבאת שערות לקטנה בת י"דאף ע

ג שנה ויום אחד בדורות הראשונים שהיו ממהרים להביא שערות היה "אחד ולקטן בן י

 29".זמן הגדלות מקודם הרבה

 

גי לסממני ההתבגרות י בין הגיל הכרונולו"המציג את החיבור שעשה רש, רבי מאיר הכהן

ת העומד על הקושי לברר את גיל הבגרות רק "הוא מציג גם את עמדתו של ר, הפזיולוגית

דמנעשית ( ז"נדה מ) י פירש בפרק יוצא דופן "רש. ב"לפי סממני ההתפתחות הפזיולוגית 

פ שלא נבעלה אינה ממאנת שהרי הגדילה והביאה שתי "ב שנה ויום אחד אע"בת י

                                            
24

 .על כך ארחיב בהמשך
25

 K. Gravdal, "Chretien de Troyes, Gratian, and the Medieval Romance of Sexual                   
Violence", pp. 565- 568.         

26
 .א"ע, מז נדה, בבלי 
27

 .ויום הוא גיל שבו הנדרים מוגדרים משפטית כנדריה של הבת 12גיל . א"ע נדה מח, בבלי 
28

, נירנברג)מהדורת שמעון הורוויץ , מחזור ויטרי, שמחה בן שמואל, ה ובתינוקת"ד, א"ע, כתובות נ, י"רש: ראו 
בן שלוש עשרה ", גילת' יצחק ד, ה"קנסימן ע "טור אבהוראו גם , ה קטנה יתומה"סימן תקמח ד, (ב"תרנ

דוד רוזנטל , עורכים יעקב זוסמן ,א, קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים: מחקרי תלמוד, "?למצוות
גיל מצוות ודרכים לציון " בת שתיים עשרה שנה ויום אחד""גרבר ' תרצה י. 49 – 39' עמ ,(ן"תש, ירושלים)

.   117' עמ, 2002,  ירושלים, ידלנדר בן אריהעורכת שרה פר, בת מצווה, "הכניסה למצוות
  

29
 .ה בידוע שאין לו גואלים"ד, א "ע, סט, סנהדרין, תוספות 
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ראו גם אצל רבי  30"ת בספר הישר ועוד"ר.[ ש.כך פירש מ]פ "וכ...גט שערות וצריכה 

עד מתי הבת ממאנת כל שמן שהיא קטנה וקטנה היא עד : "ק"מחבר הסמ, יצחק מקורביל

    31". ב שנה"י

 

הופך להיות מדד מרכזי בהגדרת גיל הבגרות ומכאן גם בהגדרת המושג קטנה כמו  12גיל 

אך , ם הדגש הכרונולוגי נובע מהשפעה נוצרית באותה תקופהלא ברור הא. גם גיל הנישואים

 .לא ברור מדוע בחרו לקבע את גיל הנישואים דווקא בזמן שהרבו להתעלם ממנו

 

 32(.ככלל נישואי קטן אינם מותרים באשכנז)כאמור נישואי קטנה מותרים על פי ההלכה 

על פי התלמוד . ההיא נתונה למרותו של אבי, מאחר ולקטנה אין מעמד משפטי עצמאי

, כב, דברים" )את בתי נתתי לאיש הזה"הרשות להשיא את הקטנה ניתנה לאב כבר בתורה 

רשאים גם קרובי , חכמי המשנה והתלמוד הוסיפו על היתר זה וקבעו כי במות האב 33(טו

זכות הסירוב של יתומה . את ההיתר התנו בכך שלבת תינתן זכות המיאון. הבת להשיאה

  34.נקראה זכות המיאון קטנה לנישואים

 

                                            
 .אות ב, הלכות גירושין פרק יא הלכה ד, משנה תורה, ם"רמב ,הגהות מיימוניות 30
31

הגהה רצו, קעט' עמ, צ"מצווה ק, הלכות מיאון ,ק מצוריך"הסמ 
.
. 

32
לא  –דאתי לכלל נישואין , קטן: " ב"ע, ב"קי יבמות, בבליראו . מתיר נישואי קטנים על פי רוב התלמוד אינו 

והמדריך :" ... ב"ע, עו, סנהדרין, בבלי: ראו" סמוך לפרקן"וכאשר אפשר זאת היה זה רק " תקינו רבנן נשואין
יך ופקדת נוך וידעת כי שלום אהל"עליו הכתוב אומר  –והמשיאן סמוך לפירקן , בנין ובנותיו בדרך ישרה

אמנם יש עדויות לנישואי קטן אך לרוב אין לכך היתר בקרב חכמי . באשכנז ישנה מחלוקת, ""ולא תחטא
ועוד : "ה ועוד נשאלתי"ד, שאלות ותשובות, ן"ראב: את שלילת נישואי קטנים בקרב חכמי אשכנז ראו. אשכנז

ם "ת מהר"שו, "בתי שאינו קידושיןוהש. נשאלתי על קטן שקידש לו אביו אישה אם הם קידושין אם לאו
על שמעון שהיתה לו בת קטנה וראובן שהיה לו בן קטן : "... ה"סימן נ ד( דפוס פראג) מרוטנברג חלק ד

וכתב שמעון לראובן לכשיהיה בנך ראוי לקדש אם לא אקבל קדושי בתי או בתי בעצמה לא תקבל קידושיה 
ת "ם הקטן שיגדל ואילו את הקטנה השיאו מובאת בשועדות נוספת לכך שהמתינו ע". אתחייב לך מעכשיו

והקטנה נישאת לשמעון אחר מיתת אביה והבן גדל : "סימן תתפד( דפוס פראג)ם מרוטנברג חלק ד "המהר
י "דברי הר: ב"ע, צו, יבמות, עדות על תמיכה בנישואי קטן ניתן למצוא בתוספות". ונשא אשה אחר מות אביו

ובהגהות " מצווה נמי איכא להשיא אשה לבנו הקטן:"ה נשא אשה ומת"ד, שם( 12מאה , רבי יצחק מדמפייר)
י ולא חשיב ביאתו ביאת זנות "ר' אומ... 'ואשת הקטן וכו: "ח"ה, פרק שישי, הלכות יבום וחליצה, מיימוניות

 בכתובות קטן שהשיאו אביו כתובה שלו קיימת שעל[ מדתנן( ]מדרבנן) וליכא איסור בביאתו בנשואין שלו
' מצוה נמי איכא להשיא אשה לבנו קטן סמוך לפירקו כדאמ[ ו] מנת כן קיימה משמע שרגילין לעשות כן

 ". 'בגמרא דעליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך ולא תחטא וכו
כפי הנראה החתנים לא היו מבוגרים . מאידך עדיין לא ברור מה היה גיל הנישואים המקובל לבנים באשכנז

 על גיל הנישואים באשכנז ראו. 18למרות השאיפה ההלכתית שהחתן יהיה בן , לותהרבה יותר מהכ
Israel Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages (London, 1932), pp. 183 – 184. 

33
משמעותו האב יכול להשיא את בתו גם , י המפרש שהאב זכאי גם בנערה"ראו שם רש. ב"מו ע כתובות, בבלי 

ויום ועד  12מבת : היא, כאמור, החלוקה ההלכתית המקובלת. וחצי 12עד גיל , מקטנה לנערהכשהיא הופכת 
י מרחיב את הרשות המשפטית "רש. וחצי ואילך היא מוגדרת בוגרת 12וחצי הבת מוגדרת נערה ומגיל  12בת 

 .של האב
34

  א"י –' י דיני ישראל, ("מנחם ממירזבורג' פעלו של ר)השתלשלות תקנת מיאון ", ראו עוד אצל ידידיה דינרי
 .108 – 106' עמ, שרמר, כ"ש' עמ, (ג"תשמ –א "תשמ)
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דרך תקופת , שנויים במחלוקת מתקופת התלמוד"  נישואי קטנות"למרות היתרים אלה היו 

המשמעותיות המובאות בתלמוד היא של  35אחת ההתנגדויות. הגאונים ועד לימי הביניים

רב יוצא נגד נישואי קטנות משום שהם מתעלמים מהסכמת . מחשובי האמוראים 36,רב

אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני : ר רבאמ:"...הבת

  37."אני רוצה

 

עד אז . לאירוסין 11 -התייחס עד לשלהי המאה ה" קידושין"המושג . רב אוסר על קידושין

מאז החל תהליך של איחוד הטקסים לכדי . תה הפרדה בין טקס הנישואין לטקס האירוסיןיהי

, מכיוון שמדובר בתהליך של מאות שנים. ישואין ולעיתים קידושיןטקס אחד שנקרא לעיתים נ

במחקר הנוכחי  38.הרי היו מקרים בהם עדיין מופיעה המילה קידושין בהקשר של אירוסין

כך או כך גם . ישנם מקורות בהם הקידושין הם אירוסין ומקורות בהם הקידושין הם נישואין

 . האירוסין היו מחייבים כמו הנישואים

 

 39סורו של רב היה שנוי במחלוקת כבר בתקופת התלמוד ונראה שלא התקבל להלכהאי

התנגדותו של רב  שימשה במהלך . הוא לא נתפס כבטל בשישים או כדעת מיעוט, י כן"אעפ

הדורות ובאשכנז בפרט טיעון חשוב בידי המתנגדים לנוהג של נישואי קטנות וגם המצדדים 

 40.בנוהג  לא יכלו להתעלם מהתנגדותו

 

מקורות . בבבל( 10 – 8מאה )כבר בתקופת הגאונים  למצואדברי רב ניתן של  לכוחםעדות 

אך במרבית המקרים היה מדובר  ,קטנות יכך שאמנם התקיימו נישואיהתקופה מעידים על 

וגם אם יש עדות על מנהג של התעלמות מרצון הבת בנישואים הרי אין  41ביתומות קטנות

שכן : "וכך לצד הטענה הזו. ו תמיכה בפסיקות ותשובות הגאוניםלמנהג הזה עדות נוספת א
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: ב"יג ע, נדה, בבלי, בתלמוד מובאות התנגדויות נוספות המתייחסות לחוסר בשלותן המינית של הבנות  
י מחקר, "הלכה ומציאות –נישואי קטן ", גילת' יצחק ד: גם ראו, "המשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח"

, ירושלים)דוד רוזנטל , יעקב זוסמן, עורכים, כרך א, ג ,קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים: תלמוד
  .173 – 153' עמ, (1990

יסד את ישיבת סורא , לספירה 175 –נולד ב , היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, רב הוא רבי אבא בר איבו 36

 .אכונה גם אבא אריכ, שנה 800 –שפעלה כ , בבבל
37

 .א"ע, מא בבלי קידושין 
38

חבור לשם קבלת תואר דוקטור , תיקונים בדיני המשפחה ביהדות אשכנז וצרפת, ראו זאב פלק 
' עמ, חסידות ומורדות, אברהם גרוסמן, 37 -33' עמ, (1958, ירושלים)האוניברסיטה העברית , בפילוסופיה

88- 91. 
 ורא, סטייה מוסריתהנישואים מבטיחים את הקטנות מך שמצביעים על כ ,בתלמוד, התומכים בנישואי קטנות 39

 . 196' עמ, נישואי קטנות בתלמוד, ריינס
40

  .68 – 67' עמ, חסידות ומורדות, שכו וגרוסמן -שכג ' עמ, "השתלשלות תקנות מיאון", דינרי ורא 
41

אחיות ' חים נשואין בא' ב: "ק' סי, (ז"תשכ, ירושלים)מהדורת יואל הכהן מילר , תשובות גאוני מזרח ומערב 
החולץ ליבמתו קטנה ובא להמלך ליבם אותה : "קד' סי, "קטנה מלמדין קטנה למאון' גדולה וא' א

ראו גם בן ציון ". קטנה שהשאיתה אמה: "יב' סי, "ראובן ושמעון נשואין שתי אחיות קטנות: "י"ק' סי,"אסורה
ביאורים , י העניינים והזמנים בתוספת פתיחותמקורות ותעודות ערוכים ומסודרים לפ: ישראל בגולה, דינור

מי שמקדש : נהגו במקומנו": דברי האי גאוןראו שם , 34' עמ, 4, א ,(1962, ירושלים –תל אביב )והערות 
ויש מי . אם היא קטנה, יש מי שנותן הטבעת לשלוחו ליתן לה בפני עדים או לאביה –אישה בטבעת 
 . "עד יום כניסתה לחופה, שמאחד אותו
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ואפילו בת , אף על פי שהבת היא בבית אביה בוגרת, המנהג הוא שכל בנות ישראל

היא גרורה אחר אביה ואין דבר פריצות וחוצפה בבנות . והאב הוא בחיים, עשרים שנה

 42."סומכת על אביה אלא היא, בפלוני אני רוצה: שהיא תגלה דעתה להגיד, ישראל

, ג דמקטנותה ועד דבגרה ברשותיה ניהי"ואע": עומדת התנגדותם העקרונית של הגאונים

דאסרו "ואף יותר מכך   43"לא מתבעי ליה לקדושה עד שתאמר בפלוני אני רוצה

 44 ."'אמרינן אסור לקדש בתו כשהיא קטנה וכו. הראשונים לקדש קטנה ואף ביש לה אב

 

 10 –על המרכז היהודי באשכנז יש לנו עדויות בעיקר מהמאה ה . המצב באשכנז שונה

לא ברור מתי בדיוק התפתחו הקהילות ומהו מקורן אך ידוע שעד צמיחת המרכזים . ואילך

שימש המרכז בבבל מקור סמכות הלכתי עבור , 11 –בראשית המאה ה , בוורמייזא ומגנצא

 במאה . יין נשלחו אליו שאלות אשכנזעד, (1038)ועד למותו של רב האי גאון , חכמי אשכנז

על ידי  45,בהם ספר הלכות גדולות, ישנן עדויות על הפצת כתבי הגאונים באשכנז,  11 –ה 

  46(.צרפת, 11 –מחצית ראשונה של המאה  ה )רבי יוסף טוב עלם 

 

רבי גרשום בן )ה "לרגמ, 11 –גם הטקסט התלמודי החל להיות מוכר באשכנז במאה ה 

היה תפקיד ( 1105 - 1040, רבי שלמה יצחק)י "ולרש( 1030 -960, הגולה מאור, יהודה

מכאן נראה שחכמי אשכנז הכירו את דעתו הנחרצת של רב . חשוב בהפצתו ולימודו באשכנז

יחד עם זאת הטקסטים . כנגד המנהג והיו מודעים להשקפתם של הגאונים בנישואי קטנות
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אותה ' דינה נתייתמה מאביה כשהיא קטנה כמו שש שנים והטעת: " קפו' סי, תשובות גאוני מזרח ומערב 
שמעון נפטר לבית :"עדות על אירוסין, קפז' סי, ושם..." וקדשה לראובן שהוא בן ארבעים שנה ונתייחד עמה

... אשתו ונתקדשה לבעל שנים ועמדה' שתי בנות הגדולה כמו בת שש והקטנה כמו בת ד... עולמו והניח
וקבלה קידושין לשתי בנותיה מאחי הבעל ומבנו ועדיין הן ארוסין ולא כנסו יורינו רבנו אם יש בדבר איסור 

 .31' עמ, 4א , ישראל בגולה, דינור, ראו, ..."או לא
43

, ז"מתש, ירושלים, ר מאיר הילדהיימר"מהדורת עזראיל בהר, ספר הלכות גדולות, (9מאה )קיירא שמעון  

עזרא , עברי –ראו מילון ארמי . שמשמעותו אין לאפשר "לא מתבעי"המקור משתמש במושג  .תכו' עמ, סימן מ

ובכל זאת יש כאן התייחסות לדברי רב כאל אין מדובר בלשון איסור ברורה , ( 2001, ירושלים)ציון מלמד 
, "לא מיתבעי"או " לא מיבעי: "68 – 67' עמ, חסידות ומורדות, גם גרוסמן ורא. המלצה מוסרית שיש לכבדה

' סי, תשובות גאוני מזרח ומערבבעוד עדויות מופיעות . 67' עמ". אסור"ולא בלשון , דהיינו אין ראוי לעשות כן
יתומה : " קפד מדובר בקטנה שאירסו והשיאו' בסי. קפא היא של אירוסין לקטנה' העדות בסי. קפא וקפד

גם כאן הקידושין הם אירוסין והמילה המתארת נישואין היא ". קטנה שקדשוה  קרוביה לשמעון וכנסה והיא
 .   כאן שוב מוזכרת יתומה קטנה. כנס

44
תשובות גאוני מזרח ראו , (צפון אפריקה, קירוואן, 1055 – 965)רבי חננאל  –ח "רהדברים מיוחסים ל 

 .  הערה ג, קפז' סי, ומערב
45

תשובות : הגאונים ובעיקר עם ספר הלכות גדולות ראו על הקשרים וההיכרות של חכמי אשכנז עם כתבי 
, עורך אברהם שושנה, פסקים ופירושים מאת חכמי פרובנס הראשונים, ועמן תשובות, הגאונים החדשות

דפים הראשונים ' לתשובות הגאונים בב"רבנו תם שציין : "...138לג הערה ' עמ –מבוא , (ה"תשנ, ירושלים)
ראיה מהלכות [ רבנו תם]ת "והביא ר:" ב"מה ע, קידושין, וראו תוספות"" וב עלםכתוב בכתב יד רבינו יוסף ט

אלון ), "י"אמונות ודעות בעולמו של רש", ועוד אברהם גרוסמן, ..." גדולות שפירש בהלכות קידושין קטנה
, באופן יחסי, מתקבל הרושם שבמהלך המאה האחת עשרה כולה הייתה גדולה: " 13' עמ, (ח"תשס, שבות

 ". יקתם של חכמי צרפת אל המורשה הבבלית והספרדיתז
46

, ירושלים, יצירתם הרוחנית, דרכם בהנהגת הציבור, קורותיהם: חכמי צרפת הראשונים, אברהם גרוסמן 
' אליהו בר' נסתייע בפעולתו זו בחברו הקרוב ר[ רבי יוסף טוב עלם]הדעת נותנת כי הוא : "73' עמ, 1995
מסתמכים על , ב"בעיקר במאה ה י, חכמים שונים... ם מאוד עם רב האי גאוןשעמד בקשרים הדוקי, מנחם

 ." ע לחיבורים בנושאים שונים ומגוונים"העתקות של ריט
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חכמי אשכנז עדיין לא נפוצו בתחילה אלא בקרב התלמודיים והגאוניים שהחלו להיחשף בפני 

רוב אנשי קהילות אשכנז כמעט ולא , 11 –עד המאה ה . שכבה מצומצמת של משכילים

נחשפו למסורת הגאונים ולמסורת התלמוד  ובוודאי לא הכירו את יחסן של אלה לנישואי 

  47.קטנות

 

. פיסות ייחודיים להןמנהגים ות, התפתחו בקהילות אשכנז 11 –ל  10 –בין המאות ה 

המנהגים או המנהג הוגדרו על ידי ישראל תא שמע כעשייה דתית בעלת תוקף הלכתי 

וישראל תא שמע מתארים מאבק בין הסמכות  49איבן מרקוס 48.שמקורה אינו בתלמוד

בין ", ההלכתית היונקת מהמסורת התלמודית והגאונית לבין הנוהג המקובל בקהילות כמאבק

לקיים את הישן והמסורת לבין ההכרה המתעצמת והולכת בסמכותו השאיפה המושרשת 

לטענת תא שמע הוכרע המאבק עם קבלת  50".המכריעה של התלמוד הבבלי ויתרונו

ולא של " סימביוזה"תהליך של , לעומתם מתארים אברהם גרוסמן ואפרים אורבך. התלמוד

  51".מנהג"מאבק בין חכמי אשכנז המושפעים מן התלמוד לבין ה

 

 .יחסם של חכמי אשכנז לנישואי קטנות. 2

 

ייתכן שהדבר נובע . 11 – 10אין בידינו עדויות לכך שנישואי קטנות נפוצו באשכנז במאות 

" נישואי קטנות"ישנה עדות לקיומם של  52.ממיעוט הכתבים שנותרו מהתקופה הזו באשכנז

גדות לנישואי קטנות שם הוא אינו מביע התנ, בתשובה המיוחסת לרבי משולם בן קולונימוס

, א שנה שחלצה ליבם ונתארסה"וקטנה שהיא בת י: "ומציין אותם ללא הערות מיוחדות
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 .14 – 13'  עמ, (1992, ירושלים) מנהג אשכנז הקדמון, תא שמע' ישראל מ 
48

במקורות הרבניים ואין להם אשר לה תוקף הלכתי או הלכתי למחצה , כל עשייה דתית"מוכר כ" מנהג"המושג  
מנהג הוא : " אלימלך וסטרייך מגדיר מנהג כך.  21' עמ, מנהג אשכנז הקדמון, ראו תא שמע, "מקור בתלמוד

באופן עקרוני משקף המנהג את כוחו ... התנהגות מסוימת המקובלת על ציבור במשך תקופה די ארוכה
דוגמת החקיקה , קורות משפט אחריםהיוצר של הציבור הרחב בתחום ההלכה ובכך הוא שונה ממ

תמורות במעמד האישה , אלימלך וסטרייך" והפרשנות המופעלים בידי מוסדות שלטוניים ושיפוטיים
 . 24' עמ, (2002, ירושלים) מסע בין מסורות, במשפט העברי

49
  . 153' עמ, (1998, ירושלים) חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים, טקסי ילדות, איבן מרקוס

50
 .10' עמ,  מנהג אשכנז הקדמון, תא שמע 
51

, בעלי התוספות, ראו גם אורבך, 47 -44' עמ, (2006, ירושלים)רבי שלמה יצחקי : י"רש, אברהם גרוסמן 
 .13' עמ

52
אין לכך הרבה סימוכין , באשכנז 11 – 10למרות שאיגוס מעיד על כך שהתופעה רווחה כבר במאות  

 : ראו, במקורותיו
 Irving Agus A., The Heroic Age of Franco – German Jewry (New York, 1969), p.278.  

 Irving A. Agus, Urban Civilization in Pre Crusade Europe, vol. 2 (New:    משם מפנה איגוס לספרו
York, 196), p. 698 

 –מתקופת הגאונים ומן המאות ה אלא  11 – 10 -אבל מרבית המקורות אותם הוא מביא שם אינם מן המאות ה
המקור של רבי משולם בן . 11 –ו  10ישנם מספר מצומצם של מקורות המתייחסים למאות . 13 –וה  12

גם אצל גרוסמן אין ממצאים מאשכנז במאות (. 54בהערה , ראו פירוט  להלן)י "קולונימוס והמקור המיוחס לרש
עיקר ההפניות הן לדוגמאות מהעולם המוסלמי עד כה לא , 81 – 71' עמ, חסידות ומורדות, 11 -וה  10 –ה 

 . מצאתי עדות לנורמה של נישואי קטנות
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העדות הזו מתייחסת לגיל הכלה היבמה כבדרך  53".ראוי לו ליבם שתחלוץ לו כשתגדיל

   54.גם אם היא יבמה הרי היא כלה לכל דבר, מתוך הדיון ביבום, אגב

 

נקרא : "נח, כד, אנחנו למדים מפרשנותו לבראשיתקטנות בנישואי י "על השקפתו של רש

הדברים " מכאן שאין משיאין את האישה שלא מדעתה: "פירושו" לנערה ונשאל את פיה

י סבור כי "י כעיקרון מנחה אבל חשוב לזכור שהם נאמרו על רבקה שרש"נאמרים על ידי רש

אמת חשב שבת שלוש י ב"לא ברור אם רש .הייתה בת שלוש בלבד כאשר שאלו את פיה

55.ראויה לביאה
  

 

קובץ של רבי ) במרדכי 56,י לנישואי קטנות"מקורות אחרים על התנגדות ברורה של רש

אבל : "... י מוצגת כך"דעתו של רש( 13ם בגרמניה במאה ה"תלמיד המהר, מרדכי בן הלל

ו חשיבות 57"אסור לאדם שיקדש את בתו קטנה[ אמר רב]ר יהודה "בקדושי קטנות לא דא

י רואה בדברי רב איסור הלכתי אלא גם בהקשר שבו "של הציטוט הזה היא לא רק בכך שרש

' רבי יעקב בר)של רבנו תם , י מובאות שתי דעות נוספות"יחד עם דעתו של רש. הוא מופיע

 – 1215גרמניה , מאיר בן ברוך' ר)ם מרוטנברג "ושל המהר( צרפת 1171 -1100מאיר 

                                            
53

 Irving  Agus, Urban Civilization in Pre Crusade Europe, p.696    התשובות הלקוחות מהספר
, (ג"תשכ, תל אביב) תשובות גאונים קדמוניםראו , תשובות גאונים קדמונים הועתקו על ידי רבי יוסף טוב עלם

ספר , קטעים מכתבי הגאונים מן הגניזה שבמצרים, גנזי שכטרבהמקור הזה מופיע גם . סימן קמג, לח' עמ
, ירושלים)מהדורת יואל הכהן מילר , תשובות גאוני מזרח ומערבד וגם בתוך "רי' עמ, (ט"תרפ, ניו יורק), ב

 . ט"סימן רי, הלכות פסוקות מן הגאונים, (ז"תשכ
54

 ור נוסף היכול לשמש עדות לכך שהיתה חשיבות לדעתה ולרצונה של הכלה הקטנה נמצא בתשובהמק 
י "כתשובה של רשוהובאה בספר מעשה הגאונים ( אשכנז, 11 -נולד באמצע המאה ה ) שהביא יקר בן מכיר 

הקדמונים ם "תשובות ופסקי דינים מחכמי שו, ספר מעשה הגאונים, "אלו שאלות ותשובות של רבינו שלמה")
מעשים לבני ארץ "לוין עולה שהמקור לתשובה קדום יותר ומובא בספר  מ"ממאמרו של ב(. 52' עמ, ל"י ז"ורש

בנימין  :ראו, 11 –צוטט כבר על ידי רב האי גאון שחי בראשית המאה ה , מקור מתקופת הגאונים, "ישראל
, עצם הבאתה כלשונה על ידי יקר בן מכירל אב  .86-87' עמ, א, תרביץ, "ארץ ישראלמעשים לבני ", לויןמנשה 

המופיע בספר מעשה הגאונים ת "השו .הסוגייה מוכרת ורלוונטית לתקופתו יכולה להעיד על היותבאשכנז 
פעמיים מובאות עדויות על כך ששואלים את . מתאר תהליך שבו נשאלת הנערה האם היא מעוניינת בנישואים

בפנים בחדר ומשהתקינו כל הדברים על דעת הזקינה מרה הייתה והנע": הנערה האם היא מסכימה להינשא
ראו " נכנסת אחותה הגדולה לשאול את פיה בחדרה, ועל דעת העדים ואמרו העדים נדע דעתה של הנערה

מהדורת יעקב  ל"י ז"ם הקדמונים ורש"כולל תשובות ופסקי דינים מחכמי שו, מעשה הגאוניםבספר 
אחר כך מתברר שהנערה סירבה אבל אחותה שיקרה וזוהי עדות . 63 – 61 'עמ, (ע"התר, ברלין)פריימאנן 

 (י( )ה)ויצאה ואינ (ו)וכשנכנסה אחותי מן הפעם הראשון לשאול אמרתי לה איני מקבלת עלי: "הנערה עצמה
הן משום שהבן קטן והן משום שרימו את הנערה . הכותב מתאר מהלך שגוי ביסודו" יודעת מה אמרה להן

שקידושין של קטן ( קט)ומצאתי ראיה בהלכות גדולות : "63' וראו עוד בעמ( שם. )לא הסכימה ולמעשה היא
אברהם : ראו גם"..  דהילכתא קטן שקידש אין קידושיו קידושין ואין כתובתו כתובה' לא כלום הם דהכי מסקנ

תאריך לידתו : 112' ראו שם עמ. 110-132' עמ, ז"תשל, מו, תרביץ, "מעשה המכירי"מכיר וספרם , גרוסמן
 . 1060 – 1050המשוער של רבי יקר 

55
לא ברור אם " המתין לה עד שתהא ראויה לביאה שלוש שנים ונשאה: "כ, כה, י על בראשית"פירוש רש 
 . י באמת חשב שבת שלוש ראויה לביאה"רש

56
פרק , כתובות, מרדכיוראו , ב"ראו בפירושו לכתובות נז ע" נישואי קטנות"י לתופעת "על התנגדותו של רש 
קובץ פסקים שנאסף ונכתב , הגהות אשרי. )'סימן י, פרק ה, מסכת כתובות, ובהגהות אשריסימן קעט , פ"אע

חכמי אשכנז בין המאות המכיל את פסקי זהו קובץ פסקים  .באוסטריה' ישראל מקרמז' על ידי ר 14 –במאה ה 
 (בטולדו 1327 -באשכנז ונפטר ב  1250ב  נולד, רבי אשר בן יחיאל,ש "פסקי הראואת , 13 –ל  12 –ה 
57

 .  קעט, פ"אע, כתובות, מרדכי 
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שניהם טוענים שעוד . י"ם מתנגדים לפסיקתו של רש"המהרהן רבנו תם והן  58(.1293

 (הפער בין השנים קרוב למאה שנה) 59.בתקופת התלמוד דברי רב לא התקבלו להלכה

 

מיחסו לנשים במקרים . י משקפת את הנהוג בתקופתו"לא ברור האם התנגדותו של רש

חס לנשים היא נראה שדעתו והשקפתו בי, כפי שכבר עולה מהפרק הראשון והשני, אחרים

אך יחד עם זאת  60.בדרך כלל יוצאת דופן ולכן יש קושי להסיק מדבריו על תקופה שלמה

ההתנגדות הברורה ביותר של לנישואי קטנות היא י "של רשהתנגדותו המחקר הנוכחי מצא ש

בין . 15 –וראשית המאה ה  14 –עד לשלהי המאה ה , איש הלכה באשכנז לנישואי קטנות

 ".נישואי קטנות"נמצא בעיקר הסברים והצדקות לקיומם של  13 –וה  12 –המאות ה 

 

על רוח השינוי ביחס  עדותנמצא  14 –במאה ה . 14 –התנגדות נמצא שוב רק במאה ה 

מיד , בזמן טקס הנישואים: ישנה התייחסות לגיל מינימום לנישואי הקטנה, לנישואים אלו

תה קטנה היה שואל עליה כמה ואם הי: "לאחר שהיה מראה את הטבעת לשני עדים

 ,כלשהו, זו התייחסות לגיל מינימום  61 ."שנותיה לדעת אם ראויה היא לקבל קדושיה

   .עד כה לא מצאתי עדות נוספת להתייחסות כזו. בנישואי קטנות

 

מציג את איסורו של רב כאילו  כבר (15מאה , רבי משה בן אליעזר הלוי מינץ)מינץ  ם"מהר

אסור לאדם לקדש "מינץ  ם"על פי מהר. ו מוצגת כיוצאת דופןחריגה ממנכל . הלכהלהתקבל 

דלעולם אסור לאדם "וגם  62" את בתו הקטנה גם אם בכוונתו להשיאה רק כשהיא גדולה

. על דברי רב הוא טוען בצורה חד משמעית שאין לעבור 63."לקדש את בתו כשהיא קטנה

הוא  ,ה שבה היו נישואי קטנות נורמהמן התקופ רבילומקבן אליהו של רבי פרץ את עמדתו 

גיל הנישואים ב העלייכי הייתה  עולה בבירור, ץ"יעקב כ שבחןמהמקורות  64.כחריגהמציג 

   65.ץ לא דן ספציפית בנישואי קטנות"אם כי חשוב לציין שיעקב כ, 15 –במאה ה 

 

                                            
  .ב"ע, דף נז, ש לכתובות"מצורף לפירוש הראוזה הגהות אשרי הוא המקור השני בו הקטע הזה מצוטט  58
59

א כהוכחה לכך שדברי רב לא "ב וקידושין פב ע"מביאים את קידושין פא ע( כל אחד בתקופתו)שניהם  
מאיסורו של רב ובכך מוכיח , במודע, מתעלם רב חסדא( שם)במקור . הלכה כבר בתקופת התלמודהתקבלו ל

: ראו עוד(. דפוס פראג)ם טוען כך בצורה ברורה בתשובתו רצג "המהר. שלא נתפס בעיניו כאיסור הלכתי
 . סימן י, פרק ה, מסכת כתובות, הגהות אשרי, קעט, פ"אע, כתובות, מרדכי

60
י נטה לדחות "רש. י לפסקיו של נכדו רבנו תם"משווה בין פסקיו של רש גרוסמן. 44' עמ, י"רש, גרוסמן ורא

את זה ניתן לראות גם  ,טעות וזאת בניגוד לנכדו רבנו תם מנהגים שלא התיישבו עם התלמוד וראה בהם
י היה "כי רשוטענו . (שם)מופיעות אצל גרוסמן יק ותא שמע 'סולובייצמסקנותיהם של . ביחסם לנישואי קטנות

 .  כפוף למנהג והיה איש של פשרה בכל הקשור למנהג
61

הלכה . תסז' עמ. ט"תשמ, ירושלים, מהדיר שלמה שפיצר, של רבנו יעקב מולין, מנהגים, ל"ספר מהרי: ראו 
הניתן לפרש את הקטע גם כשאלה המתייחסת לגיל מינימום שבו הכלה הקטנה עצמה יכולה לקבל את קידושיה 

 . בהמשך והאפשרות שקטנה תקבל את קדושיה ראדיון על  –
62

 .   סימן ב, ם מינץ"ת מהר"שו 
63

 .שם 
64

 .שם 
65

 98הערה , 36 – 35' עמ, "נישואים וחיי אישות במוצאי ימי הביניים", ץ"יעקב כ  
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ם מגדול הטענה שמרבית החכמים באשכנז תמכו והצדיקו את נישואי הקטנות מקבלת גיבוי ג

ל "פ שאמרו ז"אע": א"הרמ, רבי משה בן ישראל איסרליש, בפולין 16 -חכמי המאה ה 

' אסור לאדם שיקדש בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה וכתבו התוס

ובמרדכי שם כתב ' דבזמן הזה שאנו מתי מעט אנו מקילין וכו, והפוסקים האחרונים

לסיכום נראה שהתנגדות  66"ים חיישנין שמא יקדימנו אחרדמאחר דהאידנא אנן מעוטי עמ

נמצא ,ורק בחלוף כמאתיים שנה 11 –י איש המא הה "ברורה לנישואי קטנות נמצא אצל רש

 . ם מינץ"אותה שוב אצל מהר

 

היא בהתייחסותם לאיסורו " נישואי קטנות"אחת הדרכים להבין את יחסם של חכמי אשכנז ל

". נישואי קטנות"מתייחסים לדבריו של רב כאשר הם דנים במרבית חכמי אשכנז . של רב

לרוב מוצגים דבריו כדברים שלא התקבלו להלכה ולכן אינם מחייבים ואחר כך מציגים 

 . החכמים הצדקות הלכתיות והיסטוריות לקיומם של נישואי הקטנות בתקופתם

 

(. 1170 -1090 גרמניה, רבי אליעזר בן נתן)ן "בין השוללים את דברי רב נמצא הראב

שהריי ההיתר לאב להשיא את בתו הוא , מביע פליאה על הצורך לדון בדבריו של רב, ן"הראב

ן תפיסה "כמו כן מציג ראב. מן התורה והתלמוד מציג גם הוא הצדקות לנישואי קטנות

דטרמיניסטית על פיה האישה תמיד תרצה להנשא ולחיות בזוגיות על פני האפשרות להשאר 

גם אם היא , הנישואים הם צורך בכל תנאי לאשה, אן שאין צורך לשאול את פיהומכ, בודדה

  67.הרי ברור שתסכים כשתגדל, אין טעם להמתין שתגדל כדי שתביע את רצונה. עדיין קטנה

 

הרי על פי ההלכה הסכמתו של , בעלי התוספות לא חושבים שיש תוקף הלכתי לדברי רב

כיון דבמקום , שמוסר בתו הקטנה בעל כרחה ואף על פי: "האב היא הסכמתה של הבת

דומה שגם מחייבי המנהג היו מודעים , אף על פי כן  68"לא חשיב בעל כרחה –בתו קאי 

 .  שמאחורי עמדת רב, לכאורה לפחות, ברובם לקשיים שהוא מעורר ולהגיון

 

הכלה א מודים בעלי התוספות  כי יש חשיבות לבחירת "ע, מא, כך בפירושם למסכת קידושין

יכולים לגרום בעיה ליציבות , המתעלמים מהסכמת הבת, את חתנה וכי נישואי קטנות

. ותרצה להתגרש, שלילת הבחירה מן הקטנה יכולה לגרום לכך שתתחרט בעתיד. המשפחה

                                            
66

סימן , (1970, ירושלים)מהדורת אשר זיו , א לרבנו משה אסרלש"ת הרמ"שו, ראו משה בן ישראל איסרליש 
במקום מובאת רשימת המצדיקים את נישואי הקטנות וטיעוניהם (. 16מאה , פולין, קרקוב), מ כל"ה מ"קכה ד

ת "בשו. דבריהם מובאים כדי לתמוך ולהצדיק נישואים של קטנה לגבר מבוגר ממנה. באשכנז 13 – 12במאות 
 (.שם" )זקן"ישנו ויכוח על ההיתר להשיא קטנה ל

67
, א"ז ע קידושין, בבליראו ,קטנות מדאוריתא ומביא ראיות אחרות מהתלמוד ן מדגיש כי ההיתר לנישואי"ראב 

 .  ה ועוד נשאלתי"ד ן שאלות ותשובות"ראב, ה אין האיש"קידושין ד, ן"ראה עוד ראב
68

י "מעניין שבפירושו של רש "...אף אני אביא חופה שקונא בעלמא"ה "ד, ב"ע, ה, פירוש התוספות על קדושין 
כגון אב . ואף על כרחה, ואפילו הכי קונה כאן: "מציין שזה במפורש בעל כרחה של הבת על אותו פסוק הוא

 " מקבל קידושין לבת קטנה
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בכך מעידים בעלי התוספות על חששם המהותי מכך שבהעדר בחירה של הכלה נוצרת 

הם מכירים בחשיבות הסכמת האישה . חהתשתית רעועה של מוסד הנישואים והמשפ

טענתם . אבל אין בכך כדי להתנגד או לשלול נישואי קטנות. לנישואים כבסיס טוב לנישואים

ועכשיו שאנו נוהגים ": היא מציאות חייהם, על אף ההסתייגויות, העיקרית להצדקת המנהג

ואם יש , עלינו היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר -לקדש בנותינו אפילו קטנות

ותשב , שמא לאחר מכן לא יהיה סיפק בידו –סיפק ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוניא 

 69."בתו עגונה לעולם

 

בעלי התוספות  מעדיפים, כאשר על המאזניים מוטלת האפשרות שבנות לא יינשאו כלל

בד ובלמסגרת נישואים רעועה לסרב לראות בכך כפייה ולהסתכן ב, לוותר על הסכמת הכלה

מאות )התפיסה המופיעה בדברי רבי אליהו פרץ מקורביל זו . שלא תיוותרנה הבנות ברווקותן

מאפשרת להן לנהוג על פי  אינההדמוגרפית של הקהילות  המצוקההטוען כי , (13 – 12

שהיו ישראל רבים במקום אחד אבל עתה שאנו מתי מעט רגילין "...אמות המוסר של רב  

 70..." מ"דימנה אחר בשם הרמקטנה שמא יק' לקדש אפי

 

מתייחסים לנישואי קטנות במונחים אליהו מקורביל פרץ בן הן בעלי התוספות והן רבי 

הוכחות נוספות לכך שמדובר במנהג רווח נמצאת בדבריו של רבי משה  71."רגילין"ו" נוהגים"

י הלכה רווחת היא בישראל שקידושי קטנה ונערה לאביה זכא: "צרפת, 13מאה ' מקוצי

   72".הוא זכאי בכל עד שתבגר... במציאת ובמעשה ידיה

 

כמו גם את ההנחה , מתאר נישואי קטנות כשגרת יום יום, רבי חיים בן יצחק אור זרוע מוינה

, אם כי הוא מדגיש שבמקרה שלו מדובר ביתומות, הברורה שהנישואים עמן ממומשים

ריכין אותם לקדשם פעם אחרת שאין אנו מצ, המקדשים יתומות קטנות, ומעשים בכל יום"

                                            
69

 ."אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה"ה "ד, א"ע, התוספות על קידושין מא 
70

ראשי כפי הנראה מתייחסים . הגהות רבינו פרץ מצוה קפג הגהה ח, ספר מצוות קטן, יצחק מקורביל 
לרבי משה מקוצי וכך נראה שרבי אליהו פרץ מצטט את דבריו , המופיעים בדברי רבי פרץ, מ"התיבות רמ

     . באומרו שרשאים לשאת את הקטנה בשל החשש מהעדר כלות ראויות
71

מופיעה , מצוה קסו, א 97' עמ, 1297משנת , Pal Parma (Parma De Rossi 189) 1940י פרמה "בכת 
, ק שהועתק בקורביל"זהו סמ. )בשלב זה לא ברור מתי השתנתה המילה ומדוע, "רגילין"ולא  "רשאי"המילה 

לא אך , 1297 ק האחד מאותה שנה"נוספים של הסמ בשני כתבי יד( בעת שרבי יצחק ורבי פרץ היו עדיין בחיים
וכן Mich. 41  Oxford, Bodleian, MS,  ( 877 Neubauer ) "רגילין"מופיעה המילה , ידוע מקום ההעתקה

 : ראו". רגילין"גם במקרה הזה לא ידוע מקום ההעתקה מופיעה המילה , 1299משנת  בעותק נוסף
(Neubauer 875) Oxford Bodleian, MS, Opp. 340. 

 
72

: דבריו מובאים לאחר שציטט את דברי רב, קכה' הלכות קידושין עמ, ספר מצוות גדול, ראו רבי משה מקוצי 
הלכה רווחת : ו לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצהרב דאמר אסור ל"

 ". ובמעשה ידיה' היא בישראל שקידושי קטנה ונערה לאביה וזכאי במציאת
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רבי חיים בן יצחק אור זרוע מעיד על כך שהשאת יתומות קטנות הם מעשה של  73"בגדלותם

 . הנחת היסוד היא שהן נבעלות ובאשכנז בחרו לראות בכך אישור סופי של הנישואים. יום יום

 

גם בקרב  ,מקובלת באשכנזתיאורים אלה הם הוכחה נוספת לכך שנישואי קטנות היו תופעה 

עדות נוספת לכך שמדובר בתופעה מקובלת אפשר . יתומות וגם בקרב מי שאינן יתומות

, כפי שתיאר זאת אברהם גרוסמן. למצוא באופן שבו מוזכרים נישואי קטנות באותם מקורות

דוגמא לכך נמצא אצל רבי חיים בן יצחק אור זרוע  74."עדות של מי שמסיח על פי תומו"זוהי 

הם תשע שנים ישנים ושהתה בינ' על ריבה שנאנסה בת ב: "אור הבאהמתאר את התי

 . המסיח על פי תומו, יש כאן גם עדות על נישואי קטנה ושוב  75"שיצאה ונשאת לכהן

 

על שמעון שהיתה לו : "... עדות נוספת של המסיח על פי תומו מצאנו בדיון על נישואי קטן

לראובן לכשיהיה בנך ראוי לקדש אם לא בת קטנה וראובן שהיה לו בן קטן וכתב שמעון 

עדות נוספת  76".אקבל קדושי בתי או בתי בעצמה לא תקבל קידושיה אתחייב לך מעכשיו

ם מרוטנברג "ת המהר"לכך שהמתינו עם הקטן שיגדל ואילו את הקטנה השיאו מובאת בשו

ל והקטנה נישאת לשמעון אחר מיתת אביה והבן גד: "סימן תתפד( דפוס פראג)חלק ד 

ללא הבעת התנגדות לעצם , אזכור הנישואים כבדרך אגב".  אשה אחר מות אביו ונשא

אלא בתופעה , מעיד על כך שאין מדובר בתופעה חריגה הדורשת הסבר והצדקה, הנישואים

 .מקובלת

 

אם כי ההתנגדות הזו אינה חד , מביע התנגדות עקרונית לנישואי קטנות 77ספר חסידים

ההסבר שניתן בספר חסידים לנישואי קטנות אינו , ות ורבי פרץלהבדיל מהתוספ. משמעית

ההעדפה המוסרית המוצגת . היסטוריים אלא יותר בהשקפה מוסריתהבהכרח בתנאים תלוי 

, מוטב נישואים לקטנות על פני האפשרות שהגבר יוותר רווק ויחטא: בספר חסידים היא

בהיעדר כלות בוגרות יש סכנה עולה החשש ש. ובכלל עדיפים חיי הנישואין על הרווקות

כל ( א)הנה אמרו " .לכן מוטב שישאו כלות קטנות, שגברים יחטאו ביחסי מין מחוץ לנישואים

מי שלוקח קטנה מעכב את המשיח ואם תאמר אם ילך בלא אישה לא יקפיד על זה ולמה 

והלוקח קטנה כשיש גדולה אז חוטא ... אינו מעכב משיח אלא אם ילך בלא אשה חוטא

פ שרבות "ג שנים אע"מ אם בת י"מה לוקח קטנה כששתיהן שוות מבנות טובים ומל

  78."ו שנים כשאין גדולה כיוון שראויה ללדת טוב עושה"בנות אין יולדות עד י

 

                                            
 .בעילת קטנה קונה את נישואיה –ח אור זרוע סימן כו "ת מהר"שו 73
74

 .71' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
75

 .קג, ח אור זרוע"מהר 
76

 .ה"סימן נ ד( דפוס פראג)חלק ד  ם מרוטנברג"ת מהר"שו 
77

 .  תתשמד –סימן תתשמג , 290-289' עמ, 1924, פרנקפורט, מהדורת ויסטינצקי, ספר חסידים 
78

 .תתשמד, שם 
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קטנה מותרת אף לכהן אלא "...  נישואי קטנות מותרים מהתורה גם אם אינם טובים, ועוד

ייתכן שבדברי החסידים יש  79,"פ שאינו טוב"יש דברים שהתירה התורה ליתובי היצר ואע

ל זאת כדי להעיד גם על בעיה דמוגרפית של חלק מהקהילות שבהן יש חתנים בוגרים ללא כב

על פיה , אבל מעבר לכך ניתן ללמוד כאן על תפיסה מהותית של ספר חסידים. כלות בוגרות

 . עדיפה הפגיעה ברצונה ובגופה של הבת על חטא הגבר

 

תפיסה של ספר חסידים זו תפיסה שמובאת גם בספר מצוות גדול של רבי משה זו לא רק 

למנוע מהגבר דבר , שם מוצגת מטרת הנישואים החשובה ביותר, 13מאה , צרפת, מקוצי

שלא יהא יצרו מתגבר עליו אבל אם היה יצרו מתגבר עליו חייב לישא אישה : "... עבירה

    80."ואפילו היו לו בנים שמא יבא לדבר עבירה

 

ם "והמהר( 12מאה )דומה שרבנו תם , על אף שקבעו כי אין תוקף הלכתי לדברי רב

שהסכמתה של האישה אינה , מנסים להימנע מן המסקנה המתבקשת( 13מאה )מרוטנברג 

במקום זאת הם מנסים לעתים ליצור מעין תוקף חוקי להסכמתה של מי שלא הגיעה , נחוצה

, בכמאה שנה, ם מרוטנברג"קדים בגישתו את המהררבנו תם ה 81.עדיין לגיל ההסכמה

נוטה לאמץ גם בנושא , כמו במקרים אחרים שראינו בפרקים קודמים, ם"ונראה שהמהר

רבנו תם מעניק לקטנה סמכות לסרב במקרה הזה . ההסכמה של הקטנה את גישתו

לין לעכב בין היא בין אביה יכו... וקטנה... ת אמר "אבל ר: " לנישואים גם כשאביה בחיים

רבנו תם פסק עוד שיש תוקף הלכתי להסכמתה של בת קטנה  82"מלהשיאה עד שתגדיל

גם ( בדרך כלל הכוונה למסע מסחר ארוך ורחוק" )ארצות הים"להינשא במקרה שאביה יצא ל

  83.אינה ידועה, בנושא נישואיה, וזאת במידה ועמדת האב, בניגוד לדעת קרוביה

 

, ביע את הסכמתה לנישואיהיש לה רשות  לה, כות ממשיתסמ כבר קובע כי לקטנה ם"המהר

נתן לה רשות לקבל קידושיה והיא מקבלתה מותר וכן עשיתי "...: כפי שהעיד על בתו שלו 

חשוב להדגיש שהרשות  84.."..אם את חפצה, בבתי קטנה אמרתי לה בתי קבלי קידושיך

                                            
79

 . תתשמג, מהדורת ויסטינצקי, ספר חסידים 
80

 . קכח' עמ, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי 
81

" קטנה"י דומה לתהליך בו יצרו חכמי המשנה והתלמוד הסכמה משפטית ליתומה אני רואה כאן תהליך הלכת 
פסיקה שבוטלה , זכות שווה לזו של אביה לעכב את נישואיה" קטנה"ודמיון לפסיקה המשנאית שאפשרה לבת 

ראו גם ". קטנה בין היא ובין אביה יכולין לעכב: תנא, אמר רבי זירא. "ב"נז ע כתובות. על ידי האמוראים
 .196' עמ, "נישואי קטנות בתלמוד", ריינס

82
 . ה"הגה, תקטו, קידושין, מרדכיראו גם ב, א"סימן י, ש"הגהות אשרי על דברי הרא 
שהלך אביה למדינת הים וקדשה עצמה מקודשת מדרבנן ( ב"ה באשירי צ"ש בתוספות מ"ע)וקטנה " 83

, ובהגהות רבינו פרץ . מצוה קפג, ת קטןספר מצוו". בעודה קטנה וכי גדלה גדלו עמה קידושיה מדאורייתא
אומר דאינה ( בן אחותו של רבנו תם. י מדנפירא"ר, י הזקן"ר –רבי יצחק בן שמואל )  י"אך ר: "ג"הגהה י

מ שאפילו מיאון "מקודשת ומותר לקיימה דאינה מקודשת בעודה קטנה אפילו מדרבנן כיון שיש לה אב ונ
שור לקטנה להנשא על דעת עצמה כשאביה במדינת הים היה נתון מכאן ברור שהאי "לא בעיא בעודה קטנה

  . בויכוח
 .רצג, מהדורת בלאך ,ברוך' ם בר"ספר שערי תשובות מהר 84
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מתאר אקט טכני , ם"מהראותו מצטט ה, המקור התלמודי. ם אינה טכנית"אותה מתאר המהר

האב מאציל סמכות טכנית והבת רק , (א"ע, יט, קידושין, בבלי" )צאי קבלי קידושייך"של 

ם מדגיש כי הוא יוצר  אפשרות הלכתית "אבל המהר 85,מביעה בקולה שלה את הסכמתו שלו

אמנם  86".אם את חפצה"או בלשונו , חדשה שבה רצונה של הבת הוא חלק מן התהליך

אבל הכלה הקטנה יכולה להכריז כי היא רוצה , אינו מתקיים" עד שתגדל", יב רבהתנאי שמצ

 .גם שאינה רוצה בו, ותיאורטית לפחות, בפלוני

 

פסיקתו של רבנו תם בדבר זכות . ם היו נתונות לויכוח"פסיקותיהם של רבנו תם והמהר

 –אל רבי יצחק בן שמו)י "ההסכמה של הקטנה נתקלת בהתנגדות חד משמעית של הר

י אומר דאינה "אך ר(: "12 -איש המאה ה , אחיינו של רבנו תם, מכונה רבי יצחק מדמפייר

מקודשת ומותר לקיימה דאינה מקודשת בעודה קטנה אפילו מדרבנן כיון שיש לה אב 

ויחד עם זאת ישנן עדויות לכך שדבריו של  87."מ שאפילו מיאון לא בעיא בעודה קטנה"ונ

: ז"תקי, קידושין, מרדכי בן הלל במרדכי' על כך מעיד תלמידו ר: ריםם היוו דוגמא לאח"המהר

ש הבא שאמר לה צאי וקבלי קידושיך להדיא והלכך יש בני אדם כשמשדך האב לבתו "וכ"

  88".מניח לקבל קידושיה היא עצמה

 

אדם לבתו קטנה צאי וקבלי ( ט"א וי"מ)' ואומ: " ק"עדות להמשך המסורת הזו נמצא בסמ

יחזיק האב יד הקטנה או יעמוד אצלה כשתקבלן והכי עדיף טפי משקבלו קידושייך 

על ספר מצוות קטן של רבי יצחק , 14 –איש המאה ה , בהגהות רבי משה מציריך  89"בעצמו

ואם תאמר : "מתאר מציאות ובה כן מייחסים לקטנה הסכמה, (13 – 12מאה )מקורביל 

רת מקנה דיש לקטן זכייה מן התורה והלא מעשה קטנה כלום יש לומר היכא דיש דעה אח

יש בני אדם " ועוד 90"ג מן התורה וכן אמר רבא אמר רב נחמן פרק קמא דקדושין"ס' ל

מינץ טוען  ם"מהר 91".מחמירין לקבל קידושי בת קטנה ויש מקילין להניח לעצמה לקבל

דצריך אתה לומר בפני : " שההרשאה הזו תקיפה רק כשהאב נותן אותה מול שני עדים

   92".צאי והתקבלי כסף קידושיך מפלוני, דיםע

  

                                            
85

 " צאי קבלי קידושייך: "א"ט ע"י, קידושין :ראו
86

 .תשובה רצג, שם 
87

א רק שאין לה זכות ל –י נחרצת "דעתו של ר. ג"הגהה י, ובהגהות רבינו פרץ . מצוה קפג, ספר מצוות קטן
.אלא אם כן הוכח חד משמעית אחרת דושין על עצמה אפילו זכות מיאון אין לה משום שאביה נחשב חיילקבל ק

   

88
 .תקיז, קידושין, מרדכי 
89

 . מצווה קפג, ספר מצוות קטן 
90

 .ט"י, בדף התלמודי קידושין" צאי קבלי קידושיך"ההפניה שם היא ל. הערה קסט, עט' עמ, שם
91

 .סימן תקיז, ההפניה היא למרדכי. 93, ליקוטים ,שם 
92

הפניה למראי מקום . יא' עמ, סימן ד, (א"תשנ, ירושלים) שאלות ותשובות, רבי משה מינץ, מינץ ם"מהר 
הלכות ,  ג"סמ, ג"מצוה קפ, ק"סמ,ה"כ' א סי"פ, קידושין, הגהות אשרי, " צאי קבלי קידושיך"העוסקים ב

 . מצוה מח, קידושין
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העובדה שגישה כזו  מופיעה אצל שניים מגדולי החכמים באשכנז במרחק של כמאה שנה 

