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 בעלים, נשים ושיח מיני: התלמוד קורא את פרקו

 ביקורת נדיבה

 קיצורו של דבר, גינאלוגיה בהתעדוה כרוכה בשימוש בהיסטוריה כדי להעניק פיתחון־פה
 לקולות שוליים ותת־קרקעיים שמצויים ״מעט מתחת לפני השטח של ההיסטוריה״ - קולותיהם
 של המשוגע, העבריין, המופרע, הנידח. היא ממקמת מאבקים לא רציפים, אזוריים, רבים כעד
 עוצמת הרשות, הן בעבר והן בהווה. קולות אלה הם מקורות של התערות, הסובייקטים

 היצירתיים של ההיסטוריה.
Jana Sawicki 

 איזו טובה יכולה לצמוח לעולם מיוסר מלימוד טקסטים עתיקים? הנושא שאני מבקש לדון בו -
 השיח המיני ודפוסי־היחסים בין המינים בתרבות חז״ל - כרוך באתיקה של קריאה היסטורי־
 ציסטית בטקסטים קדומים. אני מעוניין במחויבות המוסרית שיש לנו כלפי המתים, בלפי אלה
 שייצרו את הטקסטים ושעיצבו אותנו לטוב ולרע, כפי שאנו מבינים זאת כיום, וכן במחויבות

 המוסרית שלנו כלפי החיים, היום ושלעתיד לבוא, כלומר, המחויבות להשתמש בטקסט כדי להוביל
 בני־אדם לחיים עשירים וחופשיים יותר.

 אני מניח שאין ביכולתנו לשנות את העבר כפי שהיה למעשה. אבל שינויים באופן הבנתנו את
 העבר עשויים לשנות את ההווה והעתיד. מי שאיעו חווה את העבר כמועקה שראוי להיפטר ממנה

 (כפי שאכן חווים אותו רבים), יראה את העמדה המפתחת תפישה שלילית מונוליטית של העבר
 ומטפחת כעס כלפיו כעמדה בלתי־יעילה המחלישה את הכוח לשנות. למשל, מי שמוצא בעבר רק
 שנאת נשים, משכפל שנאת נשים; מי שמוצא רק את העדרם של כוח, אוטונומיה ויצירתיות נשית,

 מעצים את הפסיביות של האשה ואת עמדתה כקורבן. בניגוד לכך, הניסיון לחלץ מן העבר את
 אותם כוחות שהתערו לאנדרוצנטריזם השליט עשוי לסייע להעלות אותנו על מסלול של התחזקות

 לקראת שינוי, ויחד עם זה לעגן את המסלול הזה בקרקע העשירה של אותו עבר עצמו.

 לדידי, השאלה שעל הפרק היא, כיצד ניתן לפתח ביקורת של תרבות העבר, ובמיוחד של אותה
 תרבות שאני מזדהה אתה? במלים אחרות, כיצד אוכל להגן על התרבות שלי בלי לחטוא ״לאמת

 ההיסטורית״ מצד אחד ולמחויבות המוסרית שלי לשנות את דפוסי־היחסים בין המינים בתרבות זו?
 מבקרת שהיתה לה השפעה עצומה על עיצוב הפרקטיקה הביקורתית שלי היא מיקה בל שניסתה

 לא מכבר באופן מדויק ומשכנע את התפקיד התרבותי שהיא מבקשת להקנות לעבודתה:

 התרגומים האלה נדמים כמבקשים לאמץ באופן חלק מדי את התפישה לפיה פטריארכליות
 היא צורה חברתית מונוליטית ועל־היסטורית. כתוצאה מכך משתמע מהם שפטריארכליות היא
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 בלתי־נמנעת; הם מאשימים את היהדות הקדומה בכך שהיתה חדורה בה; הם אפילו
 מטשטשים את ״האחרות הפנימית״, כלומר, את הריבוי בחברה המודרנית, במיוחד ביחס
 לפטריארכליות. ...תרגומים מודרניים של הטקסטים העתיקים הם בני־השוואה לנרטיבים

 המערביים על התנהגות מזרחית...בשני המקרים מקור הידע שלנו הוא נרטיב, שבהגדרה, מסנן
.(Bai 1990,734)את דיבורו של האחר באורח אימפריאליסטי 

 בל מציגה את אותה מחויבות כלפי הטקסט העתיק והעם העתיק וכלפי עמי ״המזרח״: להימנע בכל
 האפשר מסינון אימפריאליסטי ומשיפוט מתנשא של דברי האחר. במאמרו ״מושג התרגום התרבותי
 באנתרופולוגיה החברתית הבריטית״ מתמקד גם טלאל אסד באותו עניין. ההבחנה שהוא מציע היא

 בין תרגום תרבותי למחלוקת תרבותית, או מה שאני הייתי מכנה, ביקורת תרבותית. בהתייחסו
 לאנתרופולוג עמית, שהתלונן על כך שאנתרופולוגים אחרים גילו סובלנות כלפי ״פראים״ אבל •אי־

 סובלנות כלפי בני חברתם שלהם״, טוען אסד:

 כשאני נוקט עמדה ביקורתית ביחס לטקסט שלו אני חולק על דבריו, לא מתרגם אותם, וההבדל
 הרדיקלי בין שתי הפעולות הללו הוא בדיוק זה שאני מבקש לעמוד עליו...מטרת הביקורת

 הזאת...היא לקדם מפעל משותף. לא נראה לי שלביקורת של ״פראים, שאחרי הכול נמצאים
 הרחק מכאן״, במסגרת מונוגרפיה אתנוגרפית שהם אינם מסוגלים לקרוא, יש מטרה מאותו סוג.

Asad)כדי שביקורת תהיה אחראית עליה להיות מופנית תמיד למישהו שיכול לחלוק עליה 
.(1986 

 חיוני ביותר שאותן הבחנות ואותה אתיקה של כתיבה תתקיימנה בתיאור תרבות מן העבר. המתים
 יכולים לחלוק על הביקורת שלנו עוד פחות מן המצויים הרחק, וכך, לפי אסר, ביקורת שלהם אינה
 יכולה להיות אחראית. יוצא מכאן שעלינו לתרגם את העבר ולבארו, לא לחלוק עליו. אבל באופן
 פרדוקסלי, מטעמים מיוחדים המסקנה הזאת ביחס לעבר אינה אחראית וגם לא מספקת מבחינה

 מוסרית, שכן, כשתרבות עתיקה עודנה בעלת השפעה ועוצמה(עד כאב) במה שנוגע לייצור היבטים
 של עולם המעשה החברתי העכשווי שלנו, חשוב שנבקר אותה כחלק מן העבודה התיאורית שלנו.

 למשל, להעמיד פנים שתיאור דפוסי־היחהים בין המינים בתקופת המקרא או בתקופת התלמוד
 הוא אובייקטיבי, ושאפשר לבאר אותם בלי לחלוק עליהם, פירושו להעצים את משקלם של דפוסים

 אלה בעיצוב ההתנהגות בהווה.

 על כן, ביקורת תרבות כרוכה, לדעתי, ביכולת להבין מתוך ההקשר ומזווית־ראייה היסטורית את
 דפוסי־הפעולה של ה״אחר״ מן העבר - שהוא אנחנו עצמנו - באופן שבו התרבות הנחקרת
 תיטיב לשמש אותנו בבואנו להבנות את דפוסי המעשה החברתי שלנו: היא תספק את העושר

 הנובע מן השייכות אל העבר בלי להגביל אותנו בניסיוננו לעצב דפוסי־פעולה חופשיים ושיוויוניים
 יותר בהווה. נחוץ כאן מושג שלישי, שיתווך בין מושגי התרגום והמחלוקת של אסר. אני מבקש

 לכנות את סוג הביקורת התרבותית הזאת ״ביקורת נדיבה״. ביקורת כזו מבקשת לבחון את דפוסי־
 המעשה של האחר מנקודת־המבט של מאוויי הזמן והמקום וצורכיהם, בלי לקבע את האחר כחפץ

 ובלי להתנשא מעליו או מעליה כדי לשפוט אותו/ה בזמנו/ה ובמקומו/ה. היא לא תיפול בפח
 המאפיין את האוריינטליזם, למשל, שהתייצב מול תרבויות אחרות בדי לשפוט אותן ונטה לבטל

 את ההבדלים ביניהן. את הביקורת שהופנתה כלפי נטייתו של האוריינטליזם לשפוט תרבויות
 אחרות ולאחד את הריבוי בתוכו ניתן להפנות כלפי הרבה מן המחקר ההיסטורי הביקורתי.

 בביקורת נדיבה לעומת זאת, אני מתכוון לאופן ניתוח שאיננו אפולוגטי ויחד עם זאת משביח את
 הבנתנו לצרכים ולמגיעים שהניעו קבוצה מסוימת של בני־אדם לקבל את ההחלטות התרבותיות
 שקיבלו. מחקר הקשרי זה מסוגל לאפשר לנו בעת ובעונה אחת לקיים זיקה אל העבר בלי להיות
 קשורים אליו או לכודים בו. הפירוש שמחקר כזה מציע הוא גינאלוגיה היסטוריציסטית המבקשת

 לגלות קולות אחרים בחיק העבר, כוחות חולקים וביקורתיים שהיו חלק מן השיח והטקסטים
 [הקאנוניים]. הגינאלוגיה הזאת עשויה לספק ערוץ דב־עוצמה להזדהות עם קודמינו ויחד עם זה
 לשמור על היכולת לחלוק על אותו חלק בעולם המעשה שלהם שעלינו לדחותו בדי ״לקדם את

 המפעל המשותף שלנו״ - משותף, כך אני מבקש להבין זאת, לנו ולהם.

 אני מבקש להחיל בקצרה את העמדה הזו על המקרה שלפנינו. אפשר לקרוא תופעות תרבותיות
 בכמה דרכים שונות, ואפשרויות הקריאה מתרבות ככל שגדלה מורכבות התופעה. הטקסטים של

 יהדות חז״ל והמבנה שבאמצעותו אנו מבקשים לתפוש אותם כמכלול הם על כן רב־משמעיים
 ובהכרח. דורות מאוחרים ביהדות ביקשו לקרוא את הטקסטים של חז״ל באופנים מסוימים ולחסום

 אפשרויות קריאה אחרות. אין פירוש הדבר שהפירוש שלהם היה שגוי או בלתי־אותנטי, או שבידנו
 לגלות את המשמעות האמיתית של דברי חז״ל, אלא שהדרך להבנות אחרות של אותם הטקסטים
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 נותרת פתוחה. מאחר שהמצב התרבותי שלנו שונה מזה של הרבנים בימי־הביניים, חזקה עלינו -
 כחוקרים ובמבקרים תרבותיים - שנבקש לגלות פנים אחרים באותם טקסטים, פנים שעשויים

 להועיל לנו יותר מאחרים בניסיון לבנות גרסאות משלנו לחיים תרבותיים בכלל, ולרפוסי־יחסים
 בין המינים בפרט. תשובה אחת לשאלה חשובה מאוד - מדוע תרבויות משמרות טקסטים וקולות

 טקסטואליים מנוגדים לאידיאולוגיה הרווחת - היא זו: כדי לאפשר שינוי וניכוס שונה של
 התרבות המסורתית. התפישה הזאת זכתה לביטוי רשמי בתלמוד עצמו, השואל מדוע נשמרות
 הדעות הדחויות יחד עם אלה שנתקבלו ועונה: כדי שאם בעתיד תקום קהילת קוראים שתוכל

 לראות את מה שנכון בהשקפה הדחויה היא תוכל לאמצה(משנה עדויות א ה).

 יש להבחין בבירור את הגישה הזאת מן הגישה האפולוגטית, המתיימרת לגלות את המשמעות
 האמיתית, האותנטית והמתקדמת של המסורת. ביקורת נדיבה תהפוך להתנצלות רק אם תתעקש

 לגלות פירוש אמיתי ואותנטי שעיוות כביכול או שהסתיר את מה שסותר את הקריאה החדשה, או
 שמנע ממסורות אחרות את אותה הזדמנות של קריאה מחדש. כלומר, שלושה דברים הופכים את

 הביקורת להתנצלות: גישה פוזיטיביסטית, נטייה לטייח וניסיון ליצור תחושת ניצחון של תרבות
 אחת על תרבויות אחרות. הבה נתבונן במקרה קונקרטי.

 בין היסטוריונים והיסטוריוניות של הדת, שהעם בעלי גישה פמיניסטית, רווחת באחרונה נטייה
 לייחס למסורת שלהם מגמות פמיניסטיות אמיתיות ואת הסקסיזם, שפרקטיקות חברתיות

 ותרבותיות קיימות רוויות בו לצערם, הם מעדיפים לגלגל לפתחיהם של ״אחרים״ בעלי השפעה
 הרסנית. לנטייה זו מצטרף אורח־כתיבה ידוע, שבו מתארת ההיסטוריונית את מסורתה שלה

 כהטרוגנית ואילו את מסורותיהם של אחרים היא צובעת בצבע אחיד. זה קורה לעתים קרובות
 בתיאורים פמיניסטיים של הפמיניזם אצל ישו ואפילו אצל פאולוס, שמעידותיהם השוביניסטיות

 חסרות־המזל מוצגות בשאריות של השפעה ״יהודיות״ או אפילו בתור ״סחף״ לכיוון ״הרבני״.
 הפיתוי שלי לעשות כאן את אותו הדבר בכיוון ההפוך גדול; הייתי יכול לצייר את מסורת חז״ל
 כאילו היא נעדרת שנאת־נשים במהותה ואת הראיות לסלידה מנשים לדחוק לשוליים, לייחסן
 לשאריות של תרבות הלניסטית פופולרית, ואף לטעון שהן אופייניות לנצרות. יותר ויותר אני

 משוכנע ^reception history — תולדות התקבלות הטקסט בתרבות - חוסמת למעשה אפשרויות
 של קריאה בכל מסורת שהיא. בכל מסורת ישנם קולות־עד, ואחד מתפקידיה החשובים של ביקורת
 היסטוריציסטית הוא לפתוח מחדש את הגישה לקולות שהודחקו. היסטוריציזם מוסרי המבקש לעגן
 שינוי חברתי במסורת דתית מסוימת למענם של אלה המקבלים על עצמם את המסורת הזאת, חייב

 לנקוט עמדה מוסרית גם כלפי קהילות אנושיות אחרות: גם כלפי הדורות הקודמים במסורת שלו
 וגם כלפי ציבורים דתיים אחרים(שבהווה ובעבר).

