בס"ד
דוֹר ַּת ְה ֻּפכֹת
הרב מואיז נבון

~ יהדות ~
ֹלהים בָ ָרא אֹת ֹו ָז ָכר ּונְ ֵקבָ ה בָ ָרא אֹתָ ם:
ָאדם בְ צַ לְ מ ֹו בְ צֶ לֶם אֱ ִּ
ֹלהים אֶ ת הָ ָ
בראשית (א:כז) וַ יִּ בְ ָרא אֱ ִּ
ָאדם לְ בַ ּד ֹו אֶ ע ֱֶשה ּל ֹו עֵ זֶ ר כְ נֶגְ ּדוֹ( :... :כב)
ֹלהים ֹלא טוֹב הֱ יוֹת הָ ָ
בראשית פרק ב( :יח) וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֱ ִּ
ָאדם:
ֹלהים אֶ ת הַּ צֵ לָע אֲ ֶשר ל ַָּקח ִּמן הָ ָאדָ ם לְ ִּא ָשה וַ יְ בִּ אֶ הָ אֶ ל הָ ָ
קוָק אֱ ִּ
וַּיִּ בֶ ן יְ ֹ
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ח
אמר רבי ירמיה בן אלעזר בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו הדא
הוא דכתיב זכר ונקבה בראם,
מושגים תלמודיים אנדרוגינוס  -אדם או בהמה המכילים בתוכם איברי רביה של זכר ונקבה.
במהותו של אנדרוגינוס ישנן דעות רבות :יש אומרים שהוא ספק זכר ספק נקבה; ויש אומרים
שהוא בריה בפני עצמה ,כלומר שהוא מין מיוחד לא איש ולא אשה ,או שהוא ספק תמידי שלא
יתברר לעולם; ויש אומרים שמקצתו זכר ומקצתו נקבה; ויש אומרים שזכר וודאי הוא.
א"ר שמואל בר נחמן בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון דו פרצופים בראו ,ונסרו
ועשאו גביים גב לכאן וגב לכאן.
R. Soloveitchik, Derashot HaRav
In the image of God He created him, male and female He created them. What is the meaning of the
juxtaposition of the reference to the image of God with the creation of man as two sexes? In
interpreting the phrase, male and female He created them, Chazal explained that when God initially
created Adam, He created him in a dual form. Male and female in this context are to be taken
not only in a physiological sene but also in a spiritual/metaphysical one.
… Every soul consists of a spiritual androgyny, a male and female persona … duchra venukva
Man both influences and is influenced; he is both giver and receiver. Only in the biological world
is man exclusively male or female. In the spiritual world, every individual carries both traits, and
only through the development of both the duchra and the nukva perspectives can individuals attain
their full spiritual potential.

כף החיים ,א"ח ,לח:ט

עוד יוסף חי"[ ,בן איש חי"] ,ר' יוסף חיים מבגדד

בני אהרון על שער הגילגולים ,ר' שמעון אגסי
~ איסורים ~
ויקרא פרק כב ,כד-כה
ַאר ְצכֶם ֹלא תַ עֲשּו:
(כד) ּומָ עּוְך וְ כָתּות וְ נָתּוק וְ ָכרּות ֹלא תַ ְק ִּריבּו לַיקֹוָ ק ּובְ ְ
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קי עמוד ב
מניין לסירוס באדם שהוא אסור  -תלמוד לומר "ובארצכם לא תעשו"  -בכם לא תעשו... ,
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שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ה סעיף יא
אסור להפסיד אברי הזרע ,בין באדם בין בבהמה חיה ועוף ,אחד טמאים ואחד טהורים,
בין בא"י בין בחו"ל .וכל המסרס לוקה מן התורה בכל מקום .ואפילו מסרס אחר מסרס
לוקה .כיצד ,הרי שבא א' וכרת הגיד ,ובא אחר וכרת את הביצים או נתקן ,ובא אחר וכרת
חוטי ביצים ,או שבא אחד ומעך את הגיד ,ובא אחר ונתקו ,ובא אחר וכרתו ,כלם לוקים
ואף על פי שלא סירס אחרון אלא מסורס ,בין באדם בין בבהמה ,חיה ועוף .והמסרס את
הנקבה ,בין באדם בין בשאר מינים ,פטור אבל אסור.
דברים פרק כג
(ב) ֹלא ָיבֹא פְ צּועַ ַּדכָא ּוכְ רּות שָ פְ כָה בִּ ְקהַ ל יְ קֹוָ ק :ס
דברים פרק כב
(ה) ֹלא יִּ ְהיֶה כְ לִּ י גֶבֶ ר עַ ל ִּא ָשה וְ ֹלא יִּ לְ בַ ש גֶבֶ ר ִּש ְמלַת ִּאשָ ה כִּ י ת ֹועֲבַ ת יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך כָ ל ע ֵֹשה אֵ ּלֶה :פ
רש"י דברים פרק כב פסוק ה
לא יהיה כלי גבר על אשה  -שתהא דומה לאיש כדי שתלך בין האנשים ,שאין זו אלא לשם ניאוף:
ולא ילבש גבר שמלת אשה  -לילך ולישב בין הנשים... .
כי תועבת  -לא אסרה תורה אלא לבוש המביא לידי תועבה:
ויקרא פרק יט ,יד-טו
(יד) ֹלא ְת ַקּלֵל חֵ ֵרש וְ לִּ ְפנֵי עִּ ּוֵר ֹלא ִּת ֵתן ִּמכְ שֹל וְ י ֵָראתָ מֵ אֱ ֹלהֶ יָך אֲ נִּ י יְ קֹוָ ק:
~ התייחסות הלכתית ~
רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יב הלכה ד
טומטום ואנדרוגינוס הרי הן ספק נותנין עליהן חומרי האיש וחומרי האשה ,בכל מקום ,וחייבים
בכל .ואם עברו אינם לוקין[ .מ.נ - .טרנסג'נדר אינו טומטום ואינו אנדרוגינוס].
שו"ת ציץ אליעזר חלק יא סימן עח
תינוק שנולד ומבחינה חיצונית נראה כנקבה ומבחינה גנטית הינו זכר אם מותר לנתחו ולהפכו
לזכר או לנקבה ... .דעתי נוטה שמותר לבצע זאת הן באופן כללי להפוך את המין היילוד שמבחינה
גנטית הינו זכר ,לנקבה .וגם לרבות במקרה שלפנינו העומד על הפרק שמותר לכרות את האשך
היחיד ולהפוך לנקבה היילוד אשר מבחינה חיצונית כבר נראה כנקבה.
שו"ת ציץ אליעזר חלק י סימן כה פרק כו
 ...וא"כ ה"נ בנידוננו יש לומר דאשת רעהו אסורה ולא אשת  -אשה ,ואף על פי שכבר התחיל וחל
האישות שהיתה אשת רעהו ,מ"מ נפקעין מאליהן הקדושין בהיות דנעשית שוב אשת  -אשה... .
דהא כשם דלא תפסי קדושין ממלאך [כמו שהביא התרומת הדשן להסביר שאשת אליהו הנביא
אינה צריכה גט] ,כמו"כ לא תפסי נמי קדושין מאשה ,ומכיון שכעת בעלה של זו נהפך ונהיה לאשה
ולא תפסי כעת קדושין ממנו (קרי  !-ממנה) א"כ ממילא נפקעו הקדושין הקודמין מאליהן.
אבן עזרא ויקרא פרק יח פסוק כב
"וְ אֶ ת זָ כָר [ֹלא ִּת ְשכַב ִּמ ְשכְ בֵ י ִּאשָ ה ּתוֹעֵ בָ ה ִּהוא]  ...ויאמר רב חננאל ז"ל ,כי יש מי שיחדש בגופו
כצורת בשר אשה וזה לא יתכן בתולדה...
שו"ת לב אריה ב:מט ,ר' אריה ליב גרוסנס
ובודאי באופן זה לא נתהפך להיות נקיבה ובודאי זכר הוא ואינו אשה כלל .וא"כ בענינינו מסתמא
עשו ג"כ ע"י זריקות "הורמונים" וניתוח והוא באמת זכר ודאי ואפילו היה אנדרוגינוס ג"כ אשתו
צריכה גט מספק ... .ופשוט דהוה באמת ודאי זכר וצריכה גט מן התורה ואשתו אשת איש ודאית
ואין לה תקנה אלא ע"י שתשיג גט ממנו.
שו"ת ושב ורפא ,ר' רפאל אייפרס
 איש שנהפך לאשה ע"י ניתוח נשאר איש להלכה
 אסור לו להתחתן עם איש משום משכב זכור ,ולא עם אשה משום איסור פצוע דכה
ֹאמר אֲ לֵהֶ ם
דברים פרק לב ( -מה) וַ יְ כַ ל מֹשֶ ה לְ ַדבֵ ר אֶ ת ָכל הַ ְּדבָ ִּרים הָ אֵ ּלֶה אֶ ל כָ ל יִּ ְש ָראֵ ל( :מו) וַ י ֶ
ִּשימּו לְ בַ בְ כֶם לְ כָל הַ ְּדבָ ִּרים אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י מֵ עִּ יד בָ כֶם הַ יוֹם אֲ ֶשר ְּתצַ ּוֻּם אֶ ת בְ נֵיכֶם לִּ ְשמֹר ַלעֲשוֹת אֶ ת כָל
ִּּדבְ ֵרי הַ ּתו ָֹרה הַ זֹאת( :מז) כִּ י ֹלא ָדבָ ר ֵרק הּוא ִּמכֶם כִּ י הּוא חַ יֵיכֶם ּובַ ָּדבָ ר הַ זֶ ה ַּתאֲ ִּריכּו י ִָּמים עַ ל
הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶ ר אַ ֶּתם עֹבְ ִּרים אֶ ת הַ י ְַר ֵּדן שָ מָ ה לְ ִּר ְש ָּתּה:
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