
"אישה בעזרה מניין?" )בבלי קידושין נב, ע"ב( | הרבה פרופ' דליה מרקס

מה היה מקומן של הנשים בקודש בעולם העתיק? האם עלו לרגל? האם היו שותפות בעבודתו? עד היכן 
נכנסו? מה נוכל לומר על החלל המקודש של המקדש בהקשר המגדרי?

־אני מזמינה אתכם לעיין במקורות מספרות חז"ל העוסקים במקומן של נשים בבית המקדש. מובן שהמקו
־רות האלה אינם היסטוריים במובן המדעי של המילה, אולם הם פותחים צוהר מעניין אל תודעתם של קדמו

נינו כשהרהרו על מרחב מקודש ומגדר. 

המסקנות של הלימוד הזה יכולות להיות מגוונות. בעיניי זה כוחם של מקורות האלה. אפשר לעבור על כל 
המקורות הבאים ולהתייחס לשאלות עליהם, ואפשר לעבור על חלקם.

←

בית המקדש ונשים



האם נשים עלו לרגל?

שמות כג, יז; לד, כג; דברים טז, טז ←  	

ֹן ה'"  "ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ּבַָּׁשנָה יֵָרֶאה ּכָל זְכּוְרךָ ֶאל ְּפנֵי ָהָאד

)שמות כג, יז; לד, כג; דברים טז, טז(

הציווי על עלייה לרגל בשלוש רגלים בתורה מּוָחל רק על הזכרים.

האם יש עוד מצוות שמדברות במפורש רק על הזכרים?	 

מה אנחנו יודעים על עליית נשים לרגל לבית המקדש ברגלים? האם יש בתנ"ך דוגמאות לסיפורים על 	 
נשים שעלו לרגל במסגרת המשפחה? 

האם יש מצוות המחייבות נשים להיות בבית המקדש? 	 

הקורבן הנשי ביותר: קורבן היולדת        
פרק יב בספר ויקרא עוסק באחת החוויות האנושיות המופלאות והנשגבות ביותר – הלידה. היולדת 

נחשבת טמאה מבחינה ריטואלית, ועליה להיטהר. תהליך ההיטהרות הוא דו-שלבי: הראשון ימי "נִַּדת 
ְּדו ָֹתּה" )ויקרא יב, ב(, שבעה ימים במקרה של הולדת בן זכר ושבועיים במקרה שילדה בת. בזמן הזה 

היא אינה רשאית לקיים יחסי אישות עם אישּה. בשלב השני "ֵּתֵׁשב ּבְִדֵמי ָטֳהָרה" )שם, ד(. בזמן הזה היא 
מּותרת לקיים חיי משפחה רגילים אבל "ּבְכָל קֶֹדׁש לֹא ִתּגָע וְֶאל ַהִּמְקָּדׁש לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת יְֵמי ָטֳהָרּה" 

)שם(. עם סיום ימי הטהרה מתארת התורה טקס של הבאת קרבן אל הכהן, והרי הוא לפניכם.

ויקרא יב, ו–ח ←  	

"ּובְִמלֹאת יְֵמי ָטֳהָרּה לְבֵן אֹו לְבַת ָּתבִיא ּכֶבֶׂש ּבֶן ְׁשנָתֹו לְעֹלָה ּובֶן יֹונָה אֹו תֹר לְַחָּטאת ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד 
ֶאל ַהּכֵֹהן: וְִהְקִריבֹו לְִפנֵי ה' וְכִֶּפר ָעלֶיָה וְָטֲהָרה ִמְּמקֹר ָּדֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֹלֶֶדת לַּזָכָר אֹו לַּנְֵקבָה: 

וְִאם לֹא ִתְמצָא יָָדּה ֵּדי ֶׂשה וְלְָקָחה ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשנֵי ּבְנֵי יֹונָה ֶאָחד לְעֹלָה וְֶאָחד לְַחָּטאת וְכִֶּפר ָעלֶיָה 
ַהּכֵֹהן וְָטֵהָרה."

התורה מתמקדת כאן ביולדת, לא בוולד. מה לדעתכם הסיבה? 	 

 	tinyurl.com/y9eoeu7u :כדי להרחיב מעט על קורבן היולדת, אפשר לעיין כאן

ככל הנראה, רוב הנשים הביאו שני תורים או שני בני יונה )ולא כבש ועוף, ככל הנראה בגלל המחיר 
הגבוה של הכבש, שאותו רוב הנשים לא יכלו להרשות לעצמן(. ואכן המשנה מכנה את קורבן היולדת 

בשם "קורבן הקן", המציין את שתי הציפורים שהובאו אל הכהן.

המשנה שלפנינו מספרת על תקנה אמיצה של רבן שמעון בן גמליאל, נשיא הסנהדרין בדור החורבן. 
הוא נתקל במצב לא צפוי של אינפלציה, בגלל ביקוש גבוה לקורבן הקן. לכן גזר שאף שנשים חייבות מן 

התורה להביא קורבן על כל לידה ועל כל מקרה של זיבה, הן יכולות להביא רק קורבן אחד והוא יכסה 
את כל המקרים שבהם הן חייבות. 



משנה כריתות א, ז ←  	

"מעשה שעמדו קנים בירושלים בדינרי זהב. אמר רבן שמעון בן גמליאל: המעון הזה, שלא אלין הלילה, עד 
שיהו בדינרין! נכנס לבית הדין ולימד: האשה שיש עליה חמש לדות ודאות, חמש זיבות ודאות, מביאה קרבן 

אחד, ואוכלת זבחים, ואין השאר עליה חובה. ועמדו קנים בו ביום ברבעתים." 

מה המוטיבציה של רבן שמעון לתקן את התקנה שהביאה להורדת מחירי קורבן הקן? שימו לב שבתקנתו 	 
עקר למעשה מצווה מן התורה )שאותה ראינו ב״ויקרא״ יב(, בדומה למצוות פרוזבול, למשל.

רבן שמעון נשבע בשם המקדש "המעון הזה". פרופ' חנה ספראי ז"ל אמרה על כך, שלשונו של רבן שמעון 	 
מלמדת שלדידו, טובת הנשים היא טובת המקדש. מה דעתכם?

עד היכן נכנסו נשים אל בית המקדש 
)או עד היכן יכלו להיכנס במציאות ובמחשבה(

מסכת כלים במשנה פותחת במניין של עשר רמות של טומאה, ומיד לאחר מכן מונה עשר דרגות של קדושה. 
הרשימה הולכת מהקדוש פחות אל הדרגה המקודשת ביותר, ומן המקום שאליו יכולים להיכנס הכול אל מקום 

שאליו יכול להיכנס רק אדם אחד ורק ברגע אחד בשנה.

לנוחותכם מצורף בעמוד הבא שרטוט משוער של מבנה בית המקדש השני. 

משנה כלים א, ו–ט ←  	

"עשר קדושות הן: ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומה היא קדושתה? שמביאים ממנה העומר, 
והביכורים, ושתי הלחם, מה שאין מביאין כן מכל הארצות; 

עיירות מוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחין מתוכן את המצורעים ]...[; 

לפנים מן החומה מקודש מהן שאוכלים שם קדשים קלים ומעשר שני; 

הר הבית מקודש ממנו, שאין זבים וזבות נידות ויולדות נכנסין לשם; 

החיל מקודש ממנו, שאין גויים וטמא מת נכנסין לשם; 

עזרת הנשים מקודשת ממנו, שאין טבול יום נכנס לשם ואין חייבין עליה חטאת; 

עזרת ישראל מקודשת ממנה, שאין מחוסר כיפורים נכנס לשם וחייבין עליה חטאת; 

עזרת הכוהנים מקודשת ממנה, שאין ישראל נכנסין לשם אלא בשעת צורכיהם לסמיכה ולשחיטה ולתנופה; 

בין האולם ולמזבח, מקודש ממנה, שאין בעלי מומין ופרועי ראש נכנסים לשם; 

ההיכל מקודש ממנו, שאין נכנס לשם שלא רחוץ ידים ורגלים; 

בית קודש הקודשים מקודש מהן, שאין נכנס לשם אלא כוהן גדול ביום הכיפורים, בשעת העבודה."

)משנה כלים א, ו–ט(

זהו את "עשר הקדושות", כלומר את עשר דרגות הקדושה. האם אומנם יש עשר דרגות?	 

מה יכולה להיות המטרה של המשנה במניין ההיררכי של עשר קדושות?	 

מה מאפיין את הקדושות? מה חסר ברשימה הזו? כיצד נוכל להבין את ההיעדר הזה?	 



)מבנה בית המקדש השני על פי תפארת ישראל. מתוך ויקיפדיה(

יש הטוענים שבעזרת נשים היו רק נשים, וכי נשים הגיעו רק עד עזרת הנשים ולא נכנסו פנימה. המקורות 
הבאים מבקשים לבחון את האמירה הזו.

ספרא, ויקרא, דבורא ב, ב ←  	

"בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: הנשים סומכות רשות. אמר 
רבי יוסי: אמר לי אבא אלעזר: היה לנו עגל זבחי שלמים והוצאנוהו לעזרת הנשים וסמכו עליו הנשים 

לא מפני שהסמיכה בנשים אלא מפני נחת רוח של נשים." 

 

התורה מלמדת שיש לסמוך ידיים על ראש הקורבן )הכוונה לקורבנות היחיד של בהמה(. הכוונה היא לכך 
שבעל הקורבן סומך ידו על ראש הבהמה לפני שחיטתה, נשען עליה ואומר את הטעם להקרבתה )וידוי, 

הודיה וכו'(. סמיכת הידיים על הקורבן היא דרך ליצור קשר אינטימי ומיוחד בין מעשה ההקרבה ובין 
החוויה האישית של המקריב. ללא הסמיכה ניטל חלק חשוב מן המצווה. 

אנו שומעים על סמיכת הידיים בפתיחת ספר ויקרא: "ַדּבֵּר ֶאל בְּנֵי יְִשָׂרֵאל וְָאַמְרָתּ ֲאלֵֶהם ]...[ וְָסַמךְ יָדֹו ַעל 
רֹאׁש ָהעֹלָה וְנְִרצָה לֹו לְכֵַפּר ָעלָיו" )ויקרא א, ב–ד(. מפסוקים אלה המדגישים את "בני ישראל" למדו חז"ל 

שנשים פטורות מסמיכת ידיים על קורבנן.



 האם ההבנה שהביטוי "בני ישראל" מתייחס לגברים בלבד היא ההבנה היחידה של ביטוי זה? יש לכם 	 
עוד דוגמאות לשימוש דומה בביטוי "בני ישראל"? 

מה יכולות להיות הסיבות לכך שנשים אינן מחויבות בסמיכת ידיים על קורבנן ומה ההשלכות הרוחניות, 	 
רגשיות והתיאולוגיות של הדבר?

מה עומד בבסיס הוויכוח בין הדעה הראשונה במשנה ובין דברי רבי יוסי ורבי שמעון? מה ההבדל 	 
העקרוני בין איסור ובין פטור? האם תוכלו לחשוב על דוגמאות שבהן כשההלכה פטרה נשים ממשהו הפטור 

התפרש כאיסור?

מה נוכל ללמוד מהמסורת שמוסר אבא אלעזר על ההתנהלות של עבודת בית המקדש, ועל מקומן של 	 
הנשים בו?

מה נוכל לומר על הקטגוריה "נחת רוח של נשים"? האם מוכרים לכם דיונים מודרניים על החלתה 	 
בשאלות דתיות כיום?

תוספתא ערכין ב, א ←  	

"לעולם לא נראית אשה בעזרה אלא בשעת קרבנה בלבד, ולא נראה קטן בעזרה אלא בשעה שהלוים 
אומרין בשיר." 

האם המסורת הזו מן התוספתא עומדת במתח עם מה שראינו קודם?	 

מה נוכל ללמוד על הכניסה לחלקים הפנימיים יותר של בית המקדש? במקום אחר נאמר: "שאין ישראל 	 
נכנסים לשם ]לעזרה[ אלא בשעת צורכיהם, לסמיכה ולשחיטה ולתנופה" )משנה מכות א, ח(. האם יש הבדל 

בין מה שמוסרת המשנה ובין האמור כאן בתוספתא?

בפנים או בחוץ, ביחד או לחוד? איפה היו הנשים 
בבית המקדש?

בניגוד למה שאנשים רבים סבורים, בעזרת הנשים בבית המקדש, כלומר בעזרה הגדולה שבו, היו נשים 
וגברים כאחד. שם שכנו ארבע לשכות מיוחדות שבהן התקיימו פעולות השגרה של המקדש, שם קרא 

הכהן הגדול בתורה בסוף עבודת יום הכיפורים ושם התקיימה חגיגת בית השואבה בסוכות.

המשנה במסכת מידות )מקור 7( מתארת מצב של בניית "כצוצרה" )גזוסטרא, מרפסת( כדי להפריד בין 	 
נשים וגברים. האם זה היה המצב הראשוני או שכך תוקן לאחר זמן? קראו את מקור 8, ועמדו על התהליך 

המתואר שם.

החוקרים והפרשנים נחלקים בשאלה אם ההפרדה שנעשתה בשלב מסוים בין נשים וגברים הייתה 	 
קבועה או שהתקיימה רק בשמחת בית השואבה, שבה הייתה סכנה של "קלות ראש". מה דעתכם? האם 

תוכלו לשער מהי מערכת האמונות והדעות של אלה המחזיקים בעמדה שמדובר בתקנה קבועה ובין אלה 
הסבורים שהיא נועדה רק לחג?

האמור במסכת סוכה בבבלי )מקור 9( מפרט עוד יותר את התהליך של החציצה בין הנשים ובין הגברים. 	 
מה נוכל ללמוד מן התהליך המתואר כאן?

המובאה ממסכת קידושין )מקור 10( אינה מדברת על בית המקדש, אלא על נשים וגברים באופן כללי. 	 
מה נוכל ללמוד ממנה על עמדת חז"ל על נשיות ועל גבריות, ועל ממדים מגדריים של המרחב?



 משנה מידות ב, ה ←  	

"עזרת הנשים היתה אורך מאה ושלשים וחמש על רחב מאה ושלשים וחמש ]...[ וחלקה היתה בראשונה 
והקיפוה כצוצרה, שהנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן כדי שלא יהו מעורבין." 

תוספתא סוכה ד, א ←  	

"בראשונה, כשהיו רואין שמחת בית השואבה, היו אנשים רואים מבפנים ונשים רואות מבחוץ. וכשראו 
בית דין שהן באין לידי קלות ראש עשו שלוש גזוזטראות בעזרה, כנגד שלש רוחות, ששם נשים יושבות 

ורואות בשמחת בית השואבה, ולא היו מעורבין." 

בבלי סוכה נא, ע"ב ←  	

"תנו רבנן: בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים 
יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין היו באין לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה 

ואנשים מלמטה." 

בבלי קידושין פב, ע"א ←  		

"אמר רב כהנא: אנשים מבחוץ ונשים מבפנים – אין חוששין משום ייחוד; אנשים מבפנים ונשים מבחוץ 
– חוששין משום ייחוד. במתניתא תנא איפכא. אמר אביי: השתא דאמר רב כהנא הכי, ותנא מתניתא 

איפכא, אנא נעביד לחומרא. אביי דייר גולפי, רבא דייר קנה. אמר אבין: סקבא דשתא ריגלא." 



ד. "האישה שדחקה ונכנסה": חז"ל מהרהרים על 
מקום הנשים בבית המקדש 

)ועל המקום שהיה יכול להיות להן(

במהלך הדיון בשאלה במה ניתן לקדש אישה, והאם כהן יכול לקדש אישה בחלק שלו בקורבן, מוסר 
התלמוד סיפור יוצא דופן על מתח ותחרות קשים בין שני בתי מדרש, זה של רבי מאיר וזה של רבי 

יהודה, וכן מה קורה לאחר מותו של רבי יהודה. רבי יהודה זועם על תלמיד של הרב המנוח שדחק ונכנס 
לבית מדרשו, ואתגר אותו בשאלה הלכתית. השאלה עצמה ראויה למדי )והיא מציגה גם את עמדת 

המשנה בנושא(, אבל רבי יהודה רואה אותה כקנטרנית ופוגענית. הוא אינו עונה באופן ענייני, אלא 
מתריס: "וכי אישה בעזרה, מניין?" רבי יוסי מהרהר בשאלה ונותן שלוש תשובות אפשריות, השלישית 

ביניהן חשובה לענייננו במיוחד. מעניינת לא פחות ההתייחסות של פרשני התלמוד לסוגיה הזו.

רש״י

תוספות



 הביטוי "דחקה ונכנסה", שמתייחס לאפשרות שאישה תידחק אל תוך העזרה, נדיר יחסית בספרות חז"ל. 	 
כאן הוא מופיע פעמיים: פעם אחת בנוגע לסומכוס, התלמיד הלא רצוי שדחק ונכנס; ופעם שנייה בנוגע 

לאישה ה"מדומיינת" שרבי יוסי מעלה על דעתו. מה נוכל ללמוד מהשימוש בביטוי זה? האם ניתן להשוות בין 
התלמיד ובין אותה אישה, ואם כן – מה מעלה השוואה זו?

 כיצד ניתן להסביר את תגובתו של רש"י: "ונשים אין נכנסות לה ]לעזרה[, כדתנן באבות הטומאות בפרק קמא 	 
דמסכת כלים", שהרי ראינו במסכת כלים שדבר זה לא נאמר? האם זו טעות מצדו של רש"י? אם כן, כיצד 

אפשר להסבירה? ואם לא, כיצד ניתן להבין את דבריו?

 התוספות מבקרים את רש"י: "פירש הקונטרס ]רש"י[ דאין אשה נכנסת בעזרה כדתנן פ"ק דכלים ]=בפרק 	 
ראשון של מסכת כלים[. ולא דק, דלא אשכחן בשום דוכתא דנשים אסורות ליכנס בעזרה ]=ולא דייק כי לא 

מצאנו בשום מקום שנשים אסורות להיכנס בעזרה[!" מה אפשר ללמוד מדבריהם?

 בעלי התוספות ממשיכים ומונים מקרים שבהם נכנסו נשים לעזרה. למשל שהיות ששחיטה של נשים את 	 
הקורבן היא כשרה )זבחים לא( ואם כן הן יכולות להיכנס לעזרה, וכמו כן, גם טקס הסוטה ואישה שלקחה 

נדר נזירות נכנסות לשם. הם ממשיכים ואומרים שזה לא היה זה מצב מצוי )"ומילתא דלא שכיחא היא"( 
שנשים נכנסו אל העזרה אבל לאו דווקא מצב בלתי אפשרי.

 אני מקווה שהמסע הזה עניין אתכם ואתכן. האם יש לכם תובנות חדשות לגבי מקום הנשים בבית המקדש? 
האם תוכלו לנסח מסקנות )גם אם ראשוניות וחלקיות( בשאלות הקשורות במרחב מקודש ומגדר?

חג שמח,

דליה מרקס