לאורך , מצביעה על התלבטות של החכמים, ומופיעה בקבצי הלכה ומנהג נוספים, ביניהם

כאשר הנוהג בכל אזור אשכנז ועל ניסיון לאפשר בחירה בנישואים גם , תקופה ארוכה

ועדיין היתה זו אפשרות . המקובל וההלכה המקובלת מתעלמים מאותה אפשרות הבחירה

 . שהאב בחר בה ולא בהכרח הכלה הקטנה

 

על מצוקת אמת של יתומה קטנה שהפכה כלה והיתה נתונה כולה למרותה של אמה ואחיה 

במקרה הזה  93"קטנה שהשיאוה אחיה חוץ לעירה": אנחנו יכולים לשמוע בדברים הבאים

אמה מחליטה לשכנעו להשאר בכך , החתן מעוניין לעזוב את העיר ולהשאיר את הקטנה

זהו המקום היחיד שמצאתי שבו הקטנה מצוטטת ציטוט ישיר , שתתן לו את כל רכוש הבת

והבת צווחת ואומרת שאינה חפצה להוציא :"ומצוקתה מושמעת בצורה כל כך ברורה

  94."ממנה ויקח הכל ויותרנה עירומה הנכסים מידיה כי יראה שיברח

 

הן , "נישואי קטנות"נמצא בין החכמים התלבטות והצדקה של  13 –ל  12 –בין המאות ה 

בשלילת תוקפם ההלכתי והמוסרי של דברי רב והן בטענה שהתנאים של זמנם ממילא אינם 

ן ייתכ. הדברים נכונים הן לצרפת והן לגרמניה. מאפשרים להם לדבוק בדברי רב

גם אם אין לכך תוקף הלכתי יכולה , שהתלבטותם והניסיון לאפשר לבת להביע את הסכמתה

אבל בעצם , הנהוג, להצביע על כך שהחכמים שיתפו פעולה או ניסו להכשיר את הקיים

 . הכשרת הקיים תרמו לכך שיוכל להמשיך ולתחזק

 

 . ביחס לנישואי קטנות היציאה מן המרחב הכרונולוגי והגיאוגרפי הזה מגלה תפיסות אחרות

, הן בבבל והן בצפון אפריקה, 11 –התנגדות ברורה מובעת בתקופת הגאונים עד המאה ה 

מביע אף הוא התנגדות ברורה לתופעה של נישואי , בצרפת 11 –בן המאה ה , כאמור, י"רש

מתנגד ,איש ספרד וצפון אפריקה( 1204 – 1138, רבי משה בן מימון) ם"הרמב, קטנות

האב מקדש את : "למרות שאינו רואה בדברי רב הלכה אלא מצוות חכמים, אי קטנותלנישו

, שם: ובהמשך 95".בתו שלא לדעתה כל זמן שהיא קטנה וכן כשהיא נערה רשותה בידו

 לכל מי ואף על פי שיש רשות לאב לקדש בתו כשהיא קטנה וכשהיא נערה: "... ט"הלכה י

חכמים שלא יקדש אדם בתו כשהיא קטנה עד  אלא מצוות, אין ראוי לעשות כן –שירצה 

  96..". .וכן האיש  אין ראוי לקדש קטנה. לפלוני אני רוצה: שתגדיל ותאמר

                                            
93

 .ז"סימן רי, (דפוס פראג), ם"ת מהרתשובו 
94

 .שם 
95

 .ט"הלכה י,  (ח"תשי, ירושלים)מהדורת שמואל תנחום רובינשטיין , ספר נשים, משנה תורה, ם"רמב 
96

הלכות , אורחות חיים: ם משולבת בציטוט הגהות רבי פרץ מופיעה גם בספר"עמדה דומה לזו של הרמב. שם 
, פרובנס, שניהם נכתבו על ידי רבי אהרון הכהן מלוניל, ה מצוה שיהיה"ד ה"סימן ע, וספר כלבו' אות ו, קידושין

פ שיש רשות "ואע: " שם מוצג איסורו של רב כמצוות חכמים למרות ההיתר ההלכתי, 13 –אמצע המאה ה 
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זה מעלה שאלות נוספות באשר . כפי שראינו היה ניסיון לשוות לנישואי קטנות אופי הסכמתי

? שםהאם הסכמת האב לנישואי בתו הקטנה היתה גם הסכמה למימו. למימוש הנישואים

 ?האם התעלמות מהסכמת הבת לנישואיה משמעותה התעלמות מהסכמתה לקיום יחסי מין

 

שאלת הכפייה וההסכמה בקיום יחסי מין עם קטנות במסגרת  -מימוש נישואי קטנות . 3

 . הנישואים

 

קיום יחסי מין עם הקטנות העלה בעיות הלכתיות ופיזיולוגיות אשר איימו על עצם קיומם של 

הן בשל התפיסה ההלכתית , נישואי קטנות מומשו באשכנז, אף על פי כן. הנישואים

המחייבת מימוש מהיר של כל נישואים והן בשל הנורמות החברתיות הרואות בקיום יחסי מין 

 97.את אקט האשרור לנישואים

 

ח "דרשת מהרכפי שמוצג ב .ספרות ההלכה באשכנז מתנגדת לכפיית יחסי מין על ידי הבעל

ואסור לשמש ביום ואסור לשמש בעל כרחה של ": ה ואסור לשמש"מן יז דאור זרוע סי

אולם חכמים , כפייה לא הוגדרה במפורש כעבירה על ההלכה  ".אם לא שיפייס אותה, אשתו

יחסי המין , על פי ההלכה 98.ממליצים לבעלים להימנע מכפיית יחסי מין על נשותיהם

אישה  99,צווה של הבעל כלפי אשתובנישואים מוגדרים כחלק מחובת האישה לבעל וכמ

במקרה כזה רשאי בעלה לגרשה ללא . המסרבת לקיים יחסי מין עם בעלה מוגדרת כמורדת

  100.הדין זהה לקטנה כגדולה. כתובתה

 

הסכמתו של אביה לנישואים מחייבת אותה לא רק להינשא אלא גם לקיים , במקרה של קטנה

צם הנישואים כך מתעלמים מהסכמתה כפי שהתעלמו מהסכמתה לע .יחסי מין עם בעלה

האב זכאי בבתו בקידושיה ": במקור המשנאי המובא בתלמוד נאמר כך .לקיום יחסי מין

  102"בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה. 'מתני" 101,"בכסף בשטר ובביאה

                                                                                                                             
לקבל לאביה לקדש בתו עד שתבגור מצות חכמים היא שלא יקדש אדם בתו עד שתגדל ותאמר בפלוני אני 

 "   רוצה
97

קטנה שהשיאה אביה לבחור דר בארץ אחרת וגר עמה כשלושה חודשים : "סימן ריח, ם"שובות מהרת 
בהמשך טוען האב שההסכם היה שבתו תשאר באזור שלה ולא תחזור עם הבחור ". ורוצה להוליכה לארצו

והבעל . הנישואים במילא אינם תקפים וזאת משום שהבעל לא שכב עם הבת, לאזור שלו וחוץ מזה הוא מוסיף
נישואים  –האחת : שתי נורמות באות כאן לידי ביטוי. הריי מדובר בעניינים שבין האיש לאשתו? מניין לו: תוהה

בניגוד לגישה שמציגים  –ללא מימוש אינם נתפסים על ידי אנשים כנישואים ממש ויש עליהם סכנת ביטול 
 . כך גם מצפים שהבעל יבעל. החכמים

98
 . ראו דיון בפרק השני

99
 –שטר , טבעת –כסף . א"קדושין ב ע" בשטר ובביאה, נקנית בכסף... האישה נקנית בשלוש דרכים" 

, בבלי" )אין אישה כורתת ברית אלא למי שעושה אותה כלי", (ישעיה נד ה" )כי בעליך עשיך. "כתובה ובביאה
 ( סנהדרין כב ב

100
 . השני בפרק" מורדת"ראו את הדיון ב. 433' עמ, חסידות ומורדות, גרוסמן 
101

 . ב"ג ע, קידושין, בבלי 
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 בקטנה לפני גיל  103הסיבה היא שביאה .על פי ההלכה מותר להשיא קטנה מגיל שלוש ויום

 .בתוליה שבים, מי שנבעלה לפני גיל שלוש. ום אינה פוגמת בבתוליה באופן פרמננטישלוש וי

 . מכאן רק חדירה הפוגמת בבתולים בצורה בלתי הפיכה נחשבת לצורך מימוש נישואים

הוא הפך לקו הגבול , מאחר שגיל שלוש ויום נקבע לגיל שבו הפגימה בבתולים היא סופית

כלומר יש כאן קשר ברור בין נישואים ליכולת להוכיח . נההמגדיר מי שראויה לבעילה ולחתו

אין איסור לבעול קטנה שלא . את היותה של הכלה בתולה וכן חיוב ברור למימוש הנישואים

קטנה מבת שלוש שנים ויום אחד : "מבחינת ההלכה היא תחשב בתולה, מלאו לה שלוש

שתחזור להיות בתולה בא עליה אדם גדול כתובתה מאתים שסופה ' ולמטה שנבעלה אפ

    104". כשאר בתולות

 

מחויבת בקטנה כמו , הבעילה הראשונה בה מצווה הגבר לאחר הנישואים, בעילת המצווה

אין וכך , בשני המקרים מילוי המצווה והנאתו של הגבר באים לפני כל שיקול אחר, בגדולה

שיכול להיות דם מניעה שהגבר יפסיק את בעילת המצווה גם אם במהלך הבעילה מתגלה דם 

הנושא את הבתולה בין גדולה בין קטנה בועל בעילת מצווה ופורש ואם ראתה דם " נידה

יש להבדיל כאן בין הדיון ההלכתי  105".ומרגשת בתחילת ביאה לא יחוש אלא יגמור בעילתו

, "לא יחוש". הדיון ההלכתי מתייחס לדם הבתולים ולא לגוף האישה. לבין ההשלכות שלו

לכך שהאישה  מתייחס" מרגשת"ש שבדם הבתולים יכול להיות מעורב דם וחשמתכוון ל

בכל הסיטואציה יש התייחסות ברורה לבעילת מאחר ואבל  .מרגישה את הדימום עם הבעילה

, הנאתו של הגברתוך דגש על המצווה כאקט שחייב להתקיים בכל מצב ולהסתיים בכל מחיר 

קל וחומר שאינו צריך לחשוש , א בועל נידהיש להניח שאם אין הוא צריך לחשוש לכך שהו

  ".קטנה"לכך שהוא פוצע או מכאיב לכלה בכלל ובפרט שהיא 

 

                                                                                                                             
   .ב"מד ע ,נדה ,בבלי 102
103

המין הגברי  יש ויכוח בשאלה האם ביאה היא חדירה מלאה או חלקית של איבר –חדירה בביאה הכוונה ל 
 . ראו דיון בפרק הראשון. ב"ע, נה, א"ע, נה, יבמות ראו, לגוף האישה

, בת שלוש שנים ויום אחד: "ב"ע, מד, נידה, בבלי: גם  ורא, קכו' עמ, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי 104
כנותן אצבע :" ... א "ע, וכן תיאור הפגיעה בבתולי קטנה משלוש שנים בבבלי נידה מה".  מתקדשת בביאה

ל מה עין מדמעת וחוזרת "בעין למה לי למתני כנותן אצבע בעין לתני פחות מכאן ולא כלום מאי לאו הא קמ
עמדה אחרת הטוענת שלא ניתן לקיים יחסי מין עם בת פחות ". ר"יזל אזלי ואתו תומדמעת אף בתולין מ

 –הואיל ואין לה ביאה , בתינוקת פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד: "ב"משלוש שנים מובאת ביבמות נז ע
י לבראשית "בהקשר הזה מעניינת פרשנותו של רש". בת שלוש ויום אחד מתקדשת בביאה... אין לה חופה

שהרי :"י"ופרושו של רש"  ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל: "על פי הפסוק. 'כ ,כה
המתין לה עד שתהא ראויה ... ז שנה "ויצחק היה בן ל, כשבא אברהם מהר המוריה נתבשר שנולדה רבקה

.י רבקה היתה בת שלוש וכך על פי ההלכה נשואיה תקפים"לפי רש" לביאה שלוש שנים ונשאה
. 

היה תלמידו של . ג"רבי משה הפרנס חי ברוטנבורג בגרמניה במאה הי -סימן קכב   ,ספר הפרנס ראו 105
דאשה מרגשת :" ט"סימן שי, נדה, ן"ראבראו גם . ם"בספרו מובאות בעיקר פסיקותיו של המהר. ם"המהר

 ".כשרואה
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ואין הכל בקיאין בחילוק שיש בין תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ": כך גם בטקסט הבא

ובין הגיע זמנה ובין בוגרת ובין ראתה ובין שלא ראתה ועוד משום דחתן יצרו תוקפו 

דביאה זו נתנו לו שיבעול ולא חששו להנאת ... רבותינו להשוות כולן  הלכך הסכימו

הרי ביציאה כזו יש הנאה , התלבטות היא האם עליו לצאת כשאברו קשהה  106..."יציאתו

דנועץ צפורניו בקרקע : " והיא נתפסת כהמשך של האקט או שעליו לבחור באפשרות הבאה

גם כאן . ימשיך את האקט המיני עד סופוהפסיקה היא ש(  שם, ש"הרא" )עד שימות האיבר

 .  יש הכרה בכך שתשוקת הגבר חשובה מהחשש לבעילה על דם נידה

 

על חשיבות הבעילה כאמצעי לספק את הגבר ניתן ללמוד גם מכך שהיא מתאפשרת בנישואי 

אין היא , מותר לבעל לבעול אותה למרות שאין לבעילה כזאת משמעות הלכתית, מיאון

ההלכה מזכירה לחתן לשוב ולבעול את כלתו . המאשררת את הנישואים נחשבת כבעילת

דוגמא לכך . ויום משום שרק אז הבעילה מאשרת את הנישואין מבחינה הלכתית 12בגיל 

נמצא בסיפורה של קטנה שאביה נעדר ונישואיה נחשבו הלכתית כנישואי יתומה שיכולה 

חוסר כל ועתה אמה רוצה מעשה בקטנה שהלך אביה למדינת הים מעוני ו": למאן

שין נגמרין להיות קדושי ודאי עד קידולהשיאה לטוב בעיניה מילתה דפשיטא היא שאין ה

, במקרה הזה קידושין הם נישואים, כאן מודגש בבירור כי הנישואים 107."שתגדל ותבעל

 .  מקבלים אישרור הלכתי בבעילה רק כשהקטנה הופכת לבוגרת

 

, בעלי התוספות, י"על פי רש 108".פיתוי קטנה אונס נינהו" מרבית חכמי אשכנז מסכימים כי

הדבר נכון לא רק בקטנה שאינה נשואה אלא גם ( צרפת, 12מאה )ורבי יוסף בכור שור 

 לא יכולה להיות מוגדרתקטנה וכך . בקטנה נשואה המקיימת יחסי מין מחוץ לנישואים

מבחינת ההלכה . ו לאונסכלומר כל יחסי מין עם קטנה מחוץ לנישואיה יחשב 109,נואפתכ

הנישואים לא  110.הסכמתה של הקטנה לקיום יחסי מין מחוץ לנישואיה נטולת תוקף משפטי

                                            
106

   . סימן א', פרק י ,מסכת נידה ,ש"הראפירוש  
107

גבי קידושי קטנה דאי בעיל לאחר : "ג"תקי, קידושין, פו וגם מרדכי, האיש המקדש, כתובות, מרדכיראו  
, קידושין, מרדכיוראו גם " ם"ן ורשב"פ ראב"וכ... שגידלה אין ואי לא מפני שבעילות הראשונות אינן בעין 

 . תקמו
108

 .ב"ע, לג, יבמות, בבלי 
109

זנות של קטנה לא :"ב"ן ג עקידושיה גם בדעתם של התוספות מופיע. ב"סא ע, י והתוספות על יבמות"רש 
אבל אם היתה . הנואף והנואפת יהו בני עונשין: "ה שניהן שוין"א ד"ע', ערכין ז, י בבלי"ראו גם רש" מחייבה

בני עונשין למעוטי גדול "ה שניהם שוים "ד,א"ע' י, בבלי קידושין,  "אין הגדול נהרג... היא קטנה והוא גדול
ז "שנ' עמ, 1994, ירושלים, עורך יהושפט נבו, רבי יוסף בכור שור על התורהם פירוש ראו ג". הבא על הקטנה

, עורך סלימאן בן דוד סלימאן ששון, ל"קובץ פירושי רבותינו בעלי התוספות ז, ספר מושב זקנים על התורהו
 .ח"תק' עמ, ט"תשי, לונדון

110
על פי ההלכה ? ייחוד עם קטנה האם כתוצאה מכך שכל מגע מיני עם קטנה יוגדר כאונס יש איסור 

שולחן )כלומר כבר ראויה לביאה , יש איסור ייחוד עם כל קטנה שהיא מעל גיל שלוש, המאוחרת בשולחן ערוך
ואילו בתלמוד אמנם יש איסור ייחוד עם קטנה אך אין הכרעה בשאלה מהו הגיל (. סימן כב, אבן העזר, ערוך

י "רש( א"פב ע, קידושין, ב"ע, פא קידושיןראה )א גיל תשע לבת אחת האפשרויות העולות הי, המדויק לאיסור
והתוספות אינם מתייחסים לגיל כרונולוגי אלא להתפתחות היצר וסימני המין הראשונים בבת הקטנה וכן 

י "ראו רש. האם כוונתו לאישות או לקרבה שאין בה אישות, לשאלה מהו יחסו של מי שבא איתה במגע
 ".  שאנו משתמשים בנשים, ועל זו אנו סומכין השתא"לשם שמים  ה הכל"ד, והתוספות שם
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הנישואים רק נותנים היתר , משנים את התפיסה שלהסכמתה של קטנה אין תוקף משפטי

 .לבעלה לקיים עמה יחסי מין

 

ההיבט המשפטי . טנהההלכה מתייחסת לשני היבטים בקיום יחסי מין של בעל עם אשתו הק

המניח שהודעת הנישואים  יהמתיר לבעל לקיים יחסי מין עם אשתו הקטנה וההיבט הפיזיולוג

התעוררות היצר המיני במקרים מסוימים . לקטנה מתחילה לעורר אצלה את היצר המיני

תבועה לינשא , אמר רבא": "דם חימוד" בדימום המכונה , ניתנת לבדיקה במדד אובייקטיבי

אמר רבא לא שינא גדולה לא שינא קטנה גדולה ... צריכה שתשב שבעה נקיים, יסהונתפי

שמא מחמת תאוות חימוד : "י שם"ורש 111"טעמא מאי משום דמחמדא קטנה נמי מחמדא

על פי התפיסה של חכמי אשכנז דם החימוד מופרש ככל שמתקרב מועד ". ראתה דם

ימום ולא עצם ההודעה על רמת לדלקראת הנישואים גוההתאוות לבעילה  .הבעילה

ויכוח בין אשכנזים לספרדים כולם ולמרות ה 112.כפי שפרשו החכמים הספרדים, הנישואים

מנגנון , סביב מועד הנישואים, בת ישנו מנגנון מיני רדום המופעל בשלב כלשהומניחים שב

  .שאינו קשור לגיל כרונולוגי או למנגנון ההבשלה השיכלית והפיזית

 

הוא אף טוען כי . יצר המיני קיים בקטנה ללא תלות בהודעה על הנישואיםמניח שה ן"ראבה

על פי רבי יצחק אור זרוע יש קשר בין   113.גדולה מזו של בוגרת הקטנה התשוקה המינית של

דקטנה לגמרי אינה מוסרת עצמה לביאה וכשהיא : "...הבשלה מינית להבשלה שיכלית

א ברור מהו בדיוק הגיל הכרונולוגי הנקשר ל  114..".מוסרת עצמה לביאה קצת היא בת דעת

ייתכן והכוונה היא לתפיסה ההלכתית המניחה ? "קצת בת דעת"למה הכוונה בולמנגנון הזה 

. שלקטנים יש הבנה ומודעות עוד לפני הגיעם לגיל שבו הם מקבלים מעמד משפטי עצמאי

מבינה את מצבה משום שזהו גיל שבו הבת  כגיל המינימום למיאון 7י קובע את גיל "רש

חשוב להדגיש שהתאווה המינית המיוחסת לקטנה עם  115.ויכולה להביע את דעתה ורצונה

                                            
111

 .א"ע, סו, נדה, בבלי 
112

על פי חכמי אשכנז דם חימוד הוא תוצאה של התאוות לעצם הבעילה ולכן יופיע רק סמוך לבעילה ולא סמוך  
כמי אשכנז בהם ח, ככלל. סימן תשמ, נדה, מרדכי, תסו, מחזור ויטריראו . להודעה על החתונה גם אצל קטנה

אור זורע צמצם את החיוב לבדוק יום יום במשך , י משפירא והמרדכי הקלו בבדיקת דם החימוד"ר, אור זרוע
י משפירא מורה על בדיקת דם חימוד וטבילה רק במקרה "ר, שבעה ימים לבדיקה רק ביום השביעי והראשון

נשים בתקופתו עשו להן מנהג לטבול רק וההודעה על החתונה הייתה פתאומית ואילו המרדכי מספר על כך ש
לימוד הסוגיה על פי  –" דם חימוד"סוגיית ", ראה גם רן כלילי, שלושה ימים לפני הנישואים ולא שבוע מראש

' טבת ה, מעלה אדומים" ) ברכת משה"ביטאון ישיבת  , כח –כז , מעליות" המדרשות השונים וגרסאות הגמרא
 .   217 – 215' עמ. עם ברעורכים ישי אלבק ואבינו, (ח"תשס

113
 . ב"סא ע, יבמות, בבלי', ה תניא ר"על יבמות ד ן"ראב 
כסנדר מהדורת יהודא אל, ח אור זרוע"ספר שאלות ותשובות מהר, ועוד חיים בן יצחק אור זרוע 114

 (. גרמניה, 13מאה . )סימן קג,(ך"תש, שליםויר) ראזענברג
115

דתנן . כבר שית כבר שבע, משהיא כפעוטות –חולצת  קטנה": ב"קה ע, יבמותלי "של רשפרושו ראו  
במקור אליו הוא מפנה אין הכרעה בשאלה מהו קו הגבול הכרונולוגי הברור המינימלי להגדרת , "במסכת גיטין

 ורא .י חידש בקביעתו"רש, כך ששבקביעתו את גיל שש או שבע כגיל שבו יש לקטנה מודעות והבנה. פעוטות
ילדים יהודים ומיסיונרזציה ": בואו הערלים הללו ויתפשום חיים ויהיו מקוימים בתעתועםפן י", שמחה גולדיןגם 

, ירושלים) ישעיהו גפני, עורכים ישראל ברטל, מיניות ומשפחה בהיסטוריה: ארוס אירוסין ואיסורים, "נוצרית
            .114 – 108' עמ,  (1998
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ויום עדיין לא הופכים אותה לבעלת  12נישואיה וההכרה בכך שיש לילדה רצון לפני גיל 

 . מעמד משפטי עצמאי ומכאן גם הסכמתה

 

. קטנה כיחסי מין בכפייהולמרות זאת היה מי שהגדיר את יחסי המין של בעל עם אשתו ה

של קטנה עם בעלה הם קובע חד משמעית כי יחסי  מין שמצאתי ה היחידפוסק ההלכה 

דבריו של    116"והוא מוסרה לביאה על כורחה לשם קידושין" :י"בכפייה הוא רשיחסים 

וקשה לרבינו תם אם זה ": תוספות כך ה ,בקרב החכמים שבאו אחריו י לא זכו להסכמה"רש

ואומר רבינו תם כיון דאב ... כורחה מה שהאב מוכר את בתו בעל כרחה חשוב בעל

כלומר יש   117"אין זה חשוב בעל כורחה כיון שהוא מדעתו של אב( עומד)במקום בתו קאי 

 . כאן כפייה אבל ניתן להתעלם ממנה

 

האם בקיום יחסי , קיום יחסי מין עם קטנה במסגרת נישואיה העלה נקודות התייחסות נוספת

 ? ן עם קטנה יש השחתת זרעמי

 

. לא יכולה הייתה להרות, על פי הנתונים על הבשלה מינית מאותה התקופה, קטנה

מכאן  15.118או   14המחקרים על העולם הנוצרי מעידים שבנות קיבלו מחזור סביב גילאי 

הגיל , נקבע כגיל הנישואים משום שהיה גיל תחילתה של ההבשלה המינית 12נראה שגיל 

הפער בין גיל , יעים ניצני השדיים ושערות הערווה ולא משום שהיה גיל הפוריותבו מופ

נראה שהסיבות לנישואים . שנים 4 –ל  3תחילת ההבשלה המינית לגיל הפוריות היה בין 

נבעו יותר מתפיסות רפואיות הגורסות שבתולין לאורך זמן רב מידי יכולים לגרום נזק 12בגיל 

המתרחשת באותו שלב , רצון לתעל את התעוררות היצר המיניבריאותי לאישה וכן בשל ה

 119. של התפתחות מינית לתוך מערכת נישואים

                                            
 :שם, י"רש ."בקידושיה בכסף בשטר ובביאההאב זכאי בבתו "ה "ב ד"ע' ג קידושיןי על "רש 116

"  והוא מוסרה לביאה על כרחה לשם קידושין בעודה נערה, והוא מקבל השטר, שהכסף יהיה שלו -זכאי בבתו" 
בקטנות  –האב זכאי בבתו : "י מגדיר במפורש את הבת כנערה וקטנה"ב רש"ע, מו כתובותב... ועוד

 . ל הכלה הקטנה היא בעל כרחהי טוען במפורש שהבעילה ש"רש,  "ובנערות
דביד אביה לקדשה ולמוסרה על  –בשטר ובביאה מנלן : "ב"ע, מו, כתובותי על "שוב רש: הוכחה נוספת

למוסרה לביאת , בידו ליטול ממון ולביישה בבושת זה –שייך בה : " ועוד מאותו עמוד בכתובות" כרחה
 .  שהרי בת לא תבחר מרצונה במנוול ומוכה שחין, גם כאן ברורה הכפייה" קידושין למנוול ולמוכה שחין

117
ב "קידושין ג ע, תוספות 

 

118
 :על גיל קבלת המחזור בימי הביניים ראה 

 Peter Laslett, "Age at Menarche", The Family in History, Interdisciplinary Essays, ed. 
Theodore K. Rabb and Robert I (Rothberg, 1973). p.30 

 – 13והגיע למסקנה כי הממוצע של גיל קבלת המחזור הוא , ף עדויות שונות על גיל קבלת המחזורלסלט אס
בין כך או כך . 15לפי טרוטולה גיל המחזור הראשון הוא סביב , 15אם כי היו נתונים שהצביעו גם על גיל , 14

 : ראה ,נתונים דומים נאספו גם במחקרים הבאים. 12מדובר בגילאים בוגרים יותר מגיל 
Helen King, Disease of Virgins: green sickness, chlorosis, and the problems of puberty, 
London, 2004, p. 77, Jeremiah Benjamin Post, "Ages at Menarche and Menopause: Some 
Medieval Authorities", Population Studies, 25, 1, (1971), pp. 83 – 87.  