 את המאמר הזה אפשר לראות ^case study של ביקורת נדיבה. אטפל בו במרקם של טקסטים
classicus)שצוטטו באחרונה בכתבים ביקורתיים(במיוחד פמיניסטיים) בתור הקטעים המובהקים 
 locus) של שיח רבני אנטי־מיני ומיסוגיני. אנסה להראות שקיימת אפשרות לקרוא את הטקסטים

 האלה בקריאה שונה בתכלית מזו שנקטו אותם כתבים, קריאה שאיעה פחות קוסמת מבחינה
 פרשנית. על בסים השיקולים שהוצגו כאן אני טוען שנכון יותר מבחינה מוסרית ומתקדם יותר

 מבחינה פוליטית להעדיף את הקריאה הנדיבה - שהיא גם ביקורתית - על פני הקריאה
 המבקשת לצבוע את תרבות חדל בצבעים בלתי־מחמיאים ככל שניתן.

 תורה וטנאו&טיקון
 בקיצור, העניין הוא בזיהויו של משטר הידע/כוח/הנאה המשמש אצלנו בסים לשיח על מיניות
 האדם, [בהבנת] אופן הפעולה שלו וסיבות קיומו. ...[העניין הוא] להביא בחשבון את העובדה
 שמדברים עליו, את מי שמדברים עליו, את האתרים ונקודות־המבט מהם מדברים עליו, את
 המוסדות המשדלים לדבר עליו, והמאחסנים ומפיצים את מה שנאמר עליו, בקיצור, את
 ״העובדה הדיסקורסיבית״ הגלובלית, את ה״השחה״ של המין. מכאן גם שהנקודה החשובה
 תהיה לדעת, תחת אילו צורות, דרך אילו ערוצים, בהחליקו לאורך אילו שדות־שיח, מגיע הכוח
 עד להתנהגויות הקטנטנות והאינדיווידואליות ביותר, אילו שבילים מאפשרים לו להגיע עד
 הצורות הנדירות והכמעט בלתי ניתנות לזיהוי של התשוקה, כיצד הוא חודר להנאה היומיומית
 ומפקח עליה — כל זאת באמצעות אפקטים שיכולים להיות של סירוב, של חסימה, של פסילה,

 אך גם של שידול, של העצמה, בקיצור ״הטכניקות הפולימורפיות״ של הכוח.
Foucault 1980,11 

 951 תיאוריה וביקורת



 J בפרק זה מטרתי להתחיל לשרטט את מערך הכוחות הפועלים בתרבות התלמודית על צורות
 ̂־ התענוג והתשוקה ובאמצעותם, בראש וראשונה הכוח שמפעיל מעמד הרבנים על דפוסי הפעילות

 ^ המינית של זוגות נשואים, והכוח שמפעילים גברים על נשים בחיי־המין. ביקורת ההיפותיזה
 ט הדכאנית של מישל פוקו תשמש אותי היטב בבואי להתבונן בדפוסים ובאופנים המורכבים של כוח

 | וייצור שבתוכם מתפקדים הטקסטים של חז״ל העוסקים בפעילות המינית ובשיח על המין. אבחן
 טקסטים שנקראו עד כה בתור מקור ראשוני לשיח הדכאני ומקום מובהק שלו, אבל אבקש להראות

 שטקסטים אלה מתפקדים באופן שונה מכפי שהם מוצגים בדרך־כלל. את אותו טקסט שנוהגים
 6 לצטט בתור נקודת־הציון לתביעת הרבנים לפיקוח כוחני על ההתנהגות המינית של בני־זוג נשואים,

 f< אפשר לקרוא כטקסט שמבטא דווקא הסתלקות מן התביעה לפיקוח כזה. הפעילות המינית
 5 הממשית שהתרחשה בפועל בחדרי־המיטות של זוגות נשואים הוצאה על־ידי הרבנים מתחום

 עיונה של תורה בכמה דרכים ובאמצעות כמה מיני אסטרטגיות טקסטואליות. בין אלה היה ניסוח
 משוכלל של קובץ כללי־התנהגות הנוגע לצורך בפרטיות בזמן הפעילות המינית, באופן שהפך את

 הפעילות המינית הממשית לבלתי־נראית ולבלתי ניתנת לשליטה. באופן פרדוקסלי, התחום שעליו
 ביקשו חז״ל להמשיך ולפקח הוא תחום הרגשות, המצב הרגשי של היחסים בין בעל לאשתו בעת
 המגע המיני, שאותו תפשו חז״ל במסגרת כללים התובעים אינטימיות, הרמוניה של תשוקות, וכן

 גירוי ועינוג הדדיים. עניין זה יעורר שאלות חמורות ביחס להשקפה רווחת לפיה בתרבות חז״ל
 האשה היא אובייקט מיני ולא סובייקט בעל תשוקות משלו. אמנם הקולות היחידים הנשמעים

 בטקסטים התלמודיים והמדרשיים הם קולות גבריים, אך רבים מביניהם מגלים אהדה כנה לצורכי
 האשה ולתשוקותיה.

 כפל הפנים של העמדה הזאת - מצד אחד אהדה אמיתית לנשים ומצד שני שיח המבטא
 הייררכיית שליטה נוקשה של גברים בנשים - רווח בשיח התלמודי. הביטוי הציני ביותר לכפל

 הפנים הזה מצוי בטקסט מפורסם ובו מסופר על בעל, שנעדר מביתו יותר מעשר שנים כדי ללמוד
 תורה, המתייחם לאשתו כאל ״ענייה זו״ מפני שהוא נעדר יותר מעשר שנים כשלמד תורה

 (Boyarin 1991a) אבל בדרך־כלל נשים'נתפשות כשייכות לקטיגורית של אלה שלמעשה היגם
 הסרי־אונים ויש להתייחם אליהם בדאגה רחומה. כך, למשל, בקטע מן התלמוד שדן בכוח המוסרי

 שאי־אפשר לעמוד בפניו, אשר בו ניחן מי שערם לו עוול כאשר הוא מתפלל לאלוהים, עוסקות רוב
 הדוגמאות ביחסם של בעלים לנשותיהם:

 אמר רב: לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו \1לאיצער אלמד׳], שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה 1העונש על אעאתד,]
 קרובה. אמו רבי אלעזר: מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר ״גם כי אועק ואשוע שתם תפילתי״(איכה ג
 8). ואף־על־פי ששערי תפילה ננעלו שעד דמעות לא ננעלו, שנאמר ״שמעה תפלתי ה׳ ושועתי האזינה אל דמעתי אל

 תחרש״(תהלים לט 13). (בבא מציעא נט עא).*

 נשים נשואות מיוצגות כיצורים חסרי־אונים למעשה, שהנשק היחיד המצוי בידיהן הוא דמעותיהן,
 דמעות, המבטיחות, זאת יש לדעת, תגובה אלוהית אוטומטית. ויחד עם זה ברור שכוחו של השיח
 הזה אינו נעוץ במתן רשות לבעל להתאנות לאשתו כאילו היא רכושו אלא להיפך, לעודדו לגלות

 כלפיה דאגה רחומה, ואפילו יחם פטרוני. התלמוד ממשיך באותו קטע ואומר:

 ואמר רב [נ011ף על כך]: כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם, שנאמר ״רק לא היה כאחאב [אשר התמכר לעשות הרע
 בעיני ה׳ אשר הסתה אותו איזבל [אשתו]״(מלכים א כא 25). - אמר ליה רב פפא לאביי: והא אמרי אינשי [והרי אומרים
 אנשים]: איתתך גוצא גחין ותלחוש לה [אם אשתך נמוכה - גחן ולחש לה] \01כאןשמתייעץ עמה!] - לא קשיא [זה
 אינו קשה], הא במילי דעלמא [זה נוגע לענייני העולם], והא במילי דביתא [וזה נוגע לענייני הבית]. לישנא אחרינא [לשון

 אחרת]: הא במילי דשמיא [זה נוגע בענייני שמים], והא במילי דעלמא(שם).

 אותו רב שקודם־לכן התבטא באופן ברור וקרא לבעל שלא להביא את אשתו לידי בכי קורא לו
 עתה במלים לא פחות ברורות להתעלם מן העצות שהיא משיאה לו. יש כאן דוגמה מושלמת

 * בסוגריים מרובעים נ ] מובא תרגום מילולי מהארמית לעברית. בכל מקום שבו היה הדבר אפשרי
 התרגום הוא של הרב עדין שטייגזלץ, המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, ירושלים. בסוגריים

 [ ] באות מוטה מובא פירוש המחבר בגוף הציטוט.

 952 תיאוריה וביקורת



 לאותה תבנית של פרישת חסות פטרונית וטובת כוונות. אף־על־פי־כן, רב פאפא חולק על האמירה
 האחרונה, ומעניין כי הקול החולק מתבסס על פתגם עממי המלמד כי בעל צריך להתייחס

 בתשומת־לב מרבית למה שאומרת אשתו. שני הפתרונות שמספק התלמוד לסתירה לכאורה
 מאלפים. האחד מעניק לאשה פיתחון־פה בענייני הבית ואילו השני מעניק לה פיתחון־פה בכל

 ענייני החולין ושולל ממנה את האפשרות להביע דעתה רק בעניינים דתיים. אמנם יש בדפוס זה
 כמה פרצות(Boyarin 1991b) אבל המבנה שלו אופייני לשיח המינים(gender) בתלמוד.

 מלכתחילה מוצגות הנשים כחסרות־אונים כמעט, עד שבאים הרבנים, אותם רבנים עצמם(כמו רב
 במקרה דנן) שהפיקו את שיח השליטה הגברית, ומיטיבים עמהן כשהם קוראים לגברים שלא לנצל

 את חולשת נשותיהן ואף להיות קשובים ודואגים כלפיהן. אותו דפוס מתקיים גם ביחס לנוהגי
 הפעילות המינית עצמם.

 תשוקה גברית
 במסכת נדרים שבתלמוד הבבלי(כ עא־עב), אנו מוצאים את הקטע המפורסם הבא שבו השאלה

 ״איך המין לובש צורה בשיח״ נדונה באופן ישיר ומפורש. מה שאמור להיות המקום בהא הידיעה
 שבו מתבטא הדיכוי שמדכאים הרבנים את הפעילות המינית, אפילו במסגרת הנישואין, יתגלה כאן

 כהיפך המוחלט:

 תניא [שנויה ברייתא]: ״בעבור תהיה יראתו על פניכם״(שמות כ 20). זו בושה. ״לבלתי תחטאו״(שם). - מלמד שהבושה
 מביאה לידי יראת חטא. מיכן [מכאן] אמרו, סימן יפה לאדם שהוא ביישן. אחרים אומרים, כל אדם המתבייש לא במהרה

 הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני.
 אמר רבי יוחנן p דהבאי: ד׳ דברים סחו לי מלאכי השרת. חיגרין מפני מה הווין [נוצרים] ? מפני שהופכים את שולחנם.1
 אילמים מפני מה הורן? מפני שמנשקים על אותו מקום. חרשים מפני מה הורן? מפני שמספרים בשעת תשמיש. סומין

 מפני מה הורן? מפני שמסתכלים באותו מקום.
 ורמינהו [ומשליכים, מראים סתירה] [כהצגת הסיפור הבא כנגד הסיפור הק1ו0]: שאלו את אימא שלום [אשל/ן של דבי
 אליעזר בן הרוקנום], מפני מה בניך יפיפין ביותר י אמרה להן: אינו מספר עמי לא בתחילת הלילה ולא בסוף הלילה אלא
 בחצות הלילה, וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו שד. ואמרתי לו: מה טעם ? ואמר לי: כדי

 שלא אתן את עיני באשה אחרת ונמצאו מיו באין לידי ממזרות.2
 לא קשיא [אין זה קשה]. הא במילי דתשמיש [זה בדברים של תשמיש] הא במילי אחרנייתא [מה בדברים אחרים].

 אמר רבי יוחנן:גזו דברי רבי יוחנן בן דהכאי. אבל אמרו חכמים אין הלכה כרבי יוחנן בן דהבאי, אלא כל מה שאדם רוצה
 לעשות באשתו עושה. משל לבשר הבא מבית הטבח. רצה לאכלו במלח - אוכלו, צלי - אוכלו, מבושל - אוכלו,

 שלוק - אוכלו, וכן דג הבא מבית הצייד.
 אמר אמימר: מאן [מי הם] מלאכי השרת? רבנן. דאי תימא [שאם תאמר] מלאכי השרת ממש, אמאי [מדוע] אמר רבי יוחנן
 אין הלכה כרבי יוחנן p דהבאי? הא אינהו בקיאי [הרי הם בקיאים] בצורת הולד טפי [יותר]. ואמאי קרו להן [מדוע קוראים

 להם] מלאכי השרת? דמצייני [שהם מצרנים] כמלאכי השרת.
 ההיא דאתאי לקמיה דרבי [אשה אחת שבאה לפני רבי], אמרה לו: רבי, ערכתי לו שולחן והפכו. אמר לה: בתי תורה
 התירתך ואני מה אעשה ליך [לך]. ההיא דאתאי לקמיה דרב [אשה אחת שבאה לפני רב). אמרה לו: רבי, ערכתי לו שולחן

 והפכו. אמו מה שונה [המקרה] מן ביניתא [מדג].
 ״ולא תתווו אחו לבבכם״(כמדבר טז 39). מכאן אמר רבי: אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחו. אמר רבינא: לא
 נצוכא [לא היה צווך לומו זאת], \אלא דאפילו כ׳ נשיו אלא אפילו כאשר שתי הנשים הן נשותיו, כלומר, כשלא שתי
 הנשים הן נשותיו ברור שאסור לו לחשוב על אשה אחרת כשהוא שובב עם אשתו,והתוספת אמורה ללמדנו,שאפילו כאשר

 שתיהן נשותיו אסור לו לחשוב על האחת כשהוא שוכב עם האחרת].
 ״ומותי מכם המורדים והפושעים בי״(יחזקאל כא 29). אמר רבי לוי: אלו בני תשע מוות. בני אסנ״ת מש״געה: בני אימה,
י תמווה [שנחלפהלו אשתו האחת כצרחה,רש מפרשים באשה אחרת], בני מויבה, בני  בני אנוסה, בני שנואה, בני נידוי, מ
 שכוות, מי גוושת הלב, בני עיובוביא, בני חצופה. איני [האם כן הוא] ? והאמו [האם לא אמו] רבי שמואל בר נחמני אמר
 רבי יונתן: כל אדם שאשתו תובעת ףהסי־פ׳י/] הורן [יהיו] לו בנים שאפילו בדות של משה ובינו לא היו כמותם?״...
 ההיא דמרציא ארצויי [זה מתייחם למקרה שבו ] [היא מעוורת אותו] [אכל לא לכך שהיא מבקשת כאופן מפורש ומילולי

 לקיים איתו יחסיימין].

א מבהיר ב ל במעשה המיני, מי שמוחזק כ־אחראי״. המשפט ה  1. הגבר נתפש בכל מקרה כשותף הפעי
. ד לאיבר־המין של האשה יחם תמי א הסובייקט כאן, שכן ״אותו מקום״ מתי  שבן־הזוג(הגבר) הו

ות אחרת. ר להזדמנ תו אשאי א נושא לדיון בפני עצמו, שאו י ותו של רבי אליעזר ה  2. התנהג
 3. נוסח אחר: רבי יונתן.
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 נראה שזהו הטקסט האחד המפותח והחשוב ביותר בספרות התלמודית העוסק בטכניקות של יחסי־
 מין במסגרת הנישואין. יתר־על־כן, טקסט זה מהווה הוכחה מאלפת לסכנות שיש בציטוט טקסט
 תלמודי מחוץ להקשר השקלא ותריא שבו הוא ארוג. את הטקסט יש לקרוא בשני אופנים בעת
 ובעונה אחת: באופן הקריאה האחד, יש לחפש בו את האידיאולוגיה של העורך או העורכים;

 באופן הקריאה השני יש לתת דין וחשבון על האידיאולוגיות המנוגדות של המקורות המצוטטים
 בטקסט ומוצגים עלייה העורכים כבעייתיים.

 התלמוד דן כאן במפורש בשני סוגי פיקוח על ההתנהגות המינית בחדר־המיטות של הזוג הנשוי.
 האחד נוגע להתנהגות המינית עצמה והאחר למצב הרגשי של בני־הזוג. הטקסט מסתלק מסוג

 הפיקוח הראשון ותומך בהבלטה בסוג הפיקוח השני. נוסף על כך, כפי שנראה בהמשך, שני סוגי
 הפיקוח מוצגים למעשה כמנוגדים זה לזה. אחרי אמירה כללית הקובעת את הצורך של ישראל,
 נשים וגברים כאחד, בצניעות, מצטט התלמוד מקור המכיל ללא־ספק הוראה לאכיפת התנהגות
 צנועה. יש למקור המצוטט תכונה אחת יוצאת־דופן במיוחד, והיא העובדה שמדובר בדיווח על
 שיחה שניהל הדובר עם מלאכי השרת. בכל התלמוד כולו אין עוד דיווח אחד על ניסיונם של

 מלאכי השרת לכפות את השקפתם ההלכתית או רעיונותיהם המוסריים על בני־האדם. למעשה,
 במקומות הבודדים שבהם מתייחם התלמוד לידע שמקורו במלאכי השרת כאל חלק מידיעותיו של
 חכם בעל שיעור־קומה, ממוקם הידע הזה בשלב נמוך מאוד בסולם צורות הידע. הוא נתפש כמצוי
 על אותו מישור יחד עם ידע שמקורו בדיבורם של שדים, ובניגוד לענפים השונים של הידע התורני
 עצמו, ובכלל זה ידיעת התורה שבעל־פה והאגדה, הממוקמות בראש הסולם.4 עלייה ייחום המקור

 המצוטט למלאכים מציין הטקסט התלמודי שלעיל את מעמדו של הידע כמדעי או מעשי ואינו
 מסווג אותו כידע מן התורה, כלומר, כהיגד בעל משמעות נורמטיבית. עניין זה נגזר גם מצורת

 ההיגדים עצמם, שכן, הם אינם קובעים שאסור לעשות כך וכך וכי העונש הצפוי הוא מטיפוס כזה
 או אחר, אלא רק שדפוסי המעשה המיני האלה מביאים לכמה תוצאות לא רצויות אצל הצאצאים

 הנולדים. סוג הפיקוח שהתלמוד מנסה לנקוט כאן מתאים לפיקוח הרפואי על המיניות שמטיל
 השיח המודרני(כפי שמתארו פוקו) טוב יותר משהוא מתאים לפיקוח שהטילה הכנסייה

.(Foucault 1980,37-38)הימיביניימית באמצעות החוק הקאנוני ומערכת הווידויים והמחילות 

 אלא שרבי יוחנן התעד גם לתוכן המאמר של רבי יוחנן בן דהבאי ובאופן מובלע גם ליומרה
 למעמד ההכרתי שהשתמעה ממנו. הוא מקדם את המאמר הזה למעמד של דברי תורה, כלומר
 רואה אותו כחלק מן השיח המחוקק איסור והיתר על־פי התורה, ואינו מסתפק במעמדו ב״עצה

 טובה״ שניתנה עלייה מקור שנחשב משכיל, אבל הוא עושה כל זאת כדי לדחות את התוקף הדתי
 של ההיגד. וכך, הסברו של אמימר נראה לכאורה מצוץ מן האצבע, אבל במובן מסוים הוא מתחייב

 למעשה מהתערבותו של רבי יוחנן, מפני שהאחרון יצר אי־רציפות במסגרת השיח, באומרו שאין
 הלכה כרבי יוחנן בן דהבאי, למרות שמאמרו של הלה כלל לא היה מאמר הלכתי. בכל מקרה, מה
 שעולה מתוך דבריו של רבי יוחנן הוא ערעור כפול על דברי רבי יוחנן בן דהבאי. לא רק שלמאמרו
 אין סטטוס הכרתי בתור ידע מן המלאכים - גם בתור ידע מן התורה אין הוא נכון. התורה פוסלת

 את עצמה מכל התערבות בתחום הפרטי של הפעילות המינית שמקיים הזוג הנשוי. בני־הזוג
 יכולים לקיים יחסי־מין כרצונם, בכל דרך שיחפצו. יתר על כן, כאילו אין רבי יוחנן בעל סמכות

 מספקת, תומך התלמוד את דבהו בסמכות גבוהה משלו, זו של רבי, מחבר המשנה בכבודו ובעצמו.
 בסיטואציה מעשית ממשית יעץ רבי לאשה שאין מקום לתלונה שביקשו לשטוח בפני הרבנים כנגד

 בעליהן על שחשק בצורה ״לא מקובלת״ של משגל - בתנוחה בה האשה נמצאת מעל הגבר, או
 (וזה פירוש פחות מתקבל על הדעת), בחדירה שלא כדרכה. לתלונה אין מקום לפי רבי, מפני

 שהתורה התירה צורות כאלה של יחסי־מין. ראוי לציין בי לפי רבי יוחנן התורה אינה אוסרת
 אפילו על יחסי־מין שלא יוכלו להביא להיריון. זאת ועוד, במקומות אחרים בתלמוד אנו למדים

 שאפילו יחסי־מין שלא בדרכם מותהם. בהתאם להשקפה זו, מפל מקום, ״הוצאת זרע לריק״
 מתרחשת רק בשעת אוננות ולא בשעת סוגים שונים של מגע מיני שאינו יכול להביא להיריון.

 מיניות נשית בתלמוד
 בעניין אחד נמנעתי לגעת עד כה ויש לעסוק בו עתה במישרין. בשפירשתי את דברי רבי יוחנן ורבי

 וטענתי כי שניהם מתיהם לזוגות לקיים יחסי־מין בכל צורה שיחפצו, התעלמתי במובלע מן הא־
 סימטריה בין שגי המינים שהיא עובדה מובנת מאליה בטקסט הזה. הקולות הרבניים שהצגתי,

 4. ראה סוכה בח עא, ובבא בתרא קלא עא.
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 כלומר אלה המיוחסים לרבי ולרבי יוחנן, מגדירים רק את רצונו של הגבר ומתייחסים רק אליו ולא
 לרצונה של האשה. הקריאה ה״הדדית״ של הקטע שהוצגה עד כה נוטה על כן לערפל את תוצאות

 אי־השוויון בין המינים בנושא המיניות, כמו בכל תחומי החיים התרבותיים. למעשה, ניתן אפילו
 לטעון שהצופן המסדיר כאן את ההתנהגות מעניק לגברים היתר לפעול כרצונם על גוף האשה בלי

 להתייחס לתשוקותיה שלה. דומה שהטקסט מצדיק את הפירוש המיסוגיני: לפנינו מטפורה המשווה
 לכאורה את האשה לנתח בשר או דג, כאילו לא היתה אלא מושא לסיפוק תאוותיו של הגבר. כן
 אנו מוצאים בהקשר זה את הצהרתו המפורשת של רבי כי אין בידו לעשות דבר למען אותן נשים
 שביקשו את התערבותו כדי לרסן את פעילותם המינית של בעליהן, ונימוקו עמו: התורה התירה

 צורת יחסי־מין כזו. אבל תפישה זו של רבי ושל תלמידו רבי יוחנן ניצבת בניגוד חריף, ובעצם
 בסתירה גמורה, לשאר הדיון התלמודי בנושא. דיון זה אוסר באופן שאינו משתמע לשתי פנים על
 כל כפייה מינית של האשה בידי בעלה - כפייה מילולית בכלל זה. בטיפולו בניקיונם של יחסי־

 המין מרומם השיח את אחדות הרצונות ותואם התשוקות לדרגת ערך נעלה.

 אם כן, בניגוד למצב המקובל יותר, שבו אני מזהה קול עדי שאותו אני מבקש להחיות ולגייס
 למאבק עתידי על יחסים בין המינים, במקרה זה אני מבקש לדחוק לרקע דווקא את הקול העדי.
 הקול השליט - הן במונחי הטקסט עצמו והן במונחי התקבלותו של הטקסט - מתייצב באופן

 שאינו משתמע לשתי פנים כעד תפישת האשה כמושא ביחסים המיניים. כך, להבדיל מן ההמלצות
 מפי המלאכים בנוגע לצורות שונות של יחסי־מין, שנדחו בטענה שהן גורמות למומים פיסיים

 בילדים, התלמוד מקבל את קביעתו של רבי לוי לפיה הפרעות רגשיות ביחסי־המין גורמות לפגמים
 מוסריים בצאצאים. הפגמים הרגשיים המצוינים בטקסט הם כאלה שבהם תשוקתה של האשה

 מובאת בחשבון במלוא הרצינות. התוצאות של שני הפגמים הראשונים ברשימה הם בני אימה ובני
 אנוסה - כלומר צאצאים למצבים שבהם הבעל כופה על אשתו לקיים עמו יחסי־מין באמצעות

 תוקפנות המטילה עליה אימה עד שהיא פוחדת לסרב לו או, גרוע מזה, תוקפנות המסתיימת באונם
 ממש. להערה זו נמצא סיוע דרמטי בקטע מקביל במסכת עירובין(ק עב), שבו נאמרים הדברים

 הבאים:

 ואמר רמי בר חמא אמר רב אסי: אסור לאדם שיכוף אשתו לדבר מצוה,5 שנאמר ״ואץ ברגליים חוטא״(תהילים יט 2).
 ואמר רבי יהושע בן לוי: כל הכופה אשתו לדבר מצוה הרין [נולדים] לו בנים שאינם מהוגנים. אמר רב איקא בר חיננא:
 מאי קראה [מהו פסוקו] - גם בלא דעת נפש לא טוב״(שם) ? תניא נמי הכי [שנויה בריתא גם כן כך] ״גם בלא דעת נפש

 לא טוב״ - זה הכופה אשתו לדבר מצוה. ו״אץ ברגליים חוטא״ - זה הבועל ושונה.
 אאיני [וכי כן הוא] י! והאמר [והרי אמר] רבא: הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה! לא קשיא [אין כאן קושי]: כאן

- לדעת [מדעת, בהסכמתה], כאן - שלא לדעת [שלא בהסכמתה].

