
 בס"ד

 הדרה שיוצרת בינוניות –תגובה למאמרו של הרב מיכאל אברהם 

 ד"ר שפרה מישלוב, 

 מנהלת הקליניקה למשפט עברי באוניברסיטת בר אילן, 

 במסגרות קהילתיותומחשבת ישראל הלכה  ,מרצה לגמרא

. הוא הכניסני בשערי לימוד ותייורבי ימורמ, הרב אברהם הוא שונותאקדים ואומר שלמרות מחלוקות בסוגיות 

גמרא בעיון, במסגרת תכנית לימודי הגמרא לדוקטורנטיות במדרשה לנשים באוניברסיטת בר אילן. בזכותו 

רבה תרומתו . ועד לאחרוני פלפלני הדורות האחרונים מראשוני הראשוניםזכיתי לצלול לעומקה של סוגיה 

הוא העלה כמי שמכיר אותה , לה בשבת שעברהשהוא העמשמעותית ואת הסוגיה ה תורה לנשים לימודל

 . וכעת להסתייגויות. מבפניםהיטב 

על פיה יש להבחין בין פסיקה מסדר ראשון ופסיקה הרב אברהם מציג תפיסה  - אתחיל מהגישה ההלכתית

וטוען כי איסור מינוי אישה לשררה נובע מפסיקה מסדר שני, ולכן הוא ניתן לשינוי עם השתנות  מסדר שני,

, כפי שציינו כבר רבים בתגובה למאמרים קודמים של הרב אברהם שהתבססו על המציאות. לא למותר לציין

לפסיקת המעניקה משקל רב  מדור לדורחותרת תחת יסודות הפסיקה  זוגישה כי  עמדה הלכתית דומה,

אין חולק שלמשנה ולגמרא מדרג נורמטיבי שונה מאלה שבאו  לדורותיהם, ראשונים ואחרונים. חכמים

 .המקובלת היא כי כל דור של חכמים פירש ויישם את תפיסות קודמיוההלכתית לאחריהם, אך התפיסה 

הרב אברהם ציין  רה.אחו בקלילותלא ניתן להתנער מהם ולדלג וישירות מהדורות האחרונים  ת בעוהפסיקה נ

לעניות מסדר ראשון ושני, אולם  –גם הוא כי צריך טיעונים פרשניים הלכתיים טובים כדי לסטות מהמקורות 

ולאבחן את הדרוש אבחון, אלא  הוא לא הרים את נטל המשימה לעיין בהרחבה במקורות ופרשנותםדעתי 

נות יסוד בסוגיה, ומכאן הזדרז להגיע הסתפק בהעלאת תמיהות כלליות על מדרשי ההלכה הקובעים עקרו

   למסקנות הלכתיות מרחיקות לכת.

אל מול הגישה ההלכתית שהציב הרב אברהם, אשר כאמור שנויה במחלוקת. אני מבקשת להציג את עמדתו 

 'מינוי אשה לתפקיד רבני' –בדיוק בנושא הזה נרחב אשר פרסם לאחרונה מאמר  של חמי, הרב דוד מישלוב

תוך דיון יסודי זו,  . כדרכו התייחס חמי בפרוטרוט לכלל הסוגיות ההלכתיות העולות משאלה(יז שערי צדק,)

משמעות . במאמרו הוא דן בעל ידי חכמי ישראל במשך הדורות הסוגיותהמתבסס על פרשנות ויישום 

ודן פירט כן שונים, וה ההיבטיעל  'שררהב', סמיכהסמיכה הרבנית לאחר שפסקה רציפות מסורת הה

 להנהיג, להעניק ייעוץ רוחני, : ללמוד וללמד, לדון, להורות איסור והיתר, לדרושהמגוונים תפקידים הרבנייםב

 ם בסוגיות החשובות שלגדן  הואלנשים בימינו. ומתאים אפשרי  ועוד. הוא שקל ובחן מה מבין תפקידים אלה

צניעות חשיבות השמירה על ברבנית, המוטיבציות המניעות נשים לרצות ללמוד תורה ולתפוס תפקידי הנהגה 

והדגיש את הצורך להגביר את לימוד התורה ברמה גבוהה לנשים, שלא מתוך אג'נדה נשים בהקשרים אלה, 

אין כאן המקום להרחיב במסקנותיו של הרב מישלוב . כזו או אחרת, אלא מתוך אהבת ויראת שמים לשמה

חלוק על מאמר זה, אך יש כאן דוגמא לעיון הלכתי רציני . ניתן כמובן לוהרוצה להחכים, יעיין בגוף המאמר

 ויסודי על דרך חכמי ישראל לדורותיהם.

אני רוצה להתייחס גם לתיאור המציאות בעיניו של הרב אברהם, על פיו הישגי הלימוד הנשי 'עלובים' למדי. 

תבסס אך ורק על הכרות אם כי אדגיש שאין בידי נתונים בדוקים בנושא, והדבר מ החוויה שלי דומה,לצערי 

בנוגע לכלל לקבוע בכך מסמרות חלילה אישית שלי עם נשים לומדות מסביבתי הקרובה. איני מתיימרת 

 אני שותפה גם לעמדתו כי בהעדר אופק תעסוקתי ראוי, קשה לצפות לתמורה במצב. הנשים לומדות התורה.

שגי לימוד התורה הנשי רק דרך הפריזמה של הלמדנות הישיבתית יהאני חושבת שההסתכלות על  עם זאת,

למדנות לצורך הצמחת תלמיד ת רבה לחשיבואמנם ישנה כמובן הקלאסית, מפספס במידה רבה את הנקודה. 

וראו ביקורתו החריפה של הרב עובדיה יוסף על הלמדנות )אם כי גם על זה יש חולק, חכם בעל שיעור קומה 

ותלמידי חכמים  , אולם לא בכדי אנו רואים יותר ויותר ראשי ישיבותן המקום להרחיב(ואין כאהאשכנזית, 

מעצבים את דרכם ותפיסת עולמם של הצד החזק שלהם, והם בהכרח איננה הישיבתית שהלמדנות 

המהווה מקור  המחשבתי הרוחני המפותח מםאו עולו/תלמידיהם בזכות היקף הידע ההלכתי שלהם 

תופעה זו נובעת מתוך צורך , אולם דומה שמוסד הרבנותשום זילות יש כאן מטעון שלן נכון שנית .להשראה



בעלי אופיים  מנהיגים רוחניים תי של הציבור המבקש לקבל מענה לצדדים תורניים מגוונים שבו באמצעותיאמ

  .שונים

מרשימה, ישיבתית למשבצות הללו יכולות להיכנס נשים לא מעטות, שגם אם לא הצליחו להגיע לרמת למדנות 

דור שבו המחויבות להלכה הולכת בלתרום בהחלט הרי שיש להן בקיאות הלכתית רבה, והן יכולות 

 העולם המחשבתי הרוחני והעמקת רבות לחיזוק תורמות מסוגלות וכברנשים לא מעטות גם ומתרופפת. 

 שרבים כל כך מייחלים לו. 

אודות 'הלמדנות הבריסקאית לאן?' הוא  יכטנשטייןשים מספר מפי הרב משה לדששמעתי לפני חו הרצאהב

 במובהק ה'מה', ואילו כעת הדור דורש תציין כי שיטת בריסק מיצתה עד הקצה את הדיונים הפלפלניים בשאל

ותכליות  מילהמשיך לשלב ה'למה'. יתכן שדווקא אנו הנשים יכולות לתרום להעמקת התשובות המהותיות לטע

גובר בעבודת ה' מתוך הבנה הולך ולצורך הבכך ענות יבמשך הדורות, ולהחכמים אותם עצבו הכללים 

שליטה מלאה בכל ב בהכרחצורך בהכרות עם עיקרי השיטות הלמדניות, אך לא אמנם הזדהות. לשם כך יש ו

 מכמניהם. 

 ,פתיחת דיון כנה בנדוןלתועלת  , שיש בהאברהםהרב  לסיום, אל מול הגישה הביקורתית החדה שהציג

מתחיל ללכת אך כאשר ילד   .)אם תרצו, נשית יותר...(רכה ומכילה יותר  - ני להציע נקודת מבט אחרתברצו

או לדבר, אנו מתלהבים ומעודדים אותו על כל צעד קטן, ועל כל מילה משובשת, כי אנו יודעים כמה מאמץ 

באותה מידה את  קרבואו ניי נדרש ממנו, וכמה חשוב לעודד אותו כדי שיעז לעשות את הצעדים הבאים.

, לא מדובר עדין בתוצר מפוקחתגם אם בהסתכלות הצעדים האמיצים והזהירים של נשים בעולם התורה, 

 ואידך זיל גמור.  בשל.