 
119

 : הפער בין תחילת ההתפתחות המינית לבין קבלת המחזור ראהעל  
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רק אז יוכרז המחזור כדם , על פי ההלכה גיל הפוריות מגיע רק עם קבלת המחזור השלישי

ייתכן   120(.לא ברור כמה זמן עבר בין המחזור הראשון לבין שלושה מחזורים רצופים)נידה 

קבלו  12על פי ספר חסידים הבנות שנישאו בגיל . ר בספר חסידים נותן על כך תשובהוהתיאו

מכאן שבנשואים עם קטנה פרק הזמן של השחתת זרע  16.121וילדו בגיל  13מחזור בגיל 

 . תלוי בגיל הנישואים, יכול היה להגיע לשש ואף שמונה שנים שנים

 

ניתן ללמוד . עם קטנה כהשחתת זרע ועדיין לא נמצא מי מחכמי אשכנז שהגדיר יחסי מין

. זאת מההיתר שהתירו לקטנה להשתמש באמצעי מניעה על מנת למנוע את התעברותה

 122."מעוברת ומניקה, קטנה: שלוש נשים משמשות במוך: "היתר זה ניתן כבר בתלמוד

  124.ש"אישור דומה נתן הרא 123.י והתוספות"ר, רבנו תם, י"המשיכו אותו באשכנז רש

 

, הן מיחסי מין והן מהריון, תם של החכמים בתקופה לסכנת החיים לכלות קטנותעל מודעו

קטנה , שלוש נשים משתמשות במוך. של רבנו תםי ו"תלמוד של רשניתן ללמוד מפירושם ל

דמדקאמר שמא תתעבר ושמא ' קטנה שמא תתעבר ושמא תמות וכו. "ומניקה ומעוברת

מצינו תמות ממאנת וכו עד אלא  כ"תמות מכלל דאיכא קטנה שמיעברא ולא מתה א

היא ' הלכך אין היולדת ממאנת ואפי" ובהמשך  125"לעולם שמא תתעבר ושמא תמות

ל דמשעת הריון נעשית גדולה ואינה "קטנה ופירש מורי רבי יהודה בר יצחק זצ

אם  –בהפניה התלמודית הזו יש מדרגים שונים של סכנת ההתעברות של קטנה  126"ממאנת

הרי בגרה קודם " א קטנה ויולדת כשהיא גדולה הסכנה פחותההיא מתעברת כשהי

   127".שילדה

 

להשקפה שמרגע שהקטנה בהריון היא גדולה שותף גם מורה נוסף של אור זרוע הרב 

האם הם כולם יוצאים מנקודת הנחה שרק על סף היותה גדולה היא יכולה . שימחה משפיירא

יון היא כנראה כבר לא קטנה והרי זכות נראה שהם מניחים שאם היא בהר? להיכנס להריון

 . המיאון שמורה רק לקטנה

                                                                                                                             
   Benjamin B. Wolman, Adolescence, Biological and Psychosocial Perspectives (Westport. 
Conn, 1998), pp. 10 -11.  

, "וההקבלה לידע שבימינו, ל"התיאור בחז, התפתחות סימני מין משניים במהלך ההתבגרות", דניאל מלאך
 .157 – 156, 151' עמ, (ט"תשנ)כסליו , ד –כרך טז ג , אסיא

120
אישה מחוייבת בטבילה רק לאחר שיוצא ממנה דם ווסת בפעם . סימן סג, הלכות נדה, ספר הלכות גדולות 

 . השלישית
121

 תתשמד , מהדורת ויסטנצקי, ספר חסידים 
122

 . א"ע, ט"כתובות ל, בבלי, ב"ע, יב, יבמות,בבלי 
123

 . ה שלוש נשים משמשות במוך"ד' ט עמוד א"דף ל כתובות, תתוספוראו  
124

 . 'סימן ג, כלל לג, (ד"תשנ, ירושלים)מהדורת יצחק שלמה יודלוב , שאלות ותשובות, אשר בן יחיאל 
125

 . ב"ע, ב"י, יבמות, תוספות 
126

 . שם
127

 . שם
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, י ורבנו תם חלוקים בשאלות האם ראוי לשאת כלה קטנה שלא הגיעה לבגרות מינית"רש

שעל כן לא ניתן לקיים עמה מצוות )היותה צעירה מכדי ללדת , האחד: וזאת משני טעמים

י והן רבנו "הן רש. ם קיום יחסי מין בגילה הרךכי יש סכנה לבריאותה מעצ, והשני"( פרו ורבו"

  128.תם יוצאים מנקודת הנחה שעצם קיום יחסי מין עם קטנה מהווים עבורה סכנת חיים

 

י מתיר "רש, המוך, י לרבנו תם הויכוח על עצם השימוש באמצעי מניעה"עדיין נותר בין רש

י מותרות לשמש במוך "רש' שלוש נשים משמשות במוך פי: "ת אוסר"שימוש במוך ואילו ר

  129"ת"ולא נראה לר, ג דשאר נשים אסורות משום השחתת זרע אלו מותרות"ואע

 

חכמי אשכנז הכירו בעובדה שיחסי המין עם קטנה שאינה בשלה מינית ופיזית עלולים להסב 

בספרות ההלכה באשכנז עולים שוב ושוב תיאורי הסבל . ללא קשר להריון, לה נזק פיזי וסבל

ס שיש צער גדול "וכי לא ידע הש...ורוב קטנות חולות מביאה ראשונה": תשל הקטנו

שיש צער גדול לבתולה שנבעלה " 130,"לבתולה בביאה ראשונה וכמה קטנות חולות מזה

ידוע שיש צער גדול בביאה "  131,"מתחילה כשמשיר בתוליה ורב קטנות חולות מזה

 132."ולות מן הביאה ראשונהוהא קא חזינן דרוב קטנות ח. .. ראשונה בהשרת בתולים

גם בתשלום על צער הנגרם 133."ורוב קטנות חולות מביאה ראשונה, מפותות אין להן צער"

באונס ישנה התייחסות מיוחדת לכך קטנה שנאנסת צריך לשלם לה סכום גבוה יותר משום 

 134."צער רואין לפי קטנו וקטנותה": שהצער שהיא מרגישה גדול יותר

 

הרבתה בדמים , מאחר שבא עליה: "ימום הנגרם כתוצאה מהבעילהישנה גם התייחסות לד

לא ברור מה עלה בגורלן של הקטנות  135."ועשו לה רפואה ולא הועילו לה. בלי הפסק

שמתו כתוצאה כלות כפי הנראה היו  .או דממו ללא הפסק, חלו, המתוארות כמי שסבלו

מרכז " )מדרש לקח טוב"ב ,ה על כךמעידשאינה דווקא מאשכנז , עדות. מקיום יחסי המין

שיהו משיאין כלות קטנות והן מתות וקובר את בתו ומאבד את : " (11מאה , אירופה
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, אלחנן בראון, קטן וחנה של יואל םגם מאמרראו . ק"סימן פ, הלכות איסורי ביאה וגרים ,יבמות, מרדכי 
 .119, 116 ' עמ, (ד"תשנ)אלול , ב –ד א "י, אסיא, "רפואי -מבט הלכתי  –אמצעי מניעה "

129
 .  א"ב ע"י,על יבמות', סימן ג, יבמות, מרדכי 
130

 . ה צער דמאי"א ד"ט ע"ל, כתובות ,תוספות 
131

     .ש היא"מאן תנא דחייש לכחש גופנא ר ה"א ד"ט ענ ,בבא קמא ,תוספות 
132

 .פרק ו סימן ט ,בבא קמא, ש"רא 
133

גם במדד התשלום שעל האנס לשלם לנאנסת יש . סימן בכלל קא , שאלות ותשובות, אשר בן יחיאל 
אם הנאנסת קטנה אזי הצער  שחשה רב יותר ולכן יש להגדיל את סכום  –התייחסות ספציפית לצער של קטנה 

ין גופה אומדין כמה האב רוצה ליתן ולא תצטער בתו מזה צער לפי קטנו וקטנותה ובנ: "הפיצוי בגין צער זה
 "ויתן

134
 . א"ע, פו, וראה גם בבלי בבא קמא.סימן קעז טור אבן העזר 
135

: ם על אותו מקרה"ותאורו של המהר ה ושאלתם ראובן"סימן תתקצד ד, יה"ספר ראב, אליעזר בן יואל הלוי
 . סימן תתסח( דפוס פראג)ם מרוטנברג "מהרת "שוראו גם ." [פסוק]ועשה מעשה ורבו דמיה מאד בלי "
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, ההתייחסות הספציפית לכלות קטנות מצביעה על כך שיש למותן ייחוד כלשהו 136."ממונו

נושא ההריון לא . שיכולות למות כתוצאה מסיבות שונות, להבדיל ממותן של כלות אחרות

 . מות הכלות הקטנות  לא היה מיקרי או אקראיהוכחה לכך שייתכן ויש בכך . ן כסכנהעולה כא

 

על פיה  :12 –במאה ה , קנתו של רבנו תםעדות אפשרית למותן של כלות קטנות נמצא בת

 137.הכלה מתה בשנתה הראשונהאם אדם שהשיא את בתו רשאי לקבל את כספו בחזרה 

יש לתת את הדעת על כך שרבנו תם מוצא לנכון אך  138הגישה הזו מופיעה כבר בירושלמי

 .להחיות את התקנה דווקא בתקופה שבה היו נישואי קטנות מקובלים ונפוצים יותר באשכנז

 

 ונורמאנדיהעל צרפת  ת החרים"ר": במרדכי מופיע פירוט השתלשלות התקנה של רבנו תם

ייא ותכשיטיה על נושא אשה ומתה בתוך השנה בלא ולד של קיימא שיחזיר כל הנדונ

הקהילות עשו : "בהמשך יש תיאור של הרחבת התקנה בקהילות של גרמניה 139."..ליורשיה

תקנות על כל איש ואישה ועשו נישואין ונפטר לעולמו אחד מהם בלא זרע בתוך שנתיים 

ההרחבה לשנתיים שכוללת בתוכה גם גברים מצביעה  140"שיחזרו תלי נדוניא ליורשי המת

מותה גם בקרב חתנים וייתכן שכאן ההסבר מתייחס גם לתמותה על אפשרות שהיתה ת

על כך שהבעיה  יעאבל העובדה שהתקנה המקורית מתייחסת רק לכלות יכולה להצב, טבעית

                                            
136

 ויקרא פרשת בחוקותי דף עו עמוד א ,(ט"תשל, ירושלים) לקח טוב ,פסיקתא זותרטא, טוביה בן אליעזר 
 (11מאה )

137
 .סימן תשפח( חלק החידושים)ת "ספר הישר לר 

ונאמר תהי נא אלה  .רבותינו יושבי נרבונא אשר שמענו ונדעם ומזקניהם נתבונן. מטעם המלך וגדוליו" 
כאשר גזרו גודרי גדר גדולי נרבונאה וסביב הארץ וגזרו בגזירה . בינותינו יושבי צרפת ואניוב נרמנדיאה

ד התחתון על כל נושא אשה "ד העליון ובגזירת ב"חמורה בגזירת יהושע בן נון ובספרי תורה בגזירת ב
נת נישואין שיחזיר כל הנדוניא ותכשיטי ב חודש בלא ולד של קיימא עד עבור ש"בתוך י[ ומתה( ]מתה)

האשה ליורשיה או לנותני הנדוניא ומה שישאר בידו שלא הוציא מן הנדוניא ומה שלא כלתה שלא יערים 
יום ישיב להם אם ' ד ל"לכלותו רק מן הנמצא יתעסק בקבורתה לפי כבודה ומה שישאר ישיב עד זמן ב

. יום חס ושלום לא היה משיב' י אם מיום תביעה לאחר ליתבעוהו ועד שיתבעוהו לא תחול עליו גזירה כ
דבר . ילדה' מתה אחר שנת נישואין ואפי' אפי. לעולם ועוד גזרנו מן העתיד ליגבות שלא יתבע את החותן

והחרמנו וגזרנו עלינו ועל כל . ושלחנו לסמוכי מהלך יום ושמחו בדבר. ש"זה קבלנו עלינו יושבי טרוייש דמ
זרעינו כאשר כתוב למעלה ועל יושבי צרפת פייטוב ואניוב נרמנדיאה ויושבי סמוך  הנלוים עלינו ועל

כי מי יאכל ומי יחוש מה שקפץ האב או . ליישובים הללו מהלך יום או יומים עליהם ועל זרעם לקיים גזירה זו
יותר כי וראינו שיעור שנה לדבר זה ולא . המשיאה ונתן לחתן אחרי מות האשה חוץ ממני יאכל הלה וחדה

אחרי כן נזכרתי . מה שגזרנו כתבנו וחתמנו. שנתן ולא יוסיף עצב עמה[ מה( ]מן)אחרי שנתו נשכח מן הלב 
כ ונתתי הודאה למקום שזכינו לצאת מהיות כראויים לתוכחות ששנינו בפרשת התוכחה "מה ששנוי בת

הספיקו שבעת ימי המשתה אדם שמשיא את בתו ופסק לה ונתן ממון הרבה לא [ 'או]ותם לריק כחכם ויש 
וכשם שיצאנו מזאת כך נצא מכל . את בתו ומאבד את ממונו[ קובר( ]הורג)לצאת עד שמתה בתו נמצא 

ורבי מאיר  13 –רבי משה מקוצי בצרפת במאה ה " .ונתבשר טובות שמועות ושלום על ישראל. גזירות רעות
:  ראו. ת לא התקבלה בכל הקהילות"ה של רמעידים שהתקנ, 13מאה , גרמניה, הכהן מחבר הגהות מיימוניות

ח פסק "ראה לרבינו יעקב שאין חייבין לשלם להם ועבד כשמעתיה וכן רנ: "ספר מצוות גדול לאוין סימן פא
ותם לריק כחכם זה המשיא בתו ונתן עליה ממון ולא הספיקו ( בחוקותי פרשה ה)כ "והא דתניא בת, ק"כת

. מאבד בתו ומאבד ממונו התם שאני שכבר נתן וזכה הבעל שבעת ימי המשתה עד שמתה בתו הרי זה
ולא פשטה , (ה כתב"א תד, שם מז)תוך שנה [ה]אמנם רבינו יעקב גזר ותקן לשלם אפילו זכה אם מתה  

  . הלכה א, הגהות מיימוניות הלכות אישות פרק כב: וראו" גזירתולא בכל ישראל
138

 . שם, ת"והתוספות ובהם דברי ר, מז ב, כתובות ,וראו גם דיון בבלי', א, כתובות פה, מיירושל 
139

התלמוד , הציטוט לקוח ממהדורה מודפסת של המרדכי .סימן קנה,נערה שנתפתתה, כתובות, מרדכי 
 . ג"תשכ –ט "תשי, תל אביב, ירושלים, הבבלי

140
 Louis Finkelstein, Jewish Self – Government in the Middle Ages, Newראו גם . א"סימן מ, שם 

– York, 1924, pp. 160-165. 
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מודעותם של חכמי אשכנז לפגיעה בקטנות לא גרמה . תה בקרב הכלותיהמהותית יותר הי

 .שיים שאותם יחסי מין העלואך אילצה אותם להתמודד עם הק, להם לאסור את יחסי המין

  

  ?כיצד התמודדו חכמי אשכנז עם הבעיות שעלו ממימוש נישואי הקטנות

באמצעות " מימושם"הן ההלכה והן התרבות העממית קושרות קשר ישיר בין הנישואים ל

את עמדת התרבות העממית ניתן . נישואים יציבים וחתומים הם נישואים ממומשים. יחסי מין

אין לה ": חתן שלא הצליח לממש את נישואיו עם כלתו הקטנה והחליט לגרשהלמצוא בדברי 

הכתובה ניתנה למי  –קשר חד משמעי מבחינתו יש  141"כתובה כי אינך ראויה לביאה

 . מאשרר את הנישואים ומזכה את הגרושה בפיצוי נאותקיום יחסי מין . שראויה לביאה

 

 : נישואי הקטנה אינם מלאים, מימושרבי יצחק אור זרוע מוינה מבהיר אף הוא שעד ה

שקטנה שנתקדשה אי בעל אחר שגדלה קנאה קנייה גמורה ואי לא בעל ספיקא הוי " 

   142"דהא תניא המקדיש את הקטנה קידושיה תלויין

 

פוסקי ההלכה . הבעיה בנישואי קטנות הייתה שלא פעם התגלה קושי במימוש הנישואים

מנת לאפשר את קיום הנישואים למרות הקושי  לכאורה על-פעלו בשתי דרכים מנוגדות

מה שיכול היה להוות היתר להמתנה עד )הם התירו דחייה של מימוש הנישואים . במימושם

כמו חדירה חלקית של איבר המין —והם הכירו בסוגים שונים של מגע מיני( שהקטנה תגדל

ר בפתרונות למעשה אין מדוב. כמספיקים לאשרור הנישואים--הגברי לגופה של הקטנה

 .  אלא בנכונות להגן על חוקיותם של הנישואים כמעט בכל תנאי, סותרים

 

 מבלי שהנישואים יבוטלו חתן להימנע מלקיים יחסי מין עם כלתובו מותר למשך הזמן ש

ואם מחמת שרחמה צר ...שאם הודה שאינו יכול לבעול "  :יכול להגיע עד ארבע שנים

זה  ןכי שמעתי יש בני אדם כעניי. ימתין עוד שנה שנים' אם המתין ג, מחמת בתוליה

  143"....שתים ושלוש שנים וגם אני הייתי כן עם אשתי ראשונה שתי שנים

                                            
. על פי המקורות ההלכתיים יש שני מקרים בהם הכלה אינה ראויה לביאה. תתקצד, יה"ת הראב"בשו 141

, ד"מ, ה"פ, משנה נדה" קטנה בת שלוש ופחות יום אינה ראויה לביאה"האחד היותה צעירה מגיל שלוש ויום 
שהיא ראויה  –שנים ויום אחד ' מבת ג: "'ה מבת ג"ד, א"עכתובות כט , י"א וראה גם רש"ע, מה, נדה, בבלי

חכמי אשכנז מתווכחים בינהם ? האם היא מותרת גם אם היא נידה. והמקרה השני הוא של כלה נדה" לביאה
לפי הגהות פרץ ניתן ? האם די בחופה כדי להפוך את הנישואים לוודאיים, בשאלה האם ניתן להשיא כלה נדה

 .סימן ו' פרק ה, כתובות, ש"אין היא ראויה לביאה וראה גם ראלהשיא כלה נידה אבל 

ללא מימוש לא תקבל את , בעלי התוספות טוענים שהתוספת לכתובה כוללת את הנדוניה שהיא הביאה עמה
 .תוספת הכתובה

142
קטנה שנתקדשה אי בעל אחר שגדלה קנאה קנייה גמורה ואי לא בעל : "תרפה, הלכות מיאון, אור זרוע 

ובהמשך הוא מדגיש שיש קושי לברר האם באמת בעל או לא ולכן צריך תמיד להעמיד בספק את . "הויספיקא 
ואי ' לא סמכי [דחוקים]דחיקי  [תירוצים]לה אישנויי  [תרצנו]דשנינן  [ואף על פי]ג "ואע: "העובדה שלא בעל

 (.שם) "לא בעל וגדלה ונתקדשה לאחר גט מזה ומזה



 
 

213 

 

ית אין אונות של הגבר אבל הקטע יא היא בע"ת של ריצב"הבעיה המקורית שבה דן השו

מוצגת אותה בעיה  ."רחם צר"המבנה של , כאן מתייחס לבעיה של האישה רהספציפי המתוא

נראה  –" מחמת שרחמה צר"שם מוזכרת בעיה של גבר לשכב עם אשתו  ,גם בהגהות אשרי

שנים ' במודה שאינו יכול אבל אמר מחמת שרחמה צר ימתינו עד ג: "שזוהי בעיה מוכרת

 144 ".ואם יש קצת ביאה כגון הכניס עטרה יש לה תוספת

 

י התשובה היא "לפי רש? ההוא מצב פיזי המזוהה עם קטנ" רחם צר"נשאלת השאלה האם 

 –דקטעין טענת פתח פתוח "ה  "ב ד"י מסכת כתובות דף לו ע"ראה על כך דבריו של רש. כן

על " רחם"המילה ". אבל כשבגרה אין רחמה צר כבתחילה ודומה לו כאילו פתח פתוח... 

  145.בעברית המודרנית" רחם"אין מושג זה זהה למושג ה. ל מתארת את  הנרתיק"פי חז

 

נראה שבמציאות , על אף שאין הכרח הלכתי לממש את הנישואין מיד באמצעות ביאה, לםואו

הנורמה , למרות השינויים ההלכתיים. היה לחץ גדול על החתן לממשו מהר ככל האפשר

הרואה במימוש נישואים את אישורם הסופי הייתה ( שזכתה בגיבוי ההלכתי)החברתית 

 . חזקה

 

שהיה חשש שהיא של חתן ששכב עם כלתו הקטנה  בתיאורוהדברים באים גם לידי ביטוי 

ולילה ... חנוך נשא ארוסתו בעודה קטנה"משום שנשות משפחתו לחצו עליו , דהינ

[ כ"אח]; הראשונה של נישואין מצאו בשמלה כמה טיפי דמים כסבורים שדם בתולים הם

וף באו קרובות לס. ופירש ממנה חצי שנה... וחקרו שאין דמיה נפסקים. נתברר שלא בעל

שמא מוכת עץ היא יבא עליה בעלה ותחיה , הבן והבת ואמרו דמים הללו אינן מן המקור

 146["פסוק]ועשה מעשהו ורבו דמיה מאוד בלי . המכה

 

בקטע הזה באות לידי ביטוי כמה תפיסות עממיות בנושא קיום יחסי מין בכלל ומימוש 

א שהבעל קיים יחסי מין עם כלתו ההנחה של בנות המשפחה הי, ראשית. הנישואים בפרט

לא , במקרה הזה, מתיאור המעשה עולה כי,  שנית, הקטנה לאחר החופה ומכאן הדימום

למלא "מעודדות אותו —ובעיקר הנשים—אלא המשפחה, הבעל הוא הלהוט לשכב עם כלתו

                                                                                                                             
מצטט את  רבי מאיר הכהן. ים נישואים בלי מימוש עד ארבע שנים מיום הנישואיםכי ניתן לקיטוען א "הריצב 143

רבי מאיר )סימן ו , תשובות מיימוניות נשים ראו(. 12 –13איש המאה ה  –א "ריצב)תשובת יצחק בן אברהם 
 .421 – 420' עמ, חסידות ומורדות, ראו גם גרוסמן (.1298 – 1260, ר יקותיאל הכהן מרוטנברג "ב

144
 . מסכת קידושין פרק ג סימן טז, הגהות אשריב 
145

, אסיא, "בלשון הפוסקים" אוטם ברחם"ל ו"בלשון חז" רחם"על משמעות המושג ", ראו גם מרדכי הלפרין 
 . 108 – 105' עמ, (ח"תשנ)ניסן , ב –ז א "ט

קור הוא המ  -" דם מהמקור". תתקצדסימן  ה"ת ראבי"שוראו גם . סימן תתסח ,ם מרוטנברג"ת מהר"שו 146
היא מי שבתוליה נפגעו ממכה חיצונית " מוכת עץ", רחם וכל דם שמקורו ברחם מוגדר כדם נידה האסור במגע

 .תרפא המכה –" תחיה המכה. "ולא ממגע מיני ראו להלן
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נראה כי הנשים תובעות מן הבעל לשכב עם אשתו הקטנה לא רק על מנת ." את חובתו

אלא גם כאמצעי רפואי להפסקת , ת מימוש הנישואים וכך להבטיח את יציבותםלהבטיח א

 . הדימום שממנו סבלה הכלה

 

. יחסי המין ירפאו את הדימום –הראשונה רפואית . יש להתייחס לשתי הטענות של הנשים

, באשר לטענה הראשונה. הדם אינו דם נידה ולכן היא מותרת לבעלה -והשנייה הלכתית 

אמנם בעיקר מדובר , מית ראתה ביחסי מין אמצעי לריפוי הדימום או להסדרתוהרפואה העמ

ם מעלה בכל זאת אפשרות "אך הרמב, במקרים של היסטריה או בהעדר דימום ווסתי

במקרה הזה הוא ממליץ על . שדימום ויסתי רב יכול לגרום לרחם להתכווץ ולעלות למעלה

ת טוענות הנשים שאין מדובר "מתואר בשואמנם במקרה ה  147.ריפוי בעזרת קיום יחסי מין

שהוא דם נידה אך עדיין ניתן להבין מניין יכולות היו לשאוב את הרעיון שיחסי מין , בדם וסת

 . מרפאים דימום

 

במקרה הזה לקחו , נראה שמבחינה הלכתית הנשים לקחו לעצמן סמכות שלא הייתה להן

היתה לקבוע מהו מקור הדם ובאם סמכותן של הנשים . לעצמן הנשים גם את תפקיד החכם

הוא נחשב דם נדה אבל רק בעל ההלכה יכול היה לתת לכך אישור הלכתי ולהורות לבעל 

שייתכן ונגרם ממכה שגרמה , הנשים קבעו כי מדובר בדימום חיצוני לרחם. לשכב עם אשתו

 -" מוכת עץ"ההגדרה ההלכתית למקרה כזה היא . להסרת הבתולים וכתוצאה מכך לדימום

שנתקע לה עץ באותו " י "או בלשון רש, מי שאיבדה בתוליה כתוצאה מתאונה כלשהי

 149.פתחה נשאר סתום, למרות הדימום, הדעה המקובלת היא שבמוכת עץ 148".מקום

ם אכן יוצא נגד הסמכות ההלכתית שהן לקחו לעצמן וקובע שהכלה הייתה נדה וכי "המהר

שים הצליחו להשיג לפחות מטרה אבל הנ 150.החתן עבר עבירה חמורה כששכב איתה

 . הפכו את הנישואים לעובדה מוגמרת,  אם לא ריפאו את הדימום—אחת

 

, מאחר שהיו מקרים בהם היה קושי לממש את הנישואים על ידי חדירה ואגינלית מלאה

הכירו חכמי ההלכה של אשכנז הן בחדירה ואגינלית חלקית והן בחדירה אנאלית כמגע מיני 

מיהו אם יכול להתקשות ויש כאן ביאה לכל הפחות הכנסת עטרה : "ואיםהמממש את הניש

                                            
147

התפיסה . 207' עמ, (ט"תשי, ירושלים)מהדורת זיסמן מונטנר , פרקי משה ברפואה, ראו משה בן מימון 
ההיסטריה . ימוש ביחסי מין לריפוי היא שהם יכולים להשפיע על מיקום הרחם בגוף האישההעומדת ביסוד ש

יחסי המין אמורים היו להשיבו , אובחנה כתוצאה של תזוזת הרחם ממקומו ועליתו במעלה גופה של האישה
ה במקרה הזה התזוז, למטה והעדר דימום אובחן כמצב שנגרם על ידי חסימת הצינורות היוצאים מהרחם

מסורות רפואיות יווניות "על כך ראה ראו רון ברקאי . והכיווץ הנגרמים ביחסי המין אמורים לפתוח את הסתימה
עורכת יעל , אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיותמתוך , "והשפעתן על תפיסת האישה בימי הביניים

 . 49' עמ, 1987, ירושלים, םמדע מגיה ומיתולוגיה בימי הביניי, וראו גם רון ברקאי. 125' עמ, עצמון
148

 .  ה ומוכת עץ"א ד"ע, יא כתובות, י"רש 
149

דמוכת עץ אין פתחה פתוח אבל הדמים : "'הגהה ב, סימן יח, מסכת כתובות פרק א הגהות אשריראו גם  
 ".מוכת עץ אין פתחה פתוח: "ח"סימו י, פרק א, מסכת כתובות, ש"והרא" כלים

150
 .תתסח( דפוס פראג) ם"ת המהר"שו 
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הכנסת  151."דיש כאן חיבת ביאה בהכנסת עטרה כדרכה וביאה גמורה שלא כדרכה... 

 . כאן כחיבת ביאה העטרה מוגדרת

 

התפיסה על פיה כל חדירה לגופה של הבתולה , אין בדברי חכמי אשכנז חידוש הלכתי

הגישה . י והתוספות"ים נמצאת כבר בתלמוד ובהמשך אצל רשנחשבת כיחסי מין מלא

החדרת חלקו העליון של )היא שהעראה ( למרות היותה שנויה במחלוקת)המקובלת בתלמוד 

גם ביאה . כלומר יחסי מין לכל דבר, היא ביאה( איבר המין הגברי לאיבר המין של האישה

הויכוח בתלמוד נסוב סביב . לאיםמוגדרת כיחסי מין מ( יחסי מין אנאליים" )שלא כדרכה"

, ובמקרה של בתולה, השאלות האם העראה נחשבת לאקט מיני מלא שיש בו הוצאת זרע

א "יבמות נה ע, ב ובבלי"סוטה כו ע, על פי בבלי. האם הוא נחשב כאקט שפוגם בבתולים

. העראה נחשבת כיחסי מין מלאים ואין צורך בהוצאת זרע כדי שהאקט יחשב לאקט מיני מלא

 152.י והתוספות העראה נחשבת לגמר ביאה לכל דבר"לפי רש

 

השלב שבו נפגע הטוהר המיני שמיוחס : במקרה של בתולה יש אבחנה בין שני שלבים

חדירת עטרת המין  153,"משעת העראה דפגמה"לבתולה והיא כבר אינה מוגדרת כבתולה 

השלב השני . ע בפועלגם אם קרום הבתולים לא נפג, הגברי לגופה של הבתולה פוגמת אותה

זהו השלב שבו במקרה של אונס על האנס לשלם , הוא השלב שבו נפגעים הבתולים בפועל

גם היא נחשבת לפגם בהגדרה של , כך גם לגבי ביאה שלא כדרכה. נזק על אובדן בתולים

הבעולה נחשבת . יש להבדיל בעניין אונס בין בתולה לבעולה 154,על פי התוספות. בתולה

כלומר יחסי מין מלאים . כאשר יש חדירה מלאה ואילו הבתולה מרגע ההעראהלאנוסה רק 

בבתולה די בחדירה חלקית אנאלית או . בבתולה מוגדרים בצורה שונה מיחסי מין בבעולה

 . בתולה בואגינלית על מנת שתחדל מלהיחש

  

 ההיתרים ההלכתיים לדחות את מימוש הנישואים או לאשרר אותם בחדירה חלקית אפשרו

אולם נראה . להלכה עיכוב בקיום יחסי מין עם קטנות וכך הגנה עליהן מפגיעה נפשית ופיזית

שהתפיסה המקובלת הייתה שנישואים עם קטנה הם נישואים לכל דבר ומימושם רלוונטי כמו 

אלא להגן על הנישואים , ההיתרים לא נועדו לאפשר דחייה כעניין שבשגרה. בכל נישואים

דחיית המימוש או . הם לא הצליחו הבעלים לבעול מיד באופן מלאבמקרים החריגים שב

האישור לבעילה חלקית ואנאלית מעידים יותר על הצורך של החכמים להגן על מסגרת 

הנישואים ולאפשר את מימוש הצורך המיני של החתן מאשר על רצון להגן על גופן של 

 .  הקטנות

                                            
151

 .נשים סימן ו, תשובות מיימוניות 
152

 .  ה וראה שם תוספות"ב ד"ע, כו סוטה, י"רש 
153

 . ב"ע, עג, סנהדרין, בבלי 
154

 .שם 



 
 

216 

 

מעותן המשך קיומם והפצתם של נישואי לא ברור מדוע חכמי אשכנז פוסקים פסיקות שמש

כך )חלקם אף חוו אותם כבעלים . הם היו עדים לקשיים ולסכנות הכרוכים בה. קטנות

במאה , רבנו תם מעיד עוד מוקדם יותר. ם"היו בהם אבות לכלות קטנות כמו המהר, (א"ריצב

ה שמתו בכמ": על כך שבפסיקותיו הוא מתייחס למציאות המתרחשת גם במשפחתו, 12 -ה 

מדויק להציג  גם אין זה 155."ויש מהן במשפחתנו, במדינות הים והניחו בנות קטנות ונשאו

אנו נתקלים לא . את החכמים כאבות שהתעלמו במודע מן המשמעויות של נישואי הקטנות

 .פעם בביטויים לקושי שבפרידה מהבת הקטנה הנישאת לאיש ובחשש לגורלה

 

עדה להגן על רכוש המשפחה אם הכלה מתה בתוך שנה תקנת רבנו תם שנו גם מהניסוח של

אין מדובר כאן בהכרח בקטנה , נמצא ביטוי של רגשות חמים של אב כלפי בתו מיום נישואיה

ותם "... : אבל יש בהתבטאות הזו כדי להעיד על הרגשות וההתחשבות ולא על אטימות 

הספיקו שבעת ימי לריק כחכם יש אדם משיא בתו ופסק לה ונתן לה ממון הרבה ולא 

נמצא הורג בתו מאבד ממונו ועל זה נאמר ותם לריק , המשתה לעבור עד שמתה בתו

כך נצא מכל , וכשם שיצאנו מזאת הקללה, כחכם ואשרינו שלא עמדנו באותה קללה

   156 ."ה"מאיר זלה' יעקב בהר. גזירות רעות ונתבשר שמועות טובות

 

מפרידה מבתו הקטנה בשל נישואיה לגבר  האכפתיות ניכרת בקול של אב שניסה להימנע

כי ... ושמחתי שמחה גדולה להוליך את ביתי לביתי ולאמה: "במקום הרחוק מביתם

ואמרתי , מחמת קשיות ערפה ורגזנותה, לא רציתי להניחה שמה אצל חמותה... אמרתי

ל היתה יניקה מורגלת מינקותה בכל "ובתי ז. אם יהי כך בראשית מה יהיה באחרית

   157."טוב

 

החכמים יחד עם האבות והאמהות מהווים את הכח , ד גילויי הרגש והחששלצ, יחד עם זאת

בסופו של דבר ראו בני התקופה בנישואי הקטנות חלק . ם של נישואי קטנותהמניע לקיומ

יש להניח שאותו אב ששמח . צורך וכורח של מציאות חייהם, ואף כאמורממציאות חייהם 

יש להניח . לא ראה עצמו כמי שמוסר את ביתו לסבל אולי עד מוות להחזיר את ביתו הביתה

                                            
155

 .סימן קא, חלק התשובות, ספר הישר לרבנו תם 
156

  . 316' עמ, קופפר. אמהדורת ', נספח ג, ספר תשובות ופסקים, רבנו תם
157

אמנם הוא מתאר מציאות . 1427 – 1360רבי יעקב בן משה מולין  .ל"ש וז"ה ומ"סימן סא ד ל"ת מהרי"שו 
. 13 –וה  12 –אבל במקרה זה הוא מתאר מציאות שהיא המשך למאות ה , בשולי התופעה, 14 –של המאה ה 

את זה גילה האב . במקרה הזה בוטלו הנישואים מאחר והאב טען שהבעל לא עמד בהתחייבויותיו כלפי הבת
דוגמה נוספת לאב שרצה להשאיר את . היה לו האומץ לבטל את השידוכין. לבית החתןלאחר הביא את בתו 

קטנה שהשיאה אביה לבחור דר בארץ אחרת ודר עמה : "ריח' סי, ם"בתו קרוב לביתו ראה בתשובות מהר
במקרה הזה האב טוען שבתנאי השידוכין היה תנאי לחתן שהוא , "כשלושה חודשים ורוצה להוליכה לארצו

עכשיו האב רוצה להפר את הנישואים בטענה שהחתן אינו עומד בתנאים , לגור עם הבת ליד הוריהנשאר 
 . המוקדמים שנקבעו
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בלתי , שגם כאשר הבנות נפגעו כתוצאה מקיום יחסי מין לא נתפס הדבר כפגיעה קשה

הבטחת . כאבים ופגיעה שבנות התגברו עליהם, הפיכה אלא כחלק מכאבי אובדן הבתולים

בהחלט עולה מהמקורות , כמו כן .עתידה של הבת בנישואים הוא המכלול שעליו הושם הדגש

  158.לא מומשו כל הנישואים, שלמרות השאיפה לממש את הנישואים מיד

 

כך יש לנו . לנשים במשפחת הקטנה בנישואי בנותיהן הקטנות, מקום לא מבוטל היה לאמהות

, אם לבת יתומה שהיתה מוכנה למסור את האפוטרופסות של רכוש בתה לחתנה עדות על

גם כשהיא יודעת שבהחלטתה . בת ולו רק למנוע מהחתן את ביטול הנישואיםמבלי להיוועץ ב

ואשר שאלת על אודות : "מעירה ומשליטה ברכושה, היא גוזרת על הבת פרידה ממשפחתה

ב שנים שהשיאוה אחיה חוץ לעירה ועל מנת שיהא בעלה עמה "קטנה פחותה מי

ביו ורצה לכופה לילך עמו וכן עשה ודר עמה קרוב לחצר שבה ושוב בא אצל א. במקומה

והיא מוחזקת בנכסים והלכה אמה בלא דעתה אחר חצר שבה לנשואיה לפני חשובים 

וזאת . ופשרה עמו שתלך חוץ לעיר וקבלה על עצמה כקניין גמור שיימסרו לו כל הנכסים

בפועל היתה נתונה הבת למרותה המוחלטת של   159..."הפשרה היתה בלא ידיעת הבת

 . מעות לרצונהאין שום מש, אמה

 

היכולים להמחיש את המעורבות של האמהות הוצגו גם על ידי רבי יצחק , תיאורים נוספים

התיאורים לקוחים במקור מהתלמוד הירושלמי אך שילובם בתוך הדיון בתקופתו , אור זרוע

מעשה ": כך מובא הסיפור הבא. יכול להצביע על כך שלדעתו התמונה בתקופתו דומה

 160"לכבס בנהר אמרין לה הא ארוסך עבר אמרה תלך אמה ותנשא לו בתינוקת שירדה

 . אירוע שהובא בתלמוד הירושלמי, כאמור, אור זרוע מתאר

 

לרגע שיגרתי ובו הכלה , אל עולם של נשים, בקטע הזה ניתנת לנו הצצה ייחודית

הנשים שעמה מסבות את תשומת , יורדת אל הנהר לכבס 12שהיא קטנה מגיל ,המיועדת

לא ברור מהטקסט האם זו הפעם . ה לאדם שעובר ליד הנהר ומציגות אותו כארוסהליב

הראשונה שהיא רואה אותו והן בעצם מציגות אותו או שמא פשוט עבר שם והן העירו את 

וברור שיש , כך או כך ברור שהיא אינה שמחה כלל לראותו, תשומת ליבה לכך שעבר שם

את מורת רוחה מביעה הבת . שעל עצם הנישואים ויכוח בינה לבין אמה על הבחור וייתכן

היא מציעה שאם הוא כל כך מוצא חן בעיני אמה אז כדאי , בדרך מאוד ברורה ובלשוננו היום

ברור שיש , מהקטע לא ברור אם היא אמורה להנשא כשהיא עוד קטנה. שהיא תתחתן איתו

                                            
158

אלא שוהין כמה , דכמה חתנים בחורים אינן לוקחים הבתולים מיד"  14 –עדות כזו יש לנו גם מהמאה ה  
 . רטו' עמ, ט אסימן מ, ם מינץ"ת מהר"שו". קודם שמשירין הבתולים, ימים אצל הכלה

159
 .  י"סימן ר( דפוס פראג)ם "תשובות מהר 
160

 . תרפ, הלכות מיאון, ספר אור זרוע 
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א נקראת תינוקת אלא אבל ברור שהא קטנה ולא משום שהי. הפרדה בין אירוסין לנישואין

 . מישום שהקטע נלקח מתוך דיון הלכתי באור זרוע בנושא המיאון

 

, דוגמא נוספת מהתלמוד הירושלמי מתארת טקס נישואים שנעשה תוך כדי משחק עם הבת

שקיבלו אמה ואחיה קידושין ": כאשר האם והאחים מסווים למעשה את הארוע האמיתי

ת חתנים ומלבישים אותה תכשיטים של כסף וזהב שלא לדעתה כגון שהיו עושים לה כיל

על הקטנה להסכים . את האפשרות הזו שולל אור זרוע 161" ולא היו מזכירים לפניה בעל

 . לחתונה

 

, גם בניגוד לדעתו של הבעל, היתה אפשרות להחלץ מהנישואים, לפחות ליתומות, במציאות

במקרה הזה נשאלת , רוע מוינהכך במקרה הבא שהובא לדיונו של רבי חיים בן יצחק אור ז

כפי , רבי חיים פוסק? השאלה האם יש לאשר מיאון של יתומה קטנה גם אם הבעל מתנגד

:  שיש לאשר ואף לתת לכך תוקף בכתב על מנת שלא יהיה עוררין על כך, שפסק כבר אביו

התיאור בהמשך  162"על כרחו של בעל יכולה קטנה למאן ומותרת לאלתר לכל אדם"

ומשעה שמיאנה הותרה לכל אדם ואין הבעל : "כמה דעתו של הבעל לא חשובהמבהיר עד 

 163"י עומד וצווח נעשה כצווח על ביתו שנשרף וספינתו שטבעה בים'יכול לעכב כלל ואפ

שמיאנה : "ועוד קובע רבי חיים כי הכלה הקטנה יכולה למאן גם בפני עדים וגם בפני בית דין

  164".ני שנים הכשרים לדין ולעדות לה ולבעלמיאנה בפ' אלא אפי[ בית דין]ד "בב

 

ועדיין לא ברור כמה קטנות מיאנו וכמה היו יכולות להחלץ מנישואים שבפועל איפשרו 

מדוע התעלמו , עדיין נותר הצורך להסביר מדוע התאפשרו נשואי קטנות. התעלמות מרצונן

 ?קטנותמהסכמתן של הקטנות כמו גם מהסכנות והסבל הכרוכים ביחסי מין עם ה

 

 "נישואי קטנות"ההסברים לריבוי  .4

 

ברור וממצה לתופעה שנמשכה מאות שנים והתקיימה באיזור , יש קושי לתת הסבר אחד

הן על ידי אנשי , ניתנו לו הסברים שונים, בשל כך ובשל מורכבותו של הנושא. גיאוגרפי נרחב

ולהציע כיוונים ברצוני להציג את ההסברים המקובלים במחקר . התקופה והן במחקר

 . אפשריים נוספים להבנת התופעה של נישואי הקטנות

 

                                            
161

 . שם
  

162
גט מיאון להתירה אבל צריכה ( אינה צריכה)צ "הממאנת א: "תקצט, ת יבום וקידושיןהלכו, ספר אור זרוע

 הכותב הוא בנו רבי חיים ". שמיאנה' מיאון לראי
163

 .שם 
  .שם 164



 
 

219 

נישואי . בספר מצוות גדול מסביר את הצורך בנישואי קטנות כצורך מוסרי, רבי משה מקוצי

שמצות חכמים להשיא : "נועדו למנוע אדם מהרהור בדבר עבירה או מהחטא עצמו,קטנות

בואו לידי זנות או הרהור ועל זה נאמר ופקדת אדם בניו ובנותיו סמוך לפרקן שאם יניחם י

ולא ישא זקן : "אבל מיד לאחר מכן שם רבי משה מקוצי בכל זאת סייג 165."נוך ולא תחטא

הסייג הוא לא על  166" ילדה שדבר זה גורם לזנות והזכירו על זה אל תחלל בתך להזנותה

כיר כאן גם נישואי הוא מז. נישואי הקטנות אלא על נישואי קטנות לגברים מבוגרים מהן

 . אך אין הם נפוצים באשכנז, קטנים

 

הם של בעלי התוספות ושל רבי , שני ההסברים הידועים ביותר שניתנו על ידי אנשי התקופה

 לאדם שיקדשאסור " :אנו מוצאיםמסכת קידושין דף מא עמוד א  ,תוספותב. פרץ מקורביל

קטנות היינו משום ' בנותינו אפי ועכשיו שאנו נוהגים לקדש...  -כשהיא קטנה בתו את 

שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוניא שמא 

הגהות רבנו , ספר מצוות קטןב. "לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם

שאנו שהיו ישראל רבים במקום אחד אבל עתה "...: אנו מוצאים פרץ מצוה קפג הגהה ח

נמי ' מ ומהאי טעמ"קטנה שמא יקדימנה אחר בשם הרמ' מתי מעט רגילין לקדש אפי

  ".כשהן נדות רק שמודיעין לחתן' כונסין נשים ועושין חופות ואפי

 

מסבירים את נישואי הקטנות כהכרח הבא לענות על , 13מן המאה ה, שני הטקסטים הללו

חס למצוקה דמוגרפית המאלצת אנשים רבי פרץ בן אליהו מקורביל מתיי. מצוקות שונות

ההסבר של בעלי . למצוא חתנים לבנותיהן בכל מחיר בין אם הכלה נידה ובין אם היא קטנה

המאיים " הגלות המתגבר עלינו בכל יום"חוסר בטחון כללי , התוספות מוסיף מצוקה אחרת

אם לא , ונותעל הביטחון הכלכלי ובסופו של דבר על עתידן של הבנות שעלולות להישאר עג

וזאת על מנת , גם כשהכלה קטנה, גם כאן הפתרון הוא להשיא בכל תנאי. ינשאו בהקדם

 . להבטיח לבת נדוניה

 

אבל התיאורים של רבי פרץ בן אליהו ושל התוספות אינם מתיישבים עם מסקנות המחקר 

יא התמונה המצטיירת במחקר העכשווי ה. כמו גם עם עדויות מהתקופה, בשנים האחרונות

עם החברה , על פי רוב, תמונה של קהילות מיעוט משגשגות החיות באינטראקציה חיובית

ההיסטוריון אלפרד האוורקמפ אף טען שתקופות הרגיעה  167.הנוצרית הסובבת אותם

                                            
165

 .  מג' עמ, הלכות איסורי ביאה, וות גדולספר מצ 
166

 . שם 
167

היסטוריה חברתית ודתית של , שלום בארון: חברתי של הקהילות באותה תקופה ראו –על מצבן הכלכלי  
תל אביב )' חלק ה –המפגש בין מזרח ומערב , (1200 – 500)ימי הביניים הראשונים , כרך שני, עם ישראל

היהודים באירופה הנוצרית בימי : מיעוט בעולם נוכרי, קנת סטואו ,55 – 50' עמ, 49 -47' עמ, (ו"תשט
דרכם בהנהגת , קורותיהם: חכמי אשכנז הראשונים, אברהם גרוסמן ;211 – 210' עמ, 203' עמ, הביניים
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והשגשוג בקהילות אשכנז היו ארוכות יותר מאשר בקרב קהילות יהודיות באירופה במאות ה 

  20.168וה  19

 

שיטענו שיש קושי להתווכח עם תודעה או עם האופן בו מציגים בני  יחד עם זאת יהיו

לא ניתן . תאכן יש קושי להתווכח עם תחושות סובייקטיביו. התקופה את מצוקותיהם

ן שניצל כילד "החל בחוויותיהם האישיות של אישים כמו הראב, להתעלם מכך שהיו מצוקות

שאיבד את אשתו ובנותיו בארוע  בעל הרוקח, ו וכן רבי אליעזר מוורמס"מפרעות תתנ

 1240 -ויש לזכור את ויכוח התלמוד ב   170,היו מקרים בודדים של עלילות דם 169.אלים

.  אך נראה שארועים אלה לא גרמו להתערערותן של הקהילות או למשבר מהותי, ושריפתו

כך גם . 1306 -עד הגירוש ב , הקהילות בצפון צרפת נותרו משגשגות ועומדות על כנן

יש קושי  171.ואילך 1298 –גרמניה שם מתחילות הקהילות להעלם עם פרעות ריינדפליש מ ב

 . כמאפיינת של תקופה או איזור, להציג את תחושת העדר הבטחון אותה מביעים התוספות

 

נתקל , גם בחיפוש אחר ממצאים המעידים על התמעטות הקהילות ומספר התושבים בהן

. ה האפשרות שרבי פרץ בן אליהו תיאר חוויה אישיתראשית נבדק. המחקר הנוכחי בקושי

באיל דה   Corbeilמגלה שחי בעיר קורביל , (1295 -נפטר ב)אבל בדיקת הביוגרפיה שלו 

אם כי ייתכן שבמשך חייו עת הסתובב בערי  172.בתקופת שגשוג של הקהילה היהודית, פרנס

עבר בקהילות קטנות  173,ם מרוטנברג"צרפת וגרמניה ואף שהה זמן מה בגרמניה עם המהר

 .על כך אין לנו מידע, והיה עד למצוקתן הדמוגרפית

 

                                                                                                                             
אמהות , אלישבע באומגרטן, 23 -1' עמ ,ו"מראשית יישובם ועד גזרות תתנ: יצירתם הרוחנית, הציבור
 .  20 -21 ' עמ, וילדים

 Medieval Jewry in Northern France: A  Political and Social History  Robert Chazan,
(Baltimore, 1973), Gerard Nahon, "Zarfat: Medieval Jewry in Northern France", in: The Jews 
of Europe in the Middle Ages, ed. Christoph Cluse (Turnhout, 2004), Werner Transier, 
"Speyer: The Jewish Community in the Middle Ages", The Jews of Europe in The Middle 
Ages (Tenth to Fifteenth Centuries), ed. Christoph Cluse (Turnhout, 2004), pp. 435 – 447  

168
           Alfred Haverkamp, " Introduction", The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to 

Fifteenth Centuries), ed. Christoph Cluse, (Turnhout, 2004), p.15   
169

ובכל זאת שנשארנו מתי מעט ואכלה אותנו : " רבי אליעזר מוורמס -" רוקח"ראו את תפילת המצוקה של ה 
, בעלי התוספות, אורבך. א.א ראו ו, נפילת אפיים עמוד תיז[ אב]פירושי סידור התפילה לרוקח , " ארץ אויבנו

למרות התיאור של הרוקח בלשון מצוקה של מעטים מול רבים אורבך מתאר את האירוע כארוע אישי , 339' עמ
גם לאחר שבוע "...  ובסיום..."  באו עלינו שניין מסומנים והוציאו חרבם: "טראגי ולא כאירוע כולל ומצטט כך

 .  157' ן מציג אורבך בעמ"הראבאת הביוגרפיה של ". תפסו את הרוצח
170

  .106' עמ, תולדות עם ישראל בימי הביניים, בן ששון 
171

 1306 –ואת שיאו בגירוש ב  1240 –אורבך מתאר את ראשית ירידת המרכז בצרפת מויכוח פריז ב . א.א 
בעלי , רבךאו. א.ראו א, 1298 -ושיאה ב   13 –וכן את הירידה וההחלשות באשכנז המתחילה באמצע המאה ה 

ספר , יצירתו של רבי יצחק מקורביל . 406 – 405, 395 – 371' עמ, חיבוריהם ושיטתם, תולדותיהם, התוספות
כך , כעשור לפני הגירוש, מצוות קטן והגהותיו של רבי פרץ מקורביל היו היצירה האחרונה של התוספות

היין בימי , יק'ראו חיים סולובייצ. התחולל הגירוש 1306 –ב . שהדעיכה התרבותית קדמה לירידה הפיזית
 .122' עמ, (2008, ירושלים) פרק בתולדות ההלכה באשכנז:יין נסך, הבייניים

172
 .  149 – 147' עמ, בעלי התוספות, אורבך. א.א 
173

 . 574' עמ, בעלי התוספות, אורבך. א. א 
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שימש את החכמים בימי הביניים כדי לתאר את מצב , "מתי מעט"ביטוי שנית התברר שה

אין זו השוואה דמוגרפית של . קהילותיהם בהשוואה לקהילות בתקופת המשנה והתלמוד

ת היתה להצדיק שינויים הלכתיים ממש אלא יותר תיאור של מיתוס שמטרתו הסופי

את מצדיק  (1170 – 1090רבי אליעזר בר נתן ממינץ ) ן"הראב. בתקופתם של חכמי אשכנז

אבל בזמן הזה שאנו : "ההיתר ליהודי לכבות שריפה בשבת או יום טוב גם ללא עזרת הגוי

ות ייתכן ובתיאור שלו יש מהחוויה של הקהילות לאחר פרע) 174."מתי מעט בין הגויים

 – 1140רבי אליעזר בן יואל הלוי )ה "בדברי הראבי( הוא היה ילד בזמן שהתרחשו, ו"תתנ

 : על מנת להסביר שינויים הלכתיים" מתי מעט" נמצא את השימוש במושג ( מגנצא 1220

... אבל במפורסם עושין לו ארון אפילו בשוק... ועושין ארון המת בחצר ורבי יהודה אוסר" 

שאין עם רב מישראל במקום ... הארון לכל המתים בחצר בית הכנסת ואנו רגילין לתקן

אחד בימינו כמו בימי חכמים וכשיש מת בעיר כולם יודעים כולם חשובים כמת 

 -מחצית שניה של המאה ה , רבי חיים בן יצחק מהעיר וינה)ח אור זרוע "מהר 175"מפורסם

ככפרים בימי התנאים  ונראה לפי עניות דעתי דאפילו קהילות שלנו חשובים(: "13

ויותר ישראל בכפר בימיהם . לפי שאנו מתי מעט ונשארנו מעט מהרבה. והאמוראים

  176."מעתה בקהילה גדולה

 

משמש לתיאור ממשי של התמעטות " מתי מעט"נמצא שהביטוי  14 –רק מן המאה 

ונה מכ, 1427 – 1360רבי יעקב מולין )יל "המקור הוא המהר. והחלשות הקהילות בזמן אמת

דמתי מעט ... שכתב ואנן השתא... שנתמעט הישוב בריינוס בימי רבינו "(: י סגל"גם מהר

אודיעכם כי כל אשר כתבתם אירע לידינו פה : "ובהמשך 177" הוינו בכל קהילה וקהילה

ולא ... כי מיום בא אדונינו המלך נתמעט הקהל מידי יום מרוב משא ועול כבד . בקהילתנו

יל "תיאור נוסף מתקופת המהר 178"...עלי בתים מלבד הדחוקיםב' נותרו פה כי אם ג

אביו רבי משה בן יקותיאל מולין שהיה  תהמדגיש את התמעטות האוכלוסיה לעומת תקופ

אבל בנוגע לימי אביו ' ה נתמעטו קהלות וישובים כו"אבל האידנא בעו" :רבה של מגנצא

  179". במגנצאבהיותו עם רב ... ליל יום כפורים כתוב ובימי אביו' בה

 

                                            
174

 .שבת סימן שסג, ן"ראב 
175

, ראו מרדכי, 13 –גם בספר המרדכי משלהי המאה ה זוכים לחיזוק  13 –ה מראשית המאה ה "דברי ראבי 
והשתא בזמן הזה שאין עם רב מישראל במקום אחד וכשיש מת בעיר כולם : "תתס, מסכת מועד קטן רמז

, ראו הגהות אשרי, 14 –וגם בהגהות אשרי בתחילת המאה ה " יודעים כל המתים חשובים מת מפורסם
ועכשיו שאנו מתי ... שנהגו עתה לתקן הארון בחצר בית הכנסת ומה : "ד"סימן י', פרק א, מסכת מועד קטן

 "  מעט ויש בעיר הכל יודעין כל המתים חשובים
176

 .סימן סה, ח אור זרוע"ת מהר"שו 
177

ל מתוארת כתקופת מיעוט אמיתי ותקופת אביו שכפי "תקופתו של מהרי, סימן כח, ל החדשות"ת מהרי"שו 
 . 'פ' סי, ם מינץ"ת מהר"הפניה גם לשו .כתקופת שגשוג וקהילות גדולותהנראה חי בימיו של רבנו פרץ מתוארת 

178
 . קיא' סי, שם, יל החדשות"ת מהר"שו 
179

 שבת' ה, ל"ספר מהרי 
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לא " מיעוט"לאור התיאורים לעיל נראה שהתוספות ורבי פרץ מקורביל משתמשים במושג ה

. על מנת לתאר מציאות היסטורית אלא על מנת להצדיק שינויים הלכתיים ושינוי נורמות

 . הצדקה של נישואי קטנות ונישואי נידות, במקרה הזה

 

על פי יעקב . החוקרים מציעים מספר הסברים ?ובכל זאת מדוע הפכו נישואי קטנות לנפוצים

מדובר , לאו דווקא של קטנות, ץ שאמנם לא דן בנישואי קטנות אלא בנישואים בגיל צעיר"כ

כיוון שהשמירה על טוהר מיני הפכה לבעלת חשיבות . בסיבות מוסריות וכלכליות כאחד

, נישואי ילדיהםנטו הורים להקדים ככל האפשר את , מרכזית בקהילות אשכנז באותה עת

ההסבר השני הוא כי ההתחזקות הכלכלית של הקהילות אפשרה . ובעיקר את נישואי הבנות

להורים רבים להשיא את ילדיהם כשהם קטנים ולהמשיך לתמוך בהם כלכלית עד שיהפכו 

השילוב של יכולת כלכלית עם אידיאל דתי הוא שהביא לתפוצתם של . לבעלי מקצוע בעצמם

דעיכתה של התופעה קשורה בירידת היכולת הכלכלית ובירידת האדיקות  .נישואי הקטנות

  180(.או מכל מקום בשינויים בתפיסת האדיקות)הדתית 

 

דווקא בתקופה . הסבר אחר להפיכת נישואי קטנות לתופעה נפוצה קשור בחשש מהמרות דת

שיאיים היה חשש מגל של המרות , של שגשוג וקרבה גדולה בין הקהילה היהודית לנוצרית

הנישואים בגיל צעיר שימשו כאמצעי של הקהילה לקשור . על קיומה של הקהילה היהודית

הסבר זה בהחלט עולה בקנה אחד עם . את הילדים לקהילה במערכת מחויבות נוספת

  181.מחקריהם של שמחה גולדין ואפרים קרנפוגל בנושא החינוך היהודי באשכנז

 

כי נישואי קטנות הם תוצאה של התחזקות , וין איגוסץ ואירו"כיעקב כ, אברהם גרוסמן סבור

דווקא החוסן הכלכלי גרם לדעתו  182.כלכלית של הקהילות היהודיות באשכנז באותה תקופה

לכך שהורים ירצו להסדיר את נישואי ילדיהם ולאפשר להם תמיכה בזוג הצעיר עד שיתבגרו 

נעצרת במשפחות החזקות התופעה לא , מוסיף גרוסמן, אבל. ויתבססו לעצמאות כלכלית

משום שהרצון למצוא שידוך טוב לבנות נפוץ , אלא מתפשטת לכל שכבות החברה, כלכלית

גם בקרב השכבות הנמוכות יותר וכך השילוב בין השאיפה להבטיח שידוך הולם ולהבטיח 

 .נדוניה הורידה את גיל הבנות הנישאות
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ץ מתייחס לבנים ובנות כאחד אבל "כ), 29 - 22' עמ, "במוצאי ימי הביניים נישואים וחיי אישות", ץ"יעקב כ 
 :ראו גם(. 13 –ל  12 –נפוצים כמו נישואי קטנות בין המאות ה  מהמידע שיש בידי נישואי קטנים לא היו

Israel Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages, p.90, p.167.     מביאה הסבר דומה גם  רות למדן
נשים  ,עם בפני עצמן, רות למדן ורא. בארץ ישראל ובמצרים 16  -במחקרה על נישואי קטנות במאה ה 

 .  33 – 32' עמ, 11 -שראל סוריה ומצרים במאה ה יהודיות בארץ י
 
181

ילדים יהודים ומיסיונרזציה ": פן יבואו הערלים הללו ויתפשום חיים ויהיו מקוימים בתעתועם"", שמחה גולדין
 .99 – 98' עמ, מיניות ומשפחה בהיסטוריה: ארוס אירוסין ואיסורים, "נוצרית

182
 . 69הערה , את דברי איגוס ראו שם .83' עמ, חסידות ומורדות, אברהם גרוסמן 
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בה כלכלית וחברתית המעוניינת התמונה המצטיירת מן ההסברים לעיל היא של חברה יצי

המחקר הנוכחי מבקש לחזק את ההסבר . לשמר את דרך חייה באמצעות נישואי הקטנות

הטענה העיקרית שאעלה היא כי נישואי . חברתי ולהוסיף  נדבך להסברים הקיימים –הכלכלי 

י ובעיקר בתוליהן שימשו אמצעי בידי המשפחות כדי לשמר את כוחן ושימשו אמצע, הקטנות

גם . במאבק שניהלו  החכמים לבלום את הכח הרב שצברו הנשים באשכנז באותה תקופה

עצם קיום יחסי המין , הנישואים עם הקטנה מימושעבור המשפחות וגם עבור החכמים היה 

סיבה מהותית בהפיכתם של נישואי הקטנות לנישואים מקובלים ונפוצים באשכנז , איתה

 . באותה תקופה

 

והיווצרות שכבה מבוססת של  13 –ל  12 –ת היהודיות בין המאות ה התחזקות הקהילו

גרמה לכך שהמשפחות ירצו לשמר את כוחן דרך נשואי בנותיהן , כאמור, משפחות אמידות

לאו דווקא בנישואי , ככלל, על מנת להבטיח את הנישואים כחוזה מחייב. מוקדם ככל האפשר

הכלה ומניעת מצב שבו משפחת החתן  ועל מנת להבטיח את רכושה של משפחת,  קטנות

התחוללו באשכנז באותה תקופה , נפטרת מן הכלה מיד לאחר שהנדוניה הועברה לידיה

העדפת החליצה על פני , התניית הגירושין בהסכמת הבת, מספר שינויים הלכתיים בהם

הייבום והתקנת תקנתו של רבנו תם שחייבה את החתן להחזיר את רכוש הבת למשפחתה 

בכך שהתנו את הגירושין בהסכמתן של הכלות . תה במהלך השנה שלאחר החתונהאם מ

התאפשר לבנות לשמור את רכוש , והעדיפו במקרים רבים את החליצה על פני הייבום

ועל בעליהן , תקנתו של רבנו תם באשר לכלות שמתות תוך שנה מנישואיהם. משפחתן

 .  לאותו צורךלהחזיר את הנדוניה שלהן למשפחותיהן מהווה מענה 

 

משרת את אותה מטרה , 11 –גם איחוד טקסי האירוסין והנישואין באשכנז בשלהי המאה ה 

אחת מתוצאות איחוד הטקסים . צמצום האפשרות לביטול חוזה הנישואים, של המשפחות

לנישואי  --שהיה כפי הנראה מנהג מקובל בקהילות אשכנז—הייתה הפיכת אירוסי קטנות

אחת מן . פה נתנו הסברים אחרים לחיבור טקס האירוסין והנישואיןאנשי התקו. קטנות

ההנמקות הרווחות הייתה החשש מנוהג של מעבר ארוסות קטנות לגור בבתי בעליהן לעתיד 

 (. כפי הנראה נועד הנוהג הזה להבטיח את הנישואים במקרים של ריחוק גאוגרפי)

 

וד לפני נישואיהם ולכן הוחלט לאחד היה חשש שהמאורסים יעברו על איסור ייח, במקרה כזה

מנהג דארוס וארוסתו כך הוא הד : "את הטקסים ולהשיא את הבנות גם אם הן קטנות

ומן הדין היה לברך ברכת  ברכות פן יתייחדו' ביחד בבית אחד מברכין עליהם זהשוהין 

בה והתיר לנו את  מיןאלא נהגו בשעת נישואין משום דמסיי, אירוסין בשעת אירוסין
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...".הנשואות
יש כאן הוכחה חד משמעית שאיחוד הטקסים נעשה בשל החשש מקיום  183

יחסי מין שלא בחסות הנישואים ואיחוד הטקסים הוא במפורש נתינת הכשר חד משמעי 

על החשש ממגורים משותפים של ארוס וארוסתו בשל הפיתוי ביחסי מין .  לקיום יחסי המין

יש לחוש שמא יתייחדו וכלה בלא ברכה אסורה : "סיבות נוספות שמונה המרדכי. אסורים

184" וגם יש לחוש פן יבואו לידי שנאה מחמת שרואין זה את זה תדיר. לבעלה כנדה
 

 

אנשי התקופה הוא הקושי לעמוד בעלותן של שתי סעודות  הסבר נוסף שניתן על ידי

תקנת עניים  עתה כונסין ביום שישי מפני: "במרדכי. לאירוסין ולחתונה, מפוארות נפרדות

יה כתב מה שכונסין בזמן הזה "אבל ראב: "בהגהות מיימוניות  185". ואשה נשאת בכל יום

 ה בתולה"כתובות ד, ן"מופיע לראשונה אצל ראבהסבר זה , "בשישי מפני תקנת עניים

מפני מה אמרו בתולה ניסת ברביעי ונבעלת בליל חמישי הואיל ונאמרה בו ברכה : "נשאת

אוי לבטולה מפני תקנת עניים דלא ליכנוס אלא בליל שבת או בליל אי חזו דר, לדגים

ו וחי בתקופת "ן חווה כילד את פרעות תתנ"מאחר וראב 186" שישי כדי למעט בה

ראו גם תא שמע הטוען . נראה שהיתה זו הוראה שנבעה ממצוקה כלכלית, ההתאוששות מהן

בר בו היו נתונות קהילות בזמן המש, ו"שהנוהג אומץ על ידי הקהילות לאחר פרעות תתנ

חשיבותו של הטקס המאוחד באה לידי  187 .הריין אבל נשאר כמנהג גם לאחר התאוששותן

תהליך דומה . יש הרואים בשינוי הזה השפעה נוצרית. בכל שלביו, ביטוי גם בהפיכתו לפומבי

המדגיש , תהליך שבו הופך טקס הנישואים הנוצרי לטקס פומבי, מתרחש בחברה הנוצרית

 188.ת היותו חוזה מחייבא

 

הרצון לשמר את כוחן של המשפחות ולשלוט על נכסי המשפחה היו יכולים לבוא לידי ביטוי 

. ולא זו התמונה המצטיירת ממקורות התקופה, גם בהפיכתם של נישואי קטנים לנפוצים

יך לא יצרו אותו אקט חוזי בלתי הפ, נראה כי נישואי קטנים שלא הגיעו לגיל הבגרות המינית

                                            
183

, תל אביב, ירושלים, התלמוד הבבלי, הציטוט לקוח ממהדורה מודפסת של המרדכי. קלא, כתובות ,מרדכי 
כפי הנראה . ר אפרים"ן והוא מיוחס להר"כותב הטקטסט טוען שהדבר נכתב על ידי ראב. ג"תשכ –ט "תשי

עצם הבאת הסוגייה מעידה על , אבל גם במקרה הזה. 55' עמ, מופיע כבר בספר הגאונים, המקור קדום יותר
בראשית הטקסט מופיע . ן ורבי אפרים ממגנצא"כך שהיא יכולה היתה להיות עדיין רלוונטית גם לתקופת ראב

: ת המקוון מופיע שמו המלא של רבי אפרים"כך גם בפרויקט השו" רבי אפרים ממגנצא"הציטוט המלא של 
 . מרדכי מסכת כתובות פרק בתולה נשאת" א"מגנצופירש רבינו אפרים מ"

184
 * הערה ב, בתולה נשאת ליום רביעי, כתובות,ראו גם מרדכי 
185

 .    סימן קכט, בתולה נשאת, כתובות, מרדכי 
186

 . ה בתולה נשאת"כתובות ד, ן"ראו גם ראב. מ, הלכה יד' הלכות אישות פרק י, הגהות מיימוניות 
187

  at.ac.ilawww.d אתר ,"נישואין בהלכהחופה ו", ישראל תא שמע ראו 
ראו .  62' עמ, תיקונים בדיני המשפחה ביהדות אשכנז, זאב פלק: על הקשר בין הטקס היהודי לנוצרי ראו 188

 .א"מ' עמ, (1964, ירושלים) סדר קידושין ונישואין אחרי חתימת התלמוד, גם אברהם חיים פריימן
Esther Cohen, Elliot Horowitz, "Search of the Sacred: Jews, Christians and Rituals of 
marriage in the Later Middle Ages", Journal of Medieval and Renaissance Studies, 20 (1990) 
2, pp. 225 – 249.   

 .  לפי כהן והורביץ ההשפעה הנוצרית המרכזית באה לידי ביטוי בכך שהטקס הופך לקדוש ופומבי
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. הניתנים למימוש בין אם הגיעה הכלה לבגרות מינית ובין אם לאו, שהציעו נישואי הקטנות

 189.מכאן שאלמנט קריטי בנישואי קטנות היה הביטחון בבתולין

 

כלומר הבועל יחוש קושי בחדירה שלא יחוש )פתח סגור : על פי ההלכה לבתולים שני סימנים

" קטנה"התלמוד מבדיל בין  190.קרום הבתוליםודימום כתוצאה מקריעת ( במי שכבר נבעלה

ישנו ויכוח  192".בתוליה כלים"ש" בוגרת"לבין  191שבה מופיעים שני הסימנים בוודאות

היו שסברו כי גוף הבוגרת ? האם בבוגרת נעלמים הבתולים לחלוטין: בשאלה למה הכוונה

א פתח פתוח ל, גדל פתחה מתרחב ובתוליה נעלמים בתוך גופה וכך אין בה סימני בתולים

אבל התשובה המקובלת בתלמוד היא שלבוגרת יש פתח סגור ואין לה בהכרח . ולא דימום

טעין : "רק במקום אחד בתלמוד מופיעה הטענה כי גם אצל הבוגרת יופיע דימום 193,דימום

  194"טענת דמים

 

באה לידי ביטוי באיסור שחל על , אחת הראיות לחשיבות הרבה שמייחס התלמוד לבתולים

החיוב ההלכתי הזה מחייב אותו לשאת . גדול לשאת בוגרת משום שאין וודאות בבתוליה כהן

אם הכהן הגדול לא שכב איתה . קטנה או נערה ולשכב איתה עוד בטרם הפכה לבוגרת

קדש את הקטנה ובגרה תחתיו לא יכנוס הא אישתוני : " בטרם בגרה עליו להפרד ממנה

התם שהיתה כבר בעולה מן הבועל לא חשיב "והתוספות מוסיפים  195."גופה[ השתנה]

 . מרגע שנבעלה כבר אין חשיבות לשינויי הגוף 196".שינוי הגוף

 

נותרה מקובלת גם בתקופת הגאונים , התפיסה התלמודית על פיה לבוגרת אין דימום

נאמר על אשת הכהן ( פסיקתא זותרטא)במדרש לקח טוב . 11ובמערב אירופה עד המאה ה 

ואיזו יתירה על שנים עשרה . פרט לבוגרת שכלו בתוליה, תוליה ייקחאישה בב": הגדול

כאן הכוונה לכך שבתוליה  197."שלא אמר בתולה אלא בבתוליה( ב יתרין"שהרי י)שנה 

ועוד מוסיף הכתוב כי את הוודאות הזו (. שאריות בתולים)לא יתרין , מלאים חייבים להיות

                                            
189

מרבית הנישואים היו של כלות . עם אלמנות וגרושות היו חוזה ברור אבל אלו היו פחות נפוצים גם נישואים 
 . בתולות שלא נישאו מעולם

190
 .  ב"ע, ט, בבלי כתובות 
191

 . ב"ע, ב וכתובות כז"ע, י על כתובות לו"ראו רש, י יש זהות בין קטנה לנערה"אצל רש 
192

 . הבתולים רק קצת מתמעטים: א"ויבמות נט עלפי התוספות בנדה סד . א"יבמות נט ע ,בבלי
193

רבי . י"עד לרש, "פתח פתוח מצאתי"ה האומר "א ד"ע' כפי הנראה זו הייתה הפרשנות המקובלת לכתובות ט
 11 –רבי חננאל חי במאה ה . דבריו מופיעים שם בפירוש התוספות, חננאל פירש שם שלבוגרת אין טענת דמים

טו א , אסיא, "טענת דמים ופתח פתוח", ראו גם אורי לוי .מבין מפרשי התלמודבקירוואן שבצפון אפריקה והיה 
, (ו"תשנ)כסליו , ב –א , ו"ט, אסיא,  "טענת בתולים בזמן הזה", ויועזר אריאל 88 – 83' עמ, (ו"תשנ)כסליו , ב –

 . 70 – 67, 63 – 62' עמ
194

 .  ב"ע, ו"תובות לכ, בבלי
195

 . פרשת אמור רמז תרלא, תורה, וט שמעוניילקראו גם  .א"ע, נט, יבמות, בבלי
196

 . ה הא אישתני גופה"ד, א"נט ע, התוספות על בבלי יבמות 
197

א נפוץ "כתב היד של רטב, 11 –ביוון במאה ה ( א"רטב)מדרש לקח טוב נכתב על ידי טוביה בן אליעזר  
י "בנוסח פירוש רש" לקח טוב"עקבות של ", ראו אלעזר טויטו. י ותלמידיו אחריו"באשכנז ושימש את רש

   44  -37, (ט"תשמ –ח "תשמ) עלי ספר טו, "לתורה
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לבוגרת אין בתולים גם אם לא שכבה עם  שהרי, 12ניתן להשיג רק בקטנה שטרם מלאו לה 

 .זהו ציון ברור של גיל המגדיר קטנה. איש

 

, על פיה סימן הבתולים הוודאי בבוגרת תמיד יהיה דימום ולא פתח פתוח, השינוי בתפיסה

שהיה  ייתכן, י את התפיסה הזו"לא ברור על מה מבסס רש 198.י"מופיע לראשונה אצל רש

אולי נחשף לתפיסות רפואיות חדשות  , לתפיסה הלכתית קשוב למנהג מקובל והפך אותו

" פתוח"ו" סגור"בניגוד ל)וייתכן כי הסיבה היא בקשת פרמטר הניתן לבחינה אובייקטיבית 

 (. שהם תחושה סובייקטיבית של הבועל

 

י גרמו לויכוח גדול בין חכמי אשכנז במאתיים השנים "דבריו של רש, יהיו אשר יהיו הסיבות

בין המתנגדים הנחרצים ביותר נמצאים . תן לראות שפילגו בין מורים לתלמידיםוני, הבאות

תלמידם של רבנו תם ורבי , (1214 – 1150)ורבי שמשון משאנץ  199(12מאה )נכדו רבנו תם 

( 1198 – 1140)אליעזר ממץ , ם"י היו הרא"בין התומכים בגישתו של רש 200.יצחק מדנפירא

מורו של , (1235 – 1160אליעזר בן יואל הלוי מבונא ) 202ה"וראבי 201,תלמידו של רבנו תם

י וטענו כי יש שיימצאו "התוספות קיבלו חלקית את טענת רש 203.רבי יצחק בן משה אור זרוע

מאחר ולבוגרת פתח , ועוד 204.והוסיפו שבבוגרת לפעמים הבתולים כלים, בתולין בבוגרת

  205.ה יין ולעיתים ישפך כולולעיתים יישאר ב, היא משולה לחבית יין שפתחה פתוח, פתוח

 

י "תפיסה זהה לזו של רש. להלכה י באשכנז"לא ברור באיזו מידה מתקבלת דעתו של רש

י התקבלה להלכה באשכנז רק "ייתכן שדעתו של רש, 12ם במאה ה "מופיעה גם אצל הרמב

שכל בתולה "ם "על פי הרמב. 13בשלהי המאה ה , ם באשכנז"עם התפשטות כתבי הרמב

גם ם טוען בהמשך שכך "הרמב 206" בין בוגרת, בין נערה, דם בין אם היא קטנהיש לה 

וכי הגאונים שחשבו אחרת הכתיבו נוסח מוטעה בגירסת , היה כתוב במקור בתלמוד הבבלי

יש גאונים שהורו שהבוגרת אין לה טענת דמים ויש לה טענת פתח . "התלמוד הבבלי

                                            
198

, י"ועוד רש". לה דם בתולים לבוגרת[ יש ] אית... -נותנין לה לילה הראשון ": א"ע, י כתובות לו"רש 
לטענת אורי לוי הטענה ".  ודומה כאילו פתח פתוח, אין רחמה צר כבתחילה, אבל משבגרה: "ב"כתובות לו ע

היא טעות מעתיק שהכיר את . על פיה דווקא בבוגרת יש טענת דמים, י"הזהה לזו של רש, ב"ע, ובות לובכת
הראייה לדבריו היא שבכל מקום אחר בתלמוד מופיעה הגישה ההפוכה על פיה בבוגרת אין , י"גישתו של רש

, אסיא, "לכה ומציאותה –טענת דמים ופתח פתוח בבוגרת ", ראו אורי לוי, "פתח פתוח"טענת דמים אלא רק 
 . 4הערה ,  83' עמ
199

 . א הלכה יג"פרק י, הלכות אישות, ז, הגהות מימוניות 
200

 . 3הערה , 63' עמ, אסיא, "טענת בתולים בזמן הזה", יועזר אריאל 
201

: סימן מד, (ג"תשמ, ירושלים)מהדיר אליעזר חזן , ספר יראים על מצוות התורה, אלעזר בן שמואל ממץ 
 "ן שנפתח פתחה מחמת גודלהבוגרת אמרינ"

202
 . ג"הלכה י, א"פרק י, הלכות אישות, משנה תורה, ז, הגהות מיימוניות 
203

 . זוהי עוד דוגמא לפלורליזם ההלכתי באשכנז ובה תלמיד חולק על מורהו 
204

 .  לאו דוקא כלו אלא כלומר נתמעטו קצת –ה פרט לבוגרת שכלו בתוליה "ד, א"ט ע"יבמות נ, תוספות 
205

 . ה האומר פתח"ד, א"ע, כתובות ט, תתוספו 
ם את דבריו על הכתוב "כפי הנראה מבסס הרמב. ב"הלכה י, א"פרק י, הלכות אישות, משנה תורה ,ם"רמב 206

  . ב"בבבלי כתובות לו ע
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וכבר בדקתי על . היתה בנוסחאות שלהם ואין דרך התלמוד מראה דבר זה וטעות. פתוח

ספרים רבים וקדמונים ומצאתי שהדבר כמו שביארנו שאין לבוגרת אלא טענת דמים 

  208.ם את הכתוב בתלמוד הירושלמי"לראיה מביא הרמב  207"בלבד

 

מביאים את רשימת , בעל הגהות מיימוניות, את המחלוקת בין החכמים מציג רבי מאיר הכהן 

ת "וכן ר( צפון אפריקה, 1103 – 1013, ף"רי)רבי יצחק אלפסי , (בי חננאלר)ח "ר: המפרשים

הפתח בבוגרת פתוח , ם"יה פירשו כמו הרמב"י וראב"חושבים שלבוגרת פתח סגור ואילו רש

  209. אבל תמיד יש דימום

 

נמצא עכשיו הבתולות . "ש"על ידי הראבאופן חלקי התקבלה , ם"י והרמב"גירסת רש

הוא , ושוב מובאת הדעה הזו בפירושו למסכת נידה 210 "יש להם דמיםהבוגרות יש מהם ש

פ שאין לה "בוגרת נמי ואע' ואפי: "מעיד על כך שבתקופתו יש בוגרות שיש להן טענת דמים

וכך הוא מסכם את  211 " ...טענת בתולים מכל מקום דכיון דיש בוגרת שיש לה דם בתולים

דמים הלכך כי בעל ומצא דם תלינן בדם בוגרת שיש לה דמים ויש שאין לה יש : "דעתו

  212".בתולים ואי לא מצא דם אנו אומרים שכלו בתוליה ופתח פתוח מאן דכר שמיה

ההנחה היא שהיא , אלה מהם הסימנים בבוגרתש עולה שאין חשיבות לש"מדבריו של הרא

 . זוהי עמדה שונה מהעמדות של קודמיו. בתולה

 

י "קיבל את גישת רש, מאז היותו כבן שלושים, רדשחי בספ, ש"בנו של הרא, בעל הטורים

ושני סימנים יש לה לבתולה האחד שהדם שותת ממנה בסוף ביאה ראשונה : "ם"והרמב

בשעת תשמיש והשניה שימצא דוחק בביאה ראשונה בשעת תשמיש וכשאינו מוצא דוחק 

לה זהו שנקרא פתח פתוח וטענת דמים ישנה בין בקטנה בין בגדולה שכל בתולה יש 

מקבל בסופו של לא  ,שחי בגרמניה, ם מינץ"מהר 213"דמים בין קטנה בין נערה או גדולה

רבי ]ח "לר, דכיון דהיתה הכלה בתולה ופתחה סתום: "י טען הפוך"רש, י"דעת רשדבר את 

ם "י והרמב"השקפתם של רשבסופו של דבר התקבלה  214".אף על גב דבוגרת היא[ חננאל

  215.להלכה

 

                                            
207

 : ג"הלכה י, א"פרק י, ראו הלכות אישות 
208

 . א"א ה"כתובות פ, ירושלמי 
209

 . ב"הלכה י, א"פרק י, הלכות אישות, הגהות מימוניות 
210

 .א"סימן כ, פרק א, כתובות, ש"רא 
 .פרק י ,נדה ,ש"רא 211
 .פרק א ,כתובות ,ש"רא 212
213

 .הלכות כתובות סימן סח ,אבן העזר ,טור 
214

  סימן מט ב, ם מינץ"ת מהר"שו 
  .'סעיף ג, סימן סח, אבן העזר, שולחן ערוך 215
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, המקבילה לשיאה של תופעת נישואי הקטנות, בכל התקופה הזאתבמשך הזמן הארוך 

לא ניתן למצוא . המחלוקת בין חכמים הופכת את בתוליה של הבוגרת למוטלים בספק

 12עד גיל , במצב הזה נותרו רק הקטנה והנערה. בגדולה סימני בתולין המוסכמים על כולם

ע דימום אצל קטנה היא בוודאות לא אם לא מופי. כמי שסימני הבתולים שלהן וודאיים, וחצי

י היא אינה "לפי שיטת רש. נותר ספק, ואילו אצל בוגרת כאשר לא מופיע דימום. בתולה

כך גם לגבי תחושת החתן על היות הפתח . לפי שיטת התלמוד והגאונים היא בתולה; בתולה

יוותרו על האם חוסר הוודאות יוביל לכך שירצו לשאת את הקטנות או שמא . פתוח או סגור

 ?טענת בתולים בנישואים

  

מחקרים שונים מעידים על כך שלוודאות הבתולים הייתה  משמעות גדולה בחברה היהודית 

המשפחות ביקשו  216.המבוססת כלכלית שבה הנישואים הם גם ברית כלכלית בין משפחות

הווים מ, בתוליה של הקטנה. לוודא שלא יימצאו סיבות לערער על תוקף ההתקשרות ביניהן

 . הבתולים הם החותמת הסופית המאשרת את החוזה. את הביטחון הזה

 

לבתולי , רק מחזקת את טענת המחקרים 13 –ל  12 –הספרות ההלכתית בין המאות ה 

כבר בשלהי . הכלה היתה משמעות גדולה ואם לא נמצאו לה בתולים היתה זו עילה לגירושין

י בשאלת סימני הבתולים בפירושו "רש ניתן לראות זאת מהאופן שבו דן 11 -המאה ה

בעיקר , התנסחותו היא יותר כדיין הדן בבית משפט ויש בדבריו. ב"ע –א "לו ע, לכתובות

ואמר פתח פתוח מצאתי ודם לא בדקתי אם : " תחושה שהוא מביא מעדותו כדיין, בסופם

נו סומכין פ שאין יכול לברר דבריו בפני"ואע... נמצא בה לאו בנערה וקטנה טענה היא 

 ".  חזקה

  

אמנם ניסה לומר שאין נהוג בתקופתו לטעון טענת , בגרמניה 12 –איש המאה ה , ן"הראב

אך כבר בהמשך דבריו  217,בתולים וזאת משום שהיו נוהגים לייחד חתן וכלה קודם הנישואים

פ שאמרתי למעלה שבזמן הזה "ואע: "הוא מודה שיש הפונים לבתי הדין בגין טענת בתולים

למרות שיש ]ין יכול לטעון טענת בתולים טוען פתח פתוח מצאתי אף על גב דאיכא א

   218" דם בתולים .[ש.מ

 

                                            
216

' עמ, שם, הכלכלי מביאה גם רות למדן את ההסבר, 84 – 82' עמ, חסידות ומורדות, אברהם גרוסמן ראו 
שתאמו את האינטרסים של שני , משפחות אלה נהגו לקבוע הסדרים רכושיים וכספיים מורכבים: "33

יביעו דעה או משאלה ביחס , הווי אומר המשודכים, הצדדים ולא היה להם כל עניין שבני הדור הצעיר
ראו . נראה בהחלט הולם את הסיטואציה בימי הביניים תיאורה" .לנישואיהם וישבשו בכך את תוכניות ההורים

היו ( לא נישואי קטנות)ץ נישואי בחרות "לטענת כ: 34' עמ, "נישואים וחיי אישות במוצאי ימי הביניים", ץ"גם כ
 . מעמד שיכול היה להבטיח את הנדוניה מהר יותר, נפוצים יותר דווקא בקרב המעמד היהודי הגבוה יותר

217
ה בתולה "ד, כתובות" במקומותינו דליכא טענת בתולים שנוהגין שמייחדין חתן עם כלה"ן "הראב ראו 

 . .נשאת
218

 פ שאמרתי  "ה ואע"כתובות ד, ן"ראב, שם 
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אין אדם "... : מחבר ספר המרדכי, טוען מרדכי בן הלל,  בגרמניה 13 –ובשלהי המאה ה 

 219."נאמן להפסיד עכשיו את אשתו כתובתה לא בטענת פתח פתוח ולא בטענת דמים

במקרה הספציפי אליו מתייחס . דנו בתביעות בתולים, בתקופתו, בתי הדיןזוהי עדות לכך ש

מרדכי בן הלל  עולה השאלה האם על בית הדין להסתפק רק בטענת הבעל כדי לקבוע שאין 

והתשובה היא שלא די בעדותו ( החלטה שמשמעותה היא גירושין ללא כתובה)לכלה בתולים 

נראה שטענת הפתח הפתוח לצד טענת  .של הבעל על מנת לשלול מאישה את כתובתה

באותן , יש להדגיש כי עצם הדיון והויכוח ההלכתי הענף. הדמים עדיין רלוונטיות בבית הדין

בשאלה מהם סימני הבתולים מעיד על חשיבותה ועל הרלוונטיות שלה בעיני אנשי , מאות

 . הקהילה

 

נותרה השאלה האם יש , תומאחר וסימני בתוליה של הקטנה התקבלו כוודאיים על כל הדעו

לא ברור ?  חשיבות ששני סימני הבתולים יופיעו אצל קטנה יחד על מנת להוכיח את בתוליה

 :י די בסימן אחד"לדעת הר. אך ככלל גם כאן יש חילוקי דעות, מה ההשקפה באשר לקטנה

 ן טען שגם אם הופיע"ואילו הראב  220".כיון שמצא דם אינו יכול לטעון טענת פתח פתוח"

ייתכן שחשיבות שני . דימום יכול הבעל לטעון שאין לה בתולים משום שחש שהפתח פתוח

המדדים אצל קטנה ונערה נובעת מכך שניתן היה לשחזר דימום ותחושת פתח סגור של 

לפשפש ולמשמש במעשיהן באותו "  :י"כך מתאר זאת רש. בתולים באמצעים מלאכותיים

בתרמית שלא יראה זה דם בתולים ויאבד וזו  הלילה שלא יקלקלו זה את זה במעשיהם

לא תביא מפה שיש עליה טיפי דמים ובמקום שנהגו למשמש לא נהגו לייחד דאילו 

י "ניכר ברש  221 ..." במקום שנהגו לייחד מאי מישמוש בעי הרי אין שם טענת בתולים

 .  רק השילוב ביניהם יכול להביא לוודאות. שהכיר את התחבולות של שני הצדדים

 

אם במילא הובהר כבר כי ההלכה אפשרה לאשרר , אבל מדוע יש חשיבות להוכחת הבתולים

בין אם מדובר בבעילה שלא כדרכה ובין אם , את הנישואים גם ללא ביתוק של קרום הבתולים

והתשובה היא שגם במקרה הזה  222?מדובר בחדירה חלקית שלא פוגעת בקרום הבתולים

                                            
219

 .ז"י, כתובות, מרדכי 
220

ם טוען שאם נמצא דם אצל נערה אבל פתחה "הרמב. אבן העזר סימן סח, י מובאים בתוך הטור"דברי הר 
, נשים, משנה תורה, ם"הרמב. כלומר בנערה חייבים להיות שני סימני הבתולים, הפתוח היא לא תחשב בתול

פ שיצא הדם הואיל ומצא "ואע. שכל נערה בתולה פתחה סתום הוא: " ב"הלכה י, א"פרק י, הלכות אישות
 " פתח פתוח אין כאן בתולים

221
, י על בבלי"רש. תוליםי טוען שהכלה יכולה היתה לרמות את החתן ולהביא עדות שיקרית לדם הב"רש 

, י"וראו עוד רש" ומשמוש בכלה שלא תביא דם מן החוץ: "ה כל שלא מושמש מיבעי ליה"ד, א"ע, יב, כתובות
 .ה למשמש"ד, שם
222

החדרת , השלב הראשון הוא רגע ההעראה: חכמי אשכנז מבחינים בין שני שלבים בבעילת בתולה, להזכיר
השלב השני הוא גמר הביאה בתוך . בר נפגמת ולא נחשבת בתולהבשלב זה היא כ, העטרה לגופה של הבתולה

האם סוף ביאה קונה או תחילת ביאה ? ישנו ויכוח בשאלה מהו השלב שבו נחשבים הנישואים לממומשים. גופה
סימן קנג וראו ( חלק החידושים) ראה ספר הישר לרבנו תם. ן ורבנו תם הכריעו שגמר ביאה קונה"ראב? קונה
 . ה הא דאמרינן"ד יבמות, ן"ראב
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או שלא כדרכה היו היוצאים מן הכלל והשאיפה הייתה  אישרור הנישואים בבעילה חלקית

 .  דם הבתולים –לקיים יחסי מין מלאים ולהראות הוכחות אובייקטיביות וודאיות 

 

באשכנז . יש לה גם צד נוסף. העדפת הנישואים לקטנה אינה רק שאלה של מתן תוקף לחוזה

ההנאה מיחסי מין עם  על פיה( המגובה בכתבים הרפואיים)באותה תקופה נפוצה התפיסה 

אין זו תפיסה ייחודית לאשכנז באותה תקופה אבל חשוב להכיר . בתולה קטנה גדולה יותר

 . משום שהיתה ידועה ומוכרת גם באשכנז, את הגישה הזו

 

 : כבר בתקופת התלמוד מופיעה התפיסה על פיה יחסי מין עם קטנה מהנים יותר לגבר

התכונה  223."בועלה כל שעה ושעה כשעה ראשונהמה איילה רחמה צר וחביבה על "...  

: אמר רב זירא" : זהו סוד קסמה בעיני אחשוורוש, הנחשקת הזו יוחסה גם לאסתר המלכה

וחביבה על בעלה כל שעה , מה אילה רחמה צר: לומר לך –למה נמשלה אסתר לאילה 

אף אסתר היתה חביבה על אחשוורוש כל שעה ושעה כשעה  –ושעה כשעה ראשונה 

 224."אשונהר

 

ספרי רפואה של ימי הביניים  225.בספרות ההלכה מוגדרת בתולה קטנה כמי שרחמה צר

מתארים נשים שעושות שינויים באיבר מינן על מנת לשחזר אותה תחושה של הידוק כפי 

לאישה למצא חן בעיני בעלה טול עפצית מבובית ומלח : "שהייתה להן כשרחמן היה צר

שם )ופי האם : " גם וורא 226" היה כבתולה באותו לילהותדוק ותשים באותו מקום ות

עם הבתולות הוא רך ובעל בשר ועם הנבעלות אשר ילדו פשט ( נרדף לפתח הנרתיק

  227."ורחב

 

 סיכום הפרק

 

היחס לנישואי קטנות ומימושם הוא עוד היבט ביחס המורכב ובקונפליקטים המאפיינים את 

במקרה של נישואי . 13 –ל  12 –המאות ה  יחס חכמי ההלכה לנשים בקהילות אשכנז בין

ניכר ברבים מהם שאין דעתם נוחה מכך שנישואי הקטנות נפוצים והם אף מודעים , קטנות

לכך שהנישואים לקטנה מתעלמים מהסכמתה לנישואים כמו גם מהסכמתה לקיום יחסי 

                                            
223

 . ב"ע, בבלי עירובין נד 
224

 .למנצח על+ כב+ ה "תהילים רמז תרפה ד, מצוטט גם בילקוט שמעוני. א"בבלי יומא כט ע 
225

ודומה לו , אבל משבגרה אין רחמה צר כבתחילה: "ה דקטעין טענת פתח פתוח"ד, ב"ו ע"כתובות ל, י"רש 
 ". כאילו פתח פתוח

226
     Carmen Cabellero Navas ed., The Book of Women's Love and Jewish Medieval Medical 

Literature on Women, Sefer Ahavat Nashim (London, 2004), p. 145.      
227

          Ron Barkai, Les infortunes de Dinah: le livre de la generation la gynecologie juive au 
Moyen  age (Paris, 1991), p.229.  
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ות ההצדק, הסבריהם. יחד עם זאת הם משתפים פעולה עם נוהג קיים. אישות במסגרתם

יחד עם מתן היתרים הלכתיים שונים אפשרו להמשיך את , והעדר הגינוי של החכמים

לכך שנישואי הקטנות היו , בסופו של דבר, החכמים תרמו. הנישואים למרות הקושי במימושם

 . 13 –ל  12 –נפוצים ומקובלים בין המאות ה 

 

הם , ת שיש להגן עליהמסגר, חכמי ההלכה התייחסו לנישואי קטנות כאל נישואים לכל דבר

, הדגשת חוקיותם של נישואי הקטנות ומימושם. לא הגדירו את הנישואים והמימוש ככפיה

שלילת תוקפם ההלכתי של דברי רב וההתעלמות מהמחלוקת ההלכתית סביב נישואי 

באישור " נישואי קטנות"נראה כי מימוש . הקטנות אפשרו התעלמות מרצונה של הקטנה

רך גם ליחסי מין שלא תתכן בהם הגדרה של כפייה וכי הפיכת נישואי הילכתי סלל את הד

. יצרה קושי לטעון כנגד כפיית יחסי מין בנישואים למאות שנים, קטנות לנפוצים ומקובלים

נתנה הכשר , ובעיקר מנהיגיה, החברה היהודית של ימי הביניים, במודע או שלא במודע

יססה את התא המשפחתי על העדר הסכמה ואף היא ב, לכפיית יחסי מין של בעל על אישתו

 .  תוך התעלמות מהסבל הפיזי שהסב קיום יחסי המין לקטנות, על כפיה

 

מבלי להתייחס , ביטוי לתפיסה הרואה בכלה הקטנה חלק ממערך הנישואים שיש להגן עליו

העוסקת בבעיה של כלה , ה"לקולה ולגורלה נמצא גם בתשובתו של הראבי, לכלה עצמה

המשפט האחרון שבו נמצא התייחסות . שלא חדלה מלדמם לאחר בעילתו של בעלה קטנה

הרבתה בדמים בלי הפסק , מאחר שבא עליה": ה לאותה כלה הוא המשפט הבא"של ראבי

מרגע . מבלי שהוסיף ופירש(. ה סימן תתקצד"ת ראבי"שו) "ועשו לה רפואה ולא הועילו לה

 .רלה נותר תעלומהגו, שגופה חדל להיות מוקד הדיון ההלכתי
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 סיכום 
 
 

כפי שעולה של היחס לכפיית יחסי מין בקהילות אשכנז המחקר הנוכחי מהווה תיאור ראשון 

בדיון ההלכתי כמו ק ועסמרבה להוא . עיקר מהמקורות ההלכתיים והפרשניים של התקופהב

ך כל המחקר עומדת לאור. בדיון ההלכתי של חכמי ההלכה לסוגיית הכפייה עמדתםב גם

במקרים רבים קשה לדעת , אם בכלל משקף הדיון התאורטי את המציאות, השאלה עד כמה

כמעט שאין בידינו עדויות היסטוריות מפסקי דין או רשומות המתארות שמות . את התשובה

יחד עם זאת חשיפת עמדתם של חכמי ההלכה יש בה כדי לשפוך אור על . עים ספציפייםוואר

מכאן גם ניתן , כמו גם על עושר הדעות והמגוון, על הרבדים השונים בתוכה, מםהשקפת עול

 . חלק מהותי ומשפיע בתוכו ם היוועל מרקם החיים שה ללמוד

 

ם יהאשה שהלכה בדרך ושמעה שפוגעים בה גוי" :מובא הסיפור הבא" ספר חסידים"ב

סבורים שהיא כומרת כדי שיהו  [נזירה] ויראה פן ישכבו עמה יכולה ללבוש בגדי כומרת

ואם היא שמעה שפריצי ישראל יפגעו בה כמו כן מותרת ללבוש מלבוש . ולא ישכבו עמה

וגם יכולה לצעוק . ויכולה לומר להם שהיא תצעוק ותלשין עליהם. נכרית ולומר היא גויה

האשה , על פי המוצג כאן  1".פ שיהרגו הפריצים"קודם כדי שיבואו גוים לעזור לה אע

למרות )דרכים חשופה לאונס הן על ידי אנסים יהודים והן על ידי אנסים גויים המהלכת ב

הסיטואציה כולה מתייחסת ליחסי מין בניגוד לרצונה של , אינה מוזכרת כאן" אונס"שהמילה 

עליה להצטייד , עליה להערך לכך בהתאם, מאחר וסכנת האונס גוברת בדרכים(. האישה

גויים לא , מנקודת המבט הגברית היהודית. תוקפיםבמלבושים שונים ולהתלבש בהתאם ל

לעשות כל מה , להתחפש, האישה צריכה להתחכם. ויהודים לא יאנסו גויה, יאנסו נזירה

הכותב . לצעוק אם התחפושת אינה מהווה אמצעי הרתעה מספיק, שניתן כדי להמנע מאונס

. על העתיד להתרחשאלו ישפיעו , מטיל אחריות ניכרת על התנהגותה ותגובתה של האישה

מלבישת בגדי נזירה  –הכותב מדגיש עם זאת כי זכותה של האישה להגן על עצמה בכל דרך 

 . ועד קריאה לעזרה העלולה לעלות לתוקפיה היהודים בחייהם

 

, צעקה, כפייה)הקטע המצוטט מציג תפיסות מקובלות ביחס לאונס ולהגדרת המושג אונס 

אך מן המחקר עולה כי היו חכמים , ההלכתי והפרשניכפי שאלה עולים מהדיון  (אלימות

" אונס"התברר ש. באשר להגדרת המושג אונס או כפיית יחסי מין, שהחזיקו בתפיסות שונות

הוא מושג משתנה ושנוי במחלוקת בין ( המילה העיקרית ששימשה להגדרת כפיית יחסי מין)

היכן התרחש האקט המיני , בבסיסו עומדות השאלות. 13 –ל  12 –במאות ה , חכמי ההלכה

                                            
1
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האם ? כיצד הגיבה, האם האישה סירבה לקיום יחסי מין ואם סירבה? בעיר או מחוצה לה -

" צעקה"היו שטענו כי לא ניתן להגדיר אקט כאונס אם האישה לא ? הופעלה עליה אלימות

או מאבק " צעקה"והיו שטענו שיש אפשרות שאישה לא תגיב ב, בזמן או אחרי האקט, לפני

היו חכמים שסברו כי אונס לא ייתכן בעיר משום שיש באפשרותה . ועדיין יחשב האקט כאונס

, אחרים חשבו שאין משמעות למיקום האונס. של האישה להזעיק עזרה ולמנוע את המעשה

 . אישה יכולה להאנס אפילו בביתה

 

ות המחקר מצא שיש שתי תפיסות עיקריות בקרב קבוצות החכמים באשכנז ביחסם לטענ

מתוך , הראשונה מטילה ספק באמינות טענותיהן. בתוכן טענת האונס, הנשים בענייני אישות

החשד שטענות אלו מושמעות רק על מנת שהנשים יוכלו לערער את יציבות התא המשפחתי 

התפיסה . ואילו השנייה בוחנת כל טענה של אישה לגופה במטרה לפתור את מצוקתה

ראשיתה ברבנו , 13 –ם ותלמידיו בשלהי המאה ה "הרהראשונה מאפיינת בעיקר את המ

התפיסה השנייה מאפיינת בעיקר את חכמי צרפת . 12 –בתחילת המאה ה , בצרפת, תם

חשוב להדגיש שלמרות . ביניהם רבי משה מקוצי ורבי יצחק מקורביל, 13 –וה  12 -במאה ה

שבות רק עם החלוקה החלוקה שנעשית כאן בין שתי תפיסות עדיין נמצא דעות שאינן מתיי

ספרות המחקר והמקורות מעידים על קשרים ומגע , חכמי התקופה חלקו ביניהם רעיונות. הזו

ם בבית "כך למשל למד המהר. הם אף היו מורים ותלמידים, בין חכמי הלכה בצרפת וגרמניה

  2.המדרש בפריז

 

באשכנז  הכירו מרבית מחכמי ההלכה, 13 –ועד אמצע המאה ה  12 -מראשית המאה ה

הגישה . באפשרות שייתכן אונס ללא אלימות פיזית או אונס שהאשה לא תתנגד לו בצעקה

חכמי . ם ותלמידיו"בקרב המהר, בעיקר בגרמניה, 13 –הזו הולכת ונדחית מאמצע המאה ה 

. ההלכה דרשו מדד אובייקטיבי שיאפשר אבחנה ברורה בין יחסים בהסכמה ליחסים בכפייה

כולות לנצל מצב שבו אין מדד אובייקטיבי לכפייה על מנת לקיים יחסים לטענתם נשים היו י

או בין  12 –כך או כך בין אם היה זה בתחילת המאה ה . בהסכמה ולאחר מכן לטעון שנאנסו

כאשר אישה הגיעה להתלונן על אונס בבית הדין סיכוייה להוכיח , 13 –אם בשלהי המאה ה 

חש מחוץ לעיר ובעיקר אם היתה עדות לכך שנאנסה היו טובים יותר אם האקט התר

 . ומוטב היה שצעקה זמן רב, שנאבקה וצעקה

 

אונס בתולה מאורשה . שה לגבר הווה פרמטר חשוב בקביעת חומרת העבירהישיוכה של הא

האנס מנע ממנו , הוגדר כעבירה החמורה ביותר משום שנגרם נזק בלתי הפיך לבעל לעתיד

העבירה הקלה ביותר היתה אונס נערה . ון עם אשתואת הבלעדיות והעונג לשכב ראש
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להשיא את האנס  שיש, בקרב חכמי אשכנז, שסברוה היו מקרים כאלב, בתולה לא מאורשה

  .לנאנסת

 

היו שהביעו . המקורות מצביעים על גישות שונות של חכמי הלכה כלפי נשים שטענו כי נאנסו

, ה חשדנות כלפי התנהגותן המוסריתהיית, חשדנות כלפי המניעים שהניעו אותן להתלונן

. ם ותלמידיו"את המהר, כאמור, הדעות הללו מאפיינות בעיקר, שאולי תרמה לכך שיאנסו

במקרים כאלו ניתן משקל רב לעדים שיכלו להעיד באם הם שמעו צעקה או ראו מאבק פיזי 

י האקט כמו גם לעדים שיוכלו להעיד על התנהגותן המוסרית של הנשים בכלל ולפנ, ברור

. יחד עם זאת היו חכמים שהתייחסו לכל מקרה לגופו ובדקו את טענותיה של כל אישה. ממש

ומודעים לכך , הם היו מודעים לכך שאישה המתלוננת על אונס מסכנת את שמה הטוב

את העמדה הזו נמצא אצל , היא הבחירה הקשה יותר, שבחירתה להתלונן ולא להסתיר

כמו גם אצל רבי , בגרמניה 13 –בראשית המאה ה ( ל הלוירבי אליעזר בן יוא)ה "הראבי

 .   בצרפת 13 –שחיו במאה ה , משה מקוצי ורבי יצחק מקורביל

 

, למרות האיסור ההלכתי. הדיון בכפיית יחסי מין של בעל על אשתו הוא דיון מורכב יותר

גדרה במקורות התקופה ה יש קושי למצוא, על הבעל לכפות יחסי מין על אשתו, הברור

דיון משפטי או הלכתי כמו גם קושי למצוא ברורה לכפיית יחסי מין של בעל על אשתו כעבירה 

היו מקרים בהם נשים פנו בטענה של כפית יחסי . בהוכחת תלונת אונס של אישה כנגד בעלה

היו חכמי אבל גם אז , בעיקר כשהיתה מעורבת בכך גם אלימות פיזית, מין מצד בעליהן

א לכפות על הבעל גט וכך נותרו הנשים חשופות לכפיית יחסי מין מצד העדיפו להלכה ש

במקרים רבים יותר בחרו החכמים להתעלם מטענת נשים שבקשו . בעליהן ללא כל הגנה

התעלמות שמשמעותה , להתגרש מבעליהן משום שלא רצו להוסיף ולקיים עמם יחסי מין

ם ותלמידיו "גם כאן מייצגים המהר. הדרישה מהאישה לקיים יחסי מין עם בעלה בניגוד לרצונ

 . את הקו הנוקשה ביותר כנגד נשים

 

הטלת ספק בעדות האישה : את המגמה הבאהם ותלמידיו אפשר לזהות "בקרב המהר

בשל החשש שמניעיה , כשהיא טוענת שאינה מסוגלת להמשיך ולקיים יחסי אישות עם בעלה

אך , אשר טענה שנאנסהדות האישה הטלת ספק בע" .שמא נתנה עיניה באחר"אינם כשרים 

שקיימה יחסי מין מרצונה ובחרה בשל החשד לא ניתן להוכיח את טענתה באופן ברור וגלוי 

 . לטעון טענת אונס על מנת להסוות את מעשיה

 

ביטוי ליחס אחר , בהקשר אחר, יחד עם זאת בקרב אותה קבוצת חכמים עצמה אפשר למצוא

, קנה שנועדה להגן על היבמה מפני סחטנות כלכליתם מרוטנברג תיקן ת"המהר. לנשים

ם "מהר, ת"נראה שהעמדות של ר. ופסק שיש להעניש עונש פיזי את מי שמכה את אשתו
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תפיסה , ותלמידיו נובעות מתפיסה מסויימת של תפקיד ההלכה והנשים בחיי הנישואים

כאן  תכאליונראה שהתפיסות הפטריאר, מסויימת של המסגרת המשפחתית ומוסד הנישואים

בחרו להאמין לאשה , חכמים אחרים לעומת זאת. תוגניות מאשר מיזוגיניורמייצגות יותר אנד

כאשר טענה שנאנסה על ידי גבר זר או על ידי בעלה וכאשר היא ביקשה לחדול מלקיים יחסי 

מאמינים לה אלא אם , בהעדר עדויות ברורות אחרות. אפשרו את הגירושין, אישות עם בעלה

 . כח אחרתכן יו

 

 . שתי התפיסות צמחו על רקע שינויים הלכתיים וחברתיים במעמד הנשים במשפחה

לכפות , התיאורטית לפחות, היתה בידי הנשים האפשרות, 12 –בראשית המאה ה , באשכנז

השילוב בין . על בעליהן גט מבלי שלגברים תהיה אפשרות הפוכה לכפות גט על בנות זוגם

וההלכה , של הגאונים"" מורדת"תקנת ", 11 –מן המאה ה , ה"התקנות המיוחסות לרגמ

העניקה לנשים , בהעדר הוכחות אחרות, שיש לקבל את טענות הנשים על גופן, המקובלת

אפשרה להן להיות צד אקטיבי ומשפיע בדיונים ההלכתיים בענייני  ,עמדת כוח בנישואים

חלקם סברו שאין . מור שונהכא, מצב הזה היתהעמדת החכמים ב. משפחה ובענייני אישות

מהתייחסותם של חכמי ההלכה בצרפת הן במאה ה . בשינוי סכנה לשלמות התא המשפחתי

וגם בקרב חלק מחכמי ההלכה מגרמניה עד למחצית השנייה של המאה ה  13 –והן ב  12 –

עולה שלא היו שותפים לאותה תחושת מצוקה או חרום שמצריכה אותם לשנות את , 13 -

ם ותלמידיו "רבנו תם ובעיקר המהר. בתוכן טענת האונס, י עדות הנשים וטענותיהןיחסם כלפ

 . ם לסכן את התא המשפחתיסברו שבמצב הדברים מתאפשר לנשי

 

כל אחד בתקופתו היו הסברים שמצביעים בעיקר על , ם"ההסברים שנתנו רבנו תם והמהר

נשים משתמשות לרעה בכלים שניהם טענו שכשופטים בבתי דין ראו כיצד : אי נוחותתחושת 

הם עצמם חשו שכדיינים הם לא פעם . כדי לכפות על בעליהן גירושין, שנתנה ההלכה בידיהן

הפכה בסופו של , עמדתם. והחליטו לשנות ולתקן, שותפים לעוול שנגרם לגברים, חסרי אונים

הסיבות . דבר להיות חלק מההלכה והשפעתה ניכרת עד ימינו בבתי הדין הרבניים

 .  היסטוריות לכך עדיין לא ברורותה

 

, באותו הקשר היסטורי, התגבשותן של שתי תפיסות שונות המבטאות יחס שונה לנשים

יכולה ללמד שתפיסה פאטריארכלית היא קרקע שעליה יכולות לצמוח השקפות שונות על 

מטרתם של החכמים בשתי התפיסות היתה . נשים ושהיא אינה מכתיבה בהכרח יחס אחיד

, בתפיסה אחת האישה היא חלק מהמסגרת המשפחתית. מור על המסגרות המשפחתיותלש

המאפיינת , ואילו השנייהשל המשפחה השמירה על כבודה וכוחה תשמר מסגרת יציבה יותר 

גם על ידי התעלמות , ראתה בהחלשת האישה והפגיעה בה, ם ותלמידיו"כאמור את המהר
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, כך חשבו, י לשמור על סמכותו של הגבר ומכאןאמצע, מכפיית יחסי מין של בעל על אשתו

 .  תשמר גם יציבות המשפחה

 

אחת הדוגמאות הבולטות לאופן שבו ההלכה שימשה כדי לבנות שתי עמדות מנוגדות ביחס 

המקרה הדן באשה . ה"היא הויכוח בין רבי שמחה משפיירא והראבי, לנשים קורבנות אונס

רבי שמחה משפיירא הטיל . ים ונאנסה על ידםהסוחרת שהלכה בדרך עם שני גברים יהוד

. חשד בה שנאפה וניסתה להסתיר את הניאוף בטענת אונס, ספק במוסריותה של האישה

בניגוד , ה"ראבי? מדוע להאמין לאשה שבחרה ללכת לבדה עם שני גברים בדרך מבודדת

לבד  טען שיש להאמין לאשה משום שנאלצה ללכת עם שני הגברים, לרבי שמחה משפיירא

הוא הדגיש שהבעייה לא היתה האישה אלא הגברים . מתוקף מקצועה כסוחרת, בדרך

, עדיף היה ללכת בחברת יהודים מאשר לבדה, טוב שנתנה אמון בגברים היהודים. היהודים

ה בחר להאמין לאשה משום שרצה "הראבי. הם שהיו צריכים לכבד את האמון שניתן בהם

נשים נוטלות חלק בכלכלת המשפחה וכך מאפשרות לאפשר את המשך אורח החיים שבו 

עמדתו . להאמין לאשה משמע להשיבה לבעלה ולשמור על יציבות משפחתה. את יציבותה

סדר שחוזקו , ה באה לשמר בראש ובראשונה את הסדר הפטריארכלי בתקופתו"של ראבי

סות הוא לא מגלה אמפתיה או התייח. נתפס בעיניו בשמירת מקומה של האישה כשותפה

 . אישית לסבלה של האשה להיותה קורבן אונס

 

לכל טענת , בכפיית יחסי מין על נשים הוא גם דיון במערכות היחסים בתוך המשפחה הדיון

(. בעיקר אם מדובר באשת כהן)אונס יכלו להיות השפעות מרחיקות לכת על המשפחה 

כך . סת לאנסלהשיא את הנאנ היו שסברו שיש, במקרים שבהם האישה לא היתה נשואה

כפי הנראה זו גם היתה האפשרות , ניתן היה להציל את שמן הטוב של הנשים ומשפחותיהן

במקרה של נישואי קטנות נבנתה המשפחה החדשה . היחידה לאותה הנאנסת להנשא

מסקנתו . מרצונה והסכמתה של הכלה התעלמותמה שמסתמן כתוך והיחסים בין בני הזוג 

את אחת הסיבות לערעור מוסד הנישואים " נישואי קטנות"ראות בכי יש ל, של אברהם גרוסמן

 . מקבלת במחקר הנוכחי חיזוק נוסף, באשכנז

 

כפיית יחסי מין על נשים בקהילות אשכנז הוא ל יחס חכמי ההלכההדיון בהיבט נוסף שחשף 

ממקורות התקופה עולה . המעורבות של החברה הנוצרית בנושא יחסי האישות בין יהודים

הן פנו , ם פנו לרשויות החוק הנוצריות מסיבות שונות בהן כפיית גט וכפיית חליצהשנשי

לאותן רשויות הנוצרים גם על מנת שיתפסו אנסים יהודים או שיגנו עליהן מפני אנסים 

לענישה פיזית הוו בתי המשפט של , תרים לבתי הדין היהודייםיבהעדר סמכויות וה. יהודים

אמצעי לחץ ומערכת  שיפוט , ם נשכרו לשם כך על ידי היהודיםא, הנוצרים והנוצרים עצמם

 . חליפית גם בענייני אישות
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 יכול להוותהחשש של חכמי ההלכה . בעלי ההלכה הביעו את החשש מפניית הנשים לגויים

נראה כי הקשרים בין שתי . עדות למציאות המורכבת שבה חיו נשים וגברים יהודים באשכנז

מן המקורות עולה כי לנשים . מורכביםאישות וכפיית יחסי מין היו ייני החברות הללו סביב ענ

הן אמנם לא היו . היהודיות היה עניין לפנות לערכאות נוצרים או לפחות לאיים בפניה כזו

 . אולם כך הן יכלו לעקוף את סמכותם של הגברים בקהילתם, פטורות שם מאפלייה ועויינות

 

 דרכה נגלה אלינו פיית יחסי מין על נשים היוו עדשה המקורות ההלכתיים דרכם נבחנה כ

כמו גם הגבר והמשפחה אליהם , במרכזו עמדה יציבותו של מוסד הנישואים, דעותספקטרום 

, של האישה נדיר היה למצוא בתוך הספקטרום הזה את סיפורה האישי. השתייכה האישה

שה שהלכה יהא. הזמן הזהויחד עם זאת הנשים והסיפורים היו שם כל . ובמיוחד את קולה

, שנבעלה על ידי בעלה ולא חדלה לדמם" קטנה"הכלה ה, בדרך עם שני יהודים ונאנסה

הן אמנם נותרו . כי נאנסו, כי חשו דחייה גופנית, שביקשו את הדיינים להתגרש" מורדות"ה

 . אך יש להביע תקווה כי קולן זכה להשמע כאן שוב, נשים ללא שמות ופנים
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 כתבי יד 

 

 (קטלוג נויבאואר) .הספריה הבודליאנית. אוקספורד

 

(875) Opp.340   ספר מצוות קטן . 
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 (קטלוג די רוסי) פרמא

 

Pal. 1940    (189)ספר מצוות קטן . 

 מקורות ראשוניים

 . 1964, ירושלים, קאפח' ד 'מהדורת י, ספר בעלי הנפש, ברהם בן דודא

 . ב"ברלין תרע, ג –א , שלזינגר' מהדורת מ, אורחות חייםספר , אהרון בן יעקב הכהן מלוניל

 .2001, יורק -ניו ,  אסיא. 'י. 'דמהדורת , בראשית, חמשת חומשי תורה, אוצר הראשונים

 . ט"נא תרנויל, בובר 'מהדורת ש, רבהאיכא 

בית עקד למאתיים מדרשים קטנים ואגדות ומעשיות : אוצר מדרשים, .'ד .'י ,אייזנשטיין

 . 1969, ירושלים, בסדר אלפא ביתא

 .1970, ירושלים, זיו' מהדורת א, א"ת הרמ"שו, איסרליש משה בן ישראל

 –ג "תרע, ירושלים –ברלין , אפטוביצר 'אמהדורת ,  יה"ספר ראב ,אליעזר בן יואל הלוי

 . ה"תרצ

, ירושלים, עהרענריך. 'ז. 'מהדורת ש, ן"הוא ספר ראב, אבן העזר, אליעזר בן נתן ממגנצא

 .ה"תשל

  .ב"תשכ, וילנא, שיף 'א, אבא 'מהדורת א, ספר יראים השלם, אליעזר בן שמואל ממץ

  .ג"תשמ, ירושלים ,חזן 'א תרומהד, ספר יראים על מצוות התורה, אליעזר בן שמואל ממץ



 
 

239 

 .ז"תשכ, ירושלים, ספר הרוקח ,בן יהודה מוורמייזאאלעזר 

' הרשלר וי' מהדורת מ, ר יהודה מוורמייזא"אלעזר ב' לר, פירושי סידור התפילה לרוקח

 . ב"ירושלים תשנ, אלתר הרשלר

 .ד"תשנ, ירושלים, יודלוב .'ש .'מהדורת י, שאלות ותשובות, אשר בן יחיאל

, ניו יורק,  כשר' ממהדורת , חלק חמישי, שבעל פה חומש תורה שלמה עם באור תורה

 .  ג"תשי

 .ט"תרפ, ניו יורק, ספר ב, קטעים מכתבי הגאונים מן הגניזה שבמצרים, גנזי שכטר

, ירושלים, שעוועל. 'ד. 'ח מהדורת, פירושי התורה לרבינו חזקיה בן מנוח, יה בן מנוחחזק

1981. 

בן אלכסנדר  'מהדורת י, בי יצחק אור זרועתשובות רבי חיים בן ר, חיים בן רבי יצחק

  .ך"תש, ירושלים, ראזענברג

  .ט"תשל, ירושלים, לקח טוב, ארתפסיקתא זוט, בן אליעזר טוביה

 .ד"תשכ, ירושלים, מרגליות' רמהדורת , ספר חסידים, יהודה בן משה החסיד

 . ד"תרפ, פרנקפורט, ויסטינצקי' ימהדורת , ספר חסידים, יהודה בן משה החסיד

 .1994, ירושלים, נבו' ימהדורת ,  על התורה פירוש, רוור שכיוסף ב

 .1938, ח"תרצ, ירושלים, בית המדרש,  'א קיילינ

, ברלין ,רוזנטל' מהדורת ש ,אלות והתשובותחלק הש, ספר הישר לרבינו תם, יעקב בן מאיר

  .ח"תרנ

, ירושלים, שלזינגר' ש. 'מהדורת ש, םחלק החידושי, ספר הישר לרבנו תם, יעקב בן מאיר

 .ד"תשל

 .ג"תשנ, ירושלים, טור אבן העזר, יעקב בן אשר

 . ז"תשל, ירושלים, סץ' מהדורת י, ל החדשות"ת מהרי"שו, יעקב בן משה מולין

 . ה"תשכ, ירושלים, ץ "ר שמשון כ"ב 'מהדורת י, פענח רזאספר , יצחק בן יהודה הלוי

  .1607 ,ז"שס, וס פראגדפ, ספר פענח רזא, יצחק בן יהודה הלוי

 .ן"תר, ב"תרכ, ירושלים –יטומיר 'ז, ד –א , ספר אור זרוע, יצחק בן משה מוינא



 
 

240 

 .ז"תשמ, ירושלים, ספר עמודי הגולה הנקרא בשם ספר מצוות קטן ,מקורבילבן יוסף יצחק 

תל  ,יסיף' ע מהדיר , הוא דברי הימים לירחמיאל –ספר הזכרונות  ,ירחמיאל בן שלמה

 . 2001, אביב

 .ז"תשכ, ירושלים, וורטהיימר 'מ, יוסף 'מהדירים א, ד"תשובות הרי, ישעיהו דטראני הזקן

 .ו"תשמ, ירושלים ,בצרי' עמהדורת , שופטים, פירוש נביאים ראשונים, כלי יקר

' י מהדורת , בראשית: כרך א, (ג"רלב)פירושי התורה לרבנו לוי בן גרשום , לוי בן גרשום

 . 1992, ירושלים, לוי

 .'א. 'מהדורת מ, דפוס פראג, ם בן ברוך"שאלות ותשובות מהר, מאיר בן ברוך מרוטנברג

 . ה"רנת, בודפשט, ךאבל

. א"ברלין תרנ, בלאך. 'א. 'ממהדורת  ,ל"ברוך ז' ם בר"ספר שערי תשובות מהר  - - -

 . ח"ירושלים תשכ

 . ו"תשמ, ליםירוש, מהדורת צילום, דפוס קרימונה, ספר שאלות ותשובות  - - -

 .ט"תשי –ז "ירושלים תשי, ב –א , כהנא. 'ז. 'מהדורת י, פסקים ומנהגים, תשובות  - - -

מהדורת שמואל תנחום , משנה תורה, ם"רמב: בתוך, הגהות מיימוניות, כהןמאיר ה

 . ח"תשי, ירושלים, רובינשטיין

ואל תנחום מהדורת שמ, משנה תורה, ם"רמב: בתוך, תשובות מיימוניות, מאיר הכהן

 . ח"תשי, ירושלים, רובינשטיין

 .מהדורות שונות, תלמוד בבלי: בתוך, ספר המרדכי, רדכי בן הללמ

, באבער' שמהדורת , המכונה פסיקתא זוטרתא על חמשה חומשי תורה: מדרש לקח טוב

 . ך"תש, ירושלים

 .1996, ירושלים, אלבק. 'תאודור וח. 'מהדורת י, ספר בראשית, מדרש רבה

 – 1956, ז"תשכ –ז "תשי, תל אביב, מירקין. 'א. 'ממהדורת , במדבר רבה, רבה מדרש

1967 . 

 – 1956, ז"תשכ –ז "תשי, תל אביב, מירקין. 'א. 'מ מהדורת, ויקרא רבה, מדרש רבה

1967 . 



 
 

241 

 .ד"תשנ, ירושלים, רבינוביץ .'ד .'חמהדורת , מדרש תנחומא

 .ל"תש, ירושלים, היגר 'מ תרומהד, מסכתות כלה

מהדורת , ל"י ז"ם הקדמונים ורש"כולל תשובות ופסקי דינים מחכמי שו, מעשה הגאונים

 .ע"התר, ברלין, פריימאנן 'י

 . 1998, ירושלים, הבהיר, מקראות גדולות

 .1992, רמת גן, כהן' ממהדורת , הכתר, מקראות גדולות

 . 1970, ירושלים, זיו' מהדורת א, א"שאלות ותשובות הרמ, משה בן ישראל איסרלש

 .ט"תשי, ירושלים, מונטנר 'מהדורת ז, פרקי משה ברפואה, משה בן מימון

 .ז"תשל, ירושלים, מורה נבוכים, משה בן מימון

 .ח"תשמ, ירושלים, משנה תורה, משה בן מימון

 .ט"תשכ, תל אביב ,דומב 'צ ורתמהד, ספר הפרנס  ,משה הפרנס מרוטנברג

 .א"תשנ, ירושלים, דומב' .ש .'ימהדורת , (ץמ מינ"מהר)שאלות ותשובות , משה מינץ

 –ל "בני ברק תש, ג –א , הר שושנים' מהדורת י, ק מציריך"ספר הסמ, משה מציריך

 .  ב"תשל

  .א"ירושלים תשכ, ספר מצוות גדול, מקוצי בן יעקב משה

 .ד"תשס, ירושלים, משנה

 .1745, תקו, אמסטרדם, חיבור יפה מהישועה, נסים בן יעקב מקירואן

 . ט"תשי, לונדון,  סולימן. 'ש. 'דמהדורת ,  ספר מושב זקנים על התורה

 . ב"תשנ, ירושלים, הילדהיימר. 'מ. 'מהדורת ע, ספר הלכות גדולות, קירא שמעון

 . ה"תשמ, ירושלים, בכרך' מהדורת מ, אבן העזר, שולחן ערוך, קארו יוסף

 .ל"תש, ירושלים, ראזין' מהדורת ד, ם"פירוש התורה אשר כתב רשב, שמואל בן מאיר

 .ב"תרנ, נירנברג, הורוויץ  'מהדורת ש, מחזור ויטרי, שמחה בן שמואל

, ירושלים, מדרש על תורה נביאים וכתובים, קוט שמעונייל, שמעון הדרשן מפרנקפורט

  .ז"תשכ



 
 

242 

, זלזניק' מהדורת א', חלק א, א"שאלות ותשובות הרשב, אבן אדרת שלמה בן אברהם

 .ה"תשס –ז "תשנ, ירושלים

 .ג"תש ,ניו יורק, אלפנביין' מהדורת י, י"תשובות רש, יצחקבן שלמה 

  .1970, ניו יורק –ירושלים , שעוועל. 'ד. 'מהדורת ח,  י על התורה"רש, שלמה בן יצחק

 .1999, ירושלים, שטיינזלץ' עמהדורת , תלמוד בבלי

 .מהדורות שונות, תלמוד ירושלמי

 .ז"תשכ, ירושלים, מילר .'ה. 'מהדורת י , תשובות גאוני מזרח ומערב

 .ג"תשכ, תל אביב, תשובות גאונים קדמונים

פסקים ופירושים מאת חכמי פרובנס , ועמן תשובות, תשובות הגאונים החדשות

 .ה"תשנ, ירושלים, שושנה 'א מהדורת, הראשונים

 .ג"ירושלים תשל, קופפר' אמהדורת , תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת

 . 1954, ניו יורק , איגוס. 'י. 'אמהדורת , שובות בעלי התוספותת

 (ב"מצולמת ירושלים תשמ)א "תרמ, ינהו, מילר' ימהדורת , תשובות חכמי צרפת ולותיר

 . ז"תשט, ניויורק, אידלברג' מהדורת ש, ה"תשובות רגמ
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 .108 – 105' עמ, (ח"תשנ)ניסן , ב –ז א "ט

בחינת יסודות בדיני  עונשין כאמות מידה , הפעלת כוח מצד בעל כלפי אשתו"', וולף מ
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Abstract of Doctoral Dissertation 

 

Research Topic: 

Sexual Coercion of Women in the Ashkenazi Community (Northern 

France and Germany) of the 12th-13th Centuries. 

 

Even though it was an integral part of daily life in the Ashkenazi community of 

the 12th-13th centuries, the sexual coercion1146 of women has received no 

scholarly attention to date.  The following research is the first attempt to 

unravel a marginalized history. 

 

The study of the sexual coercion of women in Medieval Ashkenaz entails an 

inherent challenge, namely – the absence of the coerced women's voices.  

There exist no protocols of sexual coercion trials, let alone any documentation 

of the women's testimonies.  In light of this, the main corpus of the research is 

comprised of texts which allow an indirect view into the experiences of the 

victims, and mainly halakhic and exegetic sources, such as biblical and 

Talmudic commentaries, responsa literature, and Midrashim.  

 

In using these sources, one must bear in mind that they convey mainly the 

views of the halakhic scholars of the period, an inherently masculine point of 

view.  This point of view delivers only fragments of the larger picture, 

however, these fragments are of substantial importance in the attempt to 

reconstruct the feminine point of view.  

 

Further parts of the picture may be gleaned from the many studies which have 

been conducted on sexual coercion amongst the Christian contemporaries.  

Indeed, one of the findings of the present research is that throughout the 12th 

and 13th centuries, both individual women and halakhic scholars turned to  

 

                                            
1146

  "Sexual coercion" was defined in Medieval Ashkenaz as any sexual relations carried out 
against the woman's will.  



 

 
 

4 

christian courts and authorities, seeking their assistance in matters 

concerning intersexual relations. In one case, we are even witness to a 

Jewish woman who pressed rape charges against a co-religionist in a 

Christian court.  

 

Two issues stand at the centre of the present research: the sexual coercion of 

women by men in general, and the sexual coercion of wives by their 

husbands.  In the context of marital coercion, the question of underage 

marriage1147 and its relation to sexual coercion is also studied.  Some of the 

main questions with which the research is preoccupied are: How do Jewish 

sources of the period define sexual coercion? Was it defined as a criminal 

offence?  Was violence part of the definition?  Was the sexual coercion of a 

wife by her husband perceived as an offence?  Were sexual relations with an 

underage wife - perceived by the halakha as being under the legal age of 

consent - defined as coercive?  What were the attitudes shown by the 

halakhic scholars towards the women?  Were the women viewed as victims? 

 

How then was sexual coercion defined?  The word "rape" is the principle term 

used in the sources to describe the coercion of sexual relations, and is 

therefore the term utilized in the present research, except in the few cases in 

which a different term is used by the source.  As may be expected, throughout 

the 12th-13th centuries, "rape" was an extremely controversial and unstable 

term.  In defining an act as rape halakhic scholars often asked: Where did the 

sexual act take place?  Was it within the city walls or outside of them?  Did the 

woman refuse the act, and if so, how did she respond to its perpetration?  

Was violence used?  Etc.  

 

The answers to these questions were often the focus of controversy.  Some 

scholars claimed that an act may not qualify as rape, so long as the woman 

did not "scream" before, during, or after the act.  Others stated that it is 

possible that a woman may keep silent during the act, and still be the victim of 

                                            
1147

  According to the Jewish law, an "underage girl" is defined as any girl under 12 years-old, 
who has not yet grown two pubic hairs, which could signify her arrival at sexual adulthood.  
The marriage of underage girls was a common phenomenon in Medieval Ashkenaz.  
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a rape.  The majority of scholars assumed that a rape would be impossible to 

carry out within the city walls, as the woman would be able to scream for help, 

thus effectively preventing the offence. Some, however, postulated that the 

location of the act is of little to no relevance, and a woman may even be raped 

within the walls of her own home. 

 

Beginning in the late 11th century, and into the mid 13th century, most 

rabbinical scholars in Ashkenaz recognized the possibility that rape may still 

occur in the absence of screams or physical violence.  However, this 

understanding of rape began to slowly change throughout the second half of 

the 13th century, mainly in Germany.  Halakhic scholars began to demand 

more 'objective' criteria, which would enable a clear differentiation between 

consensual and coercive sex.  These scholars' main concern was that women 

would be able to exploit the ambiguity surrounding the definition of rape, thus 

performing consensual sexual acts, and later claiming their rape.  Either way, 

whether in the beginning  of  the 12th or in the late 13th centuries a woman's 

chances of proving her rape in court were still higher if the act had taken place 

outside the city walls, and if she was able to provide evidence of (preferably 

prolonged) screaming.   

 

The woman's marital status also played a role in determining the gravity of the 

assault.  Was the woman a virgin, and if so, was she engaged?  Was she 

married, and if so, was the husband a Kohen?  The rape of an engaged virgin 

was viewed as an especially grievous offence, as it entailed irreversible 

damage to the future husband, denying him the exclusivity and pleasure of 

deflowering his wife.  On the other hand, the rape of an unengaged virgin was 

considered the most minor form of offence, and was usually settled through 

marriage. Indeed, the sources convey that the marriage of a rape victim to her 

rapist was not unusual in the Medieval Ashkenazi community. 

 

The sources also convey the various attitudes shown by halakhic scholars to 

the plaintiffs.  Some scholars tended to treat the complainants with suspicion, 

doubting both the motives of their charges, as well as their behaviour in 

general, which was often perceived as contributing to their rape. The 
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availability of witnesses who could corroborate the women's allegations of 

screams or physical struggle was of utmost importance in such cases.  Also 

important were witnesses who could vouch for the women's moral behaviour 

in general and prior to the act in particular.  However, there were also those 

scholars who treated every case individually, and attempted to review the 

charges as objectively as possible.  These scholars were aware of the fact 

that the complainant ran the risk of damaging her reputation, and that 

complaining, rather than concealing the crime, was a difficult choice indeed.  

 

The discourse surrounding spousal rape is even more complex. The explicit 

halakhic prohibition against the sexual coercion of a wife by her husband 

notwithstanding, scholars often found it difficult to define such cases as 

offense, and even harder to prove that the crime occurred, given that the only 

evidence was the battle of versions between the couple.  One of the main 

reasons for the difficulty in defining a sexual act of a husband on his wife as 

coercive, was that consummation of marriage was perceived as the mutual 

religious duty of the marital couple. Consequently, the status of a woman 

refusing to perform sexual relations with her husband was unclear; would her 

refusal not be in violation of her marital duties?  According to the halakha, a 

woman's recurring refusal to perform sexual relations with her husband can 

be viewed as a breach of the marital contract.  In such cases, a woman would 

be proclaimed "a rebellious wife", and could be divorced without her Ketubah 

(marriage contract). But still there were cases of refusal that the sages of the 

Talmud were willing to recognize as permissible, if the reason for the refusal 

was skin disease or unpleasant body odor of the husband. At that case the 

sages were willing to force divorce upon the husband. However, most 

halakhic scholars in Ashkenaz, especially since the mid 13th century, refused 

to approve a coerced divorce even in these cases. There were cases of 

women who could prove that they were subject of rape by their husbands, yet 

the refusal to coerce a divorce was repeated.  

 

A woman who was unable to convince scholars, was forced to choose 

between remaining married and continuing to perform sexual relations with 

her husband against her will, and being proclaimed "a rebellious wife", thus 
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being granted her divorce but losing her Ketubah.  As stated above, the same 

holds true for women who had clearly undergone violent rape by their 

husbands, the scholars' condemnation of the acts notwithstanding. In general, 

throughout the 13th century, one may detect a growing tendency amongst 

scholars to treat the women's claims against their husbands with suspicion, 

assuming that the women's real agenda is to coerce their husbands into 

granting them a divorce.  It should be noted, that in their reluctance to comply 

with this perceived hidden agenda, rabbinical scholars did not view 

themselves as condoning coerced sexual relations, but in practice, their 

disregard for the women's travails allowed for the coercion to continue. 

 

This tendency to overlook the consent of married women is also expressed in 

attitudes surrounding the issue of "underage marriage". Halakhic literature 

written in Ashkenaz between the 12th and 13th centuries reveals that 

"underage marriage", or the marriage of girls aged 8 to 11, was not 

uncommon. The halakha permits such marriages, given the consent of young 

girl's father. For all matters a married underage girl was considered a wife, 

and was expected to carry out her marital duties accordingly. However, the 

approval of "underage marriages", and their consummation were a 

controversial issue as early as the Talmudic era, and continued to be the 

focus of controversy later, in Medieval Ashkenaz. Scholars were not always 

comfortable with the marriages, as well as with the question of their 

consummation, and were aware of the fact that in such marriages, the sexual 

relations between the husband and his underage wife could hardly be 

considered consensual. However, they still managed to find the framework 

which would allow these marriages to continue. 

 

In essence then, the halakha permits the husband what it prohibits every 

other man; indeed, any sexual contact of a man with an underage girl who is 

not his wife was considered rape, not adultery. The underage girl was 

perceived as being under the age of consent; however, this fact bore little 

importance where "underage marriage" was concerned. Contemporary 

sources describe the physical difficulties met while attempting to consummate 

the marriage, as well as the physical damages incurred by the girls during  
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these attempts.  Since both the halakha and the social norms of the period 

viewed sexual relations as being the ratifying act of marriage, scholars offered 

various solutions in order to ensure the consummation of underage 

marriages.  Amongst these solutions, meant to uphold the institution of 

underage marriage, was the suggestion that the husband would perform anal 

intercourse with is wife: a form of sexual relations which was halakhically 

considered a legitimate consummation of the marriage. 

 

In conclusion, it appears that halakhic scholars were opposed – at least in 

principal - to the sexual coercion of women in general, and in marriage in 

particular. And yet, in practice, the scholars wished to achieve an objective 

legal framework for the definition of rape, they wanted to protect the institution 

of marriage – either adult or underage. This complex web of considerations 

left little room for women's consent. Women in medieval Ashkenaz were 

locked within the contradictions of their community. They were seeking to find 

their own voice. Sexual violence was the moment when their voice was 

silenced.    

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

9 

  


	עמוד השער: כפיית יחסי מין על נשים בקהילות אשכנז )גרמניה וצפון צרפת(13 – במאות ה- 12דיון במקורות ההלכתיים והפרשניים של התקופה
	תוכן העניינים
	תקציר
	מבוא
	פרק ראשון כפית יחסי מין על נשים בתוך קהילות אשכנז
	פרק שני כפיית יחסי מין של בעל על אשתו
	פרק שלישי כפיה והסכמה ב"נישואי קטנות" ובמימושם, במקורות ההלכתיים של אשכנז במאות -12  13
	סיכום
	רשימה ביבליוגרפית
	Title page: SEXUAL COERCION OF WOMEN IN THE ASHKENAZI COMMUNITY (NORTHERN FRANCE AND GERMANY) OF THE 12th AND 13th CENTURIESA discussion of the Halachic and exegetic sources of the period
	Abstract