 מן העובדה שגם כאן וגם בקטע המקביל התלמוד מגנה בחריפות את המקיים יהסי־מין עם אשתו
 בעל־כורחה, ובעצם קובע את הכלל לפיו התנהגות כזו אסורה, גם אם היא נעשית בדי להוליד,

 נובע שהאיסור על הפעלת כוח צריך להיות חמור אף יותר במקרים של יחסי־מין שאינם מובילים
 להולדה, כמו במשגל שלא כדרכו. דעה זו, לפיה אסור לאדם לכפות רצונו על אשתו בכוח, אינה
 דעה מבודדת או דעת מיעוט: זוהי עמדה סמכותית ומקובלת על הכלל גם בתלמוד וגם בהלכה

 המאוחרת. אכן, לא רק שהתלמוד רחוק מלתפוש את האשה בפיסת רכוש או כסתם מושא לסיפוק
 תשוקתו המינית של הבעל; ייתכן שזוהי המערכת המוסרית והמשפטית הראשונה המכירה בכך

 שבעל המפעיל כוח על אשתו בניגוד לרצונה מבצע מעשה אונם, חד וחלק, אונס שכמוהו ככל אונס
 אחר והוא ראוי לגינוי לא פחות מכל אונם אחר.6 ניסיון אחר להפעיל פיקוח על פעולת המשגל

א ליחסי־מין, כפי שרש־י מציין. מעניין י ונה ה ם כתוב ״לדבר מצוה״ אבל אין ספק שהכו  5. אמנ
יחס ליחסי־מין ולעבירה, בלי אפיון נוסף ש ב״דבר־מצוה״ בלי אפיון נוסף שיתי מ ת ש ד מ  שהתלמו

א המיני. ט ח  שיתייחס ל
י זוכר נ (אי  6. על המצבהעכשווי של החוק האמריקני ראה: Chamberlin 1992,122. אני זוכר שקראתי

ה ש ת לאונס א חסו י ד כתקדים משפטי להתי ת התלמו  היכן, לצערי) שבית־משפט אמריקני ציטט א
זרת ונשנית של וגנר כי תה החו  בידי בעלה כאל מקרה אונס. בהקשר זה ברצוני לציין שהתעקשו

Wegner)ה מאוד ע ט א בחזקת רכושו של בעלה, מ י ה ה ש ניותה של א די מי  על־פי הדין התלמו
ת מן ההגדרות ח  and passim 1988,19), בעיקר בהקשר המשפטי של הדיון שלה. למעשה, אף א
ו בלא ת ש ניותה של א ש במי מ ת ש ה נה תופשת כאן. בעל אינו יכול ל ת אי ת של הבעלו ו  המשפטי

ה של וגנר נראית לי א אינו יכול להיפטר ממנה. הטענ א אינו יכול למוסרה לאחר•, הו  הסכמתה. הו
ללת תוקף.  משו
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 עצמה - בלומר, הקביעה שאסור לקיים משגל נוסף מיד אחרי המשגל הראשון מחשש שהמשגל
 השני לא יהיה פורה - מוסב על־ידי התלמוד לעוד איסור, חמור עוד יותר, על אונם אשה בידי

 בעלה. גם אם הסכימה לקיום יחסי־המין בפעם הראשונה, אל לו לבעל להניח בשל בך את
 הסכמתה של האשה למשגל נוסף באותה הזדמנות, אלא לוודא שזה אכן רצונה המפורש.

 יתר על כן, כמה מן המרכיבים האחרים ברשימתו של רבי לוי מבטאים גם הם את התפישה לפיה
 הקשר הרגשי בין הבעל לאשתו הוא בעל חשיבות עליונה בתחום יחסי־המין. אם הבעל שונא את

 אשתו, אם החליט לגרשה, אם הוא שתוי ואינו יכול לתת דעתו לצרכיה של רעייתו(רש״י, נדרים כ
 עב), וגם אם נתגלע ריב בין בני־הזוג והם עדיין לא התפייסו אחריו, כי־אז אסורים יחסי־מין ביניהם,
 ואם יתקיים זיווג במקרה כזה הוא יביא ללידת ילדים סורים ומורים. יתירה מזו, גם אם הבעל מאמין

 שהוא שוכב עם אחת מנשותיו ובעצם נמצא עם אחרת, עניין זה לבדו די בו כדי להביא ללידת
 צאצאים לא רצויים שכאלה, שכן לא מתקיימים הקשרים הרגשיים האינטימיים הדרושים לשם

 זיווג מיני נאה. עניין זה מודגש אף ביתר שאת בטקסט מקביל המוסיף לרשימה את ״בניה של אשה
 ןעזנה״(רש״י, נידה יז עא). כל זה לחלוטין אינו מתיישב עם תפישת האשה בתרבות התלמודית

 כמושא של תשוקה מינית ולא בסובייקט.

 הפשר המובן מאליו לדברי רבי ורבי יוחנן הוא, שהם מציעים בפירוש לטפל באשה כבמכשיר
 ובמושא למיניותו של הבעל. דבריהם מופיעים בהקשר זה בתור הקול הנגדי שבטקסט התלמודי,

 וככאלה אולי הם מייצגים אידיאולוגיה של מיעוט שתופשת את האשה כאובייקט. שיטת הקריאה
 שאני נוקט אותה כרוכה לעתים בזיהוי אזור של מתח או עימות בין אותם קולות בטקסט שהתלמוד

 מצטט ובין האינטרסים האידיאולוגיים של העורבים. אם מקבלים פשר זה, שאותו זיהיתי כמובן
 מאליו, יש לפנינו אזור כזה של עימות חריף. בעוד שכל שאר הטקסט בקטע הזה, יחד עם מקורות

 אחרים בתלמוד, עומד על כך שהפעילות המינית תתקיים רק בהתאם לרצון האשה ותשוקתה,
 נראה שדברי שני הרבנים מייצגים עמדה שונה, כזו המתארת את האשה בנתח בשר או דג ולא

 כסובייקט אנושי. בדיוק כפי שלעתים קרובות זיהיתי בתלמוד קולות מתנגדים שקסמו לי, כך אני
 מכיר עכשיו בנוכחותו של קול שלדידי הוא פשוט דוחה. ייתכן גם שיש כאן ראיה להתפתחות

 באידיאולוגיה התלמודית מעמדה מוקדמת שלא הכירה ברלוונטיות של התשוקה הנשית אל עמדה
 מאוחרת יותר, שהציבה את התשוקה הנשית במרכז. האופן שבו התלמוד מצטט את הקולות הללו

 בתור הפרכה להשקפות הדכאניות של רבי יוחנן בן דהבאי אבל יחד עם זה מציג אותם לפני
 האיסור החמור על אונם המשתמע מדברי רבי לוי, ניתן להבנה לאור הקו הפרשני הזה כניסיון

 לבטל את ההשתמעויות הנובעות מן התפישה הרואה בנשים אובייקטים מיניים ותו־לא, אבל גם
 לשמור על העיקר, שלפיו ההתנהגות המינית עצמה אינה נשלטת על־ידי התורה.

 יחד עם זאת, עלינו להביא בחשבון גם את האפשרות שבדיוק כפי שהקריאות האפולוגטיות
 מסלפות את הטקסט מנקודת־המבט שלנו, כך גם קריאה שמציגה את האופי הדוחה של אותם

 קולות רבניים עלולה להתברר כסוג של אנכרוניזם הנובע מקדס־ההנחות התרבותיות שלנו. האם
 ניתן לקרוא את רבי יוחנן ואת רבי באופן אחר? ייתכן שכן. רבי יוחנן אינו מזכיר את תשוקתה של

 האשה פשוט מפני שמבחינתו לא בכך הדברים אמורים. מטרתו היא לדחות את ניסיונו של רבי
 יוחנן בן דהבאי להטיף לצופן קשוח של התנהגויות מיניות בין בעל לאשתו, האוסר הכול לבד מן
 ״התנוחה המיסיונרית״. שאלת ההסכמה של האשה פשוט אינה מתעוררת בהקשר זה, אבל מכאן

 לא נובע שלתלמוד אין בה עניין. כמה שורות אחרי הקטע הזה כבר מופיע הדיבור התקיף נגד אונס
 אשה בידי בעלה. כמובן, דיבור זה מופנה לגברים ועניינו גברים - ״כל מה שאדם רוצה לעשות

 באשתו״ - אבל זו השתקפות של האופי האנדרוצנטרי המכריע של השיח הזה בכללותו, ואין זו
 בהכרח קביעה לפיה בעלים פטורים מלהביא בחשבון את צורכי נשיהם. במלים אחרות, אין זה

 אלא אופן אנדרוצנטרי לומר שבעלים ונשים חופשיים לעשות בחדרי־המיטות שלהם ככל העולה
 על רוחם, מפני שהמין ביניהם בשר, בדיוק כשם שאדם יכול לבשל בשר כשר בכל אופן העולה

 בדעתו. אף־על־פי־כן, אי־אפשר להכחיש את כוחה של המטפורה ואת ההשוואה המובלעת בין גוף
 האשה ובין התבשיל. אבל אפילו הביטוי הזה, המקומם עד מאוד, אינו מיתרגם לכלל אמירה

 הקובעת את האשה כאובייקט מיני ותו־לא, סתם ״חתיכת בשר״ המיועדת לסיפוק תשוקתו של
 בעלה, אלא רק לכלל קביעת סייג לתורה, פן תתערב בענייני חדר־המיטות. מטפורת האכילה
 המופיעה כאן צריכה להיות מובנת בהקשר השדה המטפורי העשיר שבו מין ואכילה ממופים

 בתרבות התלמודית זה על־גבי זה, כשאכילה משמשת כמסמן המלכותי בהא הידיעה לדברים שהם
 בעת ובעונה אחת גם מענגים וגם חיוניים לבריאות ולחיים טובים. בשדה הזה לא מדברים דווקא
 על מי שבולע או טורף וההשוואה המטפורית הראשונה במעלה היא לעובדה שהרבה מיני מאכל

 אסורים אבל מן המינים המותרים אפשר ליהנות בכל צורה. ובהתאם לכך, אמנם ישנם סוגים
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 אסורים של יחסי־מין, אבל מן הסוגים המותרים אפשר ליהנות בכל דרך שהיא. הצלילים הצורמים
 של השליטה הגברית אכן נשמעים כאן, ואי־אפשר לחפות עליהם או למחוק את עקבותיהם, אבל

 בקריאה המוצעת כאן לא צלילים אלה וגם לא האמירה הקובעת שאנשים יכולים לעשות
 בנשותיהם ככל העולה על רוחם, מבטאים את כיוון התנופה העיקרי של המטפורה. מטפורת האוכל

 עצמה אינה הופכת נשים למיני מאכל. התלמוד משתמש באותה מטפורה גם כדי לדבר על
 חוויותיהן המיניות של נשים. המשנה בכתובות(ה ט) למשל אומרת שלאשה יש זכות לסעוד עם
 בעלה בכל ליל שבת וגם בתלמוד הבבלי וגם בירושלמי מתפרשת הזכות הנרמזת באמירה הזאת

 כזכות לקיום יחסי־מין.7 בטקסט התלמודי יש אפילו קטעים שבהם מטפורות האוכל מסמנות ילדים,
 ואין ספק כי ילדים אינם נתפשים כ״ניתנים לעיכול״. השימוש המורכב הזה בשדה המטפורי מציב

 קושי בדרכו של מי שמבקש להבין את תפקידו במונחים המגדירים את האשה כ״אובייקט מיני״.8

 הסיפורים של רבי ורב והנשים הרבה יותר עמידים בפני פירוש־מחדש דווקא מפני שהם כן
 מתייחסים לתשוקה הנשית ועושים זאת באופן שלילי. רבי נדמה כמי שאומר שלתורה אין שום

 דבר לומר על איסור של התנהגויות מיניות מסוימות, אפילו כאשר הפעילות שמדובר בה שנואה
 על האשה. אבל באופן מתמיה, נראה שעורך התלמוד לא חש שישנו איזשהו מתח בין הסיפורים
 של רבי ורב והאיסור המפורש על אונם נשים בידי בעליהן המופיע מיד אחר־כך. למרות שברמת

 העריכה מתגלה לעתים קרובות בטקסט התלמודי נטייה ראויה־לציון לפיוס ולהפחתת מתחים
 הפועלת ״מאחורי הקלעים״, במקרים של סתירה ישירה(ומוחשית) התלמוד מנסה לסלק את

 הסתירה באופן מפורש. בהנחה שכך נהג העורך גם במקרה זה, ובהתחשב בכוח הרטורי העצום של
 האיסור על אונס נשים בידי בעליהן המוצפן בטקסט הזה, נראה שמנקודת־מבטו של עורך הקטע

 שלפנינו לא נחשבו אותם סיפורים כסיפורי אונס.

 בשני המקרים המתוארים האשה רמזה על רצונה בקיום יחסי־מין והסתייגותה היחידה היתה מסוג
 התנוחה. נראה לי שהרבה תלוי במשמעות המדויקת של הביטוי ״ערכתי לו שולחן והפכו״, שלרוע

 המזל איננו בדיוק תיאור חד־משמעי של התנהגות מינית. הפירוש הסביר ביותר הנשאר צמוד
 לקרקע הפילולוגית הוא יחסי־מין שבהם האשה שוכבת מעל לגבר, ובמקרה כזה תגובתו של רבי
 לא מזיקה באופן יחסי: התורה מתירה את הסוג הזה של התנהגות מינית, על כן נסי להידבר עמו

 על כך, לשכנע אותו לנהוג אחרת.

 העובדה שבמבנה הטקסט וברטוריקה שלו אין שום עקבות לכך שעורכי הטקסט תפשו את עמדתו
 של רבי כמתנגשת עם עמדתם הנחרצת כנגד אונס נשים בידי בעליהן או כחותרת תחתיה, תומכת

 בפירוש המוצע כאן, לפחות בנוגע למה שעורכי התלמוד ביקשו לומר. אם אסור לבעל לקיים יחסי־
 מין עם אשתו בפעם השנייה בלי הסכמתה המפורשת, ומי שעובר על האיסור הזה נחשב בעיני

 התלמוד כמי שאנס את אשתו, קשה להעלות על הדעת שההיתר לכפות על אשה קיום של יחסי־
 מין אנאליים למשל, ייחשב כהיתר נורמטיבי.9 מכאן שרבי אולי הבין בפשטות שהעניין שהטריד

 את הנשים שפנו אליו היה קשור איכשהו לשאלה האם יחסי־מין שבהם האשה שוכבת על הגבר

ה חזאת. א ב ו מ ת ה  7. אני מודה לפרופסור מרדכי פרידמן על שהזכיר לי א
ת הקטע הזה. ראוי לציין שנשים וילדים מצטיירים ה קרונפלד הזכירה לי א תתי הפרופסור חנ  8. עמי

א , ל ם חלק מעולמו ה אה כבני־אנוש ש , אבל להנ  במובן מסוים כ״רכוש״ של בעל־הבית להנאתו
ם לשימוש.  כחפצי

טעה כאן, וכי הטעם לכך שחז״ל אינם  9. קורא של כתב־היד של מאמר זה טען ששיקול־הדעת שלי מו
א בדיוק מפני שהן אינן פוריות ולכן אין ה הו ש א ה כנגד רצונה של ה ל ם על פעולות א צי  ממלי

ה י ניות ה ד של חז״ל במי חי ת: העניין הי ת הבאו חו ת ההנ ה מניח א ז  לחז״ל עניין בהן. הפירוש ה
דתם של ילדים נאים ולא נו מוביל ללי א שאי ו שהדבר הפסול באונם הו נ  חלקה בהולדה: חז״ל האמי

א מוסריים, פירוש הנראה לי מובן מאליו. ה ילדים ל הי נה מוסרית ולכן עונשו י  שאונם פסול מבחי
נה נרמזת על־ידי הטקסט ת מהן אי ח נה בלתי־אפשרית, אף א ה אי ל ת א חו ת מהנ ח  למרות שאף א
ת לאיזושהי קבוצה אנושית חסו י ת המי חו ח בהנ ע יבקש מישהו לפתו א מדו השאלה הי די ו  התלמו

ג שני טיעונים ד הפרשני. ניתן להצי ס ח ת עקרון ה יעים הגרועים ביותר, ובכך להפר א ת המנ  א
ע ר של אוקהם. בפירוש שאני מצי ע ת ת עקרון ה א מפר גם א ת: הו  נוספים כנגד הפירוש הזה, ראשי

ה ש ע נש על מ דתם של ילדים בלתי־רצויים, שכן זהו העו  אנו מבינים מדוע עלול אונס לגרום ללי
דת ילדים בלתי־רצויים א גורם ללי מת זה, אנו מניחים שאונם אסור רק מפני שהו  האונס. אם, לעו

ת חז״ל ת הרעיון לפיו אונס גורם לנזק בילודה. נצטרך להוסיף רעיון כזה לתרבו  אין בידנו להסביר א
ת ההסבר הפשוט ביותר. לבסוף, ם, ולא נובל להעדיף א ת ובלי שום הקשר מתאי  בלי שום עדו

ת רעות מבוסס היטב בטופוס הרווח כמעט בכל מקום צאו ה רע מוביל לתו ש ע  הרעיון לפיו מ
א ועונש ט ם בדרך־כלל איננו מוכנים לטעון שמבנה זה של ח ד מידה. א ע דה כ  בתרבות חז״ל — מי

א מסך עשן, מדוע שנעשה זאת כאן?  הו
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 J הם יחסי־מין נאותים - וייתכן שהיה כאן מקום לחרדה מצד הנשים, שכן לפי כמה מסורות כל
 י^ חטאה של לילית היה בדיוק תשוקתה לסקס אחר שכזה. שימו לב לאירוניה: גברים תובעים סוג של
 ״ יחסי־מין הנחשב בדרך־כלל כסימן של פריקת עול כביכול מצד האשה, הנשים מתעדות ורבי פוסק

 ט שהפעילות הזאת מותרת. הוא מבטיח להן שאין להן מה לחשוש מעונש מידי שמים אם יקיימו
 ^ יחסי־מין כאלה. אבל אפשר לפרש את רבי גם באופן אחר, סלחני פחות, כמי שהבין(יחד עם עורכי

- התלמוד) כי משעה שאשה נתנה הסכמתה לקיום יחסי־מין, חוסר־ההסכמה שהיא מביעה כלפי
 ^ תנוחה מסוימת אינו עילה מספקת להגדיר את המצב כאונס. ראוי לציין כי לפי פירוש זה ״תורה

 ״ התירתך משמעו שהתורה התירה לך להתנהג באופן הזה. יחד עם זאת, אם התלמוד אכן מתכוון
 * כאן למשגל אנאלי, כי אז, כך נראה, בלי הסכמתה של האשה ייחשבו יחסי־המין לאונס, ולא, יש

 למהר ולהוסיף, מכיוון שמין אנאלי נחשב ״שלא כדרך הטבע״, אלא רק מפני שהדירה מפתח אחר
 נתפשת כהפרה בוטה של רצון האשה, הרבה יותר מן האופן שמי שלובים הגופים. על־פי הפירוש

 הזה ״תורה התירתך״ משמעו שהתורה התירה אותך לאישך - הטקסט ניתן להבנה בשני
 האופנים. לפי הפירוש האחרון, אם כן, עמדתו של רבי נמצאת שוב בניגוד גמור לשאר הטקסט.
 אם נאמץ את הפירוש הראשון, שלפיו האשה משתוקקת לסקס ומסמנת את תשוקתה וכל מה

 שהבעל ביקש הוא שתשכב מעליו, כי אז מתברר מדוע רבי אינו מוצג כמי שמתייחס לאותה הלכה
 האוסרת על בעל לכפות על אשתו כל סוג של יחסי־מין. אם נאמץ את הפירוש השני כי אז מדובר

 כאן כנראה בשריד של גישה שלא הכירה באיסור על אונס אשה בידי בעלה. איני יכול לטעון
 שהפירוש הנדיב יותר הוא פירוש ״טוב״ או אמיתי יותר מן הראשון.10 ככל הנראה היתה קיימת

 בתרבותם של חדל, בעניין זה כמו בנושאים רבים אחרים, דעת מיעוט חולקת. בכל מקרה, התלמוד
 מצטט את ההלכה התקיפה כעד אונס נשים ומכוונה לקהל הקוראים הגברי שלו, כדי שבעלים לא
 יטעו ויגזרו מן הקטע הזה היתר להתייחם אל נשותיהם כאל חפצים. אם כך, מה שניתן לקבוע כאן

 הוא, שתהיה השקפתם של רבי ורבי יוחנן אשר תהיה, התלמוד מבהיר בלשון שאינה משתמעת
 לשתי פנים שאסור לאדם להכריח את אשתו לקיים אתו יחסי־מין והעושה כן נחשב כאנס. הטעם

 לכך שהתלמוד מצטט את שני הרבנים כאן איננו מתן היתר להתייחם לאשה כאל חפץ, כפי
 שמתברר לחלוטין מהקשר הדיון, אלא לציין שהתורה אינה מתערבת בפרטי ההתנהגות המינית,
 ואין לה דעה בנוגע לתנוחות ולהנאות שבין בעל לאשתו יותר משיש לה דעה בנוגע לצלייתו או

 לטיגונו של אוכל כשר. אף־על־פי־כן, ההחלטה שלא להתערב כשמערכת־היחסים עלולה להתברר
 כדכאנית היא תמיכה מובלעת ביחסי־הכוח הקיימים. הטקסט אמנם אוסר על אונם אבל קובע

 במשתמע שהשליטה הגברית ביחסי־המין מוגנת על־פי דין, שכן ההלכה לא תתערב כדי להטיל
 פיקוח על יחסי־מין או כדי לספק לאשה הגנה או דרך מוכרת לממש באמצעותה את תשוקותיה

 ולפעול על־פי רצונה החופשי. העצות ליצירת תנאים למשיכה הדדית, אינטימיות וסיפוק לשני בני־
 הזוג, שאותן מציע התלמוד שוב ושוב, מוציאות מכלל חשבון את האפשרות לפרש את אזכורם של
 סיפורי רבי ורב כמתן היתר לאונס אשה בידי בעלה, שכן, התנהגות זו זוכה לגינוי חריף כמה שורות

 אתר־כך; ובכל־זאת, העצות הללו מותירות את הבעל כבעל־השליטה.11 יתר על כן, ראוי לציין
 שהפירוש הזה של הטקסט הוא הפירוש שאומץ על־ידי ההלכה בימי־הביניים ובתקופות מאוחרות

 יותר. אונם אשה בידי בעלה נאסר כליל והוכרז כחטא וכל מה שנלמד מעניין רבי ורבי יוחנן היה
 הימנעות התורה מלקבוע כללי איסור והיתר ביחסי־מין בין בעל לאשתו.

 הצורך ביצירת אינטימיות בין בעל לאשתו בעת קיום יהסי־מין מתבטא בכמה אופנים לכל אורכו
 של הקטע הנדון. כך הדבר גם ביחס לסיפור הדו־משמעי שמספרת אימא שלום על אורחותיו

 המיניים של רבי אליעזר: כמובן, התנהגותו של הרבי אינה פטורה ממידה ניכרת של דו־משמעות

Bal)10. דין וחשבון מצוין על עקרונות החלטה בפירושים בהקשר פמיניסטי־ביקודתי מצוי אצל בל 
. הפירוש השני, הנדיב יותר שהצעתי, מציית לקונבנציה של האחדות, קונבנציה ( 1 1 - 1 5 ,1987 

 שבדרךכלל אני מתעד לה בכל מקום, כך שהעיקרון אינו יכול לשמש כאן כתמיכה בפירוש. יחד
 עם זאת, עיקרון זה עשוי גם להפוך את הטקסט לשימושי יותר באותו מובן שבל מתכוונת אליו

 כשהיא כותבת: ״הבנה מלאה יותר של הטקסט היתה תמיד מטרה צנועה ולגיטימית, הבנה
 מתוחכמת, ניתנת לשכפול ועישה לקהל קוראים רחב יותר. גישה זו היא פרקטיקה ביקורתית

 מוצדקת כל זמן שב׳הבנה׳ מלאה יותר הכוונה היא למציאת דרך מספקת יותר להפנים את חוויית
 הקריאה לתוך חיי הקורא ויותר אפשרויות לעשות משהו עם החוויה הזאת. אמות־המידה האלה
 הן פרגמטיות בעיקרן. אין להן ולא כלום עם סטנדרטים של ׳מדעיות׳. הם מכוונים למה שקוראים

 יכולים לעשות בו שימוש״(שם, 13-12).
 11. הפירושים שאני מציע כאן מושפעים במידה רבה מעבודת הדוקטורט של תלמידתי הד״ר דליה

 חושן(Hoshen 1990), שממנה למדתי רבות. מובן שהיא אינה אחראית לשינויי הגוונים בפירוש
 שלי, שלעתים מנוגד במישרין לעמדותיה.
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 ביחס למין, אבל גם אי־אפשר להתעלם מן האמירה המפורשת המסבירה שמטרת ההתנהגות היתה
 למנוע ממנו מלחשוב על אשה אחרת.12 בלומר, תהא משמעותה ״האמיתית״ של התנהגותו המינית

 של רבי אליעזר אשר תהא, המספר כותב אותה באמצעות דברי אימא שלום אל תוך הצופן של
 יצירת האינטימיות. פירוש זה מתיישב עם לפחות שלושה מומנטים אחרים בטקסט. ראשית, יש
 לציין שהסיפור על רבי אליעזר ואימא שלום מצוטט במפורש כדי להסתייג מדברי רבי יוחנן בן

 דהבאי, הקובע שאל לבני־הזוג לשוחח ביניהם בשעת המשגל.13 החכמים שציטטו כאן את המקור
 הזה הבינו שהשיחה בין רבי אליעזר ואימא שלום התנהלה בשעה שהללו קיימו יחסי־מין. יתר על

 כן, גם לפתרון הניגוד לכאורה בין הטקסטים יש משמעות חשובה. לפי פתרון זה, מה שהמלאכים
 התכוונו לאסור היה שיחה בנושאים אחרים המסיחים את הדעת מן הפעילות המינית. אפילו

 המלאכים מתירים לשוחח בענייני מין, כפי שעשו רבי אליעזר ואימא שלום. על־פי הרובד הרדיקלי
 של הטקסט התלמודי מותר לדבר על סקס בשעת הפעילות המינית, שכן דיבור כזה נתפש כתורם

 ליצירת אווירה של אינטימיות וחמימות בין בני־הזוג. ועניין זה מתיישב עם הטעם המפורש
 להתנהגותו של רבי אליעזר.

 הבה נקרא סיפור זה לאט יותר. חשוב לדעת שהמלה שבה משתמשת אימא שלום כדי לומר
 ״משגל״ היא ״מספר״. באופן מילולי, מה שהיא אומרת לחכמים הוא: ״אינו מספר עמי לא בתחילת

 הלילה ולא בסוף הלילה אלא בחצות הלילה״. ההד הלשוני נראה לי משמעותי בתרגום הטקסט,
 שכן הוא לקוח מקטע שכולו עוסק בשיה(דיסקורס) של המין, כלומר, לפחות במקרה זה, בדיבור על
 מין.14 מה שנמסר לרבי יוחנן בן דהבאי מן המלאכים הובא בהמחשה לעיקרון הקובע את חיוניותה

 של הצניעות. בהתאם לכך, השיחה המתקיימת בין בעל לאשתו בשעת המשגל הינה, לפי אותה
 מסורת, דוגמה לצניעות או אולי חוסר־צניעות. זו התפישה שסיפורה של אימא שלום אמור כאן

 לסתור.

 אלא שבמבט ראשון אפשר היה לחשוב שהסיפור על חיי־המין של רבי אליעזר לא רק שאינו מנוגד
 למסורת של רבי יוחנן בן דהבאי, אלא הוא תומך בה. אם הוא לא הפשיט אותה ולא התפשט

 בעצמו, כשהוא חושף רק את המינימום ההכרחי, הרי ודאי שלא הסתכל ״באותו מקום״, קל וחומר
 שלא נישקו. נראה גם שלא היה באפשרותו לדבר עמה כלל, שכן הוא נהג ״כאילו כפאו שד״. למה

 מתכוון התלמוד בציטוט הסיפור הזה בתור הסתייגות מדברי רבי יוחנן בן דהבאי? התלמוד מבין
 שהיא שאלה אותו לפשר התנהגותו המוזרה(ובכך מסמן התלמוד את התנהגותו ככזאת) בעת

 המשגל עצמו, ובן שהוא ענה לה באותו זמן. ברור, אם כן, הם דיברו זה עם זה בעת שקיימו יחסי־
 מין. זה מה שמפריך לכאורה את דברי רבי יוחנן בן דהבאי. בכל אופן, לפי ההפרכה שהתלמוד
 מציע ולפי הפתרון שלו לסתירה לכאורה, הבעיה עצמה נעלמת. הדיבור היחיד האסור בשעת
 משגל הוא זה המסיח את הדעת מן הפעילות המינית ולא דיבור המשתתף בה ומטפח אותה,

 ואפילו הגבלה זו נדחית בסופו של דבר כשדברי רבי יוחנן בן דהבאי נדחים בשלמותם. אם בן, על-
 פי הקטע בתלמוד, התורה אינה מבקשת לפקח על ההיבטים הפיסיים של יחסי־מין בין בני־זוג

 נשואים אלא רק על הפן הרגשי של יחסים אלה.

 הסתירה בין סוגי השיח
 כפי שנטען בתלמוד במפורש, שני הניסיונות לפקח על יחסי־מין אצל הזוג הנשוי סותרים זה את זה
 למעשה, שכן דיכוי אינטימיות של מבט, מגע ודיבור שמבקש הקול האחד יפעל פעולה משתקת על

 אותה קרבה של תשוקה ורצון בין בני־הזוג שאותה מבקש הקול השני. לפנינו שני סוגי שיח
 סותרים, שיח של פיקוח בחדר־המיטות ושיח של אינטימיות חופשית. באמצעות סיפורם של רבי

 אליעזר ואימא שלום המובא כדוגמה נגדית מבטיח התלמוד שקוראיו אבן יבינו סתירה זו: הסיפור
 אינו שייך לעניין אלא אם כן הוא נועד להבהיר נקודה זו. מאחר שהתלמוד מתכוון בין כך ובין כך

 12. ברצוני להדגיש כי אינני מכחיש שבין החכמים התקיימו עימות אידיאולוגי ודו־משמעות בנושא
 המיניות. כלומר, עמדתי מצויה פחות או יותר בין העמדה האפולוגטית, שמיהרה לאפיין את

 יהדות חז״ל כתרבות ארצית, בעד מין ונגד התנזרות, לבין העמדה ה״רוויזיוניסטית״, שמבקשת
 לאפיין את יהדות חז״ל כאילו בחרדותיה המיניות היא דומה מאוד לתרבויות העולם העתיק,
 הפגאני והנוצרי שסבבו אותה. במקום אחר הגדרתי את עמדת הביניים הזאת בפרוטרוט(פרק

.(Boyarin 1993, ראשון 
 13. כלומר, למרבה הפליאה, הטקסט מובא בטקסט מתירני.

 14. איני מסכים עם דייוויד ביאלה(Biale 1989), שרואה כאן אי־הבנה של המלה וטוען שהטעם לכך
 שהתלמוד מצטט זאת בהסתייגות הוא ש״דיבור״ הובן כאן באופן מילולי.
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 j לדחות את דברי רבי יוחנן בן דהבאי בשלמותם, לא היה טעם באזכור הסתייגות חלקית מן הדברים
 האלה ובתיקון חלקי שלהם, אלא אם כן אזכור זה נועד להבהיר את הסתירה בין דפוסי פיקוח לבין

 ,ץ שמירה על אינטימיות.
J 

 ° במקום אחר מביא התלמוד סיפור אחר שגם הוא חושף את הסתירה שבין שני סוגי השיח, ויחד עם
 6 זה מעניק לקורא הצצה חטופה לחיי־המין ״הממשיים״ של אחד מבני־הסמכא החשובים ביותר

 בתרבות התורנית כולה:
 עו J ז5

 רב כהנא על [נכנס], גנא תותיה פורייה דרב [ושכב תחת מיטתו של רב]. שמעיה דשח ושחק ועשה צרכיו [שמע אותו שהוא
 3• משוחח \עם אשל/ל] משחק 1אתד>] ומשמש מטתו], אמר ליה [לו]: דמיה פומיה דאבא כדלא שריף תבשילא [דומה פיו של
 רב כמי שלא אכל תבשיל]! אמר לו [לב]: כהנא, הכא את [כאן אתה] ? פוק, דלאו אורח ארעא [צא, שאין זה דרך ארץ]. אמר

 לו: תורה היא וללמוד אני צריך(ברכות סב עא).

 זהו קטע מורכב ומדהים בעושרו. הוא מעלה כמעט במפורש את נושא הפיקוח הפנאופטי שהתרבות
 מטילה על התנהגות מינית ברשות הפרט. אמנם הכיוונים ב״פנאופטיקון״ המוצג כאן התהפכו -

 במפתיע — מלמטה למעלה, מן התלמיד למורה, אבל עובדה זו אינה משנה את טיבה של פעולת
 הפיקוח. אם המורה אמור להיות נתון תחת מבטו של התלמיד בשעה שהוא מקיים יחסי־מין כי אז

 המין נתון תחת פיקוח באופן יעיל לא פחות מן המצב ההפוך, שבו התלמידים היו נתונים לשבט
 מבטם של המורים. אלא שהפיקוח הזה נדחה מכול וכול. אין שום ראיה לכך שרב או התלמוד

 עצמו קיבלו את הכרזתו של רב כהנא - ״תורה היא וללמוד אני צריך״, אבל בינתיים גילה
 התלמוד טפח ממה שביקש במפורש להסתיר, כלומר את העובדה שרב היה ״משוחח ומשחק״

 באינטימיות עם רעייתו בשעת המשגל. כך, הגישה המוצגת במסכת נדרים, לפיה התנהגות מילולית
 מסוג זה, התנהגות שמטפחת את האינטימיות ואת ההנאה המינית, מותרת וראויה לשבח."

 בידינו עדות מפורשת לכך שהתנהגותו של רב נחשבת להתנהגות הנורמטיבית. בתלמוד הבבלי,
 מסכת חגיגה ה עב, אנו קוראים:

 רבי אילא הוה סליק בדרגא דבי [היה עולה במדרגות ביתו של] רבה בר שילא. שמעיה לינוקא דהוה דא קרי [ושמע תינוק
 שהיה קורא]: ״כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו״(עמוס ד 13). אמר [אילא]: עבד שרבו מגיד לו מה

 שיחו תקנה יש לוי
 מאי [מה פרוש] מה שיחו? אמר רב אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתה. איני [האם כן
 הוא] ? והא רב כהנא הוה גני תותי פורייה דרב [שכב תחת מיטתו של רב] ושמעיה דסה וצחק ועשה צרכיו [ושמע אותו
 שהוא משוחח \עם אשתז ] וצוחק ומשמש מיטתו] אמר [1נ כלגא]: דמי פומיה דרב כמאן דלא טעים ליה תבשיליא [דומה
 פיו של רב כמו \של א07] שלא טעם תבשיל]. אמר ליה [אמר לו] [לב]: כהנא פוק [צא]. לאו אורח ארעא [אין זה דרך ארץ].
 לא קשיא [אין בעיה]. כאן דצריך לרצויה [זה מקרה שהוא צריך לעורו אותה], הא דלא צריך לרצרה [תה מקרה שאינו צריך

 לעורר אותה],

 ציטטתי שוב את הסיפור כולו מפני שלדעתי, העובדה שבגרסה זו הושמטו דברי ההתגוננות של רב
 כהנא — ״תורה היא וללמוד אני צריך״ - או נוספו בגרסה השנייה, היא עובדה משמעותית. מה

 שמוצג כהתנהגות נורמטיבית הוא התנהגותו של רב עם אשתו, והתנהגות זו נתפשת כאילו יש בה
 קושי להצהרתו במקום אחר שכל ״שיחה יתרה״, ובכלל זה דיבור בין בעל לאשתו, ייחשב לגנותו

 של אדם ביום הדין. תשובת התלמוד היא, שכאשר אדם צריך לעורר את אשתו, כאשר אינה
 נמצאת בשעת רצון למעשה האהבה, כי אז נכון ואפילו חובה לעורר אותה באמצעות דברי כיבושין

 ומשחק. האופן שבו מובא הסיפור במסכת חגיגה תואם בדיוק גמור את התמונה ששרטטתי רק על
 בסיס הקטע במסכת נדרים, ולפיה מה שמוצפן לפי התלמוד כדינה של תורה הוא הצורך לעורר את

 תשוקת האשה וליצור קרבה והרמוניה בין בני־הזוג ולא הפרטים הפיסיים של המעשה עצמו,
 שאותם משאיר הטקסט לזוג המשתוקק לבדו.

 15. עניין זה משמש גם כטיעון למסקנה שהוצגה לעיל, לפיה בשימוש הפיגורטיבי באכילה בדי לדבר
 על יחסי־מין, האוכל הוא המין ולא האשה. כמובן, רב כהנא התכוון לייצרו התוסס של רב

 ולהתלהבותו המינית, ולאו דווקא לכך שזו באמת הפעם הראשונה ששכב עם אשה.
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 יחד עם זאת, אי־אפשר להתעלם מן העובדה שגם קולו של רב כתנא, שאומר כי זז תורה ולו זכות
 (או חובה) לצפות במעשה, נכלל בטקסט. קול זה תואם לקולו של רבי יוחנן בן דהבאי והמלאכים

 בני־שיחו, שגם הם ביקשו להטיל פיקוח ובקרה על פרטי הפעילות המינית שמקיימים בעל ואשתו."
 יתר על כן, הטקסט עצמו מציג את הקול הזה כמנוגד במישרין לחפצו של רב באינטימיות

 ובספונטניות ביחסי־המין עם אשתו. ייתכן אף שניתן לגלות מתח בין שתי גרסאות הסיפור כפי שהן
 מובאות בתלמוד. כפי שציינתי לעיל, תשובתו של רב כהנא: ״תורה היא וללמוד אני צריך״ לא

 מופיעה בגרסה המצוטטת במסכת חגיגה, שבה התנהגותו של רב מוצגת ללא־ערעור. ניתן למעשה
 לטעון, שתגובתו של רב כהנא נוספה לגרסה של מסכת ברכות. מיד לפניה מופיעים שני סיפורי

 תנאים על תלמידים שהלכו אחרי רבותיהם לשירותים וכשננזפו על נימוסים לקויים ענו ״תורה היא
 וללמוד אני צריך״. בשני מקרים אלה התלמיד אינו זוכה למענה מצד רבו. אין זה בלתי מתקבל על

 הדעת להניח שהעורך שהכניס לכאן את סיפורו של רב כהנא והוסיף(לפי הנחה זו) את תשובת
 התלמיד על־פי המסורת התנאית הקודמת, עשה כן כדי להוסיף משקל למעשהו של רב כהנא. כך
 ביקש העורך לבטא בהקשר זה ביקורת על התנהגותו של רב, שכן, כפי שראינו, הביטוי שניתן כאן
 לעמדותיהם של השניים מצביע על עימות ביניהן. בכל אופן, תהא סיבת הדבר אשר תהא, לפנינו

 שתי תפישות מנוגדות של שיח המיניות, בתרבות התלמודית לפחות, כשההגמוניה נתונה בידי
 השיח הדוחה את הצפייה בפעילות המינית של בני־זוג ואת הפיקוח על אותה פעילות ועומד על

 תשוקה הדדית ואינטימיות בניהול יחסי־המין. הניסיון של רב כהנא לבסס פנאופטיקון של מין
 נדחה.

 מין בחשיבה
 בהמשך לקטע זה, שבו נמצא תלמיד חכם מושלך מחדר־המיטות של רבו, מנגנון הפיקוח העקבי
 ביותר על הפעילות המינית של הזוג הנשוי הוא זה המבקש לקבוע הלכות של פרטיות קיצונית

 למעשה המין." אפילו הלכות אלה, שבמבט ראשון נדמה שהן בעלות אופי דכאני, צופנות בחובן
 הפתעה. בתלמוד הבבלי במסכת נידה(טז עב־יז עא) נמצא הדיון הבא:

 אמר רבי שמעון בן יוחאי: ד׳ דברים הקב״ה שונאן ואני איני אוהבן: הנכנס לביתו פתאום, ואין צריך לומר לבית חבירו,
 והאוחז באמה [באיברו] ומשתין מים, ומשתין מים ערום לפני מיטתו,18 והמשמש מיטתו בפני כל.

 אמר לו רב יהודה לשמואל: ואפילו לפני עכברים. אמר רב: שיננא [חכם שכמותך].19 לא אלא כגון של בית פלוני
 שמשמשין מטותיהן בפני עבדיהן ושפחותיהם. ואינהו מאי דרוש [ואשר להם, איך הם מצדיקים את דבריהם מן התורה] ?

 ״שבו לכם פה עם החמור(בראשית כב, 5) - עם הדומה לחמור.
 רבה בר רב הונא מקרקש זגי דכילתא [נהג לצלצל בפעמון סביב למיטה]. אביי באלי דידבי [אביי היה מגרש את הזבובים].

 רבי באלי פתחי [רבי היה מגרש את היתושים].

 רבי שמעון, הקדוש הארצישראלי, ביקש למסד כלל של פרטיות קיצונית למשך מעשה המין. לשום
 יצור חי אסור להיות נוכח. בעוד ששמואל(בר־סמכא בבלי בדור הראשון של האמוראים) ניסה ככל
 הנראה לרכך את הכלל הזה, חכמי בבל המאוחרים יותר תמכו בו באופן חד־משמעי. שמואל ראה
 בכלל ביקורת על המנהג הרומי של קיום יחסי־מין בנוכחות עבדים, מנהג שאכן היתה מובלעת בו

ד וגם לא א ללמו תו ביקש רב כהנ ית שאו נ ת המי ו הג ו יודעים מהו אותו היבט של ההתנ ע ם אי  16. אמנ
ת החזיק בדעתו של רבי יוחנן בן מ א ה שלי איננה שרב בהנא ב ה היו בעיניו דברי־תורה. הטענ  מ

ית של רב נובע שישנה דרך נ ות המי ת בהתנהג א חפץ לצפו בדה שרב כהנ א שמעצם העו ל  דהבאי א
א בדיוק זו שאני ת זה״. אפשר, כמובן, לטעון שהדרך הנבונה הי  ״נכונה ו״לא נבונה״ ״לעשות א

ה ז בט הרגשי והאינטימי של יחסי־המין. אבל בדיוק בהיבט ה ם שהטיפו לטיפוח ההי  מייחם לחכמי
ת ו הג ת ההתנ יח א ה על הרבנים להנ ח אינטימיות הי ן אי־אפשר לצפות! כדי להבטי  של יחסי־המי
ת עצמו. ג ולצמצם א א להסי דה של הכוח הי חי לה הי ם דרך הפעו ת בפרטיותה. לפעמי מי נטי  האי

ת הפירוש הזה. ך הטיעון שלי יאשר גם א ש מ  ה
ה בהקשר זה. מר הז בות החו ת חשי  17. דייוויד ביאלה הזכיר לי א

א ייתקל בנשות ביתו כשהן ועדת לכאורה להבטיח שהגבר ל ה מי ל נה מבין א ה הראשו כ ל ה  18. ה
ת נבצר שי ה השלי כ ל ה יע ל יה נועדה למנוע אפשרות של פיתוי לאונן ואילו המנ י  עירומות, השנ

 מבינתי.
ם ה לעתי דו זה, שהי ת תלמי אל נהג לכנות בו א  19. זהו כנראה כינוי שיש עמו גם גנאי וגם חיבה, ששמו

ת שיניו ו חס לחד י רה אולי להתי ה שאמו ל א שינני, מ י ת הכינוי ה ו  פיקח מדי. באופן מילולי משמע
 המלומדות.
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 ההנחה שעבדים אינם בני־אנוש במלוא מובן המלה(Veyne 1987,72-73). אבל מי שבאו בעקבות
 שמואל הבינו את הביטוי ״יצור חי״ באופן מילולי והתחרו זה בזה בגירוש יצורים קטנים יותר ויותר

 מחדרי־המיטות שלהם. ההשקפה הראשונה, זו של רבא בן רב הונא, עמומה, בגלל הבדלים בין
 בתבי־יד שונים של התלמוד. לפי הגרסה המקובלת, שאומצה ופורשה על־ידי רש״י, הוא גירש את

 היצורים החיים על־ידי צלצול בפעמון שסימן כי הוא עומד לשכב עם אשתו, ובכך ביטא עמדה
 דומה לזו של שמואל. אבל לפי מסורת של כתבי־יד מזרחיים, רבא בן רב הונא גירש זבובים ובכך
 תמך בעמדתו של רב יהודה. בכל אופן, שניים מתלמידיו התחרו זה בזה: אביי גירש זבובים ורבא

 גירש אפילו יתושים זעירים. כמובן, אין בידנו לדעת מה היתה דעתו של רבי שמעון על כך(או מה
 הוא אמר בדיוק), אבל בהחלט ייתכן שדבריו נאמרו בתגובה למנהג הרומי הרווח לפיו התייחסו

 לעבדים כאל מעין יצורים לא אנושיים שאין להם שום עניין בהתנהגות המינית של אדוניהם.
 פירושיהם של החכמים האחרים ייצגו גרסה קיצונית בהרבה של אותה תגובה.20 ייתכן שאין להטיל

 ספק בכך שהלכות אלה הובנו כאידיאל ״הצניעות״ הרבני, ויחד עם זה, דווקא התביעה לפרטיות
 קיצונית הנקבעת כאן כהלכה הנוגעת לפעילות המינית מטפחת גם את תפישת האינטימיות

 והחירות ביחסי־המין. ויין מציין שהמנהג הרומי כמוהו כפיקוח מתמיד(שם). בניגוד גמור לכך, גם
 כאן תגובת חז״ל למנהג זה הביאה את החכמים(בעל־כורחם?) להתנערות מוחלטת מכל פיקוח על
 הפעילות המינית בחדר־המיטות של הזוג הנשוי. עיקרון זה גם מוציא לחלוטין מכלל חשבון גם את

 תשובתו של רב כהנא ״תורה היא וללמוד אני צריך״.

 גם בקטע סמוך עוסק התלמוד בדין, שנדמה כקובע הלכות של טוהר מיני ״פוריטני״ וגישה פוריטנית
 למין, ומפרשו כמעצב את אידיאל האינטימיות שהצגתי לעיל. אינני מבקש כמובן להכחיש את
 נוכחות קולה של הפרישות בטקסט אלא רק להראות כיצד הוא מנוגד באופן שיטתי לקול אחר

 בתרבות, שתביעתו להגמוניה אינה פחותה. כך נמשך אותו טקסט:

 אמר רב חסדא: אסור לו לאדם שישמש מטתו ביום שנאמר ״ואהבת לרעך כמוך״(ויקרא יט 18). מאי משמע [מה פרוש
 הדבר] ? אמר אביי: שמא יראה בה [באשתו] דבר מגונה ותתגנה עליו [ויסור חינה מלפניו]. אמר רב הונא: ישראל קדושים
 הם ואין משמשים מטותיהן ביום. אמר רבא: ואם היה בית אפל מותר, ותלמיד חכם מאפיל [את החדר] בכסותו ומשמש

 [ומקיים יחסי־מין]...
 תא שמע [בוא שמע דעה נגדית]: ושל בית מונבז המלך היו עושים ג׳ דברים ומזכירין אותן לשבח, היו משמשים מטותיהן
 ביום... קתני מיהא משמשין מטותיהן ביום [אנו רואים שהורו שהם היו מקיימים יחסי מין ביום] [לזד, נחשב ראלי לשבח].
 אימא [אני אתקן זאת]: בודקין מטותיהן ביום. הכי נמי [ויש לי הוכחה לכך]. מסתברא דאי ס״ד משמשין [שאם תחשוב
 שכתוב ׳היו מקיימים יחסי־מיך, מדוע] מזכירין אותן לשבח. אין הכי נמי דאגב דאיכא אונס שינה מוניא באפיה [אכן כן,

 בגלל כוח השינה לא תמצא חן בעיניו].

 אין ספק שזהו קטע ראוי־לציון שנותן ביטוי מפורש וקיצוני למאבק תרבותי המתרחש בתוך הטקסט
 ההגמוני עצמו. גם כאן כמעט ודאי שהיתה קיימת מסורת שביקשה לקבוע הלכה לפי תפישה

 קיצונית ומגבילה של צניעות שתבעה לקיים יחסי־מין רק בלילה. הגישה הזאת זוכה להתערות
 ברובד ההלכתי מצדו של רבא, שמצמצם את ההגבלה ומתיר לקיים יחסי־מין בכל חדר חשוך,

 ובכלל זה חדר שהוחשך על־ידי וילונות(לתלמידי חכמים). אבל ברובד הפרשני מוצאת ההתעשות
 האידיאולוגית ביטוי ברור עוד יותר. רב חיסדא במובלע ואביי במפורש הופכים את הכלל הזה,

 שנדמה כמדכא את הפעילות המינית, לעוד עצה לטיפוח יחסים אינטימיים בין בני הזוג הנשוי. אם
 יתעלסו באור מלא הוא עלול לראות איזה מום בגופה ולא יחשוק בה עוד. כמובן, גם כאן, כמו

 תמיד, נקודת־המבט האנדרוצנטרית איעה מוטלת בספק. אף־על־פי־כן, שוב נמצא שתכליתם של
 יחסי־מין תקינים אצל זוג נשוי והתנאי המאפשר אותם מנוסחים במונחים של הרמוניה, תשוקה,
 תענוג ואינטימיות. אותו נושא חוזר במקום אחר בתלמוד הבבלי, שבו אנו לומדים בי אטור לאדם
 לשאת אשה בטרם הביט בה, בדי להבטיח שהוא נמשך אליה, שמא יחטא במצוות ״ואהבת לרעך

 כמוך״(קידושין מא עא).י2

ה ם לא הי הג הרומי של קיום יחסי־מין בנוכחות המשרתי חד עם זה, ייתכן שחכמי בבל, שהמנ  20. י
ן ל״כל יצור״. ו תה כאילו התכו ן והבינו או  מוכר להם, פשוט טעו בהבנת אמירתו של רבי שמעו

זר ונשנה שוב ושוב בשיח הרומי והנוצרי נגד  21. במקרה זהו היפוך של אותו טופוס מיסוגיני החו
ה ש א ן כל רכישה שלו חוץ מ נשא מפני שאדם נוהג לבחו ל לו לאדם להי  הנישואין וקובע, כי א

.(Bloch 1991, 11) 
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 הדגש הניתן לאינטימיות עוד נמשך בטקסט כשמנתחים את הסיפור על בית מונבז ועומדים על
 הקבלה שקיבלו החכמים את המנהגים ששררו בו. אחד המתווכחים מתקשה להאמין שהחכמים
 אמנם החשיבו קיום יחסי־מין באור יום כעניין ראוי־לשבח, ועל כן הוא טוען שבוודאי אמרו(או
 התכוונו לומר) דבר־מה אחר. על כך באה התשובה שאכן יחסי־מין ביום ראויים לשבח, שכן אז

 הגבר אינו מנומנם. אם היה שוכב אתה כשהוא מנומנם אולי היה מוצא אותה לא נעימה, כלומר
 היה עושה זאת מתוך חובה ולא מתוך תענוג, והאינטימיות של הזוג הנשוי היתה נפגעת. ועל כך
 אמר רש״י, ״מתוך שהוא נאנס בשינה אינו מתאווה לה כל־כך ומשמש לקיום מצות עונה בעלמא

 או לרצותה ולבו קץ בה ונעניין זה] הוא מבני תשע מדות דאמרו בנדרים״. הפירוש של רש״י נראה
 כאן מוצדק על רקע ההקשר הכללי ובמיוחד על־ידי הפתגם המצוטט של ״ואהבת לרעך כמוך״.

 התשוקה והתענוג הגבריים חיוניים לניהול היחסים בין בני־הזוג לא פחות מן התשוקה והתענוג
 הנשיים, שכן יחסי־מין אינם יכולים להתקיים באופן נאות כאשר אינם גורם ותוצר של אינטימיות.

 שוב ושוב מוצב בקטעים אלה שיח הפיקוח והבקרה בניגוד לשיח האינטימיות, התענוג המיני
 והתשוקה ההדדית, והפיקוח נדחה לטובת התשוקה - רק זו הלגיטימית שבין בעל לאשתו, כמובן.

 בהנחת אופיים האנדרוצנטרי של הטקסטים ושל התרבות, עלינו להוסיף ולשאול על מעמדה של
 התשוקה הנשית.

 דיבור ותשוקה נשית: דאגה פטריארכלית לרווחתה של האשה
 ההיתר שניתן לבעל ״לעורר״ את אשתו בדיבור מנוסח באותו פועל בו משתמש התלמוד בהתייחסו
 לאשה המבקשת לעורר את בעלה לשכב עמה בלי לפנות אליו בדיבור ישיר או באופן מחוצף מדי.
 התלמוד הקשה על התפישה לפיה ל״אשה חצופה״ - כלומר זו המודיעה באופן ישיר על חפצה
 בקיום יחסי־מין - יהיו ילדים פגומים: ״והאמר [האם לא אמר] רבי שמואל בר נחמני אמר רבי

 יונתן: כל אדם שאשתו תובעת יחסי־מין הווין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו
 כמותם?״...ההיא דמרציא ארצויי [זה מתייחס למקרה שהיא מעוררת אותו]״(נדרים כ עב). היא
 אינה מכונה אשה חצופה אם היא מעוררת את תשוקתו של בעלה ומזמינה אותו להתעלס עמה
 באמצעות סימנים ורמזים, אלא - לפי קטע זה - רק אם היא עושה זאת במישרין. הסטיגמה

 אינה מוטבעת על התשוקה הנשית לכשעצמה, אלא רק על השימוש הבוטה בדיבור כדי לבטאה.
 ואילו הגבר מוזמן להשתמש בדיבור כדי לעורר את תשוקתה של האשה. הוא נדרש, למעשה,

 לפנות אליה בדברים כדי לעוררה, שכן בלי שהיא תחפוץ בו אסור לו לשכב אתה. העדר הסימטריה
 בין המינים אינו נעוץ בעצם הזכות למין אלא בזכות השיח המיני: ההבדל הוא בין מי ששולט

 במצב ובין מי שדואגים לו.

 מקובל בדרך־כלל להניח, שבתרבות התלמודית התשוקה הנשית חייבת באופן מוחלט להישאר
 דוממת. לכך לפי חז״ל מתכוונים הכתובים המדברים על ״קללת חוה״. מפתיע על כן לגלות שלא זו
 בלבד שתפישה זו לא היתה מוגוליטית בין החכמים, אלא שלפחות קול אחד דיבר בשבחו של ביטוי

 מילולי לתשוקה הנשית וראה אותו כבעל ערך נעלה. ראינו רמז לקול הזה בסוף הקטע במסכת
 נדרים. אותו טקסט שדנתי בו לעיל(עירובין ק עב), המגנה אונם אשה בידי בעלה עוסק בנושא זה

 במישרין:

 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצווה — הווץ לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן. דאילו בדורו של משה
 כתיב ״הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם״(דברים א 13), וכתיב: ״ואקח את ראשי שבטיכם אנשים
 חכמים וידועים״(שם, 15) ואילו נבונים לא אשכח [לא מצא]. [ולא יכול למצוא אנשים נכתים]. ואילו גבי לאה כתיב
 ״ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך״(בראשית ל 17). וכתיב: ״ומבני יששכר יודעי בינה לעתים.״״.

 המסורת המיוחסת לרב שמואל משבחת את האשה המבקשת מין בגלוי בנוסח החיוני והנועז ביותר
 שתרבות חז״ל מכירה, בהכריזה שלאשה כזו יהיו ילדים מוצלחים אפילו יותר מבני הדור המופתי

 דורו של משה. העיקרון הזה נגזר מפירוש מדרשי אופייני בפיקחותו. משה נשלח על־ידי הקב״ה
 לחפש אנשים מטיפוס מסוים, שיהיו מנהיגי השבטים. אבל כאשר המקרא מדווח על תוצאות

 החיפוש, אחת התכונות נעדרת. המדרש, הנוקט באן כדרכו קריאה מילולית, מניח שמשה פשוט לא
 יכול היה למצוא אנשים בעלי תכונה כזאת: בינה. לעומת זאת, המקרא מספר לנו במפורש שלאה

 ביקשה במישרין לשכב עם יעקב, כששילמה לאחותה עבור הזכות להיות עמו באותו לילה, ועל
 בניה של לאה נודע לנו במקום אחר במקרא שהם הצטיינו בדיוק באותה תכונה שנמצאה חסרה

 בדורו של משה. על דרך ההיקש נלמד שהגורם האחראי לאותה בינה בבני לאה היה הביטוי הגלוי
 של תשוקת אמם לאביהם.
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 אבל מיד אחר־בן־ התלמוד מציג קושיה המערערת על הטענה הזאת:

 והאמר רב יצחק בר אבדימי: עשר קללות נתקללה חוה, דכתיב(בראשית ג 17) ״אל האשה אמר הרבה ארבה״ - אלו שני
 טיפי דמים, אחת נידה ואחת דם בתולים. ״עצבונך - זה צער גידול בנים, ו״הרונך׳ - זה צער העיבור, בעצב תלדי
 בנים״ - כמשמעו. ״ואל אישך תשוקתך״ - מלמד שהאשה משתוקקת אל בעלה בשעה שיוצא לדרך. ״והוא ימשל בך״
- מלמד שהאשה תובעת בלב, והאיש תובע בפה, זו היא מידה טובה בנשים. כי קאמרינן - דמרצייא ארצויי קמיה

 [כאשר אמרנו, שתתרצה לפניו דבק מדעתו מה כוונתה].

 כמו באותו קטע במסכת נדרים אנו מוצאים פעם נוספת שהתלמוד מסייג את דברי רב שמואל.
 שמואל קבע באופן נועז שהאידיאל הוא אשה המבקשת מין בגלוי. יש לתלמוד בעיה מסוימת עם

 ההשקפה הזאת בשני הקטעים והוא מעמעם אותה כשהוא מפרשה כאילו התכוונה להתיר לאשה
 לעורר את בעלה באמצעות רמזים מילוליים ואחרים ולסמן לו על רצונה במין אבל לא לדבר על

 תשוקתה בגלוי. אבל אנו איעו כבולים על־ידי השתוקקותו של התלמוד ליישב במידת האפשר בין
 כל ההשקפות, ולכן, מנקודת־מבטנו, נוכל לציין שאפילו בעניין זה אין תמימות־דעים בתרבות חז״ל.

 היו השקפות ששללו מן האשה את הזכות לדובב את תשוקתה אולם היתה גם השקפה אחרת,
 שלא רק העניקה לנשים את זכות הדיבור הזאת אלא אף יצאה מעורה כדי להרעיף שבחים על

 הביטוי המילולי לתשוקה. מובן שהמסורת ההלכתית השלטת נותרה זו המרחיקה את הדיבור הגלוי
 של התשוקה הנשית. יש לנו כאן איפוא דוגמת מופת לתהליך שבו השיח טוען לשקף מצב ב״טבע״

 שהוא בעצם יוצרו.

 העובדה שנאסר על האשה לדבר את תשוקתה אבל איסור זה לא נועד לגרום לה סבל ומחסור אלא
 לחייב את הבעל להיות קשוב ורגיש לרמזים המעודנים שלה, עובדה זו היא דוגמה סמלית

 לאידיאולוגיה של היחסים בין המינים בתרבות חז״ל. העובדה שתשוקתה אליו גברה במיוחד
 כשהוא עמד לצאת למסע - וזו אחת מן הקללות שבהן קוללה חוה - אין פירושה שעליה לסבול

 תסכול אלא שהוא חייב לשכב עמה לפני שייצא לדרך:

 אמר רבי יהושע בן לוי: ״חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך שנאמר ״וידעת כי שלום אהלך ופקדתך נווך
 ולא תחטא״(איוב ה 25).

 והא מהכא נפקא [האם זה באמת נובע מפסוק זה]? מהתם נפקא [האם אין זה נובע מן הפסוק] ״ואל אשך תשוקתך״
 (בראשית ג 16), [®]מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה שעה שהוא יוצא לדרך? אמר רב יוסף: לא נצרכה אלא סמוך

 לווסתה \3שיח0י־מץאסורים בררך-בלל,אבל האיסור מהבטל כשהגבר ית*׳5די7]... (יבמות סב עב).

 ״הקללות״ מבטאות את מצבה של האשה, לא את מעמדה החברתי. לא רק שהקללה אינה מהווה
 הצדקה לגרום לאשה סבל, אלא היא מקור החובה המוטלת על הבעל ״לדאוג״ לאשתו. גם כאן
 ברור כמובן שיחסי המינים הם א־סימטריים, שהאשה מצויה בעמדה של נחיתות ותלות בתחום
 המיניות והגבר נמצא בעמדה השלטת. עצם ההתחשבות שהוא אמור לגלות כלפיה הוא הסימן

 למצב הפטריארכלי הזה, שגם אם אינו נובע מרשעות הוא מצב מגביל. כפי שאומר התלמוד
 במפורש בהמשך ״כר היא לבעלה״.

 אמת ותשוקה
 בשורה התחתונה של המכלול הביךטקסטואלי הסבוך הזה אני מבקש אם כן לקרוא אסטרטגיה

 מורכבת ומעודנת שמטרתה ״לצקת את המין בשיח״, ויחד עם זה להגביל את השיח של הפיקוח
 המיני. פוקו הציב זה מול זה שני סוגי יחם בין מיניות לאמת כמאפיינים של שתי תצורות

 תרבותיות, זו של היוונים וזו ״שלנו״:

 ביוץ היו אמת ומין קשורים זה בזה במסגרת הפעילות החינוכית באמצעות העברת ידע יקר־
 ערך מגוף אחד למשנהו; המין שימש כמצע להכניס את החניך הטירון למסלול הלמידה. עבורנו

 מין ואמת פוגשים זה את זה בווידוי, באמצעות החובה לתת ביטוי ממצה למודו של היחיד.
Foucault 1980 61 .הפעם האמת היא המשמשת מצע למין ולגילוייו השונים 

 מהי אם כן הזיקה בין אמת למין במכלול הטקסטואלי הסבוך שאותו קראנו כאן? כלומר, איך עלינו
 לתאר את התרבות התלמודית במונחי הטקסונומיה של פוקו? ברור שאף אחת מן החלופות
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 שבאמצעותן הוא מבקש לתאר את שתי התצורות התרבותיות שבהן הוא דן אינה הולמת לתיאור
 תרבות חז״ל. בתרבות החכמים המין איננו אמצעי ומצע לפעילות החינוכית(paideia) והווידוי על

 חטאי הבשר אינו אופן של ייצור אמת. נראה כי מה שהתלמוד מציע לנו הוא שאמיתו של המין
 (כלומר תורת המין) נוגעת רק לשני היבטים של המיניות: האחד הוא המושא ביחסי־המין שאמור
 להיות מושא נאות! והשני הוא הקשר בין בעל לאשה שאמור להתאפיין בחמימות, באינטימיות,

 בבלעדיות(אפילו במקרה של פוליגמיה) ובכבוד לתשוקה ולהנאה של בת־הזוג הכפופה למרותו של
 הגבר. הפריסה הממשית של הגופות והזרימה המוחשית של העונג מצויים מחוץ לטווח העניין של

 התורה.

 תרבות חז״ל מצויה אם כך אי־שם ״באמצע״, בין התרבות היוונית לתרבות הנוצרית כפי שמאפיין
 אותן פוקו. יש בה דחייה כמעט מפורשת של מודל הפיקוח הפנאופטי על ההתנהגות המינית בין

 בעלים לנשותיהם; אבל יחד עם זה, המיניות עצמה אינה נתפשת בה כתחום שכולו מחוץ לטווח
 החקיקה התרבותי־חברתי. באמצעות האסטרטגיה המורכבת הזאת משיג התלמוד מטרות שונות

 בשיח(שלא תמיד הן עולות בקנה אחד). מצד אחד אפשר לעשות שימוש בשיח ״דכאני״ -
 ומאוחר יותר יופיעו כוחות תרבותיים שיגייסו את השיח הזה בין כך ובין כך, אבל מצד שני, השיח
 הזה מתג כמנוגד לנוהג הרווח ונדחק לשוליים. בסופו של דבר, התוצאה של מהלכים טקסטואליים
 כאלה היא שמן האפר של מדע המין(scientia sexualis) שנדחה, נולדת, עדיין במצב עוברי, אמנות
 הארוס(ars erotica).22 הקורא(הגברי) של הטקסט יודע עכשיו שאפשר להפיק עוע ממבט באיברי־

 המין של רעייתו, מנישוקם, מהיפוך היחסים בתנוחת המשכב(״הפיכת השולחן״) ועל הכול, מן
 השיחה, הצחוק והמשחק בשעת מעשה האהבה. עניין זה מדגים באורח מופתי את קביעתו של

 פוקו שידע/כוח ״חודר לתענוג היומיומי ומפקח עליו - באמצעות כל אותם אפקטים של סירוב,
 חסימה וביטול, אבל גם של גירוי והעצמה״(Foucault 1980,11). יתר על כן, הבעל נמצא למד, בלי

 ספק, שכבוד כלפי תשוקותיה והנאותיה של אשתו והתחשבות בהן, הינם חלק בלתי־נפרד מאורח
 חיי־מין תקינים והוא עשוי לזכות בגמול על יחסו המתחשב, גמול שיתבטא בילדים מן הסוג שהוא

 חפץ בו. אבל אין לטעות, לא בשיח הזה ולא באופן שבו אני קורא אותו, ולראות כאן התפעלות
 מסוג היחסים בין המינים ששיח זה מניח ואוכף.

 לימוד מכלול הטקסטים הסבוך שעוסק בדיבור על התשוקה הנשית חשף את רציפות הדפוס
 התרבותי שבו מתנהלת פוליטיקת יחסי־המינים לכל אורכה של הספרות התלמודית־מדרשית. מצד

 אחד, נמצא כבוד רב ל״זכויות האשה״, לרווחתה הפיסית, להגנה עליה מפני תוקפנות גברית,
 לסיפוק צרכיה החומריים, ובכלל זה לצורך המיני במיוחד. מצד שני, הנשים נמצאות תמיד בעמדה

 של נחיתות כלפי הגבר ותלות בו, והגבר נותר בעמדת השולט, גם אם הוא אמור לציית מעתה
 לנורמות של התחשבות. יתוג נפלא של המצב הזה נוכל למצוא בדרישת ההלכה המופנית לגברים
 וקובעת באיזו תכיפות הם חייבים לשכב עם נשיהן. וזאת, כמובן, בהנחה שהנשים חפצות ביחסי־

 מין. כלומר, שוב הגבר שולט במצב ולאשה דרושה הגנה ודאגה פטרונית. פטרונית ככל שתהא,
 דאגה זו עומדת בניגוד לסוג אחר של יחם כלפי נשים שכלל לא מביא בחשבון את צורכיהן.
 בטקסטים אחרים של חז״ל הדאגה למילוי צרכיה המיניים של האשה נחלשת, יחד עם עצם

 הלגיטימיות המיוחסת לצרכים אלה, שכן סיפוק צורכי האשה נתפש כמתנגש עם ערכים אחרים
 בתרבות חז״ל - התמסרות ללימוד תורה. יחד עם זה אנו מגלים קול אופוזיציוני תוסס המתנגד

 לפגיעה באמפטיה שחשו הרבנים כלפי צורכי נשותיהם ותשוקותיהן, ולמעשה לעצם מעמדה
.(Boyarin 1991a)כסובייקט, אבל את הדיון בעניין זה אניח להזדמנות אחרת 

 הקתדרה לתרבות תלמודית, אוניברסיטה קליפורניה, ברקל׳

 המונחים שאולים כמובן מפוקו. ברור שהתאמתם בהקשר זה חלקית בלבד, אבל פוקו עצמו מכיר
 בכך שהניגוד הבינארי בין שתי התרבויות הוא תבנית של הדיון שלו וככזו היא ניתנת לפירוק.

.22 
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