בס"ד
נשים דעתן קלה עליהן
רב מואיז נבון
( )1שבת לג[ :עם תרגום קל]
 ...אזל הוא ובנו ונחבאו בבית מדרשא .כל יומא היתה אשתו מביאה להו לחם וכד קטן דמיא
ואכלו .כי תקיף גזירתא ,אמר ליה לבריה :נשים דעתן קלה עליהן ,דילמא מצערי לה ומגליא
לן .אזלו והתחבאו במערתא... .
כתובות לג - :אילמלי נגדוה [לקו] לחנניה מישאל ועזריה ,פלחו לצלמא!
ר' יהודה הנקין ,בני בנים ,חלק ב' ,סי' מ' ,דף קנז
ונראה שרשב"י לא חשש שיענו את אשתו ,שהרי גם אנשים אינם עומדים בפני ענוי ...
[אלא] שאפשר להזיזן [נשים] מדעתן ונגד רצונן ...
( )2עבודה זרה יח.
 ...קם [ר' מאיר] ערק אתא לבבל .איכא דאמרי :מהאי מעשה ,ואיכא דאמרי :ממעשה דברוריא.
רש"י מסכת עבודה זרה דף יח עמוד ב
ואיכא דאמרי משום מעשה דברוריא  -שפעם אחת ליגלגה על שאמרו חכמים (קדושין דף
פ" ):נשים דעתן קלות עליהן" ואמר לה [ר' מאיר]" :חייך ,סופך להודות לדבריהם" ,וצוה
לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה ,ו[התלמיד] הפציר בה ימים רבים עד שנתרצית,
וכשנודע לה חנקה עצמה ,וערק רבי מאיר [לבבל] מחמת כסופא [הבושה].
( )3קידושין פ:
מתני' .לא יתייחד אדם עם שתי נשים ,אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים; ...
גמ' .מ"ט? תנא דבי אליהו :הואיל ונשים דעתן קלה עליהן.
רש"י מסכת קידושין דף פ עמוד ב
עם ב' נשים  -מפני שדעתן קלה ושתיהן נוחות להתפתות ולא תירא זו מחבירתה שאף היא
תעשה כמותה .עם ב' אנשים  -שהאחד בוש מחבירו.
קידושין פא[ .עם תרגום קל]

 ...הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא ,אסקינהו לבי רב עמרם חסידא ,אשקולו דרגא מקמייהו ,בהדי דקא חלפה
חדא מנייהו נפל נהורא באיפומא ,שקליה רב עמרם לדרגא דלא הוו יכלין בי עשרה למדלייא ,דלייא לחודיה.
סליק ואזיל ,כי מטא לפלגא דרגא איפשח ,רמא קלא :נורא בי עמרם! אתו רבנן ,אמרו ליה :כסיפתינן! אמר
להו :מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין ,ולא תיכספו מיניה לעלמא דאתי .אשבעיה דינפק מיניה ,נפק מיניה
כי עמודא דנורא ,אמר ליה :חזי ,דאת נורא ואנא בישרא ,ואנא עדיפנא מינך .רבי מאיר הוה מתלוצץ

בעוברי עבירה [רש"י :שנקל הוא להתגבר על יצרו אם היו רוצים] ,יומא חד אידמי ליה שטן כאשה
בצד השני של הנהר ,לא היתה ספינה ,ולכן אחז בחבל ועבר .כשהגיע לחצי הדרך השטן עזב אותו
ואמר :אילו לא היו מכרזים ברקיעא "הזהרו בר' מאיר ותורתו" ,הייתי משווה דמך לשתי מעי [מטבע
קטן – ז"א :הייתי משמיד אותך כמי שלא שווה כלום – סונסינו] .ר' עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה,
יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בריש דיקלא ,נקטיה לדיקלא וקסליק ואזיל .כי מטא לפלגיה דדיקלא
שבקיה ,אמר :אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו ברבי עקיבא ותורתו ,שויתיה לדמך תרתי מעי [מטבע].

תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ד הלכה יז
תנור מאימתי מקבל טומאה משיסיקנו כדי לאפות בו סופגנין ור' שמעון מטמא מיד רבן שמעון בן
גמליאל אומר משם רבי שילא הטיחו בטהרה ונטמא מאימתי טהרתו אמר ר' חלפתא איש כפר
חנניא אני שאלתי את שמעון בן חנניא ששאל את בנו של ר' חנניא בן תרדיון [אבא של ברוריה]
ואמר משיסיענו ממקומו ובתו אומרת משיפשט את חלוקן .כשנאמרו דברים לפני ר' יהודה בן בבא
אמר יפה אמרה בתו מבנו:
תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק א הלכה ו
קלוסטרא :ר' טרפון מטמא וחכמים מטהרין וברוריא אומרת שומטה מן הפסח זה ותולה בחברו
בשבת .כשנאמרו דברים לפני ר' יהודה אמר יפה אמרה ברוריא:
ברכות י[ .עם תרגום קל]
הנהו בריוני דהוו בשכונתו דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא ,הוה מתפלל רבי מאיר שהם
ימותו .אמרה ליה ברוריא אישתו :מאי דעתך?  -משום דכתיב+ :תהלים ק"ד" +יתמו חטאים",
האם כתיב חוטאים? חטאים כתיב! ועוד ,קרא את סוף הפסוק" :ורשעים עוד אינם" ,כיון ד"יתמו
חטאים"  -ורשעים עוד אינם! אלא ,תתפלל שיחזרו בתשובה  -ורשעים עוד אינם .התפלל עבורם,
וחזרו בתשובה.
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פמניזם ויהדות ,ד"ר אבי וינרוט ,פרק ג'
...
אדמו"ר הראשון לבית חב"ד (ראשי תיבות  -חכמה ,בינה ,דעת) ,מרחיב בהבהרת פשרם של
מונחים אלו בספרו תניא כדלקמן [בפרפרזה]:
 חכמה  -היא התיאוריה המופשטת הנלמדת לימוד עיוני מפיהם של אחרים... .
 בינה  -היא הכשרון המעשי להוציא אל הפועל רעיון מופשט... ,
 דעת  -היא כשרון היישום בנחישות ותוך דבקות במשימה... ,
...
לפיכך נראה כי האמירה ''נשים דעתן קלה'' אינה עוסקת באינטליגנציה הנשית אלא בתכונה
המוגדרת כ ''דעת'' שהיא נחישות ההחלטה ,הדבקות העיקשת ביישום רעיון עקרוני מופשט.
משמעות הדבר היא ,כי נשים ניחנו בגמישות רבה יותר מזו של הגברים ,ואין בהן אותה מידה של
''דעתנות'' הרואה דברים כעקרונות מופשטים המחייבים עקשנות .נחישות חסרת פשרות וקשיות
עורף לשם יישומם ,נשים דעתן קלה עליהן ,ולא קלה ככלל.
...
הזכר התמודד עם סביבתו החיצונית הקשה ,ודבר זה חייב מידה מסוימת של חספוס ,נוקשות
ויכולת עמידה עקבית  -הלוא היא ה'דעת'.
על האישה ,לעומת זאת ,הוטל ,במשך הדורות ,עול גידול הילדים וחינוכם .ילד יש לחנך "על פי
דרכו" במידה רבה של רוך ,סבלנות ,רגישות וגמישות.
~ אמר ליה [רשב"י] לבריה :נשים דעתן קלה עליהן ~
”“If you want to persuade a woman, look straight at her
Bailenson, J.N., et.al. (2005). Transformed social action, augmented gaze, and social influence in
immersive virtual environments. Human Communication Research, 31(4), 511-537

… all the participants rated the presenter on a scale indicating whether or not they agreed with
the presentation. While men weren't persuaded significantly more in any of the conditions,
there was a large increase in persuasion for women when the avatar of the presenter looked at
… them for the entire course of the experiment,

ָאדם לְ בַ ּד ֹּו אֶ ע ֱֶשה ּל ֹּו עֵ זֶ ר כְ נֶגְ ּד ֹּו:
ֹלהים ֹלא טוֹּב הֱ יוֹּת הָ ָ
בראשית פרק ב (יח) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק אֱ ִ
רש"ר הירש [ ,1808-1888גרמניה] בראשית פרק ב פסוק יח
 ...אין הוא אומר" :לא טוב לאדם היותו לבדו" ,אלא" :לא טוב היות האדם לבדו" :כל עוד
האדם לבדו ,עדיין העולם שרוי בלא טוב .תכלית השלמות ,שהארץ תשיג בזכותו ,לא תושג
בשלמות ,כל עוד הוא לבדו... .
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