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נשות ישראל בזמן הגאולה הרב יואל בן-נון
ישראל  בני  של  השעבוד  בפרקי 
וגידולו,  משה  הולדת  במצרים, 
למדין,  ממצרים  ויציאתו  ובריחתו 
ואף בשליחות הראשונה של משה, 
אין כמעט שמות של גברים – פרעה, 
ֵגרשֹם בן משה  ויתרו/רעואל,  משה 
ואהרן אחיו – כל השאר אנונימיים 
לוי; איש  בני ישראל; איש מבית   –
אנשים  שני  עברי,  איש  מכה  מצרי 
זקני  במדין;  הרועים  ִנצים,  עברים 

ישראל במצרים, והנֹגׂשים בעם מול שֹטרי בני ישראל.
את  מצילות  ופועה  שפרה  המילדות   – דומיננטיות  הנשים  מאידך, 
ובת  אחותו  משה,  ֵאם  לוי  בת  פרעה;  עם  להתחכם  ויודעות  הילדים, 
כהן  בנות  משה;  את  ומגדלות  מצילות  מחיות,  שמות!(  )בלי  פרעה 
מדין רועות את צאן אביהן; צפורה מלה את הילד ומצילה אותו )או/

גם את משה(. הנשים הן השולטות במאבק ההישרדות של בני ישראל 
במצרים, הן היולדות והן המצילות. 

משה  אחות  ]מרים[  את  והציבו  התורה,  של  זו  מגמה  העצימו  חז"ל 
לנוכח אביה בוויכוח בוטה – "תנא, עמרם גדול הדור היה, כיון שאמר 
פרעה הרשע, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר ]עמרם[, לשוא 
אנו עמלים – עמד וגירש את אשתו – עמדו כולם וגירשו את נשותיהן; 
פרעה,  משל  יותר  )=הגירושין(  גזרתך  קשה  אבא,  בתו:  לו  אמרה 
שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות 
 "... נשותיהם  את  והחזירו  כולם  עמדו   – אשתו  את  והחזיר  עמד   ...
צדקניות,  לנשים  מכאן   ..." )שם(:  ואמרו  דרשו  עוד  ע"א(;  יב  )סוטה 
שלא היו בפיתקה של חוה" )שהיו יולדות שלא בצער(; עוד הפליג רבי 
עקיבא ודרש: "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל 

ממצרים" )שמות-רבה פרשה א'-טז(.
זו נמשכת בספר שמות, בשירת הים, שם מתפרש לראשונה  מגמה 
שמה של מרים, בתפילת הנשים – "ותקח מרים הנביאה אחות אהרן 
את התֹף בידה, וֵתֶצאןָ  כל הנשים אחריה, בֻתפים ובמחֹֹלת – ותען להם 
מרים: שירו לה' כי ָגאֹה גאה, סוס ורֹכבו רמה בים" )שמות ט"ו כ-כא(.

ודוק: לא שאלה מרים את משה אם טוב הדבר, אם מותר ורצוי לפני ה', 
ולא היה הבדל בין שירת משה לשירת מרים )רש"י על פי המכילתא(, 
"שירו",   – אמרה  בצניעותה  ומרים  "אשירה",   – אמר  שמשה  אלא 

והנשים גם רקדו וניגנו.
בפשט  בעוד  סיני,  הר  במעמד  לגברים  נשים  והשוו  חז"ל  באו  עוד 
התורה נזכרו רק גברים אשר התקדשו והתרחקו מנשים, פירשו חז"ל 
ואמרו: "כה תאמר לבית יעקב – אלו הנשים, תאמר להן בלשון רכה; 
ותגיד לבני ישראל – עונשים ודקדוקים פירש לזכרים, דברים הקשים 
היו  לא  נשים  ודוק:  המכילתא(;  פי  על  ורש"י  ג,  י"ט  )שמות  כגידים" 

צריכות לאזהרות עונש, ולדיבור קשה, מפני "שהן מזדרזות במצוות" 
)שמות-רבה פרשה כ"ח-ב(. 

עוד הגדילו חז"ל ודייקו לשון הכתוב )שמות ל"ב ב-ג, בניגוד לפירוש 
ראב"ע שם(, שנשות ישראל לא השתתפו בחטא העגל, ולא רצו לתת 
את הנזמים, ואף מיחו בבעליהן, ואף בחטא התיירים-המרגלים לא היו 
שאנשים  מה  גודרות  הנשים  היו  הדור  "אותו   – הרעה  בעצה  הנשים 
פורצים ... הנשים קרבו לבקש נחלה בארץ" )במדבר-רבה פרשה כ"א-

יא(.
ובהקמת המשכן כתב רש"י על הנשים שהיו צובאות להביא למשכן 
בידן  היו  ישראל  "בנות  ח(:   ל"ח  )שמות  שלהן  הנחושת  מראות  את 
מראות שרואות בהן ומתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת 
המשכן – והיה מואס בהן משה מפני שעשויים ליצר הרע – אמר לו 
הקב"ה: קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים 
צבאות רבות במצרים, כשהיו בעליהן יגעים בעבודת פרך היו הולכות 
ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל 
אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים לומר, אני נאה 
ממך, ומתוך כך מביאות בעליהן לידי תאוה ונזקקות להם, ומתעברות 
ויולדות שם, שנאמר: תחת התפוח עוררתיך ]שמה חבלתך אמך, שמה 

חבלה ילדתך" )שיר השירים ח' ה(.
אסתר המלכה כלל לא רצתה להיות מלכה, וגם לא עלה על דעתה ליזום 
הגולה,  היהודי  העם  למושיעת  להפוך  לא  ובוודאי  כלשהם,  מהלכים 
מפוזר ומפורד בין העמים ונתון למשיסה. כל אלה סיבות טובות לכך, 
שדווקא היא נבחרה מצוק העיתים להביא רוח והצלה ליהודים, על ידי 

שימוש מתוחכם בפיתוי המלך, תוך סיכון חייה פעם אחר פעם. 
מול  אל  במצרים  ישראל  לנשות  ייחסו  ורש"י  שחז"ל  הפיתוי  כושר 
על  לשמור  וכך  בפרך,  שיעבדו  ילדים  לעולם  להביא  כדי  בעליהן, 
הגלות  מעומק  ועלה  שצף  הוא   – פרעה  מול  ישראל  בני  הישרדות 
העם  הישרדות  על  לשמור  כדי  אחשורוש,  המלך  מול  אל  הנוספת, 

היהודי המפוזר בגולה.
והנה, ברוח זו של גאולת ישראל התלויה בנשים, קשר הנביא ירמיהו 
המהפכה  לבין  הארץ,  אל  והשיבה  הגלויות  קיבוץ  בין  כ-כא(  )ל"א 

הפמיניסטית ההמונית, העתידה להתחולל – 
"הציבי ָלך ִצֻינים, ִשׂמי ָלך תמרורים, ִשתי ִלֵבּך ַלמִסלה דרך הלכת – שובי 
בתולת ישראל, ֻשבי אל ָעַרִיְך אלה – עד מתי תתחמקין הבת השובבה 
]מלשוב אל הארץ ביוזמתך[, כי ברא ה' חדשה בארץ – נקבה תסובב 
בעולם, שאיש  הנוהג  ישנה את  ורד"ק, שה'  ופירשו שם רש"י  גבר", 
מחזר אחרי אשה, לנוהג חדש שאשה מחזרת אחרי איש שישאנה, וכל 
זה כדי שכנסת ישראל לא תוכל עוד להתחמק מלשוב אל הארץ ואל 
הערים שלה בארץ, ולחכות שה' יחזיר אותה, אלא כנסת ישראל תשוב 

מעצמה, וכך תשוב אל ה'.
עמו  ויחד  גלויות,  קיבוץ  נס  מתחולל  הנפעמות  עינינו  לנגד  והנה, 
ישראל  בעם  נשים  וקמות  הפמיניסטית,  המהפכה 
ולעבוד את ה' )כמו הגברים,  ומבקשות ללמוד תורה 
ולפעמים אף יותר מהם(. רבים מן הרבנים חוששים מן 
'המראות הצובאות' האלה, ומי יגיד להם בלשון קשה, 

דברי רש"י, שאלו חביבות לפני ה' יותר מן הכל – 
הנשים  שמאלפי  מראות(,  )בלי  הרואות  עינינו  אף 
והלכה, צומחת בקרב  ומדרש, גמרא  הלומדות תורה 
נשים צעירות ובוגרות רק הקפדת יתר ויראת שמים 
גדולה, עד שאין להשוות כלל בין אלו שלומדות תורה 

וגמרא, לבין אלו שנשארות מרחוק. 
הנביא  דברי  לפי  ימינו  של  הגאולה  מסימני  אחד  זהו 

ירמיהו, ולפי דברי חז"ל.
הוא  הלל'  'בית  של  המדרש  בבית  הראשון  החידוש 
עם  חכמים  תלמידות  נשים  של  המלאה  השותפות 
אנשים תלמידי חכמים, בכל דיון ומחשבה, גם ברעיון 

וגם בהלכה. 
עם  יחד  בארצו  ישראל  ותקומת  ציון  שיבת  תהליך 
תפילה  השפעה,  הנהגה,  בתפקידי  נשים  השתלבות 
ותורה, הם גילוי דבר ה' לדורנו כדברי הנביא. במוקדם 
המסתייגים  השמרנים  גם  בכך  יכירו  במאוחר  או 

והחוששים. יהי רצון שנהיה ראויים לברכת ה'. 
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רים
פו קריאת  של  שיאה  מהו 

המתח  נקודת  מהי  המגילה? 
הגדולה?

לחוש  שניתן  לי  נדמה 
ברגע  בנו,  שגואה  בהתרגשות 
המלכה  אסתר  מתקרבת  בו  
שכל  ויודעת  אחשוורוש  אל 
את  המלך  לו  יושיט  לא  אשר 
שרביט הזהב - אחת דתו להמית..... העם צם, התפלל, ואף אסתר 
הגדול  המאמץ  אבדתי".....   – אבדתי  "וכאשר  כן,  עשו  ונערותיה 
שהושקע בהכנות הרוחניות לרגע זה מעיד על כך שכנראה כלל 
שרביט  את  לה  יושיט  המלך  שאכן  לאסתר  ברור  היה  לא  וכלל 

הזהב. 
שמא  או  הגדולה?  הדרמה  את  וחווים  מרגישים  אנו  האומנם 
וסמוכים  ובטוחים  עמו,  על  הקב"ה  של  בהשגחתו  אנו  בטוחים 

שיהיה טוב? הרי כבר כתב המשורר "תחשוב טוב, יהיה טוב". . .
של  מצמררת  תמונה  מתאר  ט'(  פרשה  רבה  )אסתר  המדרש 
אותו רגע בו פוסעת אסתר נוכח פני המלך:  "ותכס הדאגה אשר 
בליבה....ותשא אסתר את עיניה ותרא את פני המלך  והנה עיניו 
ותכר המלכה את קצף  כאש בוערות מרוב החמה אשר בליבה  
שאכן  ביטחון  שאין  מסתבר  רוחה".  ותפג  מאד  ותתבהל  המלך 
הכל ילך חלק.. מסירות הנפש של אסתר אכן הייתה אמיתית. לא 
היו אלו מילים בעלמא "כאשר אבדתי אבדתי". אסתר אכן ידעה 
עם מי יש לה עסק, ואכן הבינה שהיא עלולה למות כשהמלך יראה 

אותה. 
לי שאנו, קוראי המגילה  מה רצו בעלי המדרש ללמדנו?  נדמה 
הוותיקים, כ"כ מורגלים בסוף הטוב שלה, עד שאנו לא מצליחים 
לחוש לעומק את מעשה הגבורה של אסתר. לעיתים לא מבינים 

בחשבון  שלוקחת  נפש,  במסירות  נקנית  עמו  על  ה'  שהשגחת 
יושיט  לא  שאחשוורוש  והאופציה  אצלנו,  עובד"  "לא  שהקב"ה 
לאסתר את שרביט הזהב, אכן הייתה אופציה אמיתית וממשית. 
לצער  ויפן  עמו,  על  ויחמול  אלוקינו  "וירא  ממשיך:  המדרש 
היתומה אשר בטחה בו  וייתן לה חן לפני המלך...... ויקם המלך 
ויחבקה". בזכות רחמיו של הקב"ה המתעוררים לנוכח המעשה 
של אסתר. אכן ישנו מפנה בעלילה והקב"ה  מתערב באופן פעיל 
ניצלת,  בהתרחשות האנושית – הרגילה של אחשוורוש ואסתר 

וכך עם ישראל כולו.
הקב"ה  עובר  בו  הרגע  מתואר  רבה  באסתר  נוספים  במקומות 
במגילה, מכסא דין לכיסא רחמים. בעוד אנו רגילים לקרוא את 
כל המגילה כבר מתחילתה כמגילה של רחמים, שהקב"ה "סידר" 
שהמגילה  אמיתית  אופציה  מתאר  שהמדרש  הרי  הכל,  את  בה 
דין. הרבה מאמץ אנושי הושקע  הייתה נגמרת אחרת – בכיסא 
נפש,  מסירות   – רחמים  לכיסא  דין  מכיסא  יעבור  שהקב"ה  כדי 
לקיחת אחריות, ערבות הדדית, צום ותפילות, וגם אז עדיין יכול 

אחשורוש  לא להושיט את שרביט הזהב לאסתר.
גודל השמחה בפורים הינו על ההבנה שגאולה לא תמיד מובטחת 
המאמץ  של  מרגש  במפגש  מגיעה  וכשהיא  מאליה,  ומובנת 
האנושי מול רחמי שמיים, הרי שישנה שמחת אמת. "בימים ההם 

בזמן הזה".
בימים אלו, בהם עומד עם ישראל בפני הכרעות גורליות בקשר 
של  המסר  ישראל,  ומדינת  הישראלית  החברה  של  לעתידה 
האנושי  שלמאמץ  לזכור  עלינו  כפליים.  מתחדד  אסתר  מגילת 
מכרעת  חשיבות  יש  היהודית,  הזהות  ולחיזוק  החברה  לתיקון 
ולחכות  ידיים  בחיבוק  לשבת  לנו  אל  הגאולה.  תהליך  בהמשך 
לגאולה שתגיע משמיים. עלינו לקחת אחריות ולפעול ללא לאות 

למען קירוב הלבבות בעם ישראל, וחיזוק הזהות היהודית.

ללמוד  הדדית–  ערבות  אחריות,  לקיחת 
מאסתר המלכה

הרבנית אסתי רוזנברג, ראש מדרשת "מגדל עז", חברת הנהלת בית הלל

בית הלל חוגג שנה להיווסדו–יחד נביא את השינוי!
הארגון,  קם  תשע"ב  בשבט  בט'  להיווסדו!  שנה  חוגג  הלל  בית 
ולהרבות  וקשובה  מאירה  מתונה,  תורנית  הנהגה  להוות  במטרה 
באהבת ישראל וקירוב לבבות, להביא אל הציבור יהדות המונהגת 
בדרכי נועם, שתוכל להביא בשורה רלוונטית לחברה הישראלית של 
ורבניות,  רבנים  כ-150  הארגון  מנה  כבר  ספורים  ימים  בתוך  ימינו. 

מכל רחבי הארץ, כולם תלמידי ותלמידות חכמים. 
במהלך השנה התקיימו כנסים ציבוריים וימי עיון לקהל הרחב ולרבני 
בית הלל, הוקמו שני בתי המדרש של בית הלל, בית המדרש ההלכתי 
ארבע  מתוך  הלל,  בית  של  חוברות  שתי  הרעיוני,  המדרש  ובית 
שייצאו לאור השנה, ובהן פסקי ההלכה מבית המדרש של בית הלל, 
הופצו בכל בתי הכנסת ב-60,000 עותקים, הניוזלטר של בית הלל 
מופץ מידי חודש לאלפי מנויים, דף הפייסבוק של בית הלל הוקם 
לעשרות  זוכה  הלל  בית  אתר  שבוע,  מידי  צפיות  לכ-67,000  וזוכה 
אלפי כניסות, סיורים של רבני ורבניות בית הלל התקיימו בכל רחבי 
הארץ, והכי חשוב – רבני בית הלל וראשי הארגון משקיעים מאות 

ואלפי שעות של מחשבה והקשבה לרחשי הלב של הציבור. 
משאבים,  של  רבה  בהשקעה  כרוך  והוא  מעצמו  קורה  לא  השינוי 

מחשבה והרבה עשייה. 
לצורך תמיכה בהמשך פעילותו של בית הלל, אנו זקוקים לתרומתכם. 
הלל,  בית  של  המאובטח  האתר  דרך  לנו  תתרמו  אם  לכם  נודה 
www.beithillel.org.il קבע:  בהוראת  או  פעמי  חד  בתשלום 

אם הנושאים בהם עוסק בית הלל קרובים לליבכם –
עזרו לנו לעשות את השינוי!

חדשות
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היא  שונה  בפורים  השמחה  מצוות 
שלגבי  בעוד  הרגל.  שמחת  ממצוות 
יום  )הל'  הרמב"ם:  פוסק  הרגלים 
ושותה  אוכל  'כשאדם  ו,כ(:  טוב 
ובשחוק  ביין  ימשך  לא  ברגל  ושמח 
והשחוק  ...שהשכרות  ראש  ובקלות 
הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא 
לשמחת  בהקשר  וסכלות...',  הוללות 
חובת  את  מדגיש  הרמב"ם  פורים 
עד  יין  'ושותה  ב,טו(:  מגילה  )הל'  היין  שתיית 

שישתכר וירדם בשכרות'. 
היתכן, שנהיה מצווים במהלך פורים לשתות יין "עד דלא ידע בין ארור המן 

לברוך מרדכי"? הרי זו פעולה האסורה עלינו במהלך כל השנה כולה?! 
בדברי  סמך  למצוא  יכולים  השתייה  מחוויית  להתנזר  המבקשים  אלו 
המאירי )מגילה ז:( שאין להשתכר בפורים: 'חייב אדם להרבות בשמחה 
באכילה ושתיה ... ומכל מקום אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית  ביום זה 

עצמנו מתוך שמחה. שלא נצטוונו על שמחה של הוללות'. 
במהלך הדורות נכתבו הסברים רבים לשכרות בפורים. עיקר המחלוקת 
)תרצה,ב( פוסק שאדם  התמקדה במידה הראויה של השכרות. הרמ"א 
לא ישתכר אלא ישתה יותר מלימודו ויישן אולם בהמשך הוא כותב: 'ואחד 
הדעות  מהוגי  רבים  לשמים'.  לבו  שיכון  ובלבד  הממעיט  ואחד  המרבה 
זו  למצווה  להציע  ניסו  היין  שבשתיית  הבעייתיות  את  היטב  שהכירו 
טעמים רוחניים. חלקם סברו שבפורים עלינו לסלק את השכל מהגוף כדי 
שניבחן במישורים אחרים ובשפתו של הרב חרל"פ  )מי מרום י"ג(: 'פורים 
הוא יום הבחינה על כך שקבלנו את התורה ברצון ללא אונס כלל...לזאת 
מתירים אנו בפורים את כל מאסרי הגוף, ומניחים לגוף לנהוג באופן טבעי, 
ובזה נבחן, אם גם אז לא נבעט בשום דבר קודש ולא נמשך אחרי הוללות 

חומרנית, הרי זה עד נאמן שאמנם קבלתנו היתה ברצון. נמצא שפורים 
הוא יום התגלות פנימיות רצונם של ישראל, וכל השנה היא הכנה לפורים. 

מה שבכל השנה נמצא בבחינת אתכסיא – בפורים היא באתגליא'.
להפשיל  המסכות,  את  להסיר  מהשגרה,  לצאת  אנו  נתבעים  בפורים 
שרוולים  וללכת לבקר בעולמות אחרים. היין שזורם בעורקים מאפשר לנו 
להגיע לפסגות רוחניות, להוציא מתוך הלב דברים כנים ואמיתים, למוסס 
לשמח  לחבר,  היין  של  בכוחו  התמימות.  את  ולהעצים  הערמומיות  את 
ולרומם אותנו, כך שפינו ולבנו יהיו שוים. חלילה לנו להמעיט מהחשיבות 
של השתיה ותרומתה העצומה לנו כבני אדם בפורים. אל לנו לשפוט את 
האווירה הפורימית מתוך שגרת החיים הרצינית, כי נהפוך הוא, בפורים 
והמחשבות  ההרהורים  את  ומציפים  ומכבליה  מהשגרה  אנו  יוצאים 
יהיה  לא  ביטוי.   לידי  באות  אינן  השנה  במהלך  כלל  שבדרך  האמיתיות, 
ניתן להזמין את כולם להתבשם בפורים, משום שיש רבים, שקשה להם 
לבקר בעולמות אחרים, אולם במקביל, חלילה לנו למנוע את המבקשים 
להגיע לאהבת ה' באמצעות שתיית היין.  לכתחילה נכון להדריך ובמיוחד 
את הנערים הצעירים, לבל יגזימו ויצאו מגדרם, אולם יש לזכור שההלכה 
גמישה עם אלו שבחרו לשתות יין ולהתבשם, בתנאי שהכוונה היתה לשם 
שמחה. המשימה היא לא פשוטה וגם לא טבעית. אם היא נעשית בצורה 
נוכל  שלנו,  הפנימיות  הנקודות  את  לגלות  נוכל  ראויה,  ובהכנה  מבוקרת 
לגרום לאנשים  רבים להגיע לאהבת ה'. צריך עם זאת לדעת, שלא לכולם 
זה מתאים ונכון  ומי שאינו יודע להתבשם שיימנע מכך. זאת ועוד, לזכור 

שרק בפורים יש להתבשם ולא במהלך כל השנה. 
מעל הכל, במהלך הפורים חובה עלינו להעלות לראש סדר העדיפויות את 
להרבות  לאדם  'מוטב  הרמב"ם:  שפוסק  וכפי  לאביונים  המתנות  נתינת 
שם  שאין  לרעיו,  מנות  ובשלוח  בסעודתו  מלהרבות  אביונים  במתנות 
וגרים,  ואלמנות  ויתומים  עניים  לב  לשמח  אלא  ומפוארה  גדולה  שמחה 

שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה'.

שתייה בפורים - בעד ונגד

היין הוא מרכיב מרכזי בכל התרבויות, 
עם המורכבות ביחס אליו. מצד אחד, 
חגיגיות  בו  יש  אנוש;  לבב  ישמח  יין 
האדם  על  משרה  והוא  וטקסיות, 
שמחה והרפיה, אולם מצד שני קיימת 
בו סכנה גדולה של שכרות, שאף חז"ל 
רבים.  במקומות  בחריפות  נגדה  יצאו 
הגדולות  הסכנות  כאחת  אלכוהול  של  מופרזת  שתייה  נחשבת  בדורנו 
כגורם  ובין  קטלניות  דרכים  לתאונות  מרכזי  כגורם  בין  לחברה,  ביותר 

למריבות בין בני אדם. 
לאור זאת תמהו רבים, כיצד לפתע בחג הפורים הותר הרסן, ו"חייב איניש 
לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" )שו"ע או"ח סי' 
תרצה ס"ב(? "היאך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות 
שנתנו  המעשית  התשובה  שם(.  הלכה  )ביאור  גדול?"  למכשול  השיכרות 
ואת  בפורים,  גם  אסורה  מוגזמת  שכרות  אכן,  פשוטה.  הייתה  הפוסקים 
מצוות חז"ל ניתן לקיים באופן מעשי וסביר – "אין צריך להשתכר כל כך, 
אלא שישתה יותר מלימודו וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך 

מרדכי" )רמ"א שם(, וכפי שהכריע המשנ"ב שם – "וכן ראוי לעשות".
ואף  פורים  בליל  מוגזמת  משתייה  ולהימנע  להיזהר  שיש  אפוא,  נראה 

ביומו, המסוכנת לבריאות האדם, ועלולה לגרום נזק לו ולסביבתו. שכרות 
כזו גם גורמת להקאות ולכאבי ראש, שעלולים לפגוע בכל אווירת היום של 
המשתכר, משפחתו וחבריו, שלא לדבר על כך שהשיכור עלול להחמיץ את 

כל מצוות היום. 
יתרה מזו: השיכור איננו שולט היטב במעשיו ובדיבורו, והוא עלול לפגוע 
בעצמו ובסביבתו על ידי דברים שבדרך כלל אינו מעז לומר. יש אפוא ממד 
ואיננו  בכך שהאדם מתיר את הרסן של עצמו,  ביטחון עצמי מופרז  של 
חושש שמא דברים שליבא לפומיא לא גליא, יצוצו לפתע באופן לא ראוי. 

מן הראוי שאדם ימנע עצמו ממצבים כאלה.
שבחברה  העובדה  לאור  דווקא  מיוחדת.  משמעות  לכך  יש  בדורנו 
להיות  הפכה  לשוכרה  שתייה  הדתית,  בחברה  ואף  בכלל,  הישראלית 
למרבה הצער נורמה מקובלת, יש לחדד את המסר הבעייתי שיש בשתייה 
מופרזת של אלכוהול. פתיחות גדולה מידי לשתיית יין רבה בפורים עלולה 
אפוא  מוטב  סכנותיה.  כל  על  בכלל,  השתייה  תופעת  להרחבת  להביא 
להיצמד להנחיית גדולי הפוסקים: לשתות יין במידה, להתבסם ולשמוח, 
ולא להרוס את השמחה העצומה שיש בפורים  לא להפריז בשתייה  אך 
ואת קיום מצוות החג על ידי שכרות נטולת רסן וחסרת התחשבות בזולת. 
בכך נביא לידי ביטוי את דרך השמחה שאותה הורו לנו גדולי הפוסקים, 

"וכן ראוי לעשות".

לבקר במחוזות חדשים
הרב מאיר נהוראי, יו”ר בית הלל ורב משואות יצחק

"ישתה יותר מלימודו וישן"–
"וכן ראוי לעשות"

הרב אמנון בזק, ר"מ בישיבת "הר עציון" וחבר הנהלת בית הלל

בעד

נגד
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יום
ר ה

סד
על  הזהות  ממעצבי  לאחד  הפכה  והטלוויזיה  המדיה  תרבות 

האנשים  מרבית  ה-21.  המאה  של  בחברה  ביותר  המשמעותיים 
ובפרט בני הנוער מבלים שעות מול הטלוויזיה והאינטרנט וסופגים 
את המסרים של כלי התקשורת השונים, השכם והערב. תרבות זו 
מביאה ברכה עם חשיפה לתחומים רבים, העשרת הידיעות, חידוד 
והרחבת עולם החוויות של הצופה. עם זאת,  הרגישות המוסרית 
יש בתרבות זו גם סכנה של רדידות מסרים, העדפת רייטינג על פני 
איכות, תכנים מזיקים של אלימות, מין ועוד. באופן בסיסי, איננו 

נגד צריכת תרבות זו, תוך כדי שימת גבולות מוסריים והלכתיים. 
תוכניות  האחרונות  בשנים  תפסו  הרייטינג  מרכז  את  זאת,  עם 
וביניהן  הריאליטי, המסיבות נזק כבד לחברה ובעיקר לבני הנוער 
בולטות לשמצה תוכניות כגון האח הגדול, הישרדות ועוד. תוכניות 
הריאליטי כוללות בין השאר - תחרויות הכרוכות באתגרים פיזיים, 
אוכל, חברה, שירה ועוד. הן מכונות כך מכיוון שהן אמורות להציג 
המורכבים  במצבים  עריכות,  וללא  תסריטים  ללא  המציאות,  את 
ספציפי  באופן  להתייחס  נוכל  לא  התוכניות.  מתגלגלות  אליהם 
לכל סוגי תוכניות הריאליטי. לא ניתן לכלול את כולן בנשימה אחת 
מופנית  הביקורת  עיקר  ברם,  חיוביים.  אלמנטים  גם  יש  ובחלקן 
לתוכניות המבוססות על ערכים שליליים, כגון: תחרויות בהן אהדת 
וכפי  ויריבות  תככנות  תמורת  למתמודדים  להינתן  אמורה  הקהל 

שיפורט להלן. 
לחולשות  לגיטימציה  רבות  פעמים  נותנות  זה  מסוג  תוכניות 
מעצימות  אלו  תוכניות  מרוסן.  בלתי  יצרים  ולפורקן  מוסריות 
שמציבה  והנורמות  הגבולות  את  שוברים  אשר  וסטיות  פגמים 
את  קבוע  באופן  צורכים  בחברה  גבוהים  אחוזים  כאשר  החברה. 
המסרים של תוכניות אלו, הדבר עשוי לשבש את הסדר החברתי 
בשל רמיסת ערכים מוסריים והלכתיים רבים ועל כך רצינו להאיר 

בנייר עמדה זה.
 צניעות, פרטיות ואינטימיות

אחד הערכים המרכזיים ביהדות הינו ערך הצניעות. ערך הצניעות 
מטרת  ועוד.  תכונות  החצנת  התנהגות,  קוד  לבוש,  בקוד  נוגע 
ולא  הפנימי  עולמו  את  גם  באחר  למצוא  לחנכנו  הינה  הצניעות 
ללכת שבי רק אחר החיצוניות. תוכניות אשר בהגדרתן מנטרלות 
אנושות  פוגעות  הגדול,  האח  כגון:  וצניעות,  פרטיות  של  ערך  כל 
ביכולת לחנך לערכי הצניעות. הנוער צורך בקביעות תרבות רדודה 
בעבורו  אשר  העצמי  הפרסום  הוא  והעיקרי  החשוב  הדבר  בה 
לגיטימי לעשות הכל בראש חוצות, כולל דברים בזויים ומשפילים 
החורגים מהנורמות המקובלות. עידוד המציצנות וחדירת המצלמה 
לסיטואציות שאמורות להיות אינטימיות, גורמת להשפלת האדם 
ומנוגדת לתפיסת הצניעות של היהדות אשר באה לשמור על כבודו 
של האדם ופרטיותו. מנגנון הבושה אשר אמור לסייע לאדם לשמור 

על כבודו, מנוטרל לחלוטין ע"י מפיקי תוכניות אלו.
יתרה מכך, אחד הערכים בהלכות נזיקין ביהדות הינו "היזק ראייה". 
כאשר חודרים למרחב האינטימי של אדם ע"י צפייה והסתכלות, 
משתתף  בבית  הצופים  שקהל  ברגע  נזק.  גרימת  משום  בכך  יש 
שותף  הוא  הטלוויזיה,  רשתות  ע"י  המתחרים  של  הציני  בניצול 
בגרימת היזק ראייה למשתתפים, מאחר והוא מחזק את הרייטינג 

של התוכנית וממילא את המשך קיומה.
מיניות והחפצת נשים

לאשה.  איש  בין  לקשר  וקדושה  רבה  חשיבות  מייחסת  היהדות 
תוכניות ריאליטי רבות עוסקות ב"אהבה" ומורידות אותה למקום 
התאמה  בסיס  על  בהיכרויות  העוסקות  תוכניות  ביותר.  השפל 
חיצונית בלבד, תוכניות המלוות באמירות מיניות בוטות, הטרדות 
מיניות והתנהגות מפוקפקת מבחינה מוסרית בין המינים, כל אלו 
פוגמים במושג העמוק של אהבת אמת. חלק ניכר מתוכניות אלו 
עוסק בפועל בהחפצת נשים )=הפיכת נשים לאובייקט מיני( תחת 
מסווה של אהבה. שיח מחפיץ מסוג זה עשוי לחלחל גם לחברה 

ולפגוע במעמד האשה ובכבודה.
תרבות השיח והדיבור

אחד הערכים המרכזיים ביהדות הינו ערך הדיבור. היהדות עוסקת 
הבהמה  מן  נבדל  האדם  הלשון.  ובשמירת  הדיבור  בנקיות  רבות 

ביכולתו לשלוט על דיבורו. חלקן של תוכניות הריאליטי מאפשר 
ומעודד את הדיבור הנמוך והגס ביותר לעיני המצלמה, תוך ניצול 
של  בחלקן  בתחרות.  המתמודדים  של  והקושי  החולשה  נקודות 
וגסויות.  קללות  ללא  אחד  פרק  ולו  למצוא  ניתן  לא  אלו,  תוכניות 
אמיתי  שיח  של  חיוביות  דוגמאות  אלו  בתוכניות  למצוא  קשה 
ותרבות דיבור ראויה, במובן של ניהול דיון מהותי, הקשבה והאזנה. 
עדינותו  רדוד, משחיתה את  ושיח  זולה  חשיפה ממושכת לשפה 

של האדם ומסיבה נזק מוסרי ורוחני לחברה ובפרט לבני הנוער.
רעות והגינות

בחלקן של תוכניות הריאליטי, יש תחרות ישירה בין המתמודדים 
חבריהם.  כשלון  חשבון  על  ולהצליח  זה  את  זה  לרמות  הנדרשים 
דם"  "יותר  יראו  שהצופים  כדי  רבות  עושים  התוכנית  מפיקי 
מבחינת  רייטינג.  יותר  ימשכו  ובכך  המתמודדים  בין  במאבקים 
בהם  עברו,  בימים  הקולוסאומים  מתרבות  שונה  זה  אין  מוסרית, 
תוכניות  ישנן  אכן,  מדם.  עקובים  בקרבות  מצפייה  נהנה  הקהל 
באנו  לא  וכאמור  חברות  וערכי  רב  פרגון  מתגלים  בהן  ריאליטי 

להכליל את כולן בכפיפה אחת.
חמדנות וחומרניות

המנצח.  יזכה  בו  יוקרתי  כספי  פרס  סביב  פועלות  רבות  תוכניות 
המתמודדים אינם מתביישים בכך שהם משתתפים בתוכנית שכל 
מטרתה לזכות בסכום כסף גדול. הם משקיעים זמן רב ומאמצים 
הם  רבות  ופעמים  אפשריות  בלתי  במשימות  מתמודדים  רבים, 
מוכנים לדרוס את היריב וכל זה רק בשביל הכסף. חדירה מתמשכת 

של תרבות זאת לתודעה מזיקה לחברה כולה.
 אמת ממוסחרת

עיקרה  בפרט.  וביהדות  הכללית  בחברה  עליון  ערך  הינה  האמת 
באופן  הוידוי.   – באמת  הכרה  על  מבוסס  התשובה  מצוות  של 
הפוך לחלוטין, משמש הוידוי בתוכניות הריאליטי לכל דבר חוץ מן 
האמת. הוידויים מתוזמנים וממוסחרים. מפיקי התוכנית מנצלים 
הבידור  לצרכי  ואמיתי  אינטימי  מושג  להיות  שאמור  הוידוי  את 
ומצבם  תחושותיהם  על  המתמודדים  של  העדויות  והרייטינג. 
הרגשי בעת המשימה, שיחות הנפש איתם וחשיפת החרטות לעין 

המצלמה, כולם ממוסחרים וחסרים שמץ של אמת. 
פגיעה בערכי בסיס ביהדות

חלק מתוכניות הריאליטי פוגעות באופן ישיר בערכים בסיסים של 
היהדות. צפייה בתוכניות בהן המתמודדים נאלצים לאכול שרצים 
כחלק ממשימות התחרות, או לחילופין בתחרויות בהן המתמודדים 
מבשלים אוכל שאינו כשר, יש בה משום מתן לגיטימציה למעשים 
נפשם  מסרו  שנים  אלפי  במשך  יהודים  עבירה.  לדבר  וסיוע  אלו 
רבים  אלמנטים  שיש  ובודאי  נאיביים  איננו  כשר.  אוכל  לאכילת 
בתוכניות רבות שאינם עולים בקנה אחד עם היהדות, ברם במקרה 
של תוכניות הריאליטי, כל צופה הינו שותף פעיל לקידום תוכניות 
אלו בשל התרומה לאחוזי הצפייה ובהנאה מתחרות אשר בבסיסה 
עומד דבר הפוגע בערך יסוד של היהדות. בדבר זה יש כאמור פגם 

מוסרי וערכי.
סיכום

תוכניות הריאליטי שוחקות את התמימות ומחנכות אותנו לעולם 
הריאליטי  תוכניות  שנוקטות  הרדוד  הקו  אכזרית.  ציניות  של 
היום  סדר  למרכז  מחדירים  האגרסיבית,  השיווק  ואסטרטגיית 
חינוכיים.  ובלתי  מוסריים  בלתי  ערכים  מתמיד,  באופן  הציבורי 
כאשר כל ליהוג ריקני בבית "האח הגדול" הופך לאייטם תקשורתי 
לא  השבועי  בשיח  סוער  למוקד  הופכת  וויס"  ב"דה  הדחה  וכל 
פחות מאשר האירועים בכנסת ישראל, במערכת החינוך או בגבול 
הצפון, השיח החברתי יורד למקום רדוד ונבוב. הצדדים השטותיים 

שבז'אנר הריאליטי, באים הם על חשבון עומק וערכים. 
על קהל הצופים להיות ערים להיבטים הערכיים-חינוכיים שהועלו 
בתוכניות  צפייה  אשר  הנוער  בני  עם  כך  על  לשוחח  יש  במאמר. 
מעין אלו אשר עשויות להשחית את נפשם ועולם הערכים שלהם. 
יש לתת להם את הכלים להתמודד מול השפעות אלו, להבין את 
תרבות  לצריכת  אותם  ולהכווין  הריאליטי  שבתוכניות  השלילה 

חיובית יותר, בטלוויזיה, בקולנוע ובאינטרנט. 

היחס לתרבות הריאליטי
עמדת בית הלל
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איך הפסקתי לפחד מדתיים והתחלתי לחבוש 
“כיפה שקופה”

ערן רולס, יו”ר מרכז הבנייה הישראלי וחבר הנהלת בית הלל

אומרים  היו  אם 
עשר  לפני  לי 
שאהיה  שנים, 
בהנהלת  חבר 
רבני-דתי,  ארגון 
בית  את  שאפקוד 
שבת,  בכל  הכנסת 
תפילין  שאניח 
שאכתוב  ואפילו 
דתי  לעלון  מאמר 
צוחק  הייתי   –
הדובר  את  ומעמיד 
טעותו  על  שמולי 
רמ”ח  בכל  חילוני  הגאה?  השמוצניק  אני?  הקשה. 

איבריי?
פחות  לא  שהוא  משהו  קרה,  משהו  זאת,  ובכל 
שלי.  העולם  בתפיסת  אמיתי  שינוי  בחיי,  ממהפך 
קטן.  במשהו  התחיל  השינוי  מהפכות,  הרבה  כמו 

אבל ברשותכם, אני רוצה להתחיל מהתחלה.
גדלתי בקריות, והתחנכתי בשומר הצעיר בקן קריית 
אהבת  ועל  החילוני  הסוציאליזם  ערכי  על  חיים, 
הארץ, סובלנות, מחויבות חברתית ועוד ערכים רבים 
כל  היה  לא  בילדותי  ישראל.  בתורת  גם  שנמצאים 
ולא  החילוניים  לאלה  הדתיים  התושבים  בין  קשר 
נעשה כל ניסיון לחיבור, שני הציבורים חיו זה לצד זה 

כמו שמן ומים, לא מתערבבים.
בשירותי הצבאי שירתי ביחידה, שרוב אנשיה הגיעו 
מרקע כמו שלי וכאשר היה מגיע בחור דתי, משימתנו 
הגדולה הייתה לראות תוך כמה זמן נצליח לגרום לו 
לראות טלוויזיה בשבת ולהסיר את הכיפה - והיו לא 

מעט “הצלחות”.
עירית,  אשתי,  את  הכרתי  הצבאי  שירותי  לאחר 
ילדינו. עד  לנו ארבעת  ונולדו  שגדלה בבית מסורתי 
והלאה  ממני  היה  כדת  ליהדות  החיבור  עשור  לפני 
מושחת  דתי  ממסד  על  באסוציאציות  לווה  ותמיד 
מחד גיסא ומתנחלים קיצוניים מאידך גיסא. חשבתי 
זיכיון  לו  שיש  היהודי  בעם  חלק  יש  כי  בטעות, 

מהבורא על תורת ישראל.
לקנות  זכיתי  ואף  לעמלי  פירות  ראיתי  השם,  ברוך 

מהמדינה את מרכז הבנייה הישראלי.
החל  וליהדות,  לדת  ביחסי  בחיי  הגדול  השינוי 
דתיים  חברה  מספר  כשהכרתי  עבודתי,  במסגרת 

שעוסקים בתחום הבניה.
על  שיחות  לגלוש  החלו  עבודה  מענייני 
עם  נפגשנו  ואף  חיים  החיים,משפחה,ילדים,דרך 
חברות  בחיי,  לראשונה  נרקמה,  לאט  לאט  הנשים. 

אמת עם אנשים דתיים.
מאיר  מחברינו  הזמנה  קיבלתי  הימים  מן  באחד 
ערב  לסעודת  בביתם  ולהתארח  לבוא  נגה,  ורויטל 
להקדים  מוכן  אני  אם  בעדינות  שאל  מאיר  שבת. 

וללכת איתו לבית הכנסת.
וקיבל  ידעתי, כי מאיר התייעץ קודם עם רב  אז לא 
די חדשני באותם הימים, המתיר  ממנו פסק הלכה 
להזמין אותי ואת משפחתי לשבת, גם אם משמעות 
הדבר היא שישנו סיכוי שנחלל את השבת. יחד הלכנו 
יחד  וישבנו  שנה,   30 אחרי  הכנסת,לראשונה  לבית 
לארוחת השבת עם משפחתם היפה. באותם שנים 
חברים  עם  מאד  עמוקים  חברות  בקשרי  נקשרנו 

נוספים מגבעת שמואל, מיכל ומאיר מזרחי, שילדינו 
הפכו לחברים מאד טובים, ועם איריס ודביר גרנות 
מיוחדים  אנשים  עם  ההיכרות  דרך  וכך,  יגאל  מצור 
ומיוחדת,  יפה  כך  כל  היא  שהיהדות  הבנתי  אלה, 

שוואלה,הרבה דברים מתוכה מתאימים לי. 
מי ידע ומי שיער שלימים אגלה, שאותו הרב שנתן 
את ההיתר להגיע לארוחת השבת ופתח את הפתח, 
אשלב  איתו  ויחד  לחבר  יהפוך  נויבירט,  רונן  הרב 

כוחות להקמת וביסוס ארגון בית הלל!
לפני למעלה מעשור התחלתי להניח תפילין יום יום, 
שנתיים  לאחר  המזון.  ברכת  ולברך  קידוש  לעשות 
התחלתי ללכת בערב שבת לבית הכנסת )הממוקם 
במושב בו אני גר, רמות השבים, בבית העם(, ולאחר 
הפכתי  והנה  קבוע,  באופן  בבוקר  בשבת  גם  שנה 
חלק מהמניין הקבוע. בגלל מיעוט המתפללים שהיה 
בבית הכנסת ברמות השבים, דחף אותנו בנצי )אולי 
הדתי היחידי בישוב(, להתחיל להתפלל מול העמוד. 
אט אט התחלנו לצרף עוד אנשים “חילוניים” ואולם 
נקודת המפנה התחילה בזמן מלחמת לבנון השנייה, 
כשאחת הנשים החלה להגיע בקביעות בערב שבת 
ובעקבותיה חברות נוספות. הנשים החלו להביא את 

ילדיהן ובעקבותיהן החלו להגיע הגברים.
היום כבר יש ברמות השבים קהילה של 25 משפחות 
הקשורות לבית הכנסת. אם הייתם שואלים אנשים 
היו  יתכן?  זה  האם  שנים,   5 לפני  השבים  ברמות 

אומרים לכם שאתם הוזים.
באחד  השבוע  פרשת  שיעור  מתקיים  שני  יום  בכל 
כשר,  תורה  ספר  היה  ולא  מאחר  בישוב.  הבתים 
לקחתי על עצמי התחייבות לכתיבת ספר )כשאמרו 
לי שאני משוגע וזה מאד יקר, עניתי שממילא כל מה 
שאני מרוויח זה פיקדון מלמעלה, כך שזה לא ממש 
מכספי( ולפני שנתיים הכנסתי אותו לבית הכנסת, 
הישוב,  כל  את  שהרעידה  מוסיקה  עם  בתהלוכה 
בפעם  חגגנו,  השנה  תושבים.  מאות  בהשתתפות 

הראשונה, הקפות שניות.
שבת  )עדין(  שומרים  לא  אנחנו  בדרך.  נמצאים  אנו 
ואולי חלקנו לא ישמור לעולם, אבל היום אנו נטועים 
אלפי  עשרות  כמו  והמסורת,  התורה  בעולם  חזק 

ישראלים ברחבי הארץ, אנשי “הכיפות השקופות”.
כל זה לא היה קורה לולא משפחת נגה מכפר גנים 
גרנות  ומשפחת  שמואל  מגבעת  מזרחי  ומשפחת 
וללא  ביתם  ואת  ליבם  פותחות  היו  יגאל,  מצור 
והאירוח  בשבת  אצלן  להתארח  שקיבלתי  ההזמנה 
היהודי  הניצוץ  את  אצלי  עוררו  הן  בביתנו.  שלהן 
הקיים בכל אחד מבני עמנו. הן הראו לי את המסורת 
והיהדות בצידה היפה ביותר. בזכות ידם המושטת, 
לכשיגיע  ולבני,  ילדיהם  עם  בחברות  גדלים  ילדי 
לצבא, לא תהייה כל מוטיבציה לגרום לחברו הדתי 

לראות טלוויזיה בשבת. נהפוך הוא.
ומה אבקש מהציבור הדתי?

בפני  פתחו  ומזרחי.  גרנות  נגה,  ממשפחות  ללמוד 
וביתכם.  ליבכם  את  ושכניכם  לעבודה  חבריכם 
ישראל.  ובארץ  רצון ענקית בשמים  יש עת  חברים, 
עליכם לנצל את ההזדמנות ולקחת חלק באיחוד עם 
של  הנוכחי  הדור  של  שליחותו  לדעתי,  זו,  ישראל. 
הציונות הדתית. ומי ייתן ויתקיים בנו הפסוק “פתחו 
לי פתח כחודה של מחט ואפתח לכם פתח כפתחו 

של אולם”.
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הזמנת אורח הנוסע בשבת לסעודת שבת וחג

שאלה:
שסביר  אורחים  שבת  לסעודת  להזמין  מותר  •האם 
להניח שיחללו שבת בנסיעתם אל הסעודה או בחזרתם 

לביתם בסיומה?
•בן משפחה שאיננו שומר שבת, המעוניין לבוא לסעודת 
שבת, אך איננו מוכן להישאר למשך כל השבת: האם 
יש לסרב לבואו, או שניתן לארח אותו לסעודת שבת 
גם מתוך ידיעה שהוא יחלל שבת בנסיעתו לסעודה או 

ממנה?
כל  כנגד  השקולה  בתורה  יסודית  מצווה  היא  השבת 
המצוות, וחילולה מושווה לעבודה זרה. יש כוח מיוחד 
לחוויית השבת לקרב יהודים לערכי היהדות . האיר על 
כך בצחות לשונו הרב חיים דוד הלוי: "יש בכח השבת 
להחזיר את האומה בתשובה אל אלוקיה, ומכאן תצמח 
ואף  האומה,  בו  תתמיד  אכן  אם  זה,  וסדר  גאולתה... 
הדת,  מצוות  כל  שמירת  על  מקפידים  אינם  אשר  אלה 
אם יקפידו על שמירת השבת הרוחנית... הרי שהשבת 
עצמה תטהרם, תזקק המידות, תעדן הנפשות, ובסופו 
של דבר, תרחיקם מן העבירה, תחזירם בתשובה ותחיש 

גאולתם".
מכאן ההתלבטות: מחד גיסא יש ברצוננו לאפשר לכל 
יהודי לטעום מטעמה המיוחד של השבת, מאידך גיסא 
הלב נחמץ: כיצד ייתכן לטעום מערכה של השבת תוך 

כדי חילולה?
עונג  בעֵברה",  הבאה  "מצוה  מעין  כאן  יש  אחד  מצד 
לראות  אפשר  שני  ומצד  חילולה,   על  המבוסס  שבת 
לקרב  שמטרתה  עברה   – לשמה"  "עברה  כמעין  זאת 

יהודים זה לזה ולשמור על קשר לעולם של שבת ושל 
קדושה. 

תשובה:
במחלוקת  שנויה  זו  בשאלה  העקרונית  ההכרעה 
מכל  דורנו  פוסקי  של  הכללית  הