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ספר זה בותן את מקומה של האישה במשנתם של עשרים מהכמי ישראל בימי הביניים,
שפעלו למן המאה האתת עשרה ועד למאה השש עשרה .הכמים אלה מייצגים קשת
רהבה של דעות ,ורובם נמנים עם הגדולים והמפורסמים שבין הכמי ישראל בתקופה
זו .יש בהם בעלי הלכה ,פרשני מקרא ,הוגי דעות ,פילוסופים ,הסירים ,מקובלים
ומשורר אהד .הפריסה הגאוגרפית רהבה ומקיפה :שבעה מספרד ,שישה מפרובנס,
ארבעה מגרמניה ,אתד מצפון צרפת ,אהד ממצרים ואהד מאיטליה .דעותיהם של
התכמים נתפלגו מן הקצה אל הקצה בהתאם להשקפת עולמם ,הוגם התברתי ,המציאות
ההיסטורית במקומם ובזמנם וזיקתם אל הפילוסופיה היוונית ואל סביבתם הנכרית.
בתרתי בהכמים אלה בשל מקומם המרכזי בתרבות היהודית וכדי לשקף תפיסות עולם
שונות שרווהו בעולם היהודי לתפוצותיו באותה העת .לטיבם ולזמינותם של המקורות
העוסקים במקומה של האישה בהברה ובמשפהה הייתה השפעה מכרעת על בהירה זו.
בשל מיעוט המקורות הרלוונטיים מפרי עטם של גאוני בבל נתקפה הלקם ולא יכולתי
לדון בנפרד בעמדתם של תכמים מסוימים כשלעצמם ,ונאלצתי לשלב את דעותיהם
בדיונים על תכמים אתרים.
אמנם ההכמים הנדונים בספר אינם מייצגים את מכלול העמדות של תכמי ישראל
בימי הביניים ,אך גישותיהם השונות משקפות לא רק קשת רהבה של דעות כלפי
מקומה של האישה בהברה ובמשפהה ,אלא גם את עולמם התרבותי והתברתי של
ההוגים השונים שהיו הוט השדרה של קהילות ישראל בימי הביניים.
חיבור זח חוא בבתינת חמשך לספרי ״חסידות ומורדות  -נשים יהודיות באירופה
בימי־חביניים" ,שיצא לאור בתוצאת מרכז זלמן שזר בשנת תשס״א וזכח לשלוש
מחדורות .ואולם ,אם ב״תסידות ומורדות" דנתי במעמדח חראלי של חאישח חיחודיח,
חרי חיבורי זח עוסק בתאוריח ,דחיינו בעמדתם של חכמים .על אף חזיקח שבין
חנושאים חללו ,חרי בינם ובין שאלת יחסם של חכמים למעמדח של חאישח חיחודיח
בימי חביניים קיים חבדל של ממש.
הדיון במעמד האישה נעשה מתוך פרספקטיבה רהבה .בתנתי מכלול של היבטים
הקשורים בתדמית האישה ,כגון :משמעות בריאתה מן הצלע ,הטאה בגן עדן ,תכונות
אופייה ,מקומה במשפהה ובהברה ,השכלתה ,אלימות כלפיה ,זכותה לפרק את התא
המשפתתי ,היתס לתיי אישות ,ומקומן של הגרושה והאלמנה בהברה .במאות האתת
עשרה-ההמש עשרה הל שיפור במעמדה של האישה היהודיה באירופה בכמה תהומים
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בהשוואה למעמדה בתקופת התלמוד .השיפור נובע מפעילותם הכלכלית של היהודים
באותה העת וממעמדה של האישה בשכבות העילית של ההברה הנוצרית .שיפור זה זכה
לתמיכתם של הכמים גדולים ,אך בשל התערערות הוםנו של התא המשפתתי במקצת
הקהילות היהודיות במאות השלוש עשרה והארבע עשרה ,בעקבות ריבוי הגירושין ,הלה
נסיגה בנכונותם של תכמים לסייע לנשים במאבקן לשיפור מעמדן .תופעה מקבילה הלה
במקומן של הבגינות ) ^ ^ ^ בהברה הנוצרית .הכנסייה תמכה בהן בתהילה ,אך
במתצית השנייה של המאה השלוש עשרה ההלה לרדוף את המסדרים שלהן .מכיוון
שדעותיהם של הכמים הושפעו במידה רבה מן המציאות הכלכלית ,התברתית והתרבותית
במקומם ,עסקתי גם בנושאים אלה ,אם כי במידה מוגבלת ,כדי שלא להרתיב את
היריעה .כמו כן נזקקתי להשקפות עולם מקבילות בעולם הנוצרי והמוסלמי שבתוכו
היו ופעלו היהודים ,כאשר הן נראו לי קשורות במישרין בהשקפתם של הכמי ישראל.
מהשבה רבה הקדשתי לשאלת המניע שעיצב את עמדותיהם של הכמים .האומנם
הייתה להם משנה סדורה בשאלת מעמד האישה? האם השקפת עולמם נובעת
מאישיותם ,מתנאי המקום והזמן ,ממורשת רעיונית והלכתית עתיקה ,ואולי גם
מהשפעת הסביבה? במקרים רבים לא ניתן להשיב על כך תשובה תד משמעית ,ולעתים
שזורים הגורמים השונים זה בזה .אף שקשה לקבוע מסמרות בשאלה זו ,דומני שיש לה
תשיבות ראשונה במעלה ,ולכן מצאתי לנכון לנסות להתמודד עמה.
המקורות להקר השקפותיהם של ההכמים מגוונים :הלכה ,פרשנות ,שאלות
ותשובות ,ספרי הגות ומוסר ,מיסטיקה ,סיפורים עממיים ,פיוטים ושירה .מקצת
המקורות משובשים בשל מעשי מעתיקים ,שהשמיטו דברים מן הטקסטים אשר לפניהם
או שהוסיפו עליהם מתורתם של אתרים .בשל כך נזקקתי במקרים מסופקים גם
למקורות שבכתבי יד .השתדלתי שלא לייפות את המציאות .מקצת הוגי הדעות הללו,
הנמנים עם המפורסמים שבין הכמי ישראל בימי הביניים ,נקטו עמדות שליליות כלפי
הנשים .הכמים אלה הושפעו מהשקפות עולם שרוותו בספרות התלמודית ,בספרות
הפילוסופית ובהגותם של תכמים שפעלו בסביבתם הנכרית .הם היו בני זמנם ומקומם.
יש בכך כדי להסביר במידת מה את עמדותיהם הבלתי מתמיאות כלפי נשים .לעומת
זאת ,הכמים אהרים טרהו לסייע לאישה והגנו על כבודה ועל זכויותיה ,ובהם כמה
מן הגדולים שבין הכמי ישראל בימי הביניים .בפרק האתרון סיכמתי את
ההשקפות האופייניות לארבע האסכולות המרכזיות  -בעלי הלכה ,פילוסופים,
מקובלים והסירים  -בעשרה נושאים מרכזיים .כמו כן בתנתי את הלקן של הנשים
בעיצוב עמדותיהם של התכמים ואת ההשפעה של המציאות ההיסטורית על השקפותיהם.
במקומה של האישה במשנתם של שישה מן ההכמים הנדונים כאן כבר עסקתי
במקומות אהרים ,אך גם בפרקים אלה הכנסתי שינויים ניכרים ,בהתאם למהקרים
תדשים ולמקורות שנתגלו לי בינתיים.
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בחיבור זח סקרתי את חשקפתם של עשרים מחכמי ישראל ,ואין בחם אף לא אישה
אתת .בדיקת חשקפתן של תנשים עצמן על מעמדן ועל תדמיתן מתבקשת מאליח
בחיבור מעין זח .ואולם אין בידינו כל תיבור מקיף או מקורות מספיקים מפרי ידיח של
אישח יחודיח בימי חביניים שיכול חיח לפרנס דיון בנושא זח ,לעומת יצירח ענפח למדי
של מספר נשים נוצריות באותח עת באירופח .בספרי"תסידות ומורדות" חקדשתי דיון
לחימנעותן של נשים מכתיבת ונזקקתי לכך שוב בפרק חעשירי ובפרק חמסכם של
חיבור זח .חחדגשות שבציטוטים חן שלי.
חובח נעימח חיא לי לתודות לאלח שסייעו בידי בחשלמת ספר זח ובחבאתו לדפוס.
בבירורם של כמת עניינים נסתייעתי בחברי ד״ר אביעד חכחן ,ד״ר יחודא גלינסקי,
פרופ׳ דניאל אברחמס וחרב שמשון לוינגר .רעייתי רחל טרחח חרבח בחקלדת חספר
ובשיפור סגנונו .עזרת זו מצטרפת לעזרתח במתקךי במשך שנים רבות ,ולח אני מקדיש
ספר זח .יחזקאל חובב טרח בשיפור סגנונו של חספר ובחתקנתו לדפוס ולעתים אף
חעירני בעינו חחדח על גופם של דברים .מר צבי יקותיאל ,מנחל מרכז זלמן שזר ,ליווח
במסירות את תכנתו של חספר .כמו כן סייעח בידי מעין אבינרי־רבחון ,מרכזת חמערכת
חמדעית של חמרכז.
חדפסת תספר נסתייעח בתרומתח של חנחלת חמכון למדעי חיחדות של חאוניברסיטח
חעברית בירושלים בראשותו של פרופ׳ אחרן ממן.
יעמדו כולם על חתודח ועל חברכח.
אברחם גרוסמן

ירושלים ,כסלו תשע״א
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מורכבות הנושא ובעיית המקורות
תדמיתה של האישה במשנתם של הכמי ישראל בימי הביניים הושפעה משבעה גורמים
עיקריים) :א( המורשה המקראית והתלמודית; )ב( מורשתם של גאוני בבל ושל המרכזים
המקומיים; )ג( מעמדה של האישה בהברה היהודית במרכזים השונים; )ד( מעמדה של
האישה בהברה הנכרית הסובבת ובמשנתם של הוגי דעות נכרים; )ה( המעמד הכלכלי
של המשפהה והלקה של האישה בו; )ו( התפשטות הפילוסופיה והקבלה; )ז( אישיותו
של ההכם והשקפת עולמו.
ארבעת הגורמים הראשונים ברורים ומובנים ,ועקבותיהם ניכרים בכל תהומי ההיים
של היהודים בארצות גלותם .המורשה ההלכתית העתיקה  -הן המקראית והתלמודית
הן זו של גאוני בבל  -לא עלתה לעתים קרובות בקנה אהד עם המציאות הכלכלית
והתברתית של קהילות ישראל בימי הביניים .דוגמאות לא מועטות להתנגשויות מעין
אלה נשתמרו בספרות הרבנית לענפיה השונים .הנושא נדון הרבה בספרות המהקר ולא
אעסוק בו כאן .לעומת זאת ,הגורם ההמישי ,הלקה של האישה בהיי הכלכלה ,נראה
לכאורה תמוה או מופרז .ואולם מדובר בגורם כבד משקל ,שהשפעתו על התמורות
במעמד האישה ועל מקומה במשנתם של הכמים הייתה מכרעת .אציג גורם זה בקיצור
נמרץ ,שכן כל המתעלם מהשלכותיו על מעמד האישה בקהילות ישראל בימי הביניים
ועל מקומה במשנתם של הכמים הוטא לאמת.
א .גורמים עיקריים
 .1ה ת מ ו ר ה ה כ ל כ ל י ת

במאות השמינית-העשירית הפכה ההברה היהודית בהדרגה מהברה תקלאית ,כפי שהיה
בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד ובראשית תקופת הגאונים ,להברה
בורגנית או זעיר בורגנית .תמורה זו ההלה בבבל כבר במאה השמינית ,אך היא הלכה
והתפשטה מבבל לכל תפוצות ישראל .היהודים נטשו באלפיהם את העבודה התקלאית,
1

1

בספרד היא החלה בתקופה מאוחרת יותר .עד המאה האחת עשרה רבו בה היהודים שעסקו
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עברו לגור בערים ,ובחדרגח חפכו לאומח שעיקר פרנסתח על מסחר ,עסקי כספים
ומלאכח .זוחי תמורת מכרעת וחיו לח חשלכות כבדות משקל על עולמם חרוחני ועל
מעמדם חתברתי ,חפוליטי ,חביטחוני וחתרבותי של חידודים במרכזים חשונים .כל
חמעיין בספרות חשאלות וחתשובות ,חמשמרת עדויות על חיי חיומיום של חידודים,
מתרשם מריבוי חשאלות חעוסקות בבעיות תקשורות לחלקם של חידודים בסחר
חבינלאומי ובסחר חמקומי .גם חידודים באירופח נטלו תלק תשוב בסתר חבינלאומי,
במיותד במאות חתשעית-חאתת עשרח.
חנשים חיחודיות חשתלבו בפעילות חכלכלית חזאת בתחומי חמסתר וחחלוואח
בריבית ,ובשל חנסיעות של חבעלים למרחקים וחיעדרותם מביתם תקופות ממושכות,
חן חיו אתראיות לא רק על ניחול עסקי חבית אלא גם על חינוך חילדים .לצורך
חמסחר וחחלוואח בריבית חן באו לעתים קרובות במגע ישיר עם שליטים נכרים .תמורח
כבדת משקל זו נתנח את אותותיח לא רק על מעמדח של חאישח בחברח וסייעח
בשיפור חדימוי חעצמי שלח ,אלא גם חשפיעח על יחסם של חכמים אליח .מקומח
במשנתם ,לעתים לתיוב ולעתים לשלילח ,נבע במידח רבח מן חתמורח חסוציו־
אקונומית חזאת.
חתמורות חכלכליות חנזכרות חשפיעו גם על מבנח חחברח חיחודית .עליית תערים
באירופח במאות חשתים עשרח וחשלוש עשרח חביאח לשיפור במעמדן של חנשים
חנוצריות בחברח חבורגנית .לנשות חאצולח חיו בתקופת זו סמכויות תשובות בניחול
חבית ולעתים אף בניחול חאחוזח .חידודים ,שנמנו עם שכבות חעילית ,תשתדלו לסגל
לעצמם כמת מאורתות חייח של חשכבח חזאת .אף שחגורמים לתמורח בחברח חאירופית
חנוצרית חיו שונים מאלח שחשפיעו על חחברח חיחודית ,תלו תמורות מקבילות רבות
בשתי חתברות .אין ספק שחחתפתתויות בחברח חנוצרית חשפיעו לא רק על אורח חייחן
של חנשים חיחודיות אלא גם על תביעתן לשיפור מעמדן ,ותדבר אילץ את חתכמים
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בחקלאות .ראו :אשתור ,קורות היהודים בספרד ,א ,עמ׳  .190-173בספרות השו״ת נשתמרו
עדויות רבות ע ל כך.
ספרות ענפה נכתבה על המסחר הבינלאומי הזה וחשיבותו למעמדם הכלכלי של היהודים ועל
קשרים ספרותיים בינם ובין מרכזים אחרים .ראו להלן ,הערה  .5ע ל הקשרים הספרותיים בעקבות
הסחר הזה ראו :א׳ גרוםמן" ,זיקתה של יהדות אשכנז הקדומה אל ארץ־ישראל" ,שלם ,ג
)תשמ״א( ,עמ׳  ;92-58גרוםמן ,חכמי אשכנז הראשונים ,עמ׳  ,435-424ושם ספרות נוספת.
בתמורה הכלכלית הזאת ובהשלכותיה עסקתי בהרחבה בספרי חסידות ומורדות ,וציינתי שם
לספרות העוסקת בנושא ,במיוחד בעמי .15-13
"We find no really effective barriers to the capacity of women to exercise power.
";They appear as military leaders, judges, castellans, controllers of property
מקנאמארה וומפל ,כוח הנשים בימי הביניים ,עמ׳  .94לדיון מפורט בהתפתחויות אלה ראו:
אברגטם ,נשים אריסטוקרטיות בצרפת.
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