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 יחס� של ההלכה והקהילות :ב ומול�"יהדות ויהודי� על להט

   היסטורית סקירה– לסביות וטרנס, ות להומוסקסואליותהיהודי

  מאת

*ירו� ב� נאה
  

  מבוא. א

ב ולאקטי� מיניי� שה� "מטרתו של פרק זה היא לתאר את היחס של היהדות ושל העול� היהודי ללהט
כיוו� . על מגוו� התמורות שחלו בה�, טורית של יחסי� אלהתיאור זה ייעשה דר� סקירה היס. מקיימי�

ועודנה ליחסי� הומוסקסואליי�  שמסיבות שונות ההתייחסות המרכזית של העול� ההלכתי הייתה
את יחסה של . אתמקד בעיקר ביחסי� אלה, נדריי�'ביסקסואליי� וטרנסג, ופחות ליחסי� לסביי�

, נדרי�'ואשר לטרנסג,  יש מקורות רלוונטיי� לעניי�ההלכה ליחסי� לסביי� אבהיר במקומות שבה�
   1.לקראת סו� הפרק, הרי שאליה� אתייחס בחלק נפרד

בחלק הראשו� אעסוק בעול� . יחסי� הומוסקסואליי� ולסביי� אחלק לשני חלקי�של את הסקירה 
� ההלכה אעמוד על הפער בי. הגמרא והגאוני� ועד לשלהי ימי הביניי�, מהמקרא דר� המשנה, העתיק

אגב דיו� בנורמות שהילכו בציבור היהודי ובציבורי� , התקבלותה בציבור�לבי� התקבלותה או אי
טענתי היא שנית� לזהות קרבה בי� נהגיה של החברה היהודית . בקרב� שכ� הע� היהודי באותה העתש

נה את א� בימי הביניי� ובראשית העת החדשה אפיי. לבי� אלו של חברת הרוב שבתוכה היא חיה
הרי שמידה רבה יותר של חיי� משותפי� ואקולטורציה , היהודי� באירופה התבדלות מרצו� או מאונס

בכל אתר ואתר נטו יהודי� להתבונ� בשכניה� , כ�. אפיינו את חיי היהודי� במרבית ארצות האסלא�
דר שלעתי� מצאו את דרכ� אל ההלכה הכתובה ולעתי� נותרו בג, ולאמ� מה� נורמות וערכי�

בכל דור ובכל קהילה . ג� א� זו לא הייתה דווקא ברוח ההלכה הפסוקה, התנהגות יומיומית מקובלת
לבי� , החוק הדתי המבקש לתקנ� ולמשטר את כל אורחות חייו של היהודי, התקיי� פער בי� ההלכה

יות  לבי� הנכונות של הציבור היהודי עצמו לראות התנהגויות עבריינהובינ, ההתנהגויות בפועל

 
 מלמד במחלקה להיסטוריה של ע� ,ריק להיסטוריה יהודית'ש ברנרד צ"מחזיק הקתדרה ע, נאה�ב�' פרופ   *

והוא מנהל מרכז משגב ירושלי� לחקר והוראת מורשת יהודי , תישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברי
על עזרתו במציאת המקורות התורניי� וליאיר , שביקש להישאר בעילו� ש�', תודה לט. ספרד והמזרח

  .שאג שסייע בקיצורו והידוקו של פרק זה
תייחס בפרק זה לא א, כיוו� שההלכה עסקה יותר בפרקטיקות מיניות ופחות בזהויות מיניות ומגדריות  1

 . או לסביי�י�שמבחינת הפרקטיקות המיניות שבה דומה ליחסי� הומוסקסואלי, במיוחד לביסקסואליות
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ובפרק זה אפנה ,  ומשתנהערכי�  דו היחס להומוסקסואליות בחברה היהודית היה אפוא2.כנורמטיביות
, הספרות ההלכתית. רבנית וה� לקולות הנשמעי� ממקורות חיצוניי� לספרות זו�ה� לספרות ההלכתית

א א� ל – רשמית וחוקית, גברית� עמדה הגמונית–משקפת את עמדת פוסקי ההלכה , מעצ� טבעה
את הסטיות מעמדה הגמונית זו נוכל למצוא ג� . את המתרחש בפועל, וכמעט בהכרח לא, בהכרח

 – א� ג� במקור אחר, בספרי מוסר וההלכה המגיבי� למציאות הבעייתית, בספרות השאלות והתשובות
השקפות והתנהגויות בציבור , המשק� הלכי רוח, אלה מביאות קול אחר. בספרות היפה ובשירה

נית� לטעו� כי מקורות אלה . שלא פע� הושתק על ידי הקול ההגמוני המשתק� בספרות ההלכה, היהודי
לדעתי , ואול�. מעידי� א� ורק על קיומה של תופעת משכב זכר א� לא על הפיכתה לנורמטיבית

הרי ,  שמבחינת ההלכה ההגמונית מעשה זה היה אסור מכול וכולא� על פימקורות אלה מראי� כי 
בפרט כל עוד , או לפחות חלקי� ניכרי� ממנה לא ראתה בו מעשה שאינו נורמטיבי, הודיתהחברה הי

ג� חריגה מ� הדפוס הטיפוסי , כפי שאפרט בהמש� הפרק. התנהל במסגרת יחסי הכוח המקובלי�
  .  עדות להענשה אלימה או לנידוי חברתיכלא� אי� , עוררה לכל היותר לעג וזלזול

תו� , וק ביחס ההלכתי והחברתי להומואי� ולסביות בעת החדשהבחלק השני של הסקירה אעס
בפרק זמ� זה נית� לראות היטב כיצד ; דתית בעשור וחצי האחרוני��התמקדות בפסיקה הציונית

למ� . מעצבת ופותחת במהירות את העול� ההלכתי לכיווני� חדשי�, ההתמודדות ע� המודרנה משנה
תורני בישראל וג� בקהילות יהודיות �מש בעול� הדתישלהי המאה העשרי� התחוללה מהפכה של מ

, המשוחח ע� מורה ההלכה או מתוודה בפניו, אמותיו של היחיד' השיח על המיניות יצא מד. בתפוצות
האינטרנט נת� במה חדשה למפגש שואל . אל המרחב הווירטואלי ואל התקשורת המודפסת והמשודרת

הפר את ההיררכיה המקובלת ונת� לציבור רבני� , נימיותאפשר חופש רב יותר תחת מעטה האנו, ומשיב
לדמוקרטי ) ת"שו(רחב יותר מאשר בעבר להשיב לשואלי� באופ� שהפ� את שיח השאלות ותשובות 

של , של בעיות בתחומי האישות, הנראות הרבה יותר של מיניות והעדפות מיניות. יותר ולמבוזר יותר
 הוציאו עוד ועוד אנשי� ובעיות אל ,ורת ובשיח המקוו�בתקש, התלבטויות בשאלות של זהות ועוד

בדרגות שונות , בסיוע האינטרנט נוסדו קבוצות של הומואי� ולסביות דתיי�, יתר על כ�. מחו� לארו�
 לשינוי זה יש זיקה 3.וה� מחזיקות אתרי� עתירי תוכ� ומקיימות פעילויות חברתיות, של אדיקות דתית

, "דתיי� לייט"ת מגזרי� רחבי� של דתיי� לשעבר ושל המכוני� להתרחבות המנעד הדתי וצמיח
התנועה , א� ג� באירופה, ובפרט בארצות הברית, בחו� לאר�. הבוחרי� לקיי� רק חלקי� מההלכה

בהתירה נישואי� בי� בני אותו מי� וכהונת הומואי� או לסביות , הרפורמית היא מחוללת השינוי הגדולה
ינת ישראל עצמה גוברי� בשני� האחרונות הקולות המבקשי� לאפשר  במד4.מוצהרות כרב או רבה

 
ספרות : שערוריית ניאו� באיסתנבול"נאה � ראו ירו� ב�,שעניינה פרשיית ניאו�, לדוגמה בוטה למדי  2

 ).ח"סתשה (37 ח ממזרח וממערב" מאנית' העותי� בעירת כמקור לחיי יהוד"השו
 אתר חברותא ;www.kamoha.org.il ":כמו�" אתר עמותת ;hod.org.il): הומואי� דתיי�(ד "אתר ארגו� הו  3

 חלק .www.bat-kol.org:  ארגו� לסביות דתיות– אתר בת קול ;havruta.org.il:  הומואי� דתיי�–
 ." דתית גאהקהילה"מארגוני� אלה ועוד כמה ארגוני� חברו לארגו� גג בש� 

 Eric Yoffie, Same Genfer :ראו למשל את ההחלטה על נישואי� חד מיניי� באתר התנועה הרפורמית  4
Officciatin (Union for Reform Judaism, 2000), urj.org/about/union/leadership/yoffie/archive/ 

gender ,נישואי� אזרחיי� לחד מיניי�גביוכ� ל : Civil Marriage for Gay and Lesbian couples, Union 
for Reform Judaism, Adopted by the General Assembly Union of American Hebrew Congregations 
(Oct. 29 till Nov. 2, 1997) available at urj.org//about/union/governance/reso//?syspage= 
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 בדומה לכל זוג ,נישואי� שלא בידי רבני� אורתודוקסי� והכרה גמורה ביחסי זוגיות בי� בני אותו מי�
לו העניק החוק את המונופול בעניי� , עד כה נתקלי� ניסיונות אלה בהתנגדות מצד הממסד הדתי. אחר

 , לפיתוחו של שיח חדש ומרתק על היחס להומוסקסואלי� ולהומוסקסואליות כל אלה הביאו5.זה
בדגש , בפסיקה האורתודוקסית בנושא,  כאמור,בפרק זה אתמקד.  הפרקבהמש�דברי� שעליו ארחיב 

ולא אעסוק בזו הקונסרבטיבית , באר�לגוניה  הציונית דתית  הפסיקה היוצאת מבית מדרשה שלעל
   6.והרפורמית
כיוו� שהספרות .  נפרד בטרנסקסואליות ובטרנסוויז�סעי� באעסוק , בנושאי� אלההדיו�לאחר 

א� על פי .  בשינויי� מגדריי� מועט יותריש בה עיסוק, ההלכתית עוסקת יותר במעשי� ופחות בזהויות
יחסה לניתוחי� ,  שאלת מינו של האד� בהקשרי� הלכתיי�– דיוני� הנוגעי� לנושא היא כוללת ,כ�

  .נפרדועל כ� אקדיש לנושא זה חלק , י� ונושאי� נוספי�לשינוי מ
אשר בחלקו מוכר לציבור או לציבורי� , בדברי� שלהל� יש אפוא ניסיו� לרכז את החומר הרלוונטי

אלא ג� את ,  להראות לא רק את האידיאל הדתי הרבני, כאמור,ברצוני. מסוימי� ובחלקו אינו מוכר כלל
מתו�  כמו כ� אבקש להראות. הדות ובחברות היהודיות לאור� הדורותהמתח ואת הדינמיות הקיימי� בי

 ,יתהוכיצד לחברה הסובבת ולתמורות הזמ� הי, ית בלתי משתנהתהדברי� כיצד היהדות אינה דת מונולי
פרק ב מתיימר להציג איני.  השפעה רבה על ההלכה היהודית ועל החברה אשר פועלת לפיה,ועדיי� יש

א� אינו ניתוח היסטורי וסוציולוגי מעמיק הוא  ו,כתיי� המדברי� על הנושאזה את כל המקורות ההל
מטרתו של הפרק היא לשק� מגמות וסוגיות מרכזיות . של החברה היהודית והדתית בעבר ובהווה

לאפשר את ,  על שולח� ההלכה היהודית בנושאי� הללו מתו� הקשר� ההיסטורי לאור� השני�עולותה
  . דת מוצא מקיפה וטובה למי שרוצה להתעמק בנושא נקושמשהרחבת העיו� ול

 שבו הפער בי� הטקסט לפרשנותו הצטמצ� והשאיפה לאובייקטיביות גמורה התבררה ,בעיד� זה
  הדברי�ת אי� לי אלא להודות מראש כי הטקסטי� אשר יובאו להל� מציגי� את ראיי,כבלתי אפשרית

א� במרבית המקרי� הבאתי את מיטב , טטקסביחס לולעתי� מדובר בפרשנות אישית שלי , שלי

 
article&item_id=2000 .ב"תנועה הרפורמית לגבי להטלעמדות הכלליות וההחלטות השונות של ה: 

Religious Action Center of Reform Judaism, LGBT Rights and Position of the Reform Movement, 
rac.org/Articles/index.cfm?id=3231&pge_prg_id=12687&pge_id=2413 . לאחרונה נתמנה רב

הומו מונה לראשונה לרב בית "ודי מל� 'ג. כרבה של קהילה ברחובות, החי בגלוי ע� גבר, קונסרבטיבי
-www.haaretz.co.il/news/education/.premium) 9.9.2014( חדשות – האר�" כנסת קונסרבטיבי בישראל

1.2428483.  
   .בספר זה" מעמד� המשפטי של זוגות בני אותו מי�" פנחס שיפמ� ו ראלהרחבה  5
 ולעמדות השונות רא. ב" בנושא היחס ללהט�ייוסרבטיבית עברה בעשורי� האחרוני� שיננ הקועההתנו  6

RESPONSA 1991–2000 BY THE COMMITTEE ON JEWISH LAW AND STANDARDS OF THE RABBINICAL 

ASSEMBLY 612–729 (Kassel Abelson & David J. Fine eds., 2002). התקבלה החלטה 2006 בשנת 
בעקבות . י�י יחסי מי� הומוסקסואלהתירל ההצעה א� נדחתה ה,להתיר הסמכה לרבני� הומוסקסואלי�

ההחלטה התקבלה על בסיס הפסיקה של הרבני� . ההחלטה פרשו כמה מרבני התנועה מוועד ההלכה
 Elliot N. Dorff, Daniel S. Nevins & Avram I. Reisner:  דניאל נוינס ואבר� רייזנר,אליוט דרו�

Homosexuality, Human Dignity & Halakhah: A Comined Responsun for the Committee on Jewish 
Law and Standards (2006), available at www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/public/ 

halakhah/teshuvot/20052010/dorff_nevins_reisner_dignity.pdf .תהליכי� בפסיקת " דיאנה וילה ו ג�רא
  ).2012 (66–65, 59 כז אקדמות "ההלכה הקונסרבטיבית בימינו
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 הדברי� נכתבי� בהנחה שקהל היעד של הספר :זאת ועוד. המקורות כדי להדגי� ולבסס את טענותיי
ולכ� ההסברי� , או קוראי� המתמחי� במקורות העבריי� לסוגיה�, אינו רק אנשי� מתחו� המשפט

  .המיועדי� לוודא שהדברי� מובני� לכלל הקוראי�

  ואליות ולסביותהומוסקס. ב

   מתקופת המקרא ועד תקופת גאוני�.1

ְוֶאת ָזָכר לֹא : "� הוא בפסוקי התורה בספר ויקראיתחילתו של האיסור על יחסי מי� הומוסקסואלי
 ְ/ֵניֶה� מ&ת ְוִאי/ ֲאֶ/ר ִיְ/ַ-ב ֶאת ָזָכר ִמְ/ְ-ֵבי ִאָ+ה *&ֵעָבה ָע45 "7,"ִתְ/ַ-ב ִמְ/ְ-ֵבי ִאָ+ה *&ֵעָבה ִהוא

 בי� שני 9,קרוב לוודאי חדירה אנאלית,  בפסוקי� אלה התורה אוסרת על אקט מיני8".י4ָמת4 ְ=ֵמיֶה� ָ>�
הפסוק השני א� מחייב ו ,"תועבה"נית� לראות שבשני הפסוקי� מכנה התורה את האקט בש� . גברי�

  . בעונש מוות) החודר והנחדר(את שני הצדדי� 
המשנה במסכת סנהדרי� . ר מקראי זה ועונשו פורטו בתקופת המשנה והתלמודדיניו של איסו

: כ� נאמר ש� כי. קובעת על בסיס פסוקי� אלה כי דינו של גבר המקיי� יחסי מי� ע� גבר הוא סקילה
 אודות הדיני�  על הדיו� התמציתי והמפורש ביותר10". ועל הזכור]...[הבא על הא� : אלו ה� הנסקלי�"

 ,לפי דיו� זה.  במסכת סנהדרי� שבתלמוד הבבלי,יסור זה נעשה בגמרא העוסקת במשנה זוהנוגעי� לא
   11.הוא קטי�שהנחדר בוגר ובי� שה� החודר וה� הנחדר נענשי� בסקילה והאיסור קיי� בי� 

 
 .22ויקרא יח   7
 .13ויקרא כ   8
 ;"מכניס כמכחול בשפופרת – 'משכבי אישה'"י בפירושו על הפסוק מתאר על פי הגמרא את המילי� "רש  9

 ".משכבי אשה"ה "ד, 13ויקרא כ , י"רש
 . ד, סנהדרי� ז, משנה  10
יש לציי� שהקטי�  .א� מי שטר� הגיע לבגרות מיניתצרי� לזכור שקטי� משמעו כ. א"ע, סנהדרי� נד, בבלי  11

 כדי להעניש , לפי הדי� העברי וכ� כי על פי מסורת זועונשי�� כיוו� שהוא עדיי� אינו ברמיתהב בילא יתחי
 שראו היטב את פרטי האקט המיני והתרו מפורשות בעוברי ,ני שני עדי� כשרי�עינחו� שהדבר יתרחש ל

 יש מדרש בספרא , העוסק בקיו� יחסי מי� בי� גברי�, תלמודי זהדיו� לעוס� נ.  אותהעברו טר�בהעבירה 
 , מקור זהילפ. משפטי בי� גברי� לגברי� ובי� נשי� לנשי�� האוסר על קיומו של קשר זוגי,על ספר ויקרא

האיש נושא לאיש "אחד מהמעשי� שהיו נהוגי� באר� מצרי� ובאר� כנע� ואות� אסרה התורה הוא 
 ומה היו עושי� האיש נושא ]... [כמעשה אר� מצרי� וכמעשה אר� כנע� לא תעשו "":והאשה לאשה

 ;"האיש נושא אשה ובתה והאשה ניסת לשניי� לכ� נאמר ובחקותיה� לא תלכו, לאיש והאשה לאשה
 לא רק קיו� יחסי מי� אסור אלא ג� קיומה של , על פי מקור מדרשי זה.) וייסמהדורת(אחרי מות ט , ספרא
; )מהדורת וילנא(בראשית כו , ראו ג� בראשית רבה. ת רשמית הנעשית בשטר של בני אותו מי�זוגיו

מקור נוס� המראה את יחס חכמי התלמוד למשכב זכר נמצא ). מהדורת בובר(בראשית כא , תנחומא
בשביל ארבעה דברי� : " החמה לוקה בעקבות חטאי� חמורי� וביניה� משכב זכורלפיוו ,במסכת סוכה

וקה על אב בית די� שמת ואינו נספד כהלכה ועל נערה המאורסה שצעקה בעיר ואי� מושיע לה ועל חמה ל
התייחסות נוספת למשכב זכר באה ). א"ע, סוכה כט, בבלי" (משכב זכור ועל שני אחי� שנשפ� דמ� כאחד

ל עריות רבי לעזר בש� רבי חנינה מניי� שבני נח מהרהרי� מוזהרי� ע: "בדר� אגב בתלמוד הירושלמי
, קידושי� א, ירושלמי" ולא בזכור' ודבק באשתו, 'ולא באשת חבירו' ודבק באשתו'תלמוד לומר ? כישראל

 רבני� וחברי�" נרחב בתופעת משכב זכר ועמדת ההלכה התלמודית כלפיה ראו דניאל בויארי� לעיסוק. א
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נת� אחד מראשי ש בתשובה ,בתקופת הגאוני�ג� דיו� על איסור משכב זכר ועל עונשו אנו מוצאי� 
אותו חכ� נשאל א� וכיצד יש לדו� אנשי� שעברו עבירות שמתחייבי� . ות בבבלהישיבות הגדול

וששאלת� בשביל מי : "כשבי� החוטאי� נמנה ג� הבא על הזכור, עליה� במיתה על פי די� תורה
במה , כגו� שהרג את הנפש או שבא על אשת איש או על הזכור, שנתחייב באחת מארבע מיתות בית די�

בעיה המרכזית העולה בשאלה זו היא סמכות� של בתי הדי� בגולה לדו� על פי  ה12".דני� בזמ� הזה
היא ההמלצה , די�ה בסמכותו של בית נהאיהוצאה להורג  שכי מאחרמהתשובה עולה . דיני התורה

ולא שמענו מרבותינו שראו אותה או : " וא� זה בעיקר כאזהרה ולצור� הרתעתי,להלקות עברייני�
שלא לפטר� לגמרי , אבל. כלו�] שבבבל[מיתות בית די� שבשתי ישיבות ' שהיו עושי� באחת מד

מנדי� אות� ומיסרי� אות� , ולא יהא הדבר בהתר, ]כלומר לא להוציא את העברייני� בלא עונש[=
 13".ומבדילי� אות� מ� הקהל ומכי� אות� מכת מרדות מדרבנ� באפסר כפול לשני� ואי� צרי� אומד

 ממלי� על  הוא א�,אפשר לנקוט עונשי� ראויי� על פי די� תורהא היה להמשיב מודה אפוא שבזמנו 
הבנה שהסכמה שבשתיקה לעבירות אלו ואחרות תוביל להפרה שלה� ב ,ענישה כגו� נידוי ומלקות

  "). ולא יהא הדבר בהתר("
בתקופת התלמוד אנו . המקרא לא התייחס ליחסי מי� בי� נשי�, �יבניגוד ליחסי� מי� הומוסקסואלי

 א� ,יחסי� אלה לא נאסרו במפורש במשנה ובתלמוד. מוצאי� לראשונה התייחסות ליחסי מי� לסביי�
מעשה , כמעשה שנחשב כזנות או כפריצות" נשי� המסוללות"ה� מוזכרי� בכמה מקומות בכינוי 

   14.הראוי לגנאי
תקופות למרות האיסור המפורש והעונשי� החמורי� על איסור משכב זכר נית� למצוא מקורות מ

כמו חטאי� מיניי� , חטאי משכב זכר. מה� עולה שיחסי מי� הומוסקסואליי� התקיימו ג� אזשאלה 
.  בעוד בני ישראל נדרשו להיות קדושי� ולהימנע ממעשי� כאלו,יוחסו במקרא לעמי� אחרי�, אחרי�

 חוזרת יותר מפע� אחת 15"מעשה אר� כנע�" ו"כמעשה אר� מצרי�"הדרישה שלא לעשות 
 במשמעות האוסרת משכב אותהפרשנות קוראת ה, וא� שאמירה זו לעתי� עמומה, יאציות שונותבוור
  את העובדה הייחוס החוזר ונשנה של חטא זה דווקא לעמי� אחרי� אינו מוציא מכלל אפשרות16.זכר

ה� עברו ג� על , ובראש� איסור עבודה זרה, שכפי שבני ישראל עברו על איסורי� חמורי� אחרי�
יתכ� שהתקיימה ג� זנות י עוד 17.שחלק� לפחות תועדו בתוכחות הנביאי�, מיניות� מוסריותעבירות

נוהג מקובל בחלק ,  שכללה ג� פרקטיקות מיניות הומוסקסואליות,פולחנית של בני שני המיני�

 
שיח המיניות :  שברוחהבשררי� דניאל בויא; )1995 (50 52 זמני�" ?'תולדות המיניות'הא� יש יהודי� ב –

 . ) שברוחהבשרבויארי� : להל�) (ט"תשנ, עדי אופיר מתרג� (בתלמוד
 ).רג–רב, מהדורת מודעי( סימ� לט , שער ז,חלק ד, תשובות הגאוני�  12
  .ש�  13

דאמר רב הונא נשי� המסוללות זו בזו פסולות לכהונה ואפילו לרבי אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה "  14 
המונח ). א"ע, יבמות עו, בבלי" (לש� אישות עשאה זונה הני מילי איש אבל אשה פריצותא בעלמאשלא 

 .  יחסי מי� אסורי�קיו�ל מי� תמורת כס� אלא שירותי למכירת מתייחס אינו בתלמוד "זנות"
 .3ויקרא יח   15
איש נושא לאיש  ומה היו עושי� ה]...[, כמעשה אר� מצרי� וכמעשה אר� כנע� לא תעשו: "כ� במדרש  16

 .11ש " לעיל הו רא."והאשה לאשה
  .11–9 למשל ביחזקאל כב �כ  17
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עיסוק . או ֶ-ֶלב, ָקדש, העוסקי� בה קרויי� בלשו� המקורות העבריי� קֵדָשה. מארצות המזרח הקדמו�
   18".לֹא ִתְהֶיה ְקֵדָ/ה ִמְ>נ&ת ִי5ְָרֵאל ְולֹא ִיְהֶיה ָקֵד/ ִמְ>ֵני ִי5ְָרֵאל: "ה נאסר על ידי התורהז

תלמודיי� אנו יכולי� למצוא הכרה בכ� שאכ� יש מציאות של משיכה �במקורות תלמודיי� ובתר
סייגי� והרחקות בי� וזאת מ� הטע� שבמקורות אלו מתבקשי� , בי� בני אותו מי� וא� של מימושה

וחכמי� אמרו לא נחשדו , ולא יישנו שני רווקי� בטלית אחת: "כ� למשל נאמר בתוספתא כי. גברי�
יש לקרוא על , בו על פי אחת הדעות אסור לשני רווקי� לישו� יחדש,  את המקור הזה19".ישראל על כ�

 א� על פי. ד� בנפרד אשר לא אפשרה שינה של כל א,רקע המציאות החומרית הקשה בעת העתיקה
עצ� , י�ייחסי מי� הומוסקסואלבכלומר , משכב זכרבלא נחשדו ישראל  שלפי דעת חכמי� במקור זה

לפיה יש להרחיק גברי� באופ� יזו� ובהקשרי� מסוימי� יכולה ללמד שהייתה שהעובדה שמובאת דעה 
 האוסר על גברי� ,ר הבאהדברי� דומי� ג� במקו. הכרה בכ� שיש מציאות של משיכה מינית בי� גברי�

אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא אמר  – אל יצא כשהוא מבוש� לשוק: "לצאת מבושמי� לשוק
 ג� כא� אנו רואי� את ההסתייגות האוסרת את 20".במקו� שחשודי� על משכב זכור: רבי יוחנ�

יאות של משיכה ג� מבהיר כי מצהמקור  ,אול�ו. ההתבשמות רק במקו� שחשודי� בו על משכב זכר
   21.בי� גברי� הייתה מוכרת ואולי א� נפוצה במקומות שוני�

 ולכ� קשה לעמוד על , בתקופת הגאוני��יעוסקי� ביחסי� הומוסקסואלימקורות מעטי� בלבד 
בעקבות מקרי� אותה ראינו נשאלה באופ� תאורטי בלבד או שלא ברור א� השאלה . תפוצת התופעה

 לראות שהחשש מפני קיומה של התופעה אינו מרפה ממי אפשר, ת בלבדתאורטיהיא אי�  א� .אמתיי�
  .  של הציבור היהודיעצמו אחראי לדמותה הדתית והמוסריתאת שרואה 

 נקבע איסור חמור על , ולאחר מכ� בתקופת המשנה והתלמוד, ראינו כי בתקופת המקרא,א� כ�
אות� אנו מוצאי� לראשונה בספרות ש , זאת בניגוד ליחסי� לסביי�,�יקיו� יחסי מי� הומוסקסואלי

 
 .18דברי� כג   18
 ).מהדורת ליברמ�(י , קידושי� ה,  ראו תוספתא. חכמי� מותר לשני רווקי� לישו� בטלית אחתגישתולכ� ל  19
 .ב"ע, ברכות מג, בבלי  20
י� הוא בסיפור מרתק ועשיר בפרטי� שנשתמר עוד מקו� שנית� לראות בו הכרה במשיכה מינית בי� גבר  21

לפי סיפור .  המתרחש באר� ישראל במאה השלישית לספירה,יוחנ� יפה התואר וריש לקיש' בתלמוד על ר
) שהיה שודד בתקופה זו(ריש לקיש , המתאר את הפיכתו של ריש לקיש משודד לאחד מגדולי הדור, זה

יוחנ� לריש לקיש שאת כוחו הוא ' כשאמר ר.  קפ� אחריו יופיו הרבומחמתיוחנ� רוח� בנהר ' ראה את ר
 לו את ת�ייוחנ� הבטיח לריש לקיש שי'  לאחר שר."יפי� לנשי�" ענה לו ריש לקיש ,צרי� להקדיש לתורה

 התרצה ריש לקיש ובסופו של דבר הפ� לגדול תלמידיו ,אחותו היפה לאישה א� יבוא ללמוד אתו תורה
יוחנ� למותו '  גר� ר, בעקבות מחלוקת,בהשומתאר את סופה של החברותא הסיפור ממשי� . יוחנ�' של ר

,  העזי� המשוקעי� בוארוטיי��דניאל בויארי� ניתח סיפור זה ועמד על היסודות ההומו. של ריש לקיש
, בבלי(לצד לקח מוסרי , ל"שמדגיש את המקו� שיש למיניות בעולמ� של חז, וכמותו ג� אדמיאל קוסמ�

אהבה , על גבריות – רב והקצב ועוד סיפורי�:  גברי�מסכתראו ג� אדמיאל קוסמ� ). א" ע,בבא מציעא פד
' מקור תלמודי נוס� הקשור ביופיו של ר). ב"תשסה (51–34 ואותנטיות בסיפור האגדה ובסיפור החסידי

. ולה מספר על רבי יוחנ� שמגיע לבקר את תלמידו הח,ארוטיי�� וג� בו נית� לראות יסודות הומו,יוחנ�
יוחנ� מושיט לו יד והתלמיד '  ולאחר שיחה ר,במהל� הביקור בוכה התלמיד מרוב יופיו של רבי יוחנ�

 DANIEL: עוד בענייני� אלו ראו בהרחבה). ב"ע, ברכות ה, בבלי(מבריא וק� ע� רבי יוחנ� יד ביד 

BOYARIN, UNHEROIC CONDUCT: THE RISE OF HETEROSEXUALITY AND THE INVENTION OF THE JEWISH 

MAN (1997). 
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כמו כ� ראינו כי למרות האיסור נית� למצוא עדויות במקורות .  קל יותר שחל עליה�איסורההתלמוד ו
  . לקיומה של תופעה זו והכרה בכ� שקיימת מציאות של משיכה מינית בי� גברי�

   ימי הביניי�.2

אשיתה וסופה ה� בארצות אירופה וה� רמועד שההיסטוריוני� חלוקי� באשר ל, תקופה ארוכה זו
, הייתה פורייה ביותר מבחינת ההלכה והמחשבה היהודית,  ובפרט ביחס ליהודי�,בארצות האסלא�

הספרות ההלכתית מתקופה זו . ובמהלכה נוצרו כמה מ� היצירות החשובות ביותר ביהדות הרבנית
בה� , יות שמתחוללות בהמשקפת את התפתחותה הנמשכת והולכת של ההלכה על המגמות העיקר

את , �"בהקשר זה אזכיר כא� את חיבוריו של הרמב. הנטייה לקודיפיקציה ויצירת גו� ידע אחיד ובהיר
י ובעלי התוספות ואת "את פירושי רש, יעקב בעל הטורי�' ור) ש"הרא(חיבוריה� של רבנו אשר 

לצד עבודות תורניות אלו . חסיד כרבי יהודה ה,חיבוריה� של אנשי� מחוגי� שוליי� יותר א� משפיעי�
שירה מסוגי� שוני� כ� היסטוריוגרפיי� וובה� חיבורי� מילוניי� , נוצרו ג� יצירות ספרותיות חשובות

את קולו של היחיד המשמיע , יצירות אלו מביאות קול אחר.  ג� שירי� קצרי� וג� מקאמות ארוכות–
 בחלק זה 22.קורתו על תופעות חברתיות שונותתחושותיו ובי,  את מאווייו, בגלוי או במסווה,לעתי�

שיש בה� אינדיקציה , כמו שירת חול,  ה� בספרות הלכתית וה� במקורות ספרותיי�אפואאשתמש 
 ,רובו של הפרק יתמקד ביהדות ספרד ובארצות המוסלמיות. לדמות� של החיי� היהודיי� בימי הביניי�

יחסה של יהדות אשכנז ואירופה הנוצרית ליחסי� ב. כיוו� שבאזורי� אלה יש מקורות רבי� על הנושא
  . הפרקי� אדו� בנפרד בהמש�יהומוסקסואל

  האיסור וקבלתו בחברה) א(

ע� אות� , � על כנוי בתקופה זו נותר האיסור על יחסי מי� הומוסקסואלי,מבחינת ההלכה הפסוקה
בספרו ,  הדברי�ומסכ� את, �"כ� פוסק הרמב. ההגבלות ובאותה החומרה כמו בתקופות מוקדמות

א� היו שניה� גדולי� נסקלי� [...] הבא על הזכר או הביא זכר עליו : ""משנה תורה"ההלכתי הגדול 
שני� ויו� אחד ומעלה זה שבא ' שנאמר ואת זכר לא תשכב בי� שהיה בועל או נבעל וא� היה קט� ב� ט

נשי� : "� כי" כותב הרמב בנוגע ליחסי מי� לסביי�23".עליו או הביאו על עצמו נסקל והקט� פטור
, המסוללות זו בזו אסור וממעשה מצרי� הוא שהוזהרנו עליו שנאמר כמעשה אר� מצרי� לא תעשו

� " הרמב24".ואשה נשאת לשני אנשי�, אמרו חכמי� מה היו עושי� איש נושא איש ואשה נושא אשה

 
 DAVID BIALE, EROS AND THE JEWS 86–120לדברי� כלליי� על מי� ומיניות ביהדות הימיביניימית ראו   22

באופ� תמוה לא ). 1994 ,מתרגמת כרמית גיא (158–114 דוד ביאל: ובמהדורה עברית משובשת ,(1992)
" נישואי� וחיי אישות במוצאי ימי הביני�"� "כמו כ� ראו יעקב כ. התייחס ביאל כלל לנושא משכב זכר

החברה :  ומשברמסורת �"יעקב כ; )"נישואי� וחיי אישות"� "יעקב כ: להל�) (1945 (24–23, 21 י ציו�
, 79–78' בעמ, 11ש "לעיל ה,  שברוחהבשרבויארי� ; )1957 (175–174 היהודית במוצאי ימי הביניי�

 MICHAEL L. SATLOW, TASTING THE DISH: RABBINIC RETHORICS OF SEXUALITY 185–222 עוד ראו. 153

(1995). 
 .הלכה יד, פרק א, איסורי ביאה, משנה תורה  23
סימ� , אב� העזר,  ראו שולח� ערו�.בהמש� השולח� ערו� יפסוק את דבריו להלכה.  הלכה ח,פרק כא, ש�  24

 .סעי� ב, כ
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המובא " עשה אר� מצרי�כמ"אוסר אפוא על קיו� יחסי מי� לסביי� וקובע כי ה� בכלל האיסור לעשות 
  . א� כי חומרתו פחותה מיחסי� בי� גברי�, בתורה

במקומות שוני� ברחבי העול� היהודי הימיביניימי יש פער בי� ההלכה , בניגוד לאידיאל הלכתי זה
על רקע הזיקה בי� החברה היהודית לחברה , לבי� הפרקטיקות החברתיות של החברה היהודית

  . קתולית�האסלא� וה� באירופה הנוצרית ה� בארצות וזאת, שמסביבה
� אקדי� כמה מילי� יעל מנת להבי� את התייחסותה של החברה היהודית ליחסי מי� הומוסקסואלי
 –י� בתקופה ההיא יעל היחס של העול� הימיביניימי לפרקטיקה מרכזית של יחסי מי� הומוסקסואל

 עד למחצית השנייה של המאה ו של דבראמתול, בעול� הימיביניימי. זנות ויחסי� בלתי שוויוניי�
הזנות .  חלק מחיי העיר וחיי הצבאהייתה והיא ,לא הייתה בעיה עקרונית כלשהי בנוגע לזנות, העשרי�

 א� ,ענישה מבחינה דתית�אסורה ובת, מסומנת ומתויגת, הייתה עשויה להיות חוקית או בלתי חוקית
, ובעיקר העוסקות בכ�, ספקי השירותי� המיניי�, ע� זאת. לא נתפסה כמעשה לא נורמטיבי כשלעצמו

ויחסי , הזנות. סבלו מסטטוס חברתי נמו�, מוחלשי� או השממילא באו מקרב בני המעמדות החלשי�
כ� היה , כ� היה ביוו� וברומא: היו קשורי� קשר הדוק ליחסי הכוח ולחברה המעמדית, מי� בכלל

אי� לתהות אפוא על כ� שבני חורי� השתמשו . לא�בעול� האירופי הימיביניימי וכ� ג� בארצות האס
. וגברי� בוגרי� בנשי� צעירות או בנערי� שאינ� בני מעמד�, אדוני� במשרתות, בעבדי� ושפחות

ת יב, מקומות בילוי כגו� בית הקפהלקשורה ) של נערי� ושל נשי�(בארצות האסלא� הייתה הזנות 
�  . י היה בשירה וריקוד וג� אל אלו שעיסוק� המרכז,המרזח ובית המרח

נורמטיביות או חוסר לגיטימציה חברתית ליחסי� בלתי �לא זו בלבד שנעדר אלמנט של א
הוא ; אלא שאלו ג� לא העידו כלל על נטייתו או העדפותיו של הגבר בעל המעמד הגבוה, שוויוניי�

ע�  שוליות או ע�, קיו� יחסי מי� ע� עבדי�.  באותה עתעבורוהיה זכאי לשכב ע� מי שהיה זמי� 
גברי� קיימו יחסי� .  כלל על הנטייה המינית של צד מ� הצדדי� לאקט המיניהעיד בהכרחמשרתי� לא 

הזהות המגדרית של הצד הפסיבי לא הביאה לעמדה שיפוטית כלפי טבע� ו, ה� ע� נשי� וה� ע� נערי�
הדוגמה הטובה . גינוירק חריגה מ� הכללי� שהכתיבו המעמד החברתי והגיל זכתה ל. של אות� אנשי�

ובכל זאת ממשי� למלא מרצונו תפקיד , אד� שכבר עבר את שנות בחרותו, ביותר לחריגה כזו היא גבר
  25.פסיבי ביחסי� ע� גברי� אחרי�

תחת שלטו� , חצי האי האיבריבאו ליתר דיוק , הקהילה היהודית בספרד. ומכא� לחברה היהודית
הזיקה בי� ערכי .  האידיאל ההלכתי לפרקטיקה הנהוגההאסלא� מהווה דוגמה מופתית לפער שבי�

ג� א� לא (תרבות המוסלמית הסובבת הביאה לכ� שהציבור היהודי בי� ההחברה היהודית ותרבותה ל
כדי להמחיש .  א� בהשפעת הסביבה נהג אחרת,היה מודע לאיסורי� ההלכתיי� בדבר משכב זכר) כולו

שהיה פופולרי ביותר בקרב משוררי , "שירי הצבי"תי הקרוי אנר הספרו'זאת נית� להביא לדוגמה את הז
בי� . ארוטיי� ובתשוקה לנערי� צעירי�� עשרה ועסק ביחסי� הומו ספרד בי� המאות העשירית והשלוש

' משה �' ר, יהודה הלוי' ר,  שמואל הנגיד–אנר זה מצויי� גדולי המשוררי� העבריי� 'המחברי� בז
יפה , אהובו הצעירבהחושק ,  נכתבו על ידי המשורר כדברי האוהבהשירי�. גבירול' עזרא ושלמה �

 
 ,DAVID M. HALPERIN :וכ� ביקורתו על פוקו, ו� ורומא ראו בהרחבה ספרו של הלפרי� של יוהעל הדוגמ  25

BEFORE SEXUALITY:  THE CONSTRUCTION OF EROTIC EXPERIENCE IN THE ANCIENT GREEK WORLD 
(John J. Winkler & Froma I. Zeitlin eds., 1990); David M. Halperin, Forgetting Foucault: Acts, 

Identities and the History of Sexuality, 63 REPRESENTATIONS 93 (1998). 
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 חוקרי הספרות העברית נחלקו בהבנת הריאליה שמאחורי 26.החמקמק והבוגדני, ההולל, הפזר�, התואר
 שאי� לו דבר ע� העדפותיה� ומנהגיה� המיניי� של , כי אי� זה אלא חיקוי בעלמאויש שסבר. שירה זו
 רווחה  אכ� לאשר שמציאות זוני� מוכאחרי� היו ;משוררי� וחכמי�, בורבה� מנהיגי צי, יהודי�

או ,  אהבת נערי�,למשל,  בשירתו של שמואל הנגיד27 .בהשפעת החברה המוסלמית, בחוגי� מסוימי�
לצבי נועדו בדיוא� .  הוא הנער היפה החשוק–הצבי : "היא מוטיב דומיננטי ביותר, התשוקה לה�

, מושאי התשוקה בשירה זו,  תיאורי הנערי� והנערות, באופ� כללי28."לצבייההנגיד יותר שירי� מאשר 
אלא ג� על כ� שהתרחשויות , מלמדי� רק על קשרי� טיפוסיי� של גבר ונעראינ� השירי� . כמעט זהי�

 וכ� ,שירי� אלו הועתקו כי היו רלוונטיי�. אלו היו פומביות וכי אנשי� לא היססו לחבר על כ� שירי�
נית� .  אינדיקציה להוקעה חברתית או להתייחסות שלילית לפרקטיקות אלוכלאי� לנו . וג� נשתמר

 היפו� לגינוי זכה.  ה� היו מקובלי�,תיארתי לעילשהיחסי� במתכונת המסורתית היו להניח שכל עוד 
, י�על יחסי מי� בי� בגיראי� בידינו מידע מספיק . וסי� למלא תפקיד פסיביהמקרי גבר בוגר , תפקידי�

  .א� קשה להאמי� שלא התקיימו

 
 השירה העברית מבחרקוב� שער� חיי� בראדי תו� מ, להל� שתי דוגמאות לשירי אהבה שמושא� נער  26

)�  ):ג"תרפהירושלי� , חיי� בראדי עור
  עזרא' משה �' רמשירי 
  שושישמש מ, זרחה בו עלי א� הזמ�,  ליל ידידותבנפשי

  ופיו כוסי ויי� רוקו עסיסי,  היה דבר עפרי כמגדיבליל
  וטורי לחייו נחשבו ענפי הדסי,  פניו כשושניוהוד

   ישכו עיניו לבבי מהרה אל צרי חכו מנוסיוהעת
  ).קמו' בעמ, ש�(
  

  אלחריזייהודה ' רמשירי 
  אשר לחיו בספירי� מעלפת,  הח�צבי

   שלפי� עלי ברק חרב מעופפתועיניו
  ושניו דר ופיו נפת, ו� ופניו ג� צשפתיו

   לחיו משוש עיני בעת צופה ונשקפתכג�
   נפשי באש חשקו צרובה היא ונשרפתאבל
  אבל לבי בתו� תפת,  עיני בג� עד�שתי

 ).רנב' בעמ, ש�(
  יהודי ספרדאוצר" משירת ספרד ולשונה"נחמיה אלוני :  בקרב יהודי�" סדו�מעשי"נחמיה אלוני מכחיש   27

; )1961 (42–32, 16 ד  אוצר יהודי ספרד"הצבי והגמל בשירת ספרד"נחמיה אלוני ; )1960 (32, 15ג 
 א  השירה והדראמה העברית בימי הביניי�לתולדותלעמדת שירמ� ראו חיי� שירמ� . ובמאמרי� נוספי�

שירמ� : להל�) (1995 (250–246  השירה העברית בספרד המוסלמיתתולדותחיי� שירמ� ; )1979 (105–97
 Norman Roth, Deal Gently with the Young Man: Love :וכמותו ג� נורמ� רות). ולדות השירה העבריתת

of Boys in Medieval Hebrew Poetry of Spain, 57 SPECULUM 20 (1982); Norman Roth., “Fawn of my 
Delights”: Boy-Love in Hebrew and Arabic Verse, in SEX IN THE MIDDLE AGES 157 (J.E. Salisbury 

ed., 1991). ישראל ו רא, בה�ארוטי�ללא התייחסות לעניי� ההומו,  רחב בשירי החשק הספרדיי�לדיו� 
המשורר הבולט האחרו� שכתב יצירות מסוג זה הוא טודרוס ). 1994 (434–287 ב  תשב�מעיללוי� 

 טודרוס ו רא, של טודרוסיהיי והצבלשירי הצב. ג" של המאה היהי שחי בטולידו במחצית השני,אבולעפיא
 ).ב"תרצה, דוד ילי� עור� (97–94  המשלי� והחידותג�ב� יהודה אבולעפיא 

 . 247' בעמ, 27ש " הלעיל, תולדות השירה העבריתשירמ�   28
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טוב עסיס להשפעת � במאמר חלוצי שד� בהתנהגות המינית של החברה היהודית ההיספנית טע� יו�
 הוא.  מה שהוביל להחמרה ביחס כלפי למשכב זכר,החברה הסובבת בתחו� זה ג� בתקופה הנוצרית

 נראה כי אי� זה 29.רשמיותא� מצא עדויות נוספות למשכב זכר בספרי שאלות ותשובות ובתעודות 
 , נפוצה בספרד האשמת האנוסי� לשעבר בהתנהגות מינית סוטהחמש עשרהמקרה שבמהל� המאה ה

  30.ובעיקר במשכב זכר
קיימות עדויות אקראיות למשכב זכר ג� . יהודי ספרד לא היו יחידי� או מיוחדי� בהקשר זה

שעיקר� מ� , � והמוני רשימות מגוונותכתבי� שוניואותו אוס� עצו� של מכתבי� , בספרות הגניזה
חוקר הגניזה . עזרא בקהיר' שנתגלה בעיקר בעליית בית כנסת �, המאות העשירית עד השתי� עשרה

חלחל מ� , ובפרט ע� עבדי�, הנודע שלמה דב גויטיי� סבור שהנוהג של משכב גברי� ע� נערי� צעירי�
כפי , בדומה לתופעת המשכב ע� שפחות, ולא פסח על החברה היהודית, העילית המוסלמית מטה

   31.רע בחצי האי האיבריישא
במאות : בקרב היהודי� בפרובנס ובחצי האי האיברי התחולל בתקופה זו שינוי משמעותי נוס�

הזוהר .  ספר הזוהר–השלוש עשרה והארבע עשרה הלכה והתגבשה לה יצירה יהודית חדשה וחשובה 
וכבר בשלב זה נודעה לו השפעה בחוגי� ,  היהודיתהוא מ� היצירות החשובות בתורת הקבלה

 בעקבות פעולת� של המקובלי� ,השפעתו העצומה תבוא מאוחר יותר. מצומצמי� ואליטיסטיי�
בזוהר נחש� עול� שבו יש מהות זכרית ומהות נקבית בעלות תפקידי� . עשרה הצפתיי� במאה השש

 
נישואי� ומחו� יחסי� לפני ה,  גויותלגשי�יבמאמרו נזכרו החזקת פ. ג ואיל�"כלומר מ� המאה הי  29

עסיס מדגיש את השפעת המתירנות בחברה . אונס והומוסקסואליות,  עריותלוייג, ניאו�, זנות, לנישואי�
 מראה א� וכיצד התחולל שינוי אינו הוא, מאיד�.  מייחס זאת להשפעה מוסלמיתקרובעי, הסובבת

 Yom�Tov Assis, Sexual Behaviour in Mediaeval :בתקופה הנוצרית ביחס לתופעה זו ולאחרות

Hispano�Jewish Society, in JEWISH HISTORY IN HONOR OF CYMEN ABRAMSKY 50 (A. Rapoport & 
S.J. Zipperstein eds., 1988); YOM-TOV ASSIS, THE GOLDEN AGE OF ARAGONESE JEWRY 287 (1997). 

הנוצרי� , עצמ� מ� הקונברסוסלעתי� היו המאשימי� . האשמות אלו שכיחות בשירה הסטירית כנגד�  30
 ,NORMAN ROTH, CONVERSOS, INQUISITION AND THE EXPULSION OF THE JEWS FROM SPAIN: החדשי�

 שעסקו במיניות ובהומוסקסואליות בספרד במאות חוקרי�. (1195) 173 ,171 ,165 ,122 ,104 ,89 ,69
, מות בקרב הנאשמי� בעבירות בתחו� זה בייצוג יתר של קבוצות חברתיות מסויהבחינו אמנ�ח "י–ז"הט

 RAFAEL CARRASCO, INQUISICION :ויזיציהו בתיקי האינקזאתויש לבדוק , א� לא העירו דבר על האנוסי�

Y REPRESION SEXUAL EN VALENCIA. HISTORIA DE LOS SODOMITAS (1565–1785) (1985); JAVIER P. 
ESCOHOTADO, SEXO E INQUISICION EN ESPANA 173–190 (1992). 

או יציאת גבר בלוויית נער ,  האוסרת הליכת נערי� בלא ליווי,ראויה לציו� תקנה מעניינת שמצא גויטיי�  31
 השגחה עדרי בה–הרקע לכ� ברור . שמדרו� מערב לפוסטאט, לאתר הקדוש בדמנוה, שאינו ב� משפחתו

, בה� מלמדי�, המצבית של רווקי�הוא מזכיר את ההומוסקסואליות . יהיה מי שינצל את הנערי� הללו
וכדרכו מביא את עדותו האישית של הסופר רשיד , רכיה�ושנערי� נגישי� עבור� הרבה יותר לסיפוק צ

 ממה שהיו� היה נחשב "�י עניעשה"ולפיה איש לא , דרה מ� המגרב מראשית המאה העשרי�'בוג
' למעט תשובה של ר, ות ליחסי� לסביי� העדויעדרי מציי� גויטיי� במפורש את ה על כ�נוס�. לפדופיליה

–SHLOMO D. GOITEIN, A MEDITERRANEAN SOCIETY vol. V 311: �"נסי� ב� יעקב מקירוא� ודברי הרמב
320 (1988); Shlomo D. Goitein., The Sexual Mores of the People, in SOCIETY AND THE SEXES IN 

MEDIEVAL ISLAM 43–61 (Sayyis Marsot ed. 1979); Nicole Kleigerman, Homosexuality in Islam: A 
Difficult Paradox, 2 MACALESTER ISLAM J. 52, 52–64 (2007) . למקור נוס� העוסק ביחסי�

דימויי� ): שלא נכתב(יומ� המסע למזרח של יוס� אב� כספי "שלו� � ר� ב�ו במצרי� רא�יהומוסקסואלי
 ).ע"תשה (41–38, 7, 124 פעמי�" ואוריינטליז�
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 אהבה בי� גבר :והתשוקה ברורה א� היא , שהוא סדרו של עול�,בעול� זה יש סדר ברור. ברורי�
  . הפרת סדר קוסמי זה על ידי יחסי מי� שאינ� בי� גבר לאישה נדונה כמוב� כדבר פסול ורע. לאישה

כ� באי� לידי ביטוי . י ותלמידיו" ובראש� האר,דברי� אלה פותחו מאוחר יותר אצל מקובלי צפת
, י" הארו שלאחד מחשובי תלמידי, טאלחיי� וי' עשרה על ידי ר הדברי� בפרשנות� במאה השש

וזה סוד עונש משכב זכור כי הוא מוריד הכח : "המסביר את מהות החטא על פי ראיית העול� הקבלית
 וזה סוד העו� הזה הנקרא ]...[שיש באמא כשהיא למעלה וג� את אבא המשפיע באמא למעלה ומוריד� 

ורדת אמא על הבני� ומשפעת לה� כזכר תועבה פירוש תועה אתה בה רוצה לומר כי אתה חושב שה
בלי להיכנס לטרמינולוגיה הקבלית של רבי חיי� ". לנקבה ואתה עושה אותה נקבה שאתה שוכב עמה

� כהיפו� תפקידי� בי� זכר י נית� לראות כא� כיצד הוא מבי� את יחסי המי� ההומוסקסואלי,ויטאל
 וכדי לשוב בתשובה ,ות הקדושי� של האלהיפו� זה פוגע במעשהו הסמלי בסדר הקוסמי ובשמ. לנקבה

  32.עליו לצו� ולכוו� לתק� את תוצאות מעשיו
לא נחשדו ישראל : "כ�" השולח� ערו�" בספרו הקאנוני 33יוס� קארו' במאה השש עשרה כותב ר

 ובדורות הללו שרבו הפריצי� יש ]... [על משכב זכור ועל הבהמה לפיכ� אי� איסור להתייחד עמה�
לא , בניגוד לשכניה�, כלומר יהודי�, "ישראל"יוס� קארו קובע כי '  ר34".יחד ע� הזכרלהתרחק מלהתי

משו� שהוא עצמו , א� מכל מקו� מורה להרחיק ולמנוע מצבי� של קרבה יתרה, משכב זכרבנחשדו 
ולכ� מוטב להציב סייגי� שוני� כדי להפחית ככל , מבי� ויודע היטב כי התופעה קיימת ונפוצה למדי

 ונית� לראות בכ� הודאה , הדברי� מנוסחי� כהמלצה35.מפגשי� בעלי פוטנציאל לעבירההאפשר 

 
ביטויי� אלה יזכו לעדנה בעת . ע� זאת מעניי� לציי� כי יש בזוהר ג� ביטויי� סימבוליי� להומוסקסואליות  32

 באזמיר שבמערב 1626שנולד בשנת , שבתי צבי.  השבתאיתאולוגיהיההתפרצות המשיחית השבתאית בת
את נישואיו . הנראה הומו לטנטיהיה ככל , 1665והתגלה לעול� היהודי כמשיח ב� דוד בקי� , אנטוליה

 שנתפס בעת קיו� יחסי מי� ע� כ�ליש עדויות .  והוא נאל� לגרש�,לשתי נשותיו הראשונות לא מימש
 אתש היה בקשר ועמ�ש,  המיסטיקני� המוסלמי�–אפשר שהושפע ממה שראה ושמע אצל הצופי� . בחור
, גדיה� כמי שאינ� בוחלי� באהבת נערי�אלו האחרוני� נודעו לשמצה בפי מתנ.  שלה� כה חיבביקהזהמו

כמה משירי האהבה היפי� ביותר נכתבו . וכמי שסברו כי בראיית פניו של נער יפה יש שמ� של מבט באל
מחשובי , ) בקוניה שבאנטוליה1273 בשנת מת בפרס ו1207נולד בשנת (די� רומי �לאל א' ג ידיעל

עניי� זה נעל� . ריזידי� תב�שראת אהובו שמס אבה, המיסטיקני� המוסלמי� בכל הדורות ומחבר פורה
. " הכבשחג" אימצה לה כמצווה דתית לקיי� אורגיה בתותיה�שאחת מכ,  השבתאי�אצל המאמיני�

 ).2003 ( של גילוי עריותמשיחלפרטי� רבי� והרחבה בנושא זה ראו אלי שי 
 רותונולד בספרד שני� ספ, יתהקודקס האולטימטיבי של ההלכה היהוד, מחבר השולח� ערו�, יוס� קארו  33

אסתאנבול ואדירנה עלה לצפת , מאנית ולאחר שחי בסלוניקי'עבר לאימפריה העות, לפני גירוש היהודי�
, " ערו�השולח�" ואחריו " יוס�הבית" וי ספרו נכתבעשרה באמצע המאה השש. והיה לגדול חכמיה
 .ו במהרה לתפוצה עצומה בעול� היהודישניה� זכ. והיו לחיבורי� קנוניי� מחייבי�, המסכ� את ההלכה

34  � .סעי� א, סימ� כד, אב� העזר, שולח� ערו
איסורי , משנה תורה: �" המוסלמית בהקשר זה ניכרת כבר אצל הרמבבעירהמודעות להשפעת החיי�   35

מצויות , הנוהגת סלחנות וא� מעודדת זאת, טענות של המצב בחברה הסובבת. הלכה ב, פרק כב, ביאה
כנימוק לאסור " (]...[בכל יו� אנו רואי� דחביב עליה� משכב זכור ממשכבי אשה ] �['ומעשי: "בשפע

 אגב). א"כו ע, ד"יו, ז"שלוניקי תקי, שיירי כנסת הגדולה, חיי� בנבנשתי' ר: מסירת נער למלמד מוסלמי
ש� בזעזוע ובהמ, תיאור חינוכ� והכשרת� של עבדי הארמו� מציי� האנגלי פול ריקו את המשיכה המינית

,  בקרב משרתי הארמו�בפרטמאנית ו'וסלידה על תפוצת הפרקטיקה של ההומוסקסואליות בחברה העות
 והוא מקנה לה� סוג ]...[ השיעור הבא הוא הלשו� הפרסית ]...[: " ההרמו� וא� הסולטאני� עצמ�נשות

נוכ� עושי� אות� זרי� המגבלות והחומרה של חי –  וביחס לאהבת נשי�]...[של אהבה אפלטונית זה לזה 
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יוס� קארו ולממשיכיו ' לר. מאניות'בקוצר יד� של פוסקי ההלכה מול המציאות המתירנית בערי� העות
ג� בי� הדרישה לטוהר , בדורות הבאי� היה ברור כי בדיוק כמו הדרישה לאדיקות דתית ולמוסר גבוה

  36.שורר פער גדול,  לבי� המציאותמיני
יזכירו רק , וג� במאות הבאות, מאנית ובתחומי האסלא�'רבני� בני זמנו של קארו באימפריה העות

 כחלק ,אלא בדר� אגב, אלו כמעט תמיד אינ� באי� לגופו של עניי�. בדר� אגב מקרי� של משכב זכר
כרכילות על שכ� טרד� או , כזה להעידמהתנהגות עבריינית שיש בה כדי לערער את כשרותו של אד� 

,  הלשנות: זאת ועוד37.בטענות נגד בעל שאינו ממלא את חובותיו לאשתו ומסרב לגרשהנוס� כנדב� 
 באותה תקופה אנשי� כדי ושימש, ובמקרה דנ� משכב זכר, עדויות ורכילות על ההתנהגות המינית

או , כמלמד, כחכ� – נגנו� הקהילתיהדחת� מתפקידי� במאת לתבוע כדי ובעיקר , לפגוע ביריבי�
א� אי� שומעי� טענה זו נגד ראשי (קרי תפקידי� המחייבי� לכאורה התנהגות אדוקה  – כשליח ציבור

וא� זאת רק כאשר היו עדי� למעשי� הללו ונצטרפו אליה� ,  הסתיי� העניי� בהדחהרק לעתי�). הקהל
במקורות אלה אי� עבירת משכב זכר חמורה : ד זאת ועו38.י�כגו� אכילת מאכלות אסור, עבירות אחרות

   39. וחוסר צניעות"זנות", משכב ע� גויות,  והיא נמנית לצד חילול שבת,מעבירות אחרות

 
 ה� מכני� זאת תשוקה ]...[וה� בוערי� בתאווה זה לזה , בשל העדר מגע עימ�] הנשי[=לחלוטי� למי� זה 

 כ� הוא הצבע בו ה� מכסי� את העיוות ]...[לאהבת האל המושלמת ] בדר�[ומדרגה , ראויה לשבח ונעלה
 ]...[זה כלפי זה ] שה� חשי�[שרי� כשבאמת אי� אהבה זו אלא תאוות ב, של נטיותיה� המושחתות

רק ] שוררת[ זו שוקה ואי� ת]...[ותשוקה זו יקדה לפעמי� עד כדי כ� שקנאות ויריבויות נוצרו במגוריה� 
 והסולטני� ]...[א� אנשי� בעלי מעמד נכבד בארמו� נתפסי� בסוג זה של אהבה , בינות אנשי� צעירי�

 PAUL RYCAUT, THE PRESENT):ב"י,  שליתרגו�ה" (]...[עצמ� א� ה� נשתעבדו לתשוקה לא רגילה זו 

STATE OF THE OTTOMAN EMPIRE, 31–34, 61, 63–64 (1668). 
 ראו. נתקיי� באסלא� ובנצרות, ובכללו אנשי דת, פער דומה בי� הנורמות להתנהגות המינית של הציבור  36

As’ad Abu-Khalil, A Note on the Study of Homosexuality in the Arab/Islamic Civilization, 1.2 ARAB 

STUDIES J. 32, 32–34 (1993); James A. Brundage, Playing by the Rules: Sexual Behaviour and 
Legal Norms in Medieval Europe, in DESIRE AND DISCIPLINE 23–41 (J. Murray & K. Eisenbichler 
eds., 1996); DESIRE AND DISCIPLINE: SEX AND SEXUALITY IN THE PREMODERN WEST (Jacqueline 

Murray & Konrad Eisenbichler eds., 1996). 
כי : "ז" בשנות הארבעי� של המאה הטישראלי� �יהודה חליווה מתאר את ההווי האר' ר – ב� זמנו ומקומו  37

� שה� נכשלי� ונפתי� מצד שאי� המשפט בידינו בזה המלכות הנקרא מלכות תוגרמה כי יש מ� הבחורי
 מוסרית דרדרותיוסימפטו� לפריקת עול ולה, בעיני חליווה היה משכב זכר תופעה נפוצה". 'אחר יצר� וכו

: של�" יהודה חליווה וספרו צפנת פענח' ר"משה אידל .  כפייה וענישהחו כעדריודתית ששורש� ה
 – מקרה של הענשה היה חריג. )1984 (123–122, 119 מחקרי� בתולדות אר� ישראל וישובה היהודי

משה ' ר(נכלא והולקה , הוסגר לשלטונות העיר, "בו מינות וכ� אחר הזכור] ה['שנזרק"יהודי צפתי 
.  העילה להסגרתו והענשתויתהי שהכפירה ה מאודתכ�יי.)סימ� כב, חלק א, שאלות ותשובות, מטראני

 הללו שרבו הפריצי� יש להתרחק ותובדור "כאקטואלי "וס� יבית"ח מצטט ה"מקור מראשית המאה הי
 .) סעי� ב,סימ� כא,  בחלק,  יד אהר�ראו ;אהר� אלפנדארי' ר( "מלהתיחד ע� הזכר

תורת ; מז  סימ�, חיי�אורח, חקקי לב; סימ� מא, חלק ב, מי� עמוקי�; סימ� עט, �"ת רא"ראו למשל שו  38
 מאוסייק שבבלקא� מגוללת 1698ת שאלה משנ. סימ� כז, חלק א, עדות ביהוס�;  אסימ� ,חלק ג, חיי�

וביקש להתמנות ממונה על , שבי� השאר פיתה נער צעיר,  אודות יהודי רע מעללי� עלעימות קהילתי
אלא מנעה ,  מול המתנגדי� קמה קבוצת אנשי� שלא זו בלבד שביקשה להעניק לו את התפקיד–הציבור 

ת� מתנות לנער אחד ]ו[ ואחר כל זאת היה נ]...[ וערי� שיש בנו ומעשיו מכ)(!  אחד יאודיעל": את הענשתו
בפני קצת יחידי� ואמר ריבוני ] צעק בקול גדול[=לשכב עימו משכב זכור והנער לא רצה רמה קלא גדולה 

עשה כרצונו ]א[ עימי מעשה אישות ונות� לי מתנות ששותל שרוצה לע"מה אעשה ע� זה היהודי הנ
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בתי� : בה� התרחשו מגעי� מיניי� בי� גברי�שמקורות אלה מעלי� תמונה של מקומות רבי� 
 ,בתי קפה – מאנית'בעיר העותחיק הטבע ובעיקר אתרי הבילוי של גברי� בני כל הדתות , פרטיי�

נוצרי� , במוסדות אלו נתערבבו יהודי�. בתי מרזח ובתי מרח�, רתו נערי� יפי� את הלקוחותיבה� שש
 בשעת הדחק היה א� בית 40.אהוב או אהבהאחר לצור� בילוי ובחיפוש , ללא הבדל דת, ומוסלמי�

  41 .הכנסת לזירת מפגש
וה� מוסיפי� לנו , מאניי�'ה מצטרפי� מקורות עות המקורות העבריי� על שכיחות התופעלעדות

מאני הנודע ב� 'הנוסע העות, לבי'אחד המקורות הבולטי� הוא ספרו של אוליא צ. פרטי� רבי עניי�

 
 והעיד הנער בפני האיש ולא יאמנו דבריו ]בית די� [=ד"יו לפני בומתירא אני פ� ינצח לי יצרי ועל זה בא

ד ואמרו ליסרו וקמו אנשי� בני בליעל ולא נתנוהו ליסרו "כ העידו בפניו לפני ב"ובאו עוד שני נערי� וג
 ועל השאלה השנייה אני אומר לפי אומד דעתי ]...[ממונה עלינו ] ה['ד ולא די בזה אלא שרוצי� שיהי"מב

 ולעני� המנוי לית דינא ולית דיינא למנותו ]...[] ב"קמט ע[וי לענוש לאיש הרע הזה עונש גדול שהיה רא
סימ� ,  ראו נאמ� שמואל."]...[בשו� מינוי עד שיראו סימני� ששב מדרכו הרעה וקבל עליו דברי חברות 

 .קה
העבדי� שוכבי�  ": המתאר את בני זמנו של הכותב בקהיר,ז"כ� למשל מובא בטקסט מראשית המאה הי  39

חימו� , מבצעי� פעולה אסורה בשבת[=ג� טומני� התבשיל ביו� השבת ] של יהודי מצרי�[=ע� נשיה� 
 ג� נשותיכ� ]...[: "והוא פונה לעברותיה� הרבות של בני קהילת דמשק. "רבות] עבירות[וכאלה ] האוכל

ש מיני בשמי� " ומשימי� כשכשי]...[ ודדיה� מגולות ]...[הולכות חצופות בלבושי� ותכשיטי� של גנאי 
 והנה ארבעי� ושמונה בני אד� ]...[וכל זה מוליכי� בשווקי� וברחובות . וריחניי� לגרות יצר הרע באנשי�

ובת קומיירי ,  שוכבי� ע� גויות]...[עושי� עבירות ע� גויות ואשת איש ומשכב זכור זולת עבירות אחרות 
מונידס רובע את נת� כוליי� ועתה ] עקב[י] ב['ור, אנשי� אחרי� מזנה ע� יהושע קוריש והרבה משומדתה

.  ורפאל כוליי� ומיכאל בנו עוברי� עבירות ע� נשי� ישראליות וגויות]...[נת� לו בתו ועדי� מזנה עמו 
] חת['ע� גויה א' חכ�'בעדת הספרדי� ] רא['הנק] תלמיד חכ�[=ח " שכב תעברהוהנה ליל שבת ש

 ואשת מאיר פר� היא ובתה זונות גמורות מחטיאות ]...[]. אתר עליה לרגל, שקהסמוכה לדמ[=ובאר 'בג
נגארה ] שראל[י'  והנה ר]...[ שבמצרי� עושה עבירות ע� זונות ]...[דוד גאויזו� חטא הרבה ' ור. הרבי�

 ]תקופת אבילות, באב' ז בתמוז לצו� ט"כלומר בשלושת השבועות שבי� צו� י[= שהיה בי� המָצרי� ]...[
קבע סעודתו בשעה פלונית בבית יעקב מונידאש והניח כובעו בקרקע וזימר שירות בקול ר� ואכל בשר 

וביו� שבת . בהיותו בורח מפני המגפה עשה משכב זכור מרוב שכרותו,  ג� עתה]...[. ג� נשתכר, ושתה יי�
מדינה זו ג� הרבה עינוי  והנה הרבה משכב זכור יש ב]...[.  ג� בנו הקט� בעל גויה]...[עשה שתי עבירות 

 .)2006, מהדיר משה פיירשטיי� (68–66  החזיונותספר ראו חיי� ויטאל ."הדי� ועיוות הדי� יש במדינה
הדברי� צונזרו בחיבור ). ד"תשיה, אשכולי' מהדיר אהר� ז(לה – לג החזיונותספרראו ג� חיי� ויטאל 
יש ). 1994, מהדיר שמעו� שטובר (383–382 � יוסדברייוס� סמברי : יוס� סמברי' ההיסטוריוגרפי של ר

 לעת החדשה עדש,  התייחסות מיוחדת ליחסי מי� בי� גברי� תוא� את דבריו של מישל פוקועדרילציי� שה
ומעמד� היה , ב"אונס וכיו, ניאו�,  למיניה� חמורי� יותר מגילוי עריות" סדו�מעשי" נחשבו לאהמודרנית 

 שא� ,'יי� לראות בתקופה המודרנית גישה דומה אצל ישעיהו לייבובי�מענ. כשל עבירות אחרות ולא יותר
ראו .  כגו� חילול שבת, אחרי�אי� מחטיותר  א� לא חמור, חטא חמור�יליהוא ראה ביחסי מי� הומוסקסוא

 � 179–177 מכתבי� אל ישעיהו ליבובי� וממנו...: לייבובי�'  לשאול אות� פרופרציתיישעיהו לייבובי
)1999.( 

 SEMA N. ERDOĞAN, SEXUAL LIFE IN OTTOMAN SOCIETY 94–107 (1996) ו זה ראקשרל בתי המרח� בהע  40
וג� על , על בתי הקפה כמקו� בילוי. בה�שז על ההווי ההומוסקסואלי "וש� ציטוט מתיאור ב� המאה הי

 RALPH S. HATTOX, COFFEE AND או ר.האופציות שהוא מציע כאשר נערי� צעירי� משרתי� במקו�

COFFEEHOUSES: THE ORIGINS OF A SOCIAL BEVERAGE IN THE MEDIEVAL NEAR EAST 92–111 (1985); 
AMNON COHEN, THE GUILDS OF OTTOMAN JERUSALEM 55–56 (2001); GEORGE SANDYS, A RELATION 

OF A JOURNEY BEGUN AN. DOM: 1610, 66 (1621) .  
 . סימ� עט, ותשובותשאלות , אליהו מזרחי' ראו למשל ר  41
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כתב כי לא זו בלבד שיהודי� משמשי� , אחד מרובעי אסתאנבול, בתארו את גלאטה. ז"המאה הי
שנערי� יהודי� ה� הגרועי� ביותר מבחינת אלא , סרסורי� לדבר עבירה בארגו� מפגשי אהבי�

יותר מפע� אחת ציי� בכתביו את יופיי� של נערי� יהודי� ואת היות� אובייקט . שחיתות� המוסרית
  42.ובהתא� ליופיי� וכישוריה�,  על שירותיה� הטובי�תשלו� כמוב� קיבלו הללו. נחשק למשכב זכר

 את הצדדי� מתאר הוא בספריו 43.ִני ַפאצִֹל ֵ>יי חשוב נוס� לענייננו הוא כתביו של ֶאְנֶדר4מקור
כחלק מתיאורי� אלה תיאר פאצל ביי .  שגרתיי� של חיי הרחוב בעיר הגדולהוהבלתי פחותהמוכרי� 

 כי , בי� השאר,כמו כ� כתב.  ובתוכ� יהודי�,את דמות� הפיזית ואופיי� של מאהבי� בני עמי� שוני�
�ובתארו חבורת רקדני� נודעי� בבירה מנה בתוכ� ג� ,  בכ�נערי� יהודי� מצויי� בשפע למי שחפ

  44.שלושה יהודי�

   תפקידי וחילופי תפקידי)ב(

 והמקובל של "מסורתי"סימטרי ה� המקרי� הנדוני� במקורותינו שייכי� בבירור לטיפוס האמרבית
 בדר�  תשלו�ו מעורב בלעתי� אשר קשר , התפקידי� בו ברורהשחלוקת קשר, יחסי מבוגר ע� נער
נשוא הפרשיות הנדונות במקורות העבריי� הוא בדר� כלל הגבר הפעיל . כלשהי ולעתי� לא

 או ילד על פי רוב הוא הסביל  השות�45.שהוא חסר כל ייחוד מבחינה מעמדית או חברתית, )"רובע"ה(
מד  המעלבני כ�ו, ליתומי� חסרי מג�. שוליה או עבד של השות� הפעיל,  קרובות תלמידלעתי�, נער

, )ַ>ָלני� וַסCָרי�, בדרני� לסוגיה�( במקצועות משוללי יוקרה ואפילו בזויי� נסת� שעסקו לפר,הנמו�
חולשת� כצעירי� ובני מעמד חברתי נמו� עשתה אות� . היה ככל הנראה ייצוג יתר בקבוצה הפסיבית

ובעיקר לחדירה , מטרה לגיטימית לניצול מיני)  קרובות בידיעת הוריה� או אפוטרופוסיה�לעתי�(
תיכוניות �כמו בחברות י�, ובחברה זו, רק גברי� מבוגרי� מעטי� ביקשו להיות נחדרי�. אנאלית
  . משו� שפגמו בהיררכיה הגברית המקובלת בה, ה� היחידי� שנחשבו חריגי� וסוטי�, קודמות

ת מדובר בסדר. מדגי� יפה את נושא התפקיד, עשרה  המאה הששמצע בא, מדרו� הבלקא�מקור
 מבקשי� לבטל את עדותו מעיקרה אודותיו עלובבירור , עדויות כנגד אד� שהיה עד לקידושי סתר

  :כבלתי קבילה

 
, לבי'אוליא צ:  פגש במהל� מסעותיובה�ש מבני אומות אחרות נערי� לבנוגעא� כי כ� כתב ג�   42

על יופיי� ). מאנית'הספר כתוב בתורכית עות) (1896/7 (1314 אסתאנבול 434, כר� ראשו�, סיאחתנאמהסי
 . 584' עמ, 1928 אסתאנבול ,כר� שביעי, של נערי� יהודיי� בַמנג#� שבחצי האי קרי� ראו ש�

האיש נתחנ� . ח" ברבע השלישי של המאה היישראל  ברוב שטחי אר�שלטע&מר אשר �אִהר אל'נכדו של טַ   43
  . 1810גורש ממנו בשלב מסוי� ונפטר בשנת , בירת האימפריה, בארמו� הסולט� באסתאנבול

44  ERDOĞAN ,יהודי� נערי� שאת דבריו על זנות של נשי� ויתכ�י. 85–83, 77–76' עמ, 40ש "לעיל ה 
 על פאצֹל ביי ועל חיבוריו ראו ג�. כתופעה יש לקשור להרעה במצב� הכלכלי של יהודי הבירה

Jan Schmidt, Fazil Beg Enderuni, Social Historian or Poet? in DECISION MAKING AND CHANGE IN 

THE OTTOMAN EMPIRE 183–192 (1993).  
הנה הוא יצא לתרבות רעה : " ב� למשפחה מיוחסת ועשירה בבירה אסתאנבולנהכ� למשל בשאלה שעניי  45

] לו['שה עברות בפרהסיא רוד� אחר הזכור ואחר אשת איש בחזקה וכל הבא לערער אפי]ו[רע מעללי� וע
שער " ]...[וקלו� וכדי בזיו�  וזה גור� לנו ולכל משפחתנו חרפה ]...[בפה ר� רוצה להרגו בחנית ובחרב 

, חלק ג, פני משה, ימשה בנבנשת' ר; )שלו� נא� ברזראמהדורת ע(חוש� משפט סימ� עא , חלק ב, יהושע
 .סימ� מט
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 עוד בא ]...[ל מושקו כי הוא פסול לעדות מצד עבירות שעשה ע כי יש לי עדי� ]...["
 וראו ש� למושקו ]...[דוד בר נסי� והעיד אי� בזה הקי� שעבר היה הול� בכפר אחד 

 בחור אחד שהיה נרבע עמו במשכב זכור וכשראו אות� ברחו ונתפרדו איש מעל זה ע�
 עוד בא הבחור אליעזר בר אברה� ]...[] �['רעהו וברחו ע� המכנסי� בלתי קשורי

והעיד אי� בהיותו ביאלנה שמע שהיו מרנני� אחרי מושקו זה אי� היה נרבע מתוגר 
 כשבא אברה� בר מר ]...[ וקי� גנאיל ש] ש[ שיצא עליו ש רע והיו קורי� לו עדאחד 

וראיתי אותו ] כר['הנזוחצי הייתי בביתו של מושקו ' דוד ואמר כי היו� קרוב לשנה א
  46".]...[] ד['שהיה רובע לבחור אח

.  חודר ונחדר– בניגוד למרבית המקרי� גבר זה נהנה למלא את שני התפקידי� , שנית� לראותכפי
מד דווקא לאזכור השמועות על כ� שכנראה מילא באופ� קבוע תפקיד העובדה שכינויו בש� גנאי מוצ

מראה כיצד דווקא היפו� התפקידי� הוא המגונה כא� ולא המעשי� , סביל ביחסיו ע� תורכי אחד
  47.כשלעצמ�
בפרט א� נעשה ,  כדבר מבישופהלא נתפס באותה תק, כשלעצמו,  יחסי� ע� גברקיו�, כאמור

 בני הזוג השתדכו ונקבע מועד לנישואי� ובתו� הזמ� בוש ,במקרה הבאכ� למשל נית� לראות . בסתר
חרפה היא " בטענה ש�משפחת הכלה ביקשה לפרק את השידו. הזה התגלה שהחת� עבר על משכב זכר

 בתשובתו דוחה הפוסק את טענת� וקובע שאי� לבטל את השידוכי� בעטיו של ."לה� הדבר הרע הזה
 48".הפג� לא היה רק באותה שעה ושוב אינו עומד ואינו נראה לעי�" מטענותיו היא שאחתו ,חטא זה

. ג� כא� נית� לראות שעצ� קיו� היחסי� ע� גבר אינ� נחשבי� מבחינת המשיב לפג� מהותי או לחרפה
הל� הרוחות , ט"באמצע המאה הי,  שנה מאוחר יותר150 שאירע באותו מקו� , דומהבמקרה, ואול�

שבא המשוד� הנזכר על " שנשמעו עדויות ,� ביקשה לבטל שידו� אחר תלמיד חכ שלובת: כבר שונה
ואפשר שיש , "פג� גדול" במקרה זה השמועות על התנהגותו המינית מוגדרות על ידי המשיב כ."הזכור

  49.בעמדה שיפוטית זו הד לזמני� החדשי�
וק  קשר הדה אלה נית� לראות כיצד התייחסות החברה אל היחיד ואל מעשיו קשורממקרי�

 הפטריארכלית והמעמדית המודל הקלאסי של הימיביניימיתבחברה , כאמור. בתפיסות שרווחות בה
 כפו� לו במסגרת או ממנו צעיר,  נמו� ממנומעמדמבבחור ) כלומר החודר לגופו(גבר המשתמש 

 
 .סימ� נ, אב� העזר, �"ת מהרשד"וש, שמואל די מדינה' ר  46
כ� למשל בשאלה . ה ברור שמילוי תפקיד פסיבי על ידי גבר יש בו משו� חרפבה�שקיימי� מקרי� נוספי�   47

ק "וקראו נרבע בפני כל הק: "אגב ויכוח על מקו� ישיבה, שעניינה עלבו� שהוטח באד� בבית הכנסת
פנחס הנזכר ואמר שהוא נרבע ' אברה� הנזכר השיב לר' ואחר כ� הכה אותו על פניו ור] קרית קודש[=

 ורק בהלבנת הפני� ואינו מתייחס ג� המשיב ד� א�,  משמש כש� גנאי"נרבע"נית� לראות שהכינוי ". ]...[
, �"ת מהרשד"ובמקבילה בשו. סימ� קסז, דברי ריבות, יצחק אדרבי' ר.  או לנכונות ההאשמההכלל למעש
 . ו"המעשה אירע בליפאנטו שביוו� בשנת שכ. סימ� קכב, אב� העזר

 .לד סימ�, אב� העזר, חלק ב,  דודיתב  48
 . ימ� אס, אב� העזר, מלאכת שלמה, שלמה קמחי' ר  49
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כלומר גבר הממשי� למלא , חריגה ממודל זה. הוא המודל הנורמטיבי, משרת או עבד, עבודה כשוליה
   50.ללגלוג ולכינויי גנאי, תזכה לגינוי חברתי, קיד פסיבי בבגרותותפ

  ההתמודדות הרבנית) ג(

. מימושו� יותר אי או נכו�, עד כה ראינו כי בחברה היהודית היה פער בי� האידיאל ההלכתי לבי� מימושו
כדי בחרה בה� ההגמוניה הרבנית בארצות האסלא� שבדברי� הבאי� אבקש להראות שתי דרכי פעולה 

הדר� הראשונה היא תקנות המבקשות ליצור הרחקות בי� . להתמודד ע� הפער בי� ההלכה למעשה
 להשפיע על היחיד דר� שכנוע ודר� שנועדה והדר� השנייה היא ספרות המוסר ,גברי� לנערי� צעירי�

  . בו החטא קיי�שקביעת תיקוני� לחוטאי� תו� הכרה במצב 
הגדרות חברתיות של נשיות , י והגבלתו קשרתי בי� מיניותבמאמִרי על מגדר נש. אפתח בתקנות

זיהתה , בדומה לחברה הסובבת,  חברה זו51.מאנית'עוצמה וכבוד בחברה היהודית העות, וגבריות
ובחורי� רווקי� היו מקור פוטנציאלי לעבירות מוסר , מיניות נשית ג� ע� נערי� שזקנ� טר� צימח

היה זהה לזה , רבני� היהודי� כמו עבור שכניה� המוסלמי�לדיד� של ה, כוח המשיכה שלה�. שונות
הפיקוח . תאווה ותשוקהשל  טבעי מושאמהווי�  ושניה� ,למינ� הביולוגי אי� שייכות לכ�. של נשי�

מאנית ה� 'העות� העצמי ומנגנוני השליטה הקהילתית היהודית פעלו בתו� ההקשר של העיר המוסלמית
 השיח בנושא המיניות הנשית וההתמודדות עמה לא היה מנותק מ� ג�. מהפ� הדתי וה� מהפ� התרבותי

השיח הדומה בי� הרחקות מנשי� להרחקות מנערי� צעירי� מלמד . הסביבה התרבותית שבה התקיי�
משיכה זו הייתה נתו� בסיסי בכל דיו� .  בגלל המשיכה הטבעית אליה�,שנערי� חסרי זק� נדונו כנשי�

החברה הכירה ; א� המנגנו� של התשוקה לא הוכחש, את האיסורהדרישה הייתה למנוע . הלכתי
 בהמש�. בעובדה שקיימת משיכה לנערי� צעירי� ולא ראתה משיכה זו כסטייה שאינה נורמטיבית

וכ� ג� מצב הענייני� בקהילות היהודיות ,  נראה כי יחס החברה הנוצרית לנושא היה שונההדברי�
   .האשכנזיות
לחלוטי� וא� וצפויה  לבחור צעיר שזקנו טר� צימח נחשבה טבעית יכהמשבתקופה זאת הַ , כאמור

מגרה , מושכת, נחשבה מיניות פתיינית, הפסיבי בשלב זה, מיניותו של הבחור.  בגדר הנחת יסודהייתה
שיש להתגונ� מפניה באמצעות הרחקתו מרשות הרבי� ומניעת מפגשי� שיש לה� פוטנציאל , ותובעת

תקנות ברוח זו . יציאה בלילה שלא בליווי האב ועוד, שוליה או בחור צעיר כרנע בכלל� העסקת –מיני 
  . אזמיר ואחרות, סלוניקי,  ירושלי�בה�וניתקנו בקהילות רבות 

 60–20  האוסרת מגורי רווקי� בגיל,)1749(ט " למשל נכתב בהסכמת ירושלי� משנת תקכ�
צווה או לימוד תורה אלא בליווי אב או אח  אוסרת יציאת בחורי� בלילות לשמחות של מוכ�, בירושלי�

  : בוגר

 
. שמעשיה� נעשו בריש גלי והיו ידועי� לרבי�, כגו� מושקו, אנשי� לבנוגעיש לציי� שדברי� אלה נכוני�   50

 איו תוצאות לומכל א� לא סבל ,"חוטא" בצנעה היה מבחינה טכנית מעשיו אתאד� שבחר לעשות 
 . את התפקיד הפסיבימלא א� בחר ל�חברתיות א

–105 פעמי�" מאנית'לתו בתקנות בענייני מוסר של יהודי האימפריה העותמיגדר נשי והגב"נאה �ירו� ב�  51
106 ,127–149) 2006.( 
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בכל תק� ששו� בחור שלא נשא ] ה['הקדומ] ה['ההסכמ] �['מחדשי] ו['ג� אנחנ"[...] 
ליל חג ] לו['בעול� ואפי) ל ליל לימוד"ר(ה "ללכת לשו� וילד] ה['לא יורש] ה['אש

ה "לוילד] ת['� לצאיכולי] �['ל שהבחורי"ר]. [...] הושענא רבה[=ר "השבועות וליל הו
ע� אביו שלא תזוז ידו מתו� יד בנו ומי שאי� לו אב ויש לו אח גדול במקו� אב קאי 

   52."יוכל ללכת ע� אחיו הגדול דוקא ולא תזוז ידו מתו� יד אחיו כלל והיה זה שלו�

  :  בחורי� צעירי�להעסיקאוסרת על אופי� ) 1754(ד " מאוחרת יותר משנת תקיתקנה

ג� בגזירה .  בר ישראל לא יוכל לשבת אצל מוכרי יי� לאכול ולשתות ש�ג� שו�"[...] 
על האופי� פת בתנור שלא יוכל ליקח משרת בחור ר� בשני� לא יהודי ולא גוי אלא 

   53".נשוי או גדול בהקפת זק�

 נוכל ללמוד על תפוצת ,בו יוכלו לחטואש המבקשות להרחיק נערי� צעירי� ממצב ,מתו� תקנות אלה
הרחקה ואיסור על ,  בעיקר בקרב צעירי� ועל הניסיונות למנוע אותה באמצעות פיקוח תמידיהתופעה

הרחקות אלה מלמדות כי ההנחה היסודית הייתה . קרבה אינטימית שעלולה להביא לידי מעשה אסור
יתרחש א� רק יאפשרו לאנשי� ) האסור, המיני(והמעשה , שהמשיכה בי� גברי� קיימת וטבעית

  . דותלהיפגש ביחי
יצחק מולכו בספרו דברי� המלמדי� על '  ש� כותב ר,לוניקי למצוא ג� בסאפשר דומות תקנות

ויזהר הרבה שלא יניח אד� את בנו לצאת ולבא יחידי בשמחות וגיל : "תפוצתה הרחבה של התופעה
 מוצאי� זה אנו מסוג נוספות תקנות 54." הבחורי נכשלי בלאו ואת זכר לא תשכב משכבי אשהשרוב

  55.במקומות שוני� ברחבי העול� היהודי

 
 .ב" ע,מ, ב"ירושלי� תר, �ירושל � והסכמות ומנהגיהתקנותספר , )מהדיר(חיי� אברה� גאגי� ' ר  52
 .א" ע,מא, ש�  53
 הקטע מובאות תקנות של בהמש�. א"קמו ע–א"קמה ע, ט"שאלוניקי תקכ, אורחות יושר, יצחק מולכו' ר  54

 מחשש שיעברו ש� ,רבני סלוניקי האוסרות על הליכת בחורי� שאינ� נשואי� למקו� הלימוד בלילה
מעניי� . על אנשי� שאינ� נשואי� לקחת נערי� כשוליות ועל הליכת בחורי� לאירועי� של מצווה, עבירות

 ואולי היה חשש שהעדפותיה� ,ה�לראות שבתקנה זו נכללי� ג� בחורי� שטר� עברה שנה מעת נישואי
,  אפשר שלא העזו לכתוב על כ�;העובדה שאחרי� לא נזקקו לנושא אומרת דרשני. המיניות טר� נתקבעו

ש "לעיל ה, נאה�ב�: מקור זה והבאי� אחרי� הובאו ונדונו במאמרי. ואפשר שראו זאת כרע שאי� למונעו
  .149–127' בעמ, 51

 על הנערי� והרב על התלמידי� מרי� לכ� בכל עיר ועיר צרי� להעמיד שו]...[: "אליעזר פאפו' כ� בדברי ר  55
ואב לבני� יעמדו על המשמר סלה ובפרט באישו� לילה ואפילה לבל יעשו עולה כי זו רעה חולה וטומאה 

 גדול ,י' פאלאגי�חי'  בדברי רכ� ג�. ער� זנות,  פלא יוע�;"]...[גדולה וגור� רעה לעצמו ולכל הקהילה 
אחד ובפרט כשה� ] �['במקו] �['שלא יהיו ביחוד ע� זכרי] כל שכ�[=ש "וכ: "ט"חכמי איזמיר במאה הי

התשובה נכתבה לפני שנת . א"נב ע, חלק בראשית,  חיי�תוכחת ;"]...[] כלומר רווקי� צעירי�[=בחורי� 
.  ע� משרתת או שפחהמשכב שמזהטי יותר מולשונה מלמדת כי החשש ממשכב זכר היה רלוונ, ר"ת

 ולכ� צריכי� לראות ולחפש חיפוש מחיפוש בכל בדקי העיר ]...[: "י כ�'חיי� פאלאג' ובמקו� אחר כתב ר
הדור , משחק מילי�[=מגזל ועריות ומאכלות אסורות ובפרט באיסור משכב זכור כי ה� בעו� אחסור דרי 

יה� בכל מקומות מושבות� של בחורי� ונערי� ופנוי� שלא ישנו וצריכי� בירורי הקנסות לחזור אחר] חסר
במקו� אחר . א" ע,קב, ג"שאלוניקי תרי, חלק שמות, תוכחת חיי�, י'חיי� פאלאג'  ר;"]...[ אחד קו�במ

ותולה את ההתרחשויות בקשר ע� אומני� שאינ� ,  זו אינה אופיינית ליהודי�" חולהרעה"הוא מציי� כי 
אינו בנמצא חלילה בשו� מקו� שישראל מצויי� ש� ]. בבני ישראל[=י "יהיה ָקֵדש בבנלאו דלא : "יהודי�
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דר� ההתמודדות השנייה של ההגמוניה הרבנית ע� הפער שבי� האידיאל למציאות היא הצעות 
בעוד האזכורי� של .  המובאות בעיקר בספרות המוסר,הכפרה והצעות לדרכי התמודדות אישיות

בעיקר עקב היעדר , ענישהתופעת משכב זכר בספרות השאלות ותשובות נותרו ללא מענה רבני או 
ספרי� . הרי שספרות המוסר מילאה חסר זה בדרכה שלה, יכולת לקיי� מערכות אכיפה וענישה יעילות

 הרואה כאמור ,הספוגי� ברוח הקבלה, "ספר שערי קדושה" ו"ספר ראשית חכמה", "ספר חרדי�"כגו� 
 המוסר עסקה בעבירה זו העובדה שספרות.  ה� מקור רב למידע בנושא56,עניי� זה בחומרה יתרה

א� , אדגיש כי המקובלי� בתקופה זו גינו את המעשה. מעידה על שכיחותה במקו� ובתקופה הנדוני�
יחס� לעבירה זו אינו חמור מ� היחס לקשת . דומה כי לא ראו בו תופעה מוסרית או חברתית מובחנת

, זנות ואוננות, � שפחותבה� משכב ע� גויי� וע, רחבה של עבירות מי� או עבירות מוסר אחרות
במקרי� רבי� נאמרי� הדברי� בנושא זה . שהקבלה מחמירה בה� מאוד בהשוואה להלכה היהודית

ולכל , כחלק מהטפה לפרישות מינית וכנגד פעילות מינית שאינה מת&עלת בכיוו� הרצוי שהוא הולדה
 המטפיזיות של חטא תפעושחששו להש, מקרב חוגי המקובלי� החסידי�57 .היותר קיו� מצוות עונה

  58 .יצא האיו� בעונש גלגול נשמתו של החוטא במשכב זכר בשפ� או בארנבת, זה על הכלל
 ספר מוסר 59אליהו הכה� מאזמיר' כתב ר,  עשרההשבע ההמאבמפנה ,  שנה מאוחר יותרכמאה

 משכב ע�, בה� ג� זנות,  הוא מוקיע התנהגויות שונותבוש, " מוסרשבט"חשוב ורב השפעה בש� 
דבריו ביחס למשכב זכר רומזי� בבירור לשכיחות התופעה בגיל . בעלי חיי� והומוסקסואליות

לדידו של המחבר אי� הבדל א� :  משו� שיש בה� חידוש כפול, ראוי לעיי� היטב בדבריו60.הנערות
 המחבר :זאת ועוד. ודיכויה של התשוקה כלפיה� נעשה באותו אופ�, שהימושא התשוקה הוא נער או א

שומעיו � הוא בוחר להזהיר את קוראיובה�שוהרטוריקה והאופ� , קט גישה שונה מזו שהצגתי לעילנו
את מקו� הדיבורי� על חומרת האיסור ועונשו : ולהרחיק� מעבירת משכב זכר ה� מענייני� וייחודיי�

 הפונה אל החוש האסתטי ואל חוש הסדר , שכנוע המבוסס על הנמקה פסיכולוגיתסיו�יתופס נ
  :רתיהחב

 
להיות אצל אומני נכרי� להתלמד ] �[א� זו רעה חולה כי העניות לא הניח מידה טובה ומוכרחי� בני עניי

כימו הס] על כ�[=כ "ע. חשודי� על כ�] המוסלמי�[= כי ה� קלותיוצאי� ת] ועל ידי זה[=ז "אומנות ועי
והוכרזה בצבור כי מהיו� הזה והלאה לא יוכל שו� בר ישראל ] עליה� יג� אמ�' ה[=א "רבני מתא העי

 �חיי� '  ר;"]...[להניח לבנו בחור אצל גוי בשו� אומנות וכ� א� היתו� או האפטרופוס יזהר על כ
 .רה זולא ברור כמה אנשי� עניי� עמדו בגז. א" ע,כא, ד"אזמיר תרל, משא חיי�, י'פאלאג

 .וש על הקבלה בחצי האי האיברי ובדורות שלאחר הגירידברי ,127–126' בעמ לעיל וראו  56
)  לער�1587–1550(וידאש � אליהו די' כ� למשל בהרצאתו הרחבה של ר. החיוב של בעל לשכב ע� אשתו  57

 .פרק יז, שער הקדושה, ראשית חכמה, אליהו די וידאש'  ר:בספרו
–א" ע,מא, א" שסציהונ, ספר חרדי�, אליעזר אזכרי' ר:  לנבעל" כנגד מידהמידה"נת בבחי, או בנקבה  58

 בנוגע. א" ע,ט, �"ויניציה ת, מצת שמורי�, נת� שפירא' ר: על פי, א" ע,קצ, 54 ש"לעיל ה, מולכו; ב"ע
 לקובלות בחברה היהודית באר� ישראסטיות מנורמות המוסר המ" החסידות בצפת ראו רות למד� הנהגותל

 ).1998 (128, 119 מיניות ומשפחה בהיסטוריה: אירוסי� ואיסורי�, ארוס  " �16ובמצרי� במאה ה
אליהו הכה� מאיזמיר היה מקובל ומ� הדרשני� ובעלי המוסר הנודעי� והחשובי� ביותר בשלהי המאה ' ר  59

 .1729 נפטר בשנת ,ח באזמיר"ז ובראשית המאה הי"הי
והושמט לחלוטי� אזכור משכב ע� ,  וצונזר הטקסטקוצ�מעניי� לציי� כי במהדורה המתורגמת ליידיש   60

 .לפחות לדעת המתרג�, כנראה על רקע חוסר רלוונטיות לתנאי הזמ� והמקו�, בעלי חיי�
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א� יצרו יפתהו לשכב ע� זכר משכבי אשה ישי� נגד עיניו כשיתמלא זק� הנרבע "
ובפרט א� יפגעו שניה� יחד בזמ� הזקנה כמה מהביוש והבושת והחרפה והכלימה 

כי מיד בעלות על דעתו כל זה יקרש דמו [...] והקלו� בזוכר� אי� שכבו זה ע� זה 
 61".]... [ והזרות מהמעשה עצמובקרבו ומה ג� בחושבו גודל הדופי והמיאוס

הוא פורט על . עשרה השיח של הכותב מעוג� בעול� מושגי אחר מזה של המקובלי� בני המאה השש
 בדבריו .מעורר הדחייה והגועל ,על הפער שבי� האסתטי והיפה לעומת המכוער, רגשי הכבוד והבושה

כדרש� פופולרי ידע מה יישמע ו, אולי משו� שהבי� היטב ללב שומעיו, אי� רמז לחומרת האיסור
  . ומה לאויתקבל על דעת�

 המוסר ג� הצעות ספרות הציעה, תאוות המי� בהקשר זה,  כיצד להילח� ביצר הרעעצות הלע נוס�
: באותו זמ� ובאותו מרחב נכתבה באסתאנבול יצירה בעלת חשיבות עצומה.  על העוונות הכפרהלדר�

. הספר נכתב לאור� זמ� ועל ידי מחברי� רבי�. " לועזמע�" פירוש אנציקלופדי לתורה בלאדינו הקרוי
.  שואב ממקורות קודמי�הואו, בהתייחס לאיסור המקראי בספר ויקרא מציע הפרש� כפרה על החטא

  : "זכ4ר"כס� הגימטריה של ,  תעניות233לחוטא מוצע להתענות 

סו פינה די דיטה ת אי "ו דילאנטרי איל שי'פורקי איסטה עבירה איס אבוריסידה מונג"
 תעניות 233עבירה איס סקילה אי סו תיקו� דיל קי� איזו דיטה עבירה איס קי אגה 

קואנטו אינפורטה איל ביירבו די זכור סי איש קי קירי ארימידייאר שו אלמה אי נו 
   62".]...[פידרירשי 

ד לפני הש� יתבר� ועונשה של עבירה זו הוא וו נתעבת מאזמשו� שעבירה : תרגו�[
 הגימטריה של י�י תעניות כמנ233ותיקונו של מי שעשה עבירה זו הוא שיעשה  סקילה

  ]. לתק� את נשמתו ולא לאבדה"זכור"המילה 

 נגישה "כפרה"והצעת ,  השלמה בדיעבד ע� מצב קיי�ה שנראה לי כי יש ב– שונה וריאלית יותר גישה
 הי במחצית השני,)עיראק(דול חכמי בבל ג, יוס� חיי�'  ר ידיעלמוצגת  – וקלה יותר לציבור החוטאי�

  :עשרה של המאה התשע

וג� אינו יכול להתגלגל כל גופו , תיקו� לעוו� משכב זכור למי שאי� בו כוח להתענות"
ביו� התענית תכ� אחר תפילת שחרית . יקבל תענית מבעוד יו�, בשלג תשעה פעמי�

 וקוד� ]... [שע טבילותכ ירד לטבול ת" אח]... [ויאמר וידוי,  קבלת התשובהיעשה
ריבונו של עול� גלוי וידוע לפני� שחטאתי עויתי ופשעתי : הטבילה יאמר בקשה זו

 שיהיו חשובי� רצויי� ומקובלי� תשע טבילות שאני מוכ� לטבול ]...[ בעוו� משכב זכר

 
. קצג, 54ש "לעיל ה,  מולכוולנימוק דומה רא. א" ע,יב, ד"מהדורה קושטא תע, שבט מוסר, אליהו הכה�' ר  61

בהמש� דבריו הוא . היו שכיחי� בגיל הנערות, כולל יחסי� אנליי�, מ� הדברי� ברור כי מעשי� מסוג זה
, ולהוצאת זרע לבטלה, משכב ע� נכריות וע� בעלי חיי�, מציע תיקוני תשובה לעבירות אלו של משכב זכר

 ולא , בעיקרה אידיליתהייתההדרישה לטוהר מיני . סב–סא, שבט מוסר: שהיו כנראה עבירות שכיחות
 Colin Imber, Zina in Ottoman Law, in ראו .בדיוק כפי שהיה אצל מורי ההלכה המוסלמי�, מציאותית

STUDIES IN OTTOMAN HISTORY AND LAW 189 (1996). 
 .א" ע,� סדד, פרשת אחרי מות, ג"קושטא תקי, ויקרא, מע� לועז, יצחק מאגריסו' ר  62
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במי� קרי� כאילו נתגלגלתי כל גופי בשלג תשע פעמי� כתקנת חכמי� זכרונ� 
   63".לברכה

 במגמה� חיי� מציע אפוא וידוי ותשע טבילות במי� קרי� כתחלי� לגלגול בשלג ולצומות  יוסהרב
  .כדרכו בכלל, להקל על המבקשי� לחזור בתשובה ולעשות את התיקו� נגיש לציבור רחב יותר

 ראינו שתי דרכי התמודדויות ע� הפער שבי� האידיאל ההלכתי המובע בספרי ההלכה לבי� ,א� כ�
.  נורמטיבי ואנשי� לא שמרו בפועל על אידיאל זהעניי�שיכה בי� גברי� נחשבה בה מש ,המציאות

הצור� להתמודד ע� תופעות אלה מלמד אותנו על כ� שה� לא היו תופעות שוליות ושההגמוניה 
  . כדי להשתלט עליה�– תקנות ותיקוני� –הרבנית הייתה צריכה ליצור מנגנוני� שוני� 

  היהודי באירופה הנוצרית) ד(

 א� משו� – עבריי� ספורי� מאזכרי� הומוסקסואליות בקרב יהודי� באירופה הנוצרית מקורות
 רצונ�� וא� משו� אי, פחות יהודי� במעשיה� בחברה סובלנית�  יהודי� ושאינ�נקטושהזהירות היתרה 

 מתו� תפיסה שהתעלמות והתכחשות לבעיות הקיימות ,של הפוסקי� להעלות אפשרות זו על הכתב
דברי� בסיסיי� נכתבו .  עליונותו המוסרית וקדושתו של הציבור היהודיאת יאששוהיהודי בעול� 

מאז נכתבו כמה וכמה עבודות על מיניות בחברה היהודית . � במאמר יש�"בנושא על ידי יעקב כ
   64.א� ה� רחוקות מלמצות את הנושא, האשכנזית

 – דומא י אחר מסוגה ספציפיתהרי מקור ספרות, חומר ספרות ההלכה אינה מספקת לנו בעוד
בכמה ממאמריו עסק יור� בילו בהעמקה .  תובנות מסוימות על הנושאמעניק דווקא –סיפורי דיבוק 

 בהש נית� להגיע לתובנות על החברה דרכהש והוא רואה בה הפרעה תלוית תרבות ,בנושא הדיבוק
מחדש � �שר נוצל לשמור ולתקֵ א,  הוא מראה כיצד היו נפגעי הדיבוק למשאב חברתי חשוב65.התקיימה

סיפורי הדיבוק היו לסוגה של ספרות .  בחברה היהודית המסורתית�יאמונות וערכי� תרבותיי� מרכזי
, בהישארות הנפש, להעמיק ולהשריש את האמונה בגלגול נשמות, דידקטית המבקשת לעורר לתשובה

 מינוחב. מסד הרבנילהרתיע עברייני� ולחזק את כוחו של המ, בשכר ועונש שלאחר המוות
פסיכואנליטי נית� להמשיג את הדיבוק כתוצר של דחפי� מעוררי קונפליקט ומשאלות מודחקות מצד 

אמונות והבנות שרווחו בקהילות ,  תרבותי מובהק פרי השקפותדפוס  כאמורהוא הוא אחרומצד , אחד

 
  .סימ� סח, 'אחלק , לשו� חכמי�,  חיי�יוס�  63
 מוסד המשפחה בכלל חשיבות על; 22ש "לעיל ה, ביאל; 22ש "לעיל ה, "נישואי� וחיי אישות"� " כיעקב  64

על נישואי� ומשבריה� : דו�ט�שלמו� �אקוהסטטוס המשפחתי בפרט לחיי הכלכלה היהודית ראו תמר מ
 היהודית בממלכת החברהובמידת מה יעקב גולדברג ; )2002 (90–89 1800–1650, ליטא�ביהדות פולי�

 במזרח הודי בספרות העברית העוסקת בעיקר בהווי היארוטיות� להנכחת ההומו). 1999 (177 ליטא�פולי�
שג� בו חומרי� , וימת של המש� והשלמה בספר אחרמידה מס). 2003 ( גברדר�אירופה ראו ירו� פלג 

 ).2007 (מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה, לאומיות:  הציוניהגו� מיכאל גלוזמ� :מענייני�
לניתוח טיב� של סיפורי דיבוק בכלל ראו יור� בילו ). 1983 (ישראל�בספרות' דיבוק 'סיפוריגדליה נגאל   65

 563–529) ד( כר� ב ירושלי� במחשבת ישראלמחקרי" וית תרבותהפרעה נפשית תל: הדיבוק ביהדות"
עולות שותקי� וקולות , קולות מדברי� – בי� העול� הנגלה לעול� הנסתר: הדיבוק" אליאור רחל; )1987(

 כחלו�: ולאחרונה קוב� מחקרי� בנושא. )2005 (499 יט  ירושלי� במחשבת ישראלמחקרי" מושתקי�
יאיר זקובי� , יור� בילו, רחל אליאור (ומות ודיבוקי� בישראל ובעמי�על חל: יעו� וכדיבוק יאחז

 ).2013, ואביגדור שנא� עורכי�



  ההלכה  יחס� של :ב ומול�"יהדות ויהודי� על להט  זכויות הקהילה הגאה בישראל
   סקירה היסטורית– לסביות וטרנס, והקהילות היהודיות להומוסקסואליות  

137  

אזכורי� . שנו לחקור ביקאותושסיפורי הרוחות והדיבוקי� מאפשרי� לנו הצצה לתחו� . היהודיות
 בדמותה עי�י בתקופה המדוברת רק כשה� מופאירופה מפורשי� לתופעת משכב זכר ייתכנו במזרח

 ג� ההכאה על חטא ובקשת מגיעותובעקבות הדברי� , הנטיות הופכות לפנטזיה, " רעהרוח"של 
  . התיקו�

ר הוא על דיבוק הסיפו.  מובא סיפור מעניי� הקשור לענייננו66 המחקרי� שנעשו בנושאבאחד
הדיבוק היה של אד� שהגיע לעיר כמה . שנכנס בנער בעיר פשיסחא בפולי� כמה חודשי� לאחר חתונתו

 ,בדבריו התוודה הדיבוק על חטאיו.  נכנס לקיו� יחסי מי�בוש וניסה לפתות את הנער כ�ל קוד�שני� 
  :וביניה� פיתוי נערי� לשכב אתו

 ישיחותיו היה ווידוי דברי� שהיה מתוודה ואומר כוהנה רוב [...] , ומיד נכנס הרוח ב"
[...] אוי לי מה עשיתי , וטמאתי הרבה נערי�, ובעיר פלוני כ�, בעיר פלוני עשיתי כ�

, אבל לא על ידי סיבות כאלה חס וחלילה, ולואי בכל יו�, והנה הרהורי תשובה שהיו אז
  67."לבד' רק מאהבת ה

 ובהתחשב בגיל ,יי� בלבד לאחר חתונתו של הבחור נשי� לב לכ� שהדברי� מתרחשי� חודשא�
, )15–14  בגילבער�, האידיאל היה סמו� לאחר ההגעה לבגרות( נהוג היה לחת� נערי� והמוקד� שב

על רקע ,  זרז להתק� החרדה של הנערהחתונה הייתהלא יהיה זה מופר� לחלוטי� להניח כי במקרה זה 
 של אשתו הטרייה מ� הסיפור עדרהיג� ה,  על כ� יתר68.אפשרי של משיכה מינית בלתי מגובשת

ג� . ושתיקתה בנושא הדיכאו� שנפל על הבחור זמ� קצר לאחר חופת� משאירי� מקו� לספקולציות
.  בעבר ובו אד� מבוגר ובעל מעמד חברתי משתמש בבחור צעירמקובל שהיהבסיפור זה מופיע הדפוס 

 סוציאלי�  הומומרחב שהיא, וד הגברי בצוותא של הלימ"חברותא"א� נסיבות ההתרחשות ממוקמות ב
הסיו� .  הסימבוליתזו  עלנוספת חדירת רוח של גבר לגופו של נער יש לה ג� משמעות מינית 69.מובהק

רומזת למציאות שבה ,  שעניינו הרהורי תשובה מאהבה ולא מחמת חטאי� ויראת העונש,האפולוגטי
  .חטאי� אלה קיימי�

מתעוררת שאלה , נצחי ובלתי משתנה, שיח התרבותי שנוצר סביבובניגוד ל,  שטבע האד�בהנחה
ובתחו� ,  בארצות האסלא��י בי� האזכורי� הרבי� של יחסי� הומוסקסואליניכרנוכח הפער ה

 חוזר , כמו זה שהצגתי,בסיפורי הדיבוק.  הנוצריתלבי� השתיקה בנושא באירופה,  בפרטימאנ'העות
שא הבושה והכלימה הכרו� בעבירת משכב זכר עובר כחוט ונו, דפוס מוכר של גבר המפתה נערי�

 
 מיניות :דברי שחוק ומעשי תעתועי� ואדי� בלומי� : עבודתו של ואדי� בלומי� שנעשתה בהדרכתי  66

יטה האוניברס,  גמר לתואר מוסמ�עבודת (בחברה היהודית במזרח אירופה בראשית העת החדשה
 .בלומי� הדגיש את נדירות� של עדויות בנושא כתוצאה מהשתקה מכוונת ).ג"תשעה ,העברית

 .241–240' עמב, 65ש "לעיל ה, נגאל  67
, ובמיוחד לקשר שבינ� לבי� חרדה מינית, מיסטיותלהקשרי� ולמשמעויות מיניות ומגדריות של חוויות   68

" חיי� ויטאל' ספר החזיונות לר'מיסטיקאיות יהודיות באספקלריה של ? ר� לא מקובלתד"ראו יוס� חיות 
 Moshe Sluhovsky, A Divine Apparition or Demonic Possession? Female; )2002 (139 סז ציו�

Agency and Church Authority in Demonic Possession in Sixteenth-Century France, 27 SIXTEENTH 

CENTURY J. 1039 (1995).  
יוחנ� וריש לקיש שהוזכר '  הלימוד בחברותא לבי� הומוארוטיקה נית� לראות בסיפור על ר�את הקישור בי  69

 .21ש "לעיל בה
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דומה כי המעורבי� בפרשה זו ואחרות היו .  בתופעה, ולו במעט,נגעוהשני כמעט בכל המקורות ש
דווקא מתו� שתיקת .  הצפוי לה�העונשממוטרדי� הרבה יותר מתגובת החברה והקהילה מאשר 

, ל� המוסרית של החברה היהודית המסורתיתהמקורות נית� לעמוד על המנטליות ועל תפיסת העו
 ותאת פשר השתיקה וההשתקה השיטתי. החושפת כא� לפנינו מנגנו� מורכב של שתיקה והשתקה

  היהודית המסורתית במזרחבחברה  חיי הקהילה והפרט היו הנדונהבתקופהש  להסביר בכ�אפשר
� מוסדות אלה היה מוסד בתו.  תמידי של המוסדות החברתיי� השוני�פיקוחל נתוני� אירופה

, הכלכליי� והחברתיי� של היחיד, המיניי�, המשפחה המסגרת הבלעדית למימוש הצרכי� הרגשיי�
,  עבירה דתיתהיהלא זו בלבד שמשכב זכר . זאת ככל הנראה תו� ציות לנורמות של החברה הסובבת

והדיבור , הנישואי� – אלא שהוא איי� על אחד המוסדות המרכזיי� של החברה היהודית המסורתית
 , מדיניות ההשתקהכמו ג�, תפיסות אלו. עליו נתפס כמסוכ� משו� שעשוי היה לעודד אחרי� לחטוא

  .בארצות האסלא�נשתמרו ועוד� רווחות באורתודוקסיה היהודית המודרנית וחדרו ג� לעול� היהדות 
 הומוסקסואליי� לבי�  בי� היחס של יהדות אשכנז ליחסי�ההבדלי� ת בהדגמזה חלק לסיי� ברצוני

 מתו� דברי� שנכתבו בעקבות מפגש של רב אשכנזי ע� המציאות וזאת, זה של יהדות ארצות האסלא�
  . מאנית'באימפריה העות

הוא הגיע . נסע הרב אפרי� חיות ממזרח אירופה דר� הבלקא�ט " העשרי� של המאה היבשנות
 הוא אות�שוא כה מזועזע מתופעות  ה.וממנה המשי� לאסתאנבול, לסלוניקי בה שהה שישה שבועות

 דפיו של ספר מוסר זה 54מתו� .  קדשמקראיעד שהוא כותב ספר מוסר קצר בש� , רואה בדר�
המשלבת , לצד הרטוריקה המחמירה והחריפה.  דפי� לנושא משכב זכרמעשרה יותרמוקדשי� 

, ורת כלפי הרבני� המקומיי�נית� לשמוע ביק, הנקי כביכול מתופעה זו,  רבה לעול� האירופייחסותהתי
המחבר מספר כי בעת שהותו בסלוניקי גילה .  שאינ� עושי� מאומה נגד התופעה הנפוצה כל כ�על

 ע� נער יהודי "הסתב�",  שכר בעיר סופיהאותוש, לפתע את קיומה של התופעה כאשר המשרת היהודי
  : באירופה לכ�גילוי זה אימת שמועות שנשמעו עוד קוד� . שעסק בזנות

שמוסר גופו ] ימח שמו[=ש "שהוא וג� רבי� מכירי� לזה הנער ימ' ואמר לי החכ� הנז"
ונתתי ] תוהבחור פשוט עוסק בזנו, תמורת שכר' כל[=הטמא לתועבה הזאת בשכירות 

קולי בבכי תמרורי� על השמועה הרעה הזאת ולא רציתי להסתכל ולראות פני הרשע 
ז האמנתי מה שנאמר לי ג� מקוד� ואחרי כ� ומא[...] המשרת עד שקבל עליו תשובה 

   70."בזאת התועבה] �['שיש יהודי� נחשדי] ת['שמעתי ג� בשאר מקומו

כי חרפה היא : "יהודית ביחס לזנות ההומוסקסואלית� לא פחות ההתייחסות לדעת הקהל הלאמעניינת
 71."הזאתלנו ולכל ישראל כששומעי� העמי� שיש בישראל קדשי� ונחשדי� בתועבה המגואלה 

בדבריו נית� לראות כיצד ההבדלי� שבי� הארצות השונות והתרבויות השונות מביאי� ליחס שונה ג� 
  : מצד הקהילה היהודית

ו הנוצרי נזהרי� ממשכב " אפילו האומות המאמיני� ביש]... [שבכל מדינות העול�"
את שבר ישראל מגודרי� ומופרשי� מז] ומכל שכ� וקל וחומר[=ו "ש וק"זכור ומכ

 
 .ב" ע,טז, ט"קושטא תקפ, מקראי קדש, אפרי� חיות' ר  70
 .א" ע,כד, ש�  71



  ההלכה  יחס� של :ב ומול�"יהדות ויהודי� על להט  זכויות הקהילה הגאה בישראל
   סקירה היסטורית– לסביות וטרנס, והקהילות היהודיות להומוסקסואליות  

139  

שומו שמי� על זאת אוי . התועבה עד שה� לא ידעו ולא יבינו שו� עני� מזאת הטומאה
במדינות הישמעאלי� אפילו ]  הרבי�בונותינובע[=ר "לאזני� שכ� שומעי� בעוה

  ". היהודי� נחשדו על משכב זכר אוי ואבוי אוי לאותה בושה

 היחס למעשי� אי הי�י הומוסקסואל רואי� כיצד נקודת המוצא של הרב חיות לתוכחה נגד יחסי�אנו
מעניי� שהרב חיות עצמו מסביר באופ� אפולוגטי את חוסר היחס של . אלה בארצות אירופה הנוצרית

 כלל לא העלו על דעת�  כיעד,  כ� רחוק מטבע האד�כל רחוקרבני המקו� לחטא זה בכ� שהוא 
הרבני� ואנשי הקהילות  קשה לומר שעיל להס מהתמונה שנפר72.שחטא זה מתקיי� בקהילותיה�

ה� ידעו ג� ידעו ,  אדרבא;בארצות האסלא� לא העלו על דעת� את קיומו של משכב זכר בקהילת�
את ההבדל בי� יחסו של הרב חיות לעבירות אלה לבי� היחס של . היטב מה מתרחש בקרב צא� מרעית�

ג� דבריו התקיפי� . והגיע ה�מש החברתי והתרבותי השונה רקעב להסביר אפוארבני הקהילות נית� 
 הוא מכנה חטא זה ,כ�.  משכב זכור שוני� ממה שראינו עד כהחטא לבנוגעוהחמורי� של הרב חיות 

יצא מגדר אנושי ואינו בכלל אד� והוא "ואת החוטא הוא מתאר כמי ש" עני� זר חו� מדר� הטבע"כ
 כאל חוטאי� א� �יקסואלי אנשי� שמקיימי� יחסי מי� הומוסאל להתייחסותבניגוד ". מסוכ� לכל אד�

 כא� היחס שונה ואנשי� אלה מתוארי� , כפי שתוארה במהל� הפרק,לא כאל אנשי� שאינ� נורמטיביי�
   73".אינ� בכלל האד�"כאנשי� ש

 אבקש , המעמתי� בי� ארצות האסלא� לארצות הנצרות בפתחה של העת החדשה, אלהבדברי�
 הפסוקה הלכהה מבחינתש , באופ� כללי,ה נית� לומרלסיכו� חלק ז. לחתו� את החלק על ימי הביניי�

 שוני� מקורות ת בחינ,ע� זאת;  של איסור משכב זכר בתקופה הנדונהחומרתובלא היה שינוי בתוקפו ו
מתו� החברה היהודית ומחוצה לה מצביעה על ההשפעה הרבה שהייתה לחברה הסובבת על החברה 

,  כ�עלנוס� . קיומו בשטח על ידי הקהילות היהודיותהיהודית ועל הפער שבי� האידיאל הרבני לבי� 
 היחס השונה שנית� עולה בי� עושר המקורות מארצות האסלא� למיעוט� מארצות הנצרות מהשוואה
  .קהילה חיה כל בתוכהשיחס שהושפע מהסביבה הנוכרית ,  השונות ישראלקהילות אלה בלמעשי�

   העת החדשה.3

 חשובות בהתייחסות של התרבות המערבית תמורות ירופהבא המאה התשע עשרה התחוללו במהל�
 השיח האירופי המדעי והדתי והשפיע ג� על היהדות ועל  חלחל ע� חלו� הזמ�74.להומוסקסואליות

 
בר מינ� לא מצאתי ולא ראיתי וג� לא שמעתי שו� ספר מוסר ] ב זכרמשכ[=ז "אבל בזה העו� מ: "ש�  72

 מ� השכל שיעבור אד� רחוקוהטע� שלא כתבו בזה הוא הדבר אשר דברתי שזה דבר זר ו. שידבר בעני� זה
 ".עשה הרעה הגדולה הזאת וחשבו שהוא ללא צור�]י)[נ(ו

 מטרימה את השיח האירופי לטענת "טבע זר חו� מדר� העניי�" היא הומוסקסואליותשיודגש כי הטענה   73
 .  שנה בער��50מישל פוקו ב

). 1996( כר� א תולדות המיניות:  לדעתהרצו� מישל פוקו ראו.  בספריואריכותמישל פוקו עמד על כ� ב  74
 .David Mלביקורת ולהרחבת הדיו� בנושא התבניות הדיסקורסיביות הנוגעות להומוסקסואליות ראו 

Halperin, Forgetting Foucault: Acts, Identities and the History of Sexuality, 68 REPRESENTATIONS 
 נדונו ענייני� תאורטיי� בהש, בהקשר היהודי האירופי ראו בהרחבה את התזה של שו� הלפר. (1998) 93

 Shaun J. Halper, Mordechai Langer (1894–1943) and the Birth of the Modern: ודמויות שונות
Jewish Homosexual (2013), available at https://escholarship.org/uc/item/5zz859g4. 
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 שבעבר היה חלק מחיי היומיו� מה הפ�, בהשפעת האירופי�, כ�. כמו ג� על דתות המזרח, האסלא�
 – אולי מתו� צור� להתחרות, ת ג� ה� בתור� יאמצו חכמי ההלכה היהודי75.לדבר שיש להתבייש בו

  .גישות מחמירות יותר למשכב זכר – " יעלה על הדעת שאצלנו נושא זה יישאר פרו�לא"בבחינת 
אשר מזכירה את עוו� , 1906כנראה משנת ,  הדברי� על העת החדשה אפתח בדרשה מבגדאדאת
חלחול של התפיסות האירופיות בנוגע  ואפשר לשמוע בה את תחילת ה, כעבירה שכיחהזכרהמשכב 

  : יוס� חיי�' ר, ט"כ� כותב גדול חכמי עיראק במאה הי. ליחסי מי� הומוסקסואליי�

 תדעו הלא.  של משכב זכור שהוא מתועב אצל כל בעלי הדעות שבעולזנות] ...["
עד ] בגדאד[= הרעה הזאת בעיר הזאת המספחת[!] הלא תבינו הלא תשמעו כי פסתה 

 תדעו א� לא יהיה הלא ]...[. ולכת ורבה ימי� על ימי� ואי� איש ש� על לבמאד וה
שמירה והשגחה על הדבר הרע הזה הנה הוא מתרחב והול� עד שיגיע למדרגה 

. 'התחתונה עוד מעט וינשאו הזכרי� למנאפי� במקו� נשי� ויכתבו לה� כתובה וכו
ואי� ] ...[.  של משכב זכור הזידו לעשות כדבר הרע הזהלא ]...[ בזמ� החורב� אפילו

מה יאמרו .  לעשות מעשה הרע הזה76האד� יראה בעיניו ילדי� הולכי� ברצונ� לקלו�
רוב , הגויי� המנאפי� עמה� הלא זה הע� אשר נקראי� יהודי� שימותו על דינ�

[...] בעיניה של המנאפי נמאסי היהודי ] אפילו [הלאמעשיה� זה סרסור וזה רע 

 יש בדבר הזהוכמה ִחלול הש."[...] 77   

ובהמש� דבריו א� מובלעת ,  כסרסורי� וכזונות, אלה ברור היקפה של הנוכחות היהודית בזנותמדברי�
 לצד .המקבל בתמורה אתנ� כס�, המושפל, בניגוד לנחדר, ההנחה שהגבר האקטיבי הוא הנורמטיבי

עולה בקטע האמור , �והחשש לחילול הש� בעיני המוסלמי, אמירות אלה בדבר חומרת המעשה
וזאת בדומה לדבריו של הרב חיות , "מתועב אצל כל בעלי הדעות שבעול�"הטענה כי משכב זכור הוא 

   78.שלעיל
 רבה הראשי 79,הרב אברה� יצחק הכה� קוק.  ג� באר� ישראלשביתה לה� מחמירות אלו קנו גישות

ולות האומרי� כי מדובר בנטייה מתייחס לק, האשכנזי הראשו� של אר� ישראל בתקופת המנדט הבריטי
  : טבעית ולכאורה אי� בה כל רע ומדגיש כי היא פסולה מיסודה

 החדש על דבר הנטייה הטבעית שיש לאיזה בני אד� מראשית עההתעוררות של המד"
אבל דבר , ובשביל כ� חפצי� ה� לעקור את המחאה המוסרית בזה, יצירת� למשכב זכר

 
 .נית� להשוות זאת ליחס לעישו� חשיש או אופיו�  75
 .כלומר לבית בושת  76
רמזי� לכ� ג� . )ב"י, ההדגשות שלי( )ג"תשנהירושלי� , סאל�' י' מהד(קסג ,  חיי�י�מ, יוס� חיי�' ר  77

 ביחס ותנערות ונערי� מצוי, נות של נשי�האשמות דומות על ז. קסז–קסו' עמ, ש�, בהמש� דבריו
 .לירושלי� בשנות הרעב והמחסור של מלחמת העול� הראשונה ולאחריה

 .138'  לעיל בעמורא  78
 רבה האשכנזי של 1917ולאחר , והיה רבה של יפו והמושבות, 1904עלה מלטביה בשנת . 1935–1865  79

 .  הראשו�זיאשי האשכנירושלי� והרב הר
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שהיא ,  תועה אתה בה–תועבה , ש בר קפרא על זהוכבר פיר. אלוהינו יקו� לעול�
   80".שצרי� אד� וכללות האד� להילח� עליה, נטייה רעה

, שאכ� קיימת משיכה מסוימת, על בסיס מדעי,  כי יש הסוברי�,או לפחות מוכ� לקבל,  קוק מבי�הרב
הפסקה בהמש� . א� למרות זאת הוא מחייב להילח� בה, אשר דיכויה המתמש� עשוי לעורר בעיות

קרי לקיי� עמה יחסי� ,  שלא כדרכהשהי ע� אבלשכ – בעניי� זה אפשר שהוא מתווה פתרו� חלקי
  81.ובכ� לספק צור� זה, אנאליי�

 העשרי� בנושא הומוסקסואליות נית� למנות את ה ציוני הדר� ההלכתיי� המרכזיי� במאבי�
סקי� האורתודוקסי� בדור מחשובי הפו, )1985–1896(פסיקתו המצוטטת של הרב משה פיינשטיי� 

 ושאל כיצד ינהג 1976 שפנה אליו בשנת ,התשובה ניתנה להומוסקסואל דתי.  הבריתארצותהאחרו� ב
  :אחד שחטא ואי� יתגבר על היצר הרע

הנה ראשית הידיעה דחומר האיסור דסקילה וכרת וג� שנקרא תועבה והוא מחטאי� "
ושנית ,  גדול לעמוד כנגד היצר הרעהמגוני� ביותר וא� בני נח נצטוו על זה הוא כח

 דבבריאת האד� בעצ� ליכא תאוה מצד והשהוא דבר שלא מוב� שיהיה על זה עני� תא
על כל פני� תאוה למשכב זכור הוא נגד עצ� התאוה [...] טבעו להתאוות למשכב זכור

וג� רשעי� אי� לה� תאוה לזה בעצ� אלא שכל התאוה הוא רק מחמת שהוא דבר אסור 
[...] ה וידיעה זו הוא חזוק גדול נגד יצר הרע " הרע מסיתו להמרות נגד רצו� הקבוהיצר

ושלישית הגנאי א� לבני אד� שכל העול� א� הרשעי� מבזי� לבעלי עבירה דמשכב 
זכור וא� בעיני הרשע השני שעושה עמו העבירה הוא מזולזל ובזוי שזהו חזוק גדול 

 נגד תאות עבירה מגונה ובזויה זו שלבד שהוא וכמו כ� היא עצה טובה[...] ר "נגד היצה
נגד התורה באיסור חמור היותר גדול הוא ג� נגד עצ� האנושיות שנעשה שפל ובזוי 

  82".ולא רק שהוא גנאי הוא ג� גנאי היותר גדול לכל משפחתו, בתכלית השפלות

ת חומרת האיסור א:  בכדי לא לחטוא עוד על השואל לזכור שלושה דברי�, פיינשטיי�הרב של לדבריו
 83. כולו בז לעוברי� עבירה זו"העול�"את הידיעה שאי� זו נטייה טבעית ואת העובדה ש, מ� התורה

 
 . פסקה צט, קוב� ו, שמונה קבצי�, הרב אברה� יצחק הכה� קוק  80
זה ראו חכמי� מראש ואמרו על , ומקצת הטינא שאולי תמצא אצל יחיד באופ� שאי אפשר לעקרה: "ש�  81

ובזה . רצה לאוכלו צלי שלוק מבושל אוכלו, משל לדג הבא מבית הציד', כל מה שאד� רוצה כו, זה
על פי ההלכה מותר לאד� לקיי� ע� ". יקו בטבע האד� עד לחמלה על המקולקלי� בראשית יצירת�העמ

�ראו , הלשו� כמוב� מסתירה את מהות הדברי�. ובלבד שיהא הדבר בהסכמתה, אשתו יחסי מי� בכל דר
רצה , משל לבשר הבא מבית הטבח; כל מה שאד� רוצה לעשות באשתו עושה: "ב"ע, נדרי� כ, בבלי
 ".וכ� דג הבא מבית הצייד; אוכלו – שלוק, אוכלו – מבושל, אוכלו – צלי, אוכלו – לו במלחלאכ

 .סימ� קטו, חלק ד, אורח חיי�, ת אגרות משה"שו  82
 נית� – וכמעשה בזוי ושפל בעיני העול�, משכב זכר כמעשה בלתי טבעי –את אות� רעיונות מרכזיי�   83

התשובה . סימ� קיג, חלק ד, אב� העזר, ת אגרות משה"בשוהמוצגת , 1978לראות בתשובה נוספת משנת 
, " טעותקידושי"א� אלו היו מלכתחילה , והיא מבקשת לברר את מעמד הנישואי�, עוסקת בגבר נשוי

ט "מי שלאחר נישואיו נודע שהוא שטו� במשכב זכר א� הוא מק: "ו לא�א, שאפשר לבטל� בקלות יחסית
לאחר ". א� לא התרצתה לזה, במשכב זכור יותר מאשר משכב אישהקידושי טעות בשטו� ]. מקח טעות[=

 מסתבר שזה דהבעל הוא ]...[: "דיו� ממוש� הוא אומר דברי� תקיפי� ביותר על העבירה ועוברי העבירה
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 את האפשרות ליישוב נטייה זו ע� לו וכלוא� שולל מכ, בדבריו פונה הרב פיינשטיי� לשואל בכבוד
 לא ראינו עד אותהש, העוד נית� לראות בדבריו את התפיס. לדבריו אי� כא� שאלה כלל. חיי� דתיי�

  . של משיכה מינית הומוסקסואליתהימצאותה לחלוטי� את מכחישהה, כה
 היחס המיוחד הנית� ליחסי מי� נשק� , המסמני� את כיוו� ההתייחסות בעת החדשה, אלהבמקורות

 זה כמעשה שההרב יוס� חיי� מתייחס למע.  אחרותרותיהשונה מהיחס הנית� לעב, �יהומוסקסואלי
 לדר� הפו� הוא הרב קוק מתייחס אליו כאל מעשה ש;"כל בעלי הדעת שבעול�" בעיני שמתועב

,  הרב פיינשטיי� א� מכחיש את קיומה של המשיכה ומתייחס אליה א� ורק כאל רצו� לחטוא;הטבע
  .  המיני בזוי בעיני החברהמעשה שהמציי�וג� הוא , רצו� שיש לדכא בכל מחיר

  מודרניות�מתקדמות, רותתגובות רבניות מאוחעמדות ו .4

 להומוסקסואלי� הוא משנות התשעי� של המאה קסית הבא בהתייחסות ההלכתית האורתודוהשלב
.  לראות מפנה של ממש מהעשור הראשו� של המאה הנוכחית ועד היו�אפשרו, העשרי� ואיל�

 ג� על  ושינויי� אלו השפיעו,ב" השתנה בעול� המערבי היחס ללהט אלהימינומתחילת המאה ועד 
החל לעסוק יותר , בעיקר במעשה המיני, כאמור,  ההלכתי שעסקהשיח.  הדתיתחברה שוני� בחלקי�

ביחסה של הקהילה להומואי� ,  קיימת בשיח הרבני בכללהייתה שקוד� לכ� לא ,ויותר ג� בזהות מינית
  . הבאפשרות שלה� לחיות בזוגיות ובזכות� או בחובת� להקי� משפח, וללסביות ולמקומ� בה

ושכיחותה של תופעת ,  זה התפתח בישראל ככל שהנושא עלה לדיו� בציבוריות הישראליתעיסוק
 ובראש� התפתחות השאלות והתשובות ,תהליכי� רבי�.  פני השטחלעב הדתיי� הלכה ועלתה "הלהט

 התחוור בשני� אלה יותר , בפרט מחוגי הכיפות הסרוגות, הביאו לכ� שלרבני�,ההלכתיות באינטרנט
 לכ� הוכחשה קוד� בעוד, יותר עד כמה שכיחה התופעה ג� במחנה שלה� וה� נדרשו ג� לכ�ו

 להתמודדות זאת הוא הופעת� של ארגוני� שביקשו הכרה נוס�זרז . התופעה  הימצאותה שללחלוטי�
 הדתית ומתמודדי� ע� קסית להישאר במסגרת האורתודו�חברתית בכ� שיש אנשי� דתיי� המבקשי

  . שונהנטייה מינית 
 בקצה האחד שלה : רחבה קשת פניעל מתפרסת זו ופעהדתית לת� הרבנית הציוניתההתמודדות

 הטועני� שכל אחד יכול להמיר ," נפשעצת"שחלק� מזוהי� ע� ארגו� בש� , נית� למנות את הרבני�
יקרו פסיכולוגי שע�  סמיטיפול שהוא ," המרהטיפול" לעבור יש ,לדבריה�, לש� כ�. את נטייתו המינית

 
ש "וכ, שטו� במשכב זכור שהוא התועבה היותר גדולה והמאוס ביותר והוא דבר גנאי לכל המשפחה

ביותר לאשתו א� בעלה בוחר יותר במשכב המאוס הזה תחת משכב אשתו שיהיה זה גנאי ] וכל שכ�[=
וא� , הוא ודאי קידושי טעות וברור ל� ששו� אשה לא היתה מתרצית להנשא לאד� מנוול ומאוס ובזוי כזה

,  ממנו מסתבר שא� אי אפשר להשיג גט ממנו יש להתירה מדי� קידושי טעותהתיכ� כשנודעת מזה הלכ
דהא א� אינו שטו� בזה אלא , גט צרי� להשתדל בכל מאי דאפשר להשיג גט כשרא� א� אפשר להשיג 

שנזדמ� איזה פע� מצד שתקפו יצרו אולי אי� להחשיב זה לקידושי טעות א� שהוא רשע גמור ג� בשביל 
אבל א� הוא שטו� בזה שיותר נהנה ממשכב , פע� אחת ויש שיטעו לדמות להחשיב ג� זה קידושי טעות

אבל כל זה א� הלכה ממנו תיכ� אבל א� שהתה אצלו א� אחר , שי� הוא ודאי קידושי טעותזכור ממשכב נ
וא� בא זה מעני� שטות מאחר שהוא שלא כדר� הטבע ודאי הוא מו� . שנודעת אז קשה לבטל הקידושי�

כ הוא טעות "אבל בעצ� הוא מצד רשעות וניוול שג, דכיו� שהוא מצד שטות עלול לעוד שטותי�
המדגיש ג� כא� את היות משכב ,  עבור המשיב,סימ� פ, ש�כ�  ו,סימ� עט, חלק א, ראו ג� ש�. "כדלעיל

 ." כדר� הטבעשלא"זכר 
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 שנית� ככל נמצאי� הרבני� המבקשי� להכיל קשתה של אחרה בקצה 84.הוהעצמת חיזוק הגבריות
 רק דעות הלכתיות ספורות יש סיקחשוב להבהיר כי במרחב האורתודו. ב בתו� הקהילה הדתית"להט

   85. משכב זכרותהמתירוזניחות 
הרב המרכזי . קלות יותרמ� המחמירות יותר למ,  הרבני� בנושא שליה�דעות מגוו� את אסקור

כ� הוא כותב בתשובה . ב דתיי� הוא הרב שלמה אבינר"העומד בצד המתכחש לקיומ� של להט
  : 2004שניתנה בשנת 

על פי רוב נטייה זו היא . כול� בלי יוצאי� מ� הכלל יכולי� להתרפא תו� זמ� לא ארו�"
ב� יש צור� כמו. רק סימפטו� של סיבה עמוקה יותר כגו� צימאו� לחו� ולאהבה

הנצר� לעזרה יוכל לפנות . סדנא וכדומה, פסיכולוג, יעו�: באסטרטגיה מתאימה
  86".' נפשעצת'בעילו� ש� ל

 הוא אינו מכחיש את קיומה של , לדבריו."אי� דבר כזה הומו דתי" תשובה הוא א� כותב שבאותה
 הרב אבינר סבור 87.ממנה" להירפא" א� טוע� כאמור שהיא סטייה מהטבע וכל אחד יכול ,המשיכה

 הנחהב,  לעתיד על עברו המיני או לשתפה בתחושותיושהיוג� לא לספר לא, שעל בחור כזה להתחת�
. ורבני� אחרי� תובעי� גילוי נאות, עמדה זו שנויה במחלוקת.  תחלו�התופעהשלאחר הנישואי� 

את הנישואי�  לדרוש לבטל שהי תוכל הא, יתגלה בעתיד כי הבעל היה כזה מלכתחילהא� ,גישת�ל
  . שכ� הושתתו על בסיס שקרי, מעיקר�

 חובה לת מחמירה פחות מזו של הרב אבינר גורסת כי אמנ� על כל הומו ולסבית דתיי� מוטגישה
 זו הגיש.  במאת האחוזי�עוזרי� אינ� אלה טיפולי�שא� יש הבנה , דתית לנסות לעבור טיפול המרה

לאחר שנשאל כמה שאלות על . "כיפה" אפרתי באתר  בתשובה של הרב ברו�, למשל,באה לידי ביטוי
 להמיר סיו�י על נתותשובב אפרתי הרב ממלי�,  מולדתיהי וביניה� א� זו נט,היחס להומואי� ולסביות

  : "סטרייטי�" על מנת שיהיו " ההפוכותנטיות"את בעלי ה

 
טיפולי : 'אל תתק� את זה, א� זה לא שבור'"להרחבה על טיפולי המרה ראו נטע פטריק ויגאל אברהמי    84

 ראו לאחרונה את.  ח� ג� עתה הנושא ממשי� להיות נושא.בספר זה"  ניתוח מהזווית המשפטית–המרה 
מה רע בטיפולי , רגע"בני ציפר , "מה רע בטיפולי המרה"התבדחותו של בני ציפר על הנושא בכותרת 

 .www.haaretz.co.il/magazine/zifferland/.premium-1.2455327) 10.10.2014( האר�" המרה
 סטיב גרינברג ודעתו רבל בנוגעוראו להל� . 6 ,4ש "לגבי היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית ראו לעיל ה  85

 .החריגה
אי� "שלמה אבינר : נית� לראות אותה בקישור הבא. " הישועהמעייני"התשובה ניתנה במקור בעלו� השבת   86

הוא ארגו� " עצת נפש. "www.nrg.co.il/online/11/ART/836/068.html) 12.12.2004( "דבר כזה הומו דתי
 .www.atzat-nefesh.org :אתר הארגו�. המרההתומ� בטיפולי 

) ח"שסתהכב תמוז  ( חווהספריית" כיצד נמצא ב� זוג"שלמה אבינר (מעניי� לראות כיצד הרב אבינר   87
www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=163 (משתמש לעתי� בטרמינולוגיה הקושרת בי� 

�פסאודוהתרכובת בי� הסברי� פסיכולוגיי� או .  או אינדיווידואליז�אגואיז�להומוסקסואליות 
 בי� ו, שאי� לה� זכר במקורות היהודיי� וה� מושפעי� לגמרי מהפסיכולוגיה המודרנית,פסיכולוגיי�

: שלוראו למ. לשלב חדש ההלכתי האורתודוקסי את הדיו� ה באינדווידואליז� הליברלי מעבירהמאבק
מגיעי� כבר לתועבות כגו� איש שבוחר לו לב� זוג איש , כאשר האינדיבידואליז� נעשה קיצוני עוד יותר"

 .)ש� ("אחר
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ואצל , אצל חלק נית� לשנות.  מולדת אצל חלק ונרכשת אצל חלקהיכנראה שהנטי"
 הפוכה לפחות לנסות יהיוחובה על אד� ע� נט, טיפולי המרה ה� דבר חשוב. לק לאח

 האד� לא יוכל הישהרי ללא שינוי הנטי, את הטיפול ולראות א� הוא משפיע עליו
 עצמה היהנטי.  שה� מיותרי�תכ�יוחייו יהיו מרובי קונפליקטי� שי, להתחת� כראוי

יש בה ) ללא צור� (היי� על הנטיא� ההצהרה ברב. אלא המימוש שלה, אינה חטא
לכ� יש לשמור על כ� בלי . חוסר צניעות וג� רמיזה שהעניי� אינו חמור ג� לביצוע

  ". להצהיר לכול�

א� ע� , וזאת בניגוד לגישתו של הרב אבינר, ב דתיי�" לראות בתשובה זו הכרה בקיומ� של להט�נית
יש לשי� לב . נו וודאי שלא להחצי עמוד להתמודיששובלתי תקי� זאת התפיסה היא שזהו מצב רע 

בהמש� . חלוקה החוזרת אצל רבי� מהפוסקי� בנושא,  עצמה לבי� מימושהיהילחלוקה בי� הנט
: לסביותל לנישואי� בי� הומואי� , שיש רבני� התומכי� בה,התשובה מתייחס הרב אפרתי להצעה

, א� יש משיכה בסיסית ביניה�אפשרי  – בעלי נטיות הפוכות שיתחתנו ע� בעלות נטיות הפוכות"
 את הוא מסיי�. "א� זה לא יסיי� את הבעיה. והבנה של משמעות העניי� והקושי הרב שיהיה בו

וניסה , והוא מתמודד בגבורה ולא חוטא,  הפוכהיהיברא אותו ע� נט' מי שה"התשובה בהצהרה ש
הרי זה צדיק גמור ופטור , תואינו מכריז הכרזות אלא מתמודד בענווה ובצניעו, להשתנות ולא הצליח

   88".שהרי הוא אנוס ואינו יכול להביא ילדי� לעול� בדר� הטבע' פרו ורבו'ממצוות 
 89.ל" רבני� שוני� באר� ובחוברויב דתיי� נית� למצוא בשני מסמכי� שח" מקלה יותר ללהטגישה 

טי� אלו מבהירי� החותמי� על טקס. מסמכי� אלה מגלי� הבנה לאפשרות שטיפולי המרה אינ� יעילי�
וא� מוותרי� על ) התנהגותי�פסיכולוגי או חברתי, גנטי( יודעי� מה מקור ההומוסקסואליות אינ�ש

איננה , שכ� או כ�, וממילא מכירי� באופי האינהרנטי והמהותי של הנטייה המינית, האופציה לשינוי
 המלצה לפגוש פסיכולוג  אלהסמכי�לכל היותר נית� למצוא במ). לפחות לפי דעות מסוימות(בחירה 

 .עוד ה� מצהירי� על זכותו של ההומוסקסואל להישאר בקהילה הדתית. ולברר את הדברי� לאשור�
, הראוי לכבוד ככל אד� אחר בקהילה, ה� ג� מוכני� לקבלו כאד� שווה זכויות לכל דבר ועניי�

  . שהיומוותרי� על הדרישה המקובלת להינשא לא
 ביחס של הקהילה לפרטי� ההומוסקסואלי� שבה ובאיסור לפגוע  בשני מסמכי� אלה הואהדגש

  :  הבריתארצותכ� למשל נכתב במסמ� של רבני . בה� על רקע זה

 
 .www.kipa.co.il/ask/show/261625, ב"תשעה כ שבט ,כיפה, ברו� אפרתי  88
). ד"נות הומסמ� עקרו: להל� (www.hod.org.il/files/files/newp.pdf: ד"מסמ� העקרונות של ארגו� הו  89

של " מסמ� העקרונות" הרבני� שהביעו תמיכה פומבית בשמות של חלקית רשימה הפורסמבאתר הארגו� 
, הרב רונ� לובי�, דניאל שפרבר' הרב פרופ, בו�הרב חיי� נ, ר בני לאו"הרב ד, הרב יובל שרלו: ד"ארגו� הו

 רבני� נוספי� הביעו את 80. למ�הרב יהושע אנג, הרב יהודה גלעד, הרב שלמה וייס, הרב שמואל ריינר
-=www.hod.org.il/?en=0&sc ד" הואתרד " ראו מסמכי הו. א� סירבו לאשר את פרסו� שמ�,תמיכת�
4&pg=1 .אורתודו �):  הבריתארצותמסמ� רבני : להל� ( הבריתארצות בסי�קמסמ� רבני� ואנשי חינו

Statement of Principles on the Place of Jews with a Homosexual Orientation in Our Community 
 .statementofprinciplesnya ראו .רשימת הרבני� החתומי� על המסמ� מובאת בסו� הטקסט (2010)
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כחבר , יהודי בעל נטיות הומוסקסואליות צרי� להתקבל בברכה בבתי הספר ובקהילות"
ס לכל היחס לחברי קהילה בעלי נטיות הומוסקסואליות חייב להיות זהה ליח. מ� המניי�

וכ� חייבי� ,  לחול עליו כל החובות של חבר מ� המניי�בי�וחיי, חבר אחר בקהילה
ההתייחסות חייבת להיות שווה מבחינה הלכתית . לכבד אותו ככל חבר אחר בקהילה

מצד שני חברי קהילה בעלי נטיות הומוסקסואליות צריכי� לקבל על עצמ� . והשקפתית
 נורמות קהילתיות או עקרונות  ידיעלאלו שנוצרו ג� , את כל החובות של חברי הקהילה

   90".מעבר להלכה הפורמלית, יהודיי� רחבי�

  : ד" של ארגו� הוובמסמ�

 וחל ,כל חובות שבי� אד� לחברו חלות ג� כלפי אד� בעל נטייה הומוסקסואלית"
הוא אמור להיות חבר בקהילה הדתית . איסור מוחלט על ביטויי שנאה ואלימות כלפיו

כשר , עולה לתורה וכיוצא בזה, נושא כפי�, מצטר� למניי�, בכלל זה. בר ועניי�לכל ד
   91".לעדות ואי� היחס אליו שונה מיחס לכל יהודי אחר

ולמעשה מחויב ואד� דתי מתבקש ,  לציי� כי שני המסמכי� מבהירי� כי חטא משכב זכר נותר חטאיש
 את נטיית� המינית ואינ� חיי� י�נ� מממש באנשי� שלכאורה לפחות אי אפואה� דני�. להימנע ממנו
  . בפומבימיניי��חיי זוגיות חד

 ָEב דתיי� נית� לשמוע ג� דעות חריגות על כ� שיש " ללהטקסית של ההתייחסות האורתודובקצ
, " עציו�הר" שאמנ� למד בישיבת ,הרב סטיב גרינברג. לשנות את ההלכה ולהתיר את איסור משכב זכר

פרס� את תפיסת , "� מ� הארויצאו" הראשוני� שסי�קוהיה מהרבני� האורתודו  הבריתארצותא� חי ב
 אלוהי� וע� ע�" בש� , באנגלית ותורג� מאוחר יותר לעברית לאור שיצא,העול� שלו בנושא בספר

 קריאה שונה של המקורות ופרשנות נועזת שתבטל ראשונהלבספר זה מנסה גרינברג להציע . "אנשי�
בלי לגרוע מאומה מ� המחויבות של היחיד לתורה , ראי על יחסי� אנאליי�למעשה את האיסור המק

, ואינו חל על מפגשי�,  כוחיחסי של על יחסי� שה� פועל יוצא לח המקראי האיסור ,דבריול. ולמצוות
הוא מבקש למנוע את ההתרחקות .  לחלוטי�ויוניי�וקשרי� או מערכות יחסי� בני זמננו שה� ש

 המציעות חירות רבה יותר כחלק ,רפורמית ובמידת מה ג� זו הקונסרבטיביתוהזליגה אל היהדות ה
גרינברג רואה בהתמודדות ע� ההומוסקסואליות אתר התמודדות ע� . מהשקפת עול� ליברלית ועדכנית

ומדגיש את יכולתה וא� את מחויבותה של ההלכה להתחדש ולגלות פני� , השוני וע� המודרנה

 
 . ש�  90
גבש עמדה בנושא הרבני� חייבי� ל': הרב נויבירט"ראו ג� גיא עזרא  .89ש "לעיל ה, ד"הומסמ� עקרונות   91

 www.srugim.co.il/119101-%D7%97%D7%95%D7%91%D 29.6.2015 חדשות סרוגי�" '�"הלהטבי
7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C 
%D7%92%D7%91%D7%A9-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7% 

95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91%D7%99?di=1 ;"רב לבנו� ה
 כמו�" 'בנקודה הזו אני חולק על הרב לבנו�' הרב הראל .'הומוסקסואליות היא סטייה ומחלה'
)19.7.2015( www.kamoha.org.il/?p=26590.  
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  שליה א� עצ� קיומה יכול ללמד על הרחבת גבולות,אינה מקובלת, כאמור,  גישה זו92.שונות
  .ההגמוניה הרבניתמייצגי ההתמודדות הרבנית ועל השיח הער המתנהל בנושא בי� הציבור לבי� 

אחד הכלי� החשובי� בחשיפת הקולות מהשטח ובעיצוב התגובה הרבנית הוא האינטרנט , כאמור
 יש עניי� רב בהתבוננות בשאלות ותשובות עכשוויות 93. בוניתנותהובמיוחד השאלות והתשובות 

ביחס של הקהילה , בהולדת ילדי� ובחיי נישואי�, בהתנהגות הרצויה, העוסקות בקשר בי� בני אותו מי�
יש בה� כדי ללמד על המצב בשדרות מסוימות של . כמו ג� בתחושותיה� כאנשי� דתיי� ועוד, כלפיה�

,  על קשת הדעות בקרב רבני הציונות הדתיתוכ�, יפות סרוגות כחובשי בקרבבעיקר , החברה הדתית
רגישות , א� נעי� בי� הכלה, מינית�שכאמור מתרחקי� ממת� הכשר ליחסי מי� או א� לזוגיות חד

 יכולות להראות את התרחבות  ג�ו אל ותשובותשאלות. ואמפתיה לבי� עמדה מרוחקת וקרה יותר
א� ההלכה הקדומה עסקה בעיקר ביחסי� המיניי� . ב"הט עוסקת ההלכה הקשורי� בלבה�שהנושאי� 

 אלה נוכל לראות ג� התייחסות למישורי� בתשובותשהרי , ב"ובפרקטיקות המיניות האסורי� על הלהט
 . כאד� מאמי�תודעתוחייו כחלק מהקהילה ו, ב" כמו חיי המשפחה של הלהט,רחבי� יותר

  אפשר ללמוד לא מעטמתוכ�ש ,ות אלה הבאות אבקש להביא חלק קט� משאלות ותשובבפסקאות
שכ� המשיבי� , קשה להניח שיש כא� שיקו� מלא של המציאות.  הדתיציבור הקרבעל המציאות ב

 לא זו בלבד שהשואל מצא שה� ;ויש ראיות לכ� בטקסטי�, נבחרו בוודאי בקפידה על ידי השואלי�
רק מחקר . בנה למצב המורכבאלא שה� מודעי� לנושא ומגלי� ה, נוטי� להשיב לשאלות מסוג זה

נשואי� ושאינ� , אנתרופולוגי המבוסס על ראיונות רבי� ע� הומואי� דתיי� לסוגיה��סוציולוגי
יוכל לתת תמונה מדויקת , ואולי ג� ע� פוסקי הלכה, לי� או חרדי�"חרד, חובשי כיפה סרוגה, נשואי�

� הנושאי� המעסיקי� את השואלי� דר.  אלהבות ער� בהבאת שאלות ותשוישסבורני ש,  זאתע� .יותר
  . המשיבי� עוני� נית� לעמוד על הלכי הרוח של הציבור בנושאבושודר� האופ� 

. ב דתיי� לחיות חיי זוגיות ומשפחה" שמעסיקי� את השואלי� הוא היכולת של להטנושאי� האחד
 לחיות בזוגיות א� מותר לו, רב שעוסק רבות בנושא,  הראל)ה'ארל (אהר�כ� למשל שאל גבר את הרב 

כאשר המגע היחידי שביניה� הוא מעל [...] בזוגיות ובאהבה " ממשכב זכור ימנעותע� גבר תו� ה
א� מותר לגבר שאינו נמש� כלל לנשי� לאונ� כדי לתת פורק� וביטוי כלשהו  ":וכ� שאל, "החגורה

 שאתה מעלה כא� השאלות. שהיית פה לרבי�" הראל פותח את תשובתו בתודה על כ� 94".ליצרו המיני

 
. 41–37' עמב ובמיוחד ,)2013(הומוסקסואליות במסורת היהודית :  אלוהי� וע� אנשי�ע�סטיב� גרינברג   92

 בשיח  ומיניותגו�יקיר אנגלנדר ואבי שגיא : סיקה הציונית דתית מנקודת מבט ביקורתיתלהרחבה בפ
 על כ� – " דתיתמחאה" עדריאנגלנדר ושגיא בספר� מליני� על ה). 2013 (201–195 דתי החדש�הציוני

 . בבעיית ההומואי� הדתיי�לטפל כדישההלכה והרבני� ההגמוניי� אינ� עושי� מאומה 
 .3ש "לעיל ה, "כמו�"שכדוגמת� נית� למצוא באתר , יאיו�יתנות ג� במסגרת דיו� מרוכז או רתשובות אלה נ  93
וחומרתה פחותה מזו , כיוו� שאוננות היא אחת מ� הפרקטיקות המקובלות במגע או ביחסי מי� בי� גברי�  94

אפשר לקיי� מגע מיני בי� גברי� בלא לעבור על האיסור החמור יש הרואי� בה מוצא המ ,של משכב זכור
 א� הפ� לאיסור חמור בעקבות , מוזכר בתלמוד, בתורה מקורשאי� לו, האיסור לאונ�. של מי� אנאלי

גישה מחמירה זו מצאה את דרכה לקאנו� ההלכתי דר� השולח� . הספרות הקבלית הרואה בו חטא חמור
 פורס� מאמר בכתב 2005בשנת . ג–סעיפי� א, סימ� כג, אב� העזר,  ערו�ראו שולח�. ערו� שפסק כמותה

, ולא מדברי תורה,  נטע� כי האיסור על אוננות הוא לכל היותר מדברי חכמי�בווהעת של ארגו� צהר 
רוצה לומר שלמעשה אי� הוא חל על איש (ועניינו במי שמאונ� בשיטתיות ובהתמדה כדי למנוע הולדה 

הרי יש בו א� , )כגו� משכב אסור מכל סוג(א� יש במעשה כדי למנוע עבירה חמורה ,  כ�ויתר על, )בעול�
התמודדות חינוכית והלכתית ע� איסור " יצחק רונס ורא. הדברי� זכו למתקפה חריפה. משו� מצווה
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על כ� אני שמח . וה� מגיעות לפתחי כל הזמ� מכיווני� שוני�,  דתי95מניק"ה� שאלות המטרידות כל מת
נית� לראות שרבני� שלב� קשוב . "להזדמנות זאת להעלות את הדברי� על הכתב בצורה מסודרת

עי� לכ� שמדובר  מוד ה�אלא,  טועני� עוד כי אי� בעיה בציבור הדתינ�לציבור לא זו בלבד שאי
על שאלת . ורבי� א� מתחבטי� בדבר אורח החיי� הדתי שלה� כהומואי� דתיי�, בבעיה שכיחה

הוא כמעט , ראשית!  דבר הזויזהו"משיב הרב ש, "מטרידה רבי� כיו�" ה,הזוגיות ללא יחסי� אנאליי�
מי יתקע כ� ליד�  ו]...[,  היכולת להבטיח שלא נתדרדר למעשי� אסורי� לא קיימת בעצ�–ולא מעשי 

 אי� –הבעיה המהותית היא ברעיו�  ":והוא מוסי�". ?שרק תיצרו מגע כללי כזה ולא תיסחפו הלאה
אהבה מותרת רק כאשר יכולה להתלוות אליה מגע . פיצול ביהדות בי� מגע מיני אסור לאהבה אסורה

במקרה , לכ�. זי� את השני בשני הדברי� הללו שני רעי� הכרוכי� יחד וכל אחד מרואהכי היהדות , מיני
זהו קשר שאינו . "ג� הקשר הזוגי אסור, של זוגיות שלא יכולה להתממש באופ� של מגע מיני מלא

עניי� ).  שאסורה לאותו איששהיכמו קשר ע� א(והוא בחזקת איסור גמור , לגיטימי בעיני התורה
שות זאת במטרה להימנע  הכותב מודה כי אמנ� יש בהלכה פתח המאפשר לע–האוננות נדו� בקצרה 
 איסורי" אות� אנשי� לא הסתפקו בכ� ונכשלו במה שהוא מכנה סיונויא� מנ, מעבירה חמורה יותר

ולחזק את , אוסר וממלי� לשואל לעבוד על מידותיו, בצער, ולכ�. במשכב זכר ממש,  קרי– "עריות
   96.שליטתו העצמית

 
 22 צהר'' חמור מכל עבירות שבתורה''לתגובת הנגד ראו יהושע שפירא ). 2005 (183, 21 צהר" ל"הוז

 M.L. Satlow, “Wasted Seed”: The History of aלהרחבה בגישת התלמוד הבבלי לאוננות ראו ). 2005(
Rabbinic Idea, 65 HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL (1994) .שילה פכטר : וליתר הרחבה בנושא

, יהחיבור לש� קבלת תואר דוקטור לפילוסופ ( לתולדותיו של איסור הוצאת זרע לבטלה– הברית שמירת
 ).ז"תשסה, האוניברסיטה העברית

ה הראל להומואי� ולסביות בכדי להימנע 'כינוי שטבע הרב ארל, "משיכה תו� מגדרית"ראשי תיבות של   95
,  המשיכהלעצ� שיפוטיות שלילית ו בתוכשמכיל" נטיות הפוכות"ה� מהכינוי ו, החילוני, הזרה� מהש� 

 . בפועל אינו מגלה ליברליות רבהג� א�, שיפוטיות שהרב הראל מנסה להימנע ממנה
 שאלת .www.kamoha.org.il/?page_id=15263) 2013( כמו�" שאלות לגבי זוגיות ע� גבר"ה הראל 'ארל  96 

 שאמנ� ויתרו על זוגיות ע� גבר א� מתלבטי� א� לספר לאישה שה� אי�הזוגיות עולה ג� אצל הומו
יוצא עכשיו ע� בחורה שאני אוהב , אני הומו: "כ� למשל בשאלה הבאה. יוצאי� אתה על נטיית� המינית

 לא תהיה –וא� היא תדע לפני החתונה , היא לא יודעת שאני הומו. מאוד אבל לא נמש� אליה מינית
וקשה לי למצוא , הכאב באמת גדול"והרב משיב לו , "?אולי זה יסתדר אחרי החתונה? מה לעשות. חתונה

ע� מישהי , אני מקווה שתמצא דר� להקי� בית בישראל. בהמילי� מנחמות למציאות הקשה שאתה מצוי 
 � מוצא שו� היתר איני, א� על פי כ�.  מסיבות שונות–שהידיעה שאתה כזה לא תמנע בעדה מלחיות את

שעליו יתבססו חיי , את השקר, הרב מגנה את ההונאה". ולהתחת� ללא ידיעה מראש, שבעול� לעשות זאת
 עמה תו� לחיותאסור לנצל את תמימותה של הבחורה ו. " טעותמקח"דר ה� בגלדידו ש, הנישואי� הללו

] יש"[המציאות מורה כי . לדבריו אי� שו� יסוד להניח שאחרי החתונה זה יסתדר. הסתרת סוד כה מהותי
א� ה� מתפרקות בכאב גדול לזוג , וזה החזיק מעמד כמה שני�,  שנבנו על בסיס הנחה זומשפחות
מוטב שלא להתחת� מאשר .  הוא ממלי� לשוחח ע� הבחורה ולגלות לה את האמתובסיו� דברי. "ולילדי�

 )ה"תשסה( מורשת" נישואי� של הומו בלי לגלות מראש"ראו יובל שרלו . להינשא בשקר
shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=51116 .שאנשי� מודעי� עידההמ, מעניינת הפנייה לרב שרלו � על כ

 לא מוצא מישהו יותר קשוב ורגיש יאנ. שלו� לרב: "פוני� בשאלות כה רגישות ה� אליהשהיטב לכתובת 
 שאתה שולל לגמרי כל הכרה 'האר�'למרות המאמרי� של� ג� ב, לבעיות של ההומוסקסואלי� כמו שאתה

אבל זה לא ,  אפילו מילימטרמההלכההלוואי וירבו רבני� כמו� בישראל שלא זזי� . בקשר של הומואי�
 ). ש� ("יות לא אנושיי�גור� לה� לה
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כ� שואלת לסבית המבקשת . יות יחד הזוגיות עולה ג� אצל נשי� לסביות המבקשות לחנושא
אחד הרבני� הראשוני� , לחיות בזוגיות ע� אישה ועדיי� להישאר חלק מהעול� הדתי את הרב שרלו

  : שעסקו בנושא בפומבי

 החל מהרגע בו גיליתי שהדר� בה הולכי� רוב האנשי� אינה נויהא� אי� לי מקו� בינ"
? � היא רתיעה מלהתחת� ע� גברהחל מהרגע בו הבנתי שהרתיעה שלי מלהתחת? דרכי

את חיי , רוצה אהבה ורעות ואד� לחלוק איתו את חיי, שאני רוצה להקי� משפחה
הא� לסביות ככלל היא ? אול� אותו אד� הוא אינו איש אלא אישה, אישה דתייה

  97"?אסורה ואי� לה מקו�

 יחסי�  עלהחל שרלו בתשובתו מודע לכ� שהאיסור על יחסי� לסביי� אינו דומה לזה הרב
  : הלכתיי�� א� בכל זאת דוחה את טענותיה על בסיס טיעוני� מטא,י�יהומוסקסואל

 כ� על'דברי התורה . הלכתית� ההתייחסות התורנית היא התייחסות הטוענת טענה מטא"
 קביעה מהותית היא 'יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד

אשר מבססת את המבנה הראוי של הזוגיות על , �כבר מסיפור ג� עד, מראשית הבריאה
שהרי רק בדר� זו אפשר , זהו מבנה הזוכה לגיבוי פיסיולוגי מובהק. איש ואישה

 –ומתעלה כתוצאה מדברי התורה אל עניי� מהותי בהרבה , להמשי� את קיו� העול�
  98."איחוד זכר ונקבה

אלא בערעור על מבנה המשפחה כתא , ת4שכאמור איסורו פח,  הבעיה אינה בקשר המיני דווקא,לדבריו
 99.המבוסס על יחסי� בי� גבר לאישה והמהווה איבר בקהילה השלמה

ה 'בתשובתו של הרב ארל.  היא הקמת משפחה והולדת ילדי� מ� הדברי� נוספת שעולהסוגיה
הלשו� . לסביותלהראל מובהר כי הדר� היחידה ברוח ההלכה היא באמצעות נישואי� בי� הומואי� 

ומציינת את  – "מניקיות להתחת�"מניקי� ומת"המאפשר למת' אנחנו'יזמנו את מיז� " – רומזת ביותרמ
הכותב מציי� את ". להורות משמחת מאוד"הזוכי� ג� " מאושרי� בחייה� "זוגות 20: הצלחת המיז�

 ומגדיר, "זוגיות חד מינית איננה מאפשרת הורות"מדגיש ש, "רגילה"טובת הילד שיגדל במשפחה 
 בודדי� רבני� 100.א� א� האקט האסור לא יתממש "ורחיי איס"חיי� משותפי� של בני אותו המי� כ

  101.זהמוכני� להצהיר על תמיכה במיז� 

 
 .shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=11120 ).ה"תשסה (מורשת" הומוסקסואליות ולסביות" יובל שרלו   97
 .ש�  98
יובל . בשאלה אחרת שנשאל מבהיר הרב שרלו כי לדעתו אסור ללסביות להיכנס להריו� על ידי תרומת זרע  99

 www.kipa.co.il/ask/show/201955-%D7%9C%D7%A1%D7%) ע"תשה (כיפה" לסביות"שרלו 
91%D7%99%D7%95%D7%AA . 

 אזכיר בהקשר זה. 12.8.2013, ג"תשעהאלול '  בתארי� ו, כמו�תרהדברי� מתו� תשובה של הרב הראל בא  100
 .www.kamoha.org.il/?p=5533 ראו .הפועל בכיוו�" כמו�"של ארגו� " אנחנו"את מיז� 

 יש לקרוא על רקע האתוס שותקסואלי� להתחת� או לחיות חיי פרידיוני� אלה בשאלה א� על הומוס  101
כ� למשל משווה התלמוד בי� מי שאינו .  ורבייה ומתנגד להתנזרות מיניתיהיהיהודי הרואה חשיבות בפר

כאילו שופ�  – כל מי שאי� עוסק בפריה ורביה: רבי אליעזר אומר: ""רוצח בי� ליהי ורבהיעוסק בפרי
כאילו : רבי יעקב אומר. ' פרו ורבוואת�' וכתיב בתריה ' ד� האד� באד� דמו ישפ�שופ�': שנאמר, דמי�
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בית עוסקת ג� היא " היחס של הרב יובל שרלו לקהילה הלהט עלללמוד נית� שממנה תשובה
 הרב שרלו שלא נית� למצוא בתשובתו טוע�. ב דתיי�"לבעיית הזוגיות והמשפחה של להט" פתרו�"ב

.  דר� אחרתמתאימה מה� כיוו� שה� אנשי� שוני� ולכל אחד ,ב הדתיי�"פתרו� אחד לכל הלהט
  : פטרונות ותמיכה מהוססת בנישואי� בי� הומואי� ולסביות, התשובה מגלה אמפתיה רבה

התמודדות ע� הנושא המורכב והכואב של חייה� של הומוסקסואלי� ולסביות "[...] 
וככל בני , מדובר על בני אד�. 'ה�'לא מדובר על . יננה יכולה להיעשות בהכללותא

כל ניסיו� לעשות . אד� יש דברי� שמתאימי� לאלה ויש דברי� שמתאימי� לאלה
שזה כ� טוב לילדי� ; 'אהבה ימצאו לא ה�'ש; הנכו� 'תרו�פ'ה שזהו –הכללה מכל סוג 

היא לא נכונה . מכל סוג אינה נכונהכל הכללה ; שזה לא טוב לילדי� שלה�; שלה�
אני איני תומ� . [...] ובוודאי שהיא לא נכונה במציאות המסובכת הזו, לבני אד� בכלל

מה שאני תומ� בו הוא לפתוח את האפשרויות , על כ�. [...] אפוא בשו� פתרו� כללי
   102".השונות

 כפי ,ההומואי� ללסביות שרלו בהמש� התשובה את הנישואי� בי� הרב מונה אפשרויות אלו בי�
  .  הרב הראלמציעש

. ב" בנוגע לזוגיות ומשפחה עוסקות שאלות רבות בדיני הרחקה וצניעות של להטשאלות לע נוס�
. כלומר האיסור על מגע פיזי בי� גבר לאישה', שמירת נגיעה' העוסקת בדיני ,כ� בשאלה הבאה

 שהרי אי� חשש שהיא תעורר ,� גבר הומוהשואלת ביקשה לדעת הא� איסור זה קיי� ג� בי� אישה לבי
 תשוקה לנשי� אינה אותו בחור ומשיב שהעובדה שלכאורה אי� בהפוסק מחמיא לצניעותה.  מיניתאותו

ואולי עיקר נטייתו לגברי� ? מה ג� שאי� נדע שבאמת אי� לו שו� יצר בזה ",מספקת ואינה מוחלטת
ולא רק ,  כא� רצו� לגדור גדרי צניעות בכללישש מאחר, לדבריו". ?א� יש לו ג� איזו נטייה לנשי�
שאלות עולות ג� בהקשר של ייחוד ושמירת  103.עליה להקפיד עמו, הרחקה מפוטנציאל לגירוי מיני

  .נגיעה בי� גברי�

 
: ב� עזאי אומר. '' פרו וגוואת�':  וכתיב בתריה' בצל� אלהי� עשה את האד�כי': שנאמר,  הדמותממעט

 למרות אתוס זה אנו. ב"ע, יבמות סג, בבלי" ' פרו ורבוואת�': שנאמר, כאילו שופ� דמי� וממעט הדמות
כ� למשל כותב הרב . מוצאי� רבני� רבי� הקובעי� כי דינו של הומוסקסואל לחיות בנזירות מינית כל חייו

 ראו ."אבל זו האפשרות ההלכתית היחידה, נזירות אינה פתרו� להומואי�"הראל באחת התשובות שלו 
� , העקדהרבני� אלה משתמשי� פעמי� רבות באתוס. www.kamoha.org.il/?p=15939) 2013 (כמו

כשהבעיה : "ד" ש� וכ� בתשובתו של הרב רו� יוס� מארגו� הווורא. המבקש מהאד� למסור את נפשו לאל
ה וגודל השכר המובטח לאד� "וכגודל הניסיו� כ� גודל ההתקרבות להקב, קיימת יש כא� אתגר עצו�

 הזה ועומדי� בו  כבר הגדיר מי שהגדיר כי אלו המתנסי� בניסיו�.המתמודד ומצליח להתגבר על יצרו
 וכאילו עקדו את עצמ� על מזבח התורה באופ� יו� יומי ' יצחקעקידת'בהצלחה הרי ה� כעומדי� בניסיו� 

 &www.hod.org.il/?en=0 )ע"תשה (ד"הו" לא הבנתי את העמדה שלכ�"רו� יוס� " (ואי� ק� לשכר�
sc=4&pg=45&q=%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95.( 

 /shut.moreshet.co.il) א"תשעהג באב "כ (מורשת" � הומואי� ללסביותשידוכי� בי"יובל שרלו   102
shut2.asp?id=143793 . 

בשאלה דומה . www.kipa.co.il/ask/show/201955) ג"תשעה (כיפה" שמירת נגיעה מהומו"עוזיאל אליהו   103
. בר בהומוקיי� ג� כשמדו, קרי הימצאות עמו במקו� סגור וללא אנשי� אחרי�, נשאל א� איסור ייחוד

 יש איסור " ערו�שולח�"השואלת נענתה שיש איסור על ייחוד בי� אישה לבי� הומו וכי בהסתמ� על ה
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 שעניינה העסקה או שאלה על. ב בקהילה הדתית" נוס� של שאלות עוסק במעמדו של הלהטסוג
אי� להחשיב את החוטא במשכב "יות ענה אחד המשיבי� כי  אד� בגי� נטיותיו המינ שלההעסק�אי

אלא משתדלי� , וכש� שבדורנו אי� מרחיקי� מישראל מחללי שבת, זכור כיותר גרוע ממחלל שבת
כ� אי� להרחיק את החוטאי� במשכב ,  לתורה ומצוות ג� בעוד� מחללי שבתרלקרב� במה שאפש

 104."זכור
המשיב עונה ". ?יש מקו� לרב הומוסקסואל אורתודוקסהא� : "י אחרת עוסקת בעניי� עקרונשאלה

הוא מבחי� בי� שתי . "צרי� להבי� מיהו רב ומה תפקידו ואילו סוגי הומוסקסואלי� קיימי�"לו ש
  : קטגוריות ומצמצ� את ההגדרה של הומו לזה שמממש את נטיותיו

 .עלינו להתייחס לאד� המממש את הנטייה ואד� העומד מול יצרו ולא מממשו"
א� זה שרק בעל הנטייה ולא . הראשו� עבריי� הפועל בניגוד לציווי התורה הנצחיי�

, בי� א� הוא מתנזר מיחסי אישות לגמרי בי� א� הוא חי ע� אישה, מממש אותה בפועל
היא אסרה מימוש של , אינו עבריי� כי התורה לא אסרה נטייה, מקי� משפחה ומתייסר

  . "הנטייה

  :  אישית בחייוהמפגי� דוגמכמי שרצויה של רב כמורה לציבור ו דברי� על דמותו הבהמש�

הרב צרי� להיות בראש ובראשונה אד� שכל הזמ� מזכ� את עצמו מבחינה רוחנית "
לתק� מידותיו וג� , ושוא� כל הזמ� להעלות במעלות הקדושה ולהתרחק מ� העברות

  . להיות רב של קהילה המקובל עליה�

ש מקו� להומוסקסואל תלמיד חכ� בעל ידע תורני רחב  אנו מגיעי� למסקנה שימכא�
א� הוא אד� שלא מממש את הנטייה ולא נות� לה לכפות . א� לא רב, א� ילמד מספיק

הוא יכול להיות תלמיד חכ� , עליו לעבור על איסורי תורה ועומד בניסיו� הקשה הזה
אחרת יש (ייתו גדול ואפילו להעביר שיעורי� במידה והוא לא מראה בהתנהגותו את נט

 לרוח התורה דתבעיה חינוכית בסתירה בי� ב� אד� המדבר לבי� תפיסתו המנוג
א� ג� במקרה זה לא יוכל להיות רב כי חסרה דוגמה אישית , )ולדברי� שהוא מעביר

וזה בלי לדבר על . בחינו� ילדי� וכדומה, לכל הפחות בהתנהלות בזוגיות ובמשפחה
הרי האי� אד� .  בכל הנושאי� על פי דרכי התורהתפקודו כמורה רוחני של הקהילה

 בלי 'יחסי הורי� וילדי� וכד, שלו� בית, כזה יוכל לייע� למישהו משהו בעניי� הזוגיות
, בעקבות נטייתו,  הפוכהתפיסה 'רב' כאשר יש לכ�ל וכל ש"לחוות באמת את כל הנ

  105."מאשר תפיסת� של רוב בני אד�

 
מעניי� שהפוסק טוע� שאי� זה שכיח שגברי� .  שמא יבוא לידי חטא,ייחוד ג� בי� הומו לבי� גברי� אחרי�

ייחוד ע� "ברו� אפרתי : ראו"). ע במקומותנו שגדורי� במשכב זכר"ולכ� אי� המנהג כשו("יימשכו זה לזה 
 .www.kipa.co.il/ask/show/279826) ג"תשעה (כיפה" הומו

 .www.kipa.co.il/ask/show/248221) א"תשעה (כיפה" העסקת הומוסקסואלי�"אייל משה   104
 /www.kipa.co.il/ask )א"תשעה (כיפה" ?הא� יש מקו� לרב הומוסקסואל אורתודוקס"חיי� בריסק   105

show/229449 .מעניינת נוספת בהקשר דומה עוסקת בבעל תפקיד אחר בקהילה הדתית ובבית שאלה 
הא� מותר לבחור דתי ב� תורה בעל נטייה הומוסקסואלית שהציבור יודע : "החז�,  שליח הציבור–הכנסת 
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 אי� בה� כדי שציינתי וכפי ,קלה מהעושר הקיי� ברחבי הרשת ותשובות אלה ה� רק טעימה שאלות
 שלמי� אינ� שמגזרי� כ�מ נובע בעיקר דברה. לשק� את המציאות בחברה הדתית בצורה מלאה

 וא� יש ,ו ושותקת ב נושא זה עדיי� משתיקה,למשל, החברה החרדית.  קול בנושאמיעי�מש
 כיוו� שדרכ� נית� , זאת יש ער� בהבאת�מרותל .התייחסויות ה� נאמרות באופ� פרטי ולא לציטוט

   106. החברתיי� העוברי� על הציבור הדתי ואת התגובות הרבניות לשינויי� אלה�למשש את התהליכי

  ואינטרסקס  נדריות'טרנסג. ג

 מקורות ההלכה הקדומי� אינ� עוסקי� בזהויות מיניות ובשיפוט שלה� אלא בפרקטיקות ,כפי שראינו
כתחושה שהמי� הביולוגי אינו תוא� את , כמצב נפשי נדריות'טרנסג , מכיוו� שכ�.מותרות או אסורות

 ההלכה עסקה ,ע� זאת 107.אינה מופיעה במקורות העבריי�, התחושה הסובייקטיבית של האד�

 
 על עצ� נטייתו וה� אינ� מתנגדי� לו ומקבלי� את הודאתו כי אינו עובר על איסורי� ומתמודד ע� יצרו

הציבור ) כלומר חז� בבית הכנסת(צ " יכול לשמש כשואהא� ה, למרות הקשיי� הגדולי� והוא בחור תורני
אי� לה� בעיה ע� עצ� נטייתו וה� סומכי� על היראת שמי� , רוצה לדעת הא� הוא מוציא אות� ידי חובה

. "את נטייתוצ ג� א� אינו מממש "חז� הקהילה אומר שאי� לו שו� אפשרות הלכתית לשמש כש. שלו
: א� כי מסגירה עמדה הרואה בהומוסקסואליות בעיה נפשית, המשיב עונה תשובה מפתיעה בפשטותה

 צדיק אשר מתגבר על יצרו ואי� שו� סיבה לפסלו ואדרבה צרי� רלפי התיאור בשאלה מדובר על בחו"
 )ע"תשה (כיפה" ומו הצ"ש"ראו אריה שטר� ". ירפא אותו ]והקדוש ברו� הוא[=ה "והקב. לעודדו ולחזקו

www.kipa.co.il/ask/show/212201 . 
 .92ש "לעיל ה, הרחבה בנוגע לשאלות והתשובות באינטרנט נית� למצוא בספר� של אנגלנדר ושגיא  106
ית  נית� למצוא רמז לעיסוק כזה ביצירה ספרות אולי לתחושות הסובייקטיביותיחסותילמרות חוסר ההת  107

 והנה מרתקת ביותר בהקשר זה עשרה שנכתבה בעברית בפרובנס ברבע הראשו� של המאה הארבע
 – האמתית חלוקות כוונתול והדעות בנוגע למחבר-)). 1957 (20–17  בוח�אב�קלונימוס ב� קלונימוס (

ה או שמא פרודי, על כל המשתמע מכ�, הי יהודישהילזעוק את רצונו להיות א הא� זהו גבר שביקש
, אל עצמו,  פונה אל בני משפחתו,קלונימוס ב� קלונימוס, המחבר.  מכל מקו� זהו מקור מרתק?בלבד

� ]...[ ארור האיש אשר ִ>ַשר את אבי י&ַלד ל� ב� זכר ]...[אוי לי אמי כי ילדת ב� זכר : " דבריו אומרובהמש
ביע בפרוטרוט את רצונו להיות הוא מ. ומבכה באריכות את מר גורלו כגבר" ]...[אוי למי שבניו זכרי� 

וממתינה לאלו� נעוריה שיאהבנה ויקשטה בבגדי� , מקיימת מצוות, טווה ומבשלת, יהי יהודשהיא, שהיא
ָ<� שעשאני אשה הגונה היו� הייתי חכמת לב ובעלת : "ובתכשיטי� ויקיי� עמה יחסי מי� אילו בראני א&

כמשפט הבנות בתו� האפר אשכבה בי� שפתי� מקו�  ולעתי� מזומנות כדר� נשי� ]...[בינה בידיה טוו 
ולמועדי� ולרגלי� . שפיתת הקדרות בי� תנור וכירי� חוטבה עצי� וחותה בגחלי� וטועמת מיני תבשילי�

ולק� ימי� בהגיע פרקי ומזלי בחור וטוב יעלה . הנז� על אפי והעגילי� את התֹ� בידי מנענעי� וצלצלי�
 ]...[ והיה כי ארעב יאכילני פת עמילה ]...[יעדה עדי זהב על מעילי . תדראבגורלי יאהבני אישי יושיבני בק

אלה �שלש. עלי יניח צדיק את ראשו.  בחדשוששבת בשבתו וחד. חֹק ומוסר לא יפרע ועונתי לא יגרע
 יכול יעשה אותו לוהכותב מבקש מפורשות שהאל הכ". שאר כסות ועונה. יעשה לי כמצות שוכ� מעונה

 למה אבכה ]...[ מי ית� ותהפכני מזכר לנקבה ]...[אבינו שבשמי� "סיי� את דבריו במילי� והוא מ, שהיא
 ואסבול מרתי א]...[א� אבי שבשמי� גזר עלי ונת� בי מו� קבוע אי אפשר להסירו מעלי . ולמה אתמרמר
ה אבר� בקול נמו� בשפ, ואחר שלמדתי מפי השמועה שמברכי� על הטובה ועל הרעה. עד אגוע ואבול

קריאה מגדרית בספרות העברית :  הצביהצידראו ג� טובה רוז� . "חלושה ברו� אתה אדני שלא עשני אשה
 ).2006 (282–260 בימי הביניי�
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) מי שאי� לו לא סימני זכרות ולא סימני נקבות(בהלכה קטגוריות של טומטו� יש  108.באינטרסקס
, פיזית כפולה� כיצורי� בעלי זהות ביולוגית) ו ג� סימני זכרות וג� סימני נקבותמי שיש ל(ואנדרוגינוס 

 הפוסקי� נדרשו במהל� הדורות רק לאות� בני אד� שיש בה� סימני מי� גבריי� 109.או מטושטשת
 אי� במקורות ,כאמור.  שיש לכ� על מעמד� ההלכתיפעהולהש, או שה� חסרי� אות�, ונשיי�

וההלכה רק מבקשת לסמ� את המצב הנתו� לצרכיה בהקשרי� , ת מגדריתהמוקדמי� דיבור על זהו
מחלוקות יש  בספרות ההלכה לדורותיה.  חיוב במצוות כאלו ואחרות או פטור מה� וכדומה–שוני� 

היחס ההלכתי אליה� הוא לפעמי� כאל . מצב ההלכתי של אנדרוגינוס וטומטו�בנוגע לדיוני� רבי� ו
בדיוק כפי , שה על ידי סירוסו אסורי ניתוח של הפיכת גבר לא,ל מקרהבכ. זכר ולפעמי� כאל נקבה
   110.וקידושיו אינ� תקפי�,  לאד� כזה אסור להינשא,יתר על כ�. שאסור לסרס בעלי חיי�

 מזכר לנקבה או –בה� נשתנה מינו של אד� באופ� טבעי שמעת לעת התייחסה ההלכה למקרי� 
ויש בה� , ע האחרו� של המאה העשרי� בעניי� שינוי מי�להל� תשובות אחדות מ� הרב. מנקבה לזכר

 הכרכי� של 22התשובות מקור� בספר תשובותיו ב� . כדי להראות את גישותיה� השונות של הפוסקי�
. שהתמחה בענייני� רפואיי�, מחשובי הפוסקי� במאה העשרי�, )2006–1915( אליעזר ולדנברג בהר

בו האיש הפ� לאישה או ש� תאורטי בשאלה א� זוג נשוי באחת מתשובותיו עסק הרב ולדנברג באופ
  : שה נהפכה לאיש צריכי� גט בכדי להינשא לאחרי�יהא

אורגני בגופו של אד�  – מחקר גדול יש אמנ� לחקור בהיכא שמתחולל שינוי מהותי"
עת �וכפי ששמעתי וג� נתפרס� על כ� בכתבי, כגו� בנתהפ� מזכר לנקבה או להיפ�

בשינוי ). וכמוב� נדירי�(היו� ג� נתוחי� כאלה במקרי� מיוחדי� מבצעי� כ, שוני�
מהותי כזה נוצרי� באמת הרבה בעיות הנוגעות לקביעת זהותו ויחודו האישי של אנוש 

היכא , יש להחילו ג� על בלהיפ�,  והספק האמור בנהפכה לאיש א� צריכה גט]...[. כזה
ה שני� שקרה בכזאת במדינה כפי שנתפרס� מעשה כזה לפני כמ(שהאיש נהפ� לאשה 

   111".א� אשתו זקוקה לגט פיטורי� ממנו, )גדולה באירופה

רב ולדנברג מכיר בכ� שיש אנשי� ונשי� המבקשי� לשנות את מינ� וא� מהדברי� עולה שה
במהל� הדיו� מביא הרב ולדנברג תשובה .  של שאלה זו לזהותו של המבקש או המבקשתהבחשיבות

בכל " אשת איש הפכה לאחר כמה וכמה שנות נישואי� לגבר הוב,  קוד� לכ� שנה�130יותר משניתנה 

 
נשי� /על א: די� זה שאינו אחד "מעי� סודאי ואור שי,  שגית מור ראו בנושא אינטרסקסלהרחבה  108

 . בספר זה"אינטרסקס והמשפט הישראלי
הרב מאיר : עורכי� (אנציקלופדיה התלמודית לענייני הלכה הרלוונטיי� ב�רחבה בערכיעל אלו ראו בה  109

 .ואי� כא� מקו� להארי� בזה, )י�וברלי� והרב שלמה יוס� ז
ויקרא כב ( קארו בשולח� ערו� לומדי� מהפסוקי� האוסרי� הקרבת בעל חיי� מסורס ס�יו' � ור"הרמב  110

שאיסור ' ד', יהודה בתוספתא במכות ד' שניה� פוסקי� כר. י� חילישאסור לסרס זכר באד� ובבע) 25–24
לֹא ָיבֹא ְפצ#ַע Aַָ@א " ראו " דכא וכרות שפכהפצוע"על איסור קידושי גבר שהוא .  נקבות הוא מדרבנ�וססיר

 .2 דברי� כג ;"#ְכר#ת Cְָפָכה ִ>ְקַהל ְיקָֹוק
 .פרק כו, סימ� כה, חלק י,  צי� אליעזרת"שו  111
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נית� ש כיוו� שכבר אי� כא� אישה ,אליו הגיע המקרה פסק שאי� צור� בגטש והפוסק 112,"מכל כל
דהרי נוסח הגט הוא דאיש נות� גט לאשתו , נראה דלא צרי� גט דזכר הוא עתה ולא אשה: "Eלגרש

על כ� נראה דאינו . כי א� גבר איש] אישה[=ולא יש לפנינו אתתא , ]תיאת אש[=וכותב אנת אנתתי 
 הרב ולדנברג ממשי� את הדיו� התאורטי 113".צרי� ראוב� לית� גט לאשתו שנעשית איש גמור ושל�

 פוסק , כשמגיעה לפניו שאלה כזאת,מאוחר יותר: א� הוא זהיר יותר, אי� צור� בגטשדעתו מביע את ו
שלעניי� זה הוא ספק זכר וספק נקבה ולכ� , וי שנהפ� לאישה הוא כאנדרוגינוסהרב שדינו של גבר נש

   114.יש לתת לו גט מספק שמא הוא עדיי� נחשב לנקבה
 לשאלות על  רב יותר ע� עליית� של השאלות והתשובות המקוונות באינטרנט נית� מקו�,כאמור

אשר עניינה ,  דוגמה לשאלה כזולהל�. וכ� המקרה ג� בנוגע לטרנסקסואליות, זהות מינית ומגדרית
המשיב מגלה את . לבחורה שמבקשת לשנות את מינה,  מבחינת דיני הצניעות והייחוד,כיצד להתייחס

א� מבקש , "מגדר"הכותב משתמש במילה . חול� ובלתי ממשי, "הורמונלי"מדובר בעניי� שדעתו 
  : "נדר'טרנסג" כגו� "חילונית"להימנע מטרמינולוגיה 

אמנ� ככלל ראוי (ומותר ל� להוריד בפניה את כיסוי הראש , כל דבר ועניי�היא אשה ל"
ראוי לבחורה . אי� בה איסור ייחוד ונגיעה). להמנע מלהוריד כיסוי ראש ללא סיבה

ועלי� לחזק את , הדתית להתרחק ממנה מצד השפעתה השלילית מהבילבול המיני שלה
יש לפנות אל . ג� תנהג כראויה היא "האשה המבולבלת בנפשה וברוחה ואחר כ� בע

לא . ולהסביר בנחת שמגדר אינו נית� לשינוי על פי היהדות, האשה בלשו� נקבה
זו אשה  – אלא במילי� יהודיות, נדר וכדומה'להשתמש במילי� חילוניות כגו� טרנסג

   115."שדעתה נטרפה ממצוקה או מבעיית הורמוני�

בוודאי שיש איסור חמור על : "ור עונה הרב שרלובתשובה לשאלה א� ניתוח לשינוי מי� מותר או אס
וג� עבירה חמורה על איסור סרוס ושינוי , זוהי ג� פגיעה וחבלה בגו� האד� שהוא בריאה אלוקית. כ�

ביניה� כאלה שאינ� תחת ,  שעסקה בצורות שונות של ניתוחי�,המש� השאלה לע 116."דמות האד�
 עונה הרב שג� ללא ,)ירה את הרח� ויכולה להולידלמשל אישה שעשתה ניתוח א� השא(איסור סירוס 

שמעבר להלכה מדובר במעשה , יש ביטוי מובהק בפוסקי� על נושאי� מעי� אלה"כניסה לפרטי� 

 
שחל , ככל הנראה בתהלי� הדרגתי(יי� שלא ברור לחלוטי� כיצד הפכה האישה לאיש באותה שאלה יש לצ  112

 ניתוח , או עשתה מרצונה,וא� דיוניו של הרב ולדנברג עוסקי� במי שעשה מרצונו) לאחר הבגרות מינית
 .לשינוי המי�

 .ש�  113
כ� הוא מזכיר את . סימ� יג'  חלק גת צי� אליעזר"שו: ולבירור נרחב. סימ� ב, ת צי� אליעזר חלק כב"שו  114

שאלה . חלק עול� קט�, �" כ טוביה הכה�'מאת ר, " טוביהמעשה"ספר הרפואה העברי המודרני הראשו� 
א� ,  זכר ובגופה נמצא אש�תהי תינוקת שמבחינה גנטית היבדברנוספת שנשאל הרב ולדנברג בנושא היא 

 שכ� א� על פי, � בכ� עבירה על איסור סירוסואי, הוא השיב שמותר. מותר להסיר את סימני הזכר
חלק , ש�: להרחבה ראו. בכל מקרה אותו תינוק לא יוכל להוליד לכשיגדל, שמבחינה גנטית מדובר בזכר

 .סימ� עח, יא
 .www.kipa.co.il/ask/show/266466) ב"תשעה (כיפה" נדר'ג�צניעות מול טרנס"ברו� אפרתי   115
 .www.kipa.co.il/ask/show/215542) ע"תשה (כיפה" נדרי�'ע לטרנסגהמש� לשאלתי בנוג"יובל שרלו   116
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 אלא כוללת ,הפסיקה של הרב שרלו אינה עוסקת רק בהלכה הפורמלית לבדה, א� כ� 117".מגונה מאוד
   118.שאי� לעשותו" מעשה מגונה"דחייה והתוויה שזהו 

התורה קובעת איסור ברור על . קשורה לטרנסקסואליות היא חילופי המלבושי�הסוגיה נוספת 
כמו בדיוק , "תועבה"ומכנה מעשי� אלו , עירוב מלבושי� וחפצי� המיוחדי� לשימושו של כל מי�

ִאָ+ה ִ-י ת&ֲעַבת ְיקָֹוק לֹא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאָ+ה ְולֹא ִיְלַ>/ Gֶֶבר 5ְִמַלת : " למשכב זכרההתייחסות
, שה אסור לשאת כלי נשקילא:  ההלכה הרחיבה ואסרה מעשי� נוספי�119."ֱאלֶֹהיָ� ָ-ל ע5ֵֹה ֵאHֶה

ידוע כי מימי� קדומי� ,  ע� זאת120.ולגבר אסור להתקשט בתכשיטי נשי� או לגלח את כל שער גופו
ובמקומות מסוימי� ג� בחג שמחת , רי� חתונה וחג הפו–התקיימו מנהגי� של התחפשות בימי שמחה 

  .  משו� שמחת מצווה–תורה 
ה� באירופה ה� , � חילופי הלבוש עלה לדיו� בספרות השאלות ותשובות מאז ימי הביניי�יעני

אפילו לש� שמחת פורי� או שמחת , לדעת רוב הפוסקי� אי� להקל באיסור זה. בארצות האסלא�
וג� בזה היה פער בי� האידיאל הרבני המחמיר לבי� , בעניי� זהא� נראה כי הציבור לא הקפיד , חתונה

   121.הצור� והרצו�
והביא ש� " יחווה דעת" התייחס לדברי� בספר תשובותיו , שנפטר לאחרונה,הרב עובדיה יוס�

המורה על התחשבות , מעניינת ביותר הסתייגותו בסו� התשובה. כדרכו מראי מקו� רבי� לקודמיו
והני מילי מבעי ל� לממרינהו : " ועל הצור� ברטוריקה שתתקבל על דעת השואלי�בנוהג הרווח בציבור

עלינו לאומר� בנחת כדי שיתקבלו הדברי� על לב , אלו הדברי�,  כלומר,"בניחותא כי היכי דליקבלו
  122.השומעי�
כירה בקיומ� של אינטרסקס ואסרה ה א� ,נדריות' ההלכה הקדומה אמנ� לא עסקה בטרנסג,א� כ�

מתו� הדיוני� על אינטרסקס דנה ההלכה ג� בשינויי מי� וא� . תוח שגור� לסירוסו של הזכרעל ני
 נית� בעשורי� האחרוני�.  למרות האיסור על סירוס,הכירה בכ� שגבר יכול להפו� לאישה ולהפ�

 
 .ש�  117
נדרי� ' טרנסג,לדבריו. נדרי�'טרנסג לבנוגעבהקשר זה ראוי להזכיר ג� את גישתו של הרב דרור ברמה   118

בעקבות הגדרה זו טוע� הרב ברמה שנית� לייחס ". שוטה לדבר אחד"נכנסי� לגדר ההלכתי של 
 אינויש לציי� שהוא .  הוא או היא מעונייני� בנושאי� שוני�בהשתייחסות המגדרית נדר את הה'לטרנסג

 א� הוא טוע� שיש להתייחס למי שעבר , עוברי� על איסור סירוסבוש ,מתיר לעבור ניתוח לשינוי מי�
 ynet" ?נדרי�'מה יחס ההלכה לטרנסג"דרור ברמה : להרחבה. ניתוח כזה בסלחנות ולקבלו לקהילה

)2008 (www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3564862,00.html. 
שמדובר בעיקר על בחור שרוצה להשתמש , שלא כפשט הדברי�, י מסביר"פירושו של רש. 5דברי� כב   119

. ליתב יש אפוא לשיטתו מקו� להתיר התנהגות קרנ.בשיטה כזו כדי להתקרב לחברת הנשי� ולזנות עמ�
 ".ולא ילבש גבר שמלת אשה"ה " דכ� ו,"היה כלי גבר על אשהלא י"ה " ד,5 דברי� כב ,י"ראו רש

 .סימ� קפב, דעהיורה ,  שולח� ערו�;הלכה י, פרק יב, ה וחוקות הגויי�עבודה זר, משנה תורה  120
שיש בה� התחפשות וחיקוי של המי� ,  כאלונהגי�מ המספרות על �י יצירות ספרותיות מימי הבינייש  121

 מקאמות עבריות מחצי האי האיברי בימי כמה מוטיב מרכזי ב�ות ההעמדת פני� וטרנסווסטי. האחר
כמו , ונית� ללמוד ממקורות ספרותיי� אלו על הבניית זהות מינית ועל תפיסות מגדריות בחברה זו, הביניי�

 .259–231' עמב, 107ש "לעיל ה, רוז� ראו. ג� הזיקה לריאליה באותה עת
ביו� שמחת תורה ברחבי ' על המנהג לערו� קרנבל תחפושות וכו. סימ� נ, חלק ה, יחווה דעתת "שו  122

יהושע ' ראו ר,  נחגגו כ� ג� חתונותבהש, בויניציה ובאסתאנבול, �באמסטרד, איברית�הפזורה הספרדית
 נוהג  שהיו מי שערערו עלמשו�השאלה נשאלה .  סימ� ה ועוד,יורה דעה, חלק ב, שער יהושע, יבנבנשת

 .זהעממי מקובל 



  ההלכה  יחס� של :ב ומול�"יהדות ויהודי� על להט  זכויות הקהילה הגאה בישראל
   סקירה היסטורית– לסביות וטרנס, והקהילות היהודיות להומוסקסואליות  
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 .עיסוק ג� בשאלות של זהות מינית ושינוי מגדרי,  בעיקר בשאלות והתשובות האינטרנטיות,לראות
 קיי� כמו כ�. ות לשאלות אלה אוסרות על שינויי� כאלה ג� ממניעי� שאינ� הלכתיי� לחלוטי�התשוב

שיש א� על פי  , טיפוסיות שהורחב א� להתנהגויות מגדריות, בבגדי המגדר השניהתלבשותאיסור על 
בעיקר בעתות שמחה כגו� חגי� , ליות כאלה בעברבמקורות המעידי� על קיומ� של תופעות קרנ

  .ותוחתונ

  סיכו�. ד

 היחסי� המורכבי� את ולהראות ב"ללהט סקירה היסטורית של יחס ההלכה ס זה ביקשתי לפרובפרק
 ההתייחסויות של היהדות כל לא הוצגו בפרק.  היא ניתנתבהששבי� הפסיקה ההלכתית לבי� החברה 

לסביות  ויש בו א� התייחסות לי�י היא ליחסי� הומוסקסואלבוש יתההתייחסות המרכז. ב"ללהט
 שיש בו  זאת דומניע� . בו התייחסות לפסיקה הקונסרבטיבית ולזו הרפורמיתאי�א� , נדרי�'ולטרנסג

  .  ושל החברה הדתית להומוסקסואלי�השל יחסה של ההלכ, ג� א� לא מלאה, בכדי לתת תמונה
 נתונה הייתהמאז ומתמיד היא  . היהדות אינה דת מונוליתית בלתי משתנה, בפתיחהכאמור

וזרמי� ותנועות המנוגדות להלכה תמיד התקיימו בשקט ,  הזמ�תמורותו הסובבת חברהשפעת הלה
בשני� האחרונות הולכת וגוברת הדרישה של הקהילה הדתית הגאה לנראות . השטח פניל תחתמ

 רבות  הולכי� ומתגברי� ומביאי� לפתיחות והקשבה, שאת חלק� תיארתי כא�,התהליכי�. ולהכרה
הזרמי� והקולות שהתקיימו מתחת . אחרא� ג� להקצנה הלכתית ותפיסתית מ� הצד ה , מצד אחדיותר

 , כשרוצי�.פתחי� ג� בהויש , לפני השטח במהל� ההיסטוריה כולה מראי� כי יש ביהדות פני� רבות
. ההלכה – או לענייננו, נית� למצוא דרכי� לאפשר לאנשי� לחיות את חייה� ג� ללא התערבות החוק

פרק זה יוכל לתת כלי� למחפשי דר� ולמי שמבקשי� או מתבקשי� לתת תשובות לאות� אני מקווה ש
  . שומר המצוות להישאר במסגרת הציבור הדתיקשי�בנבוכי� המ




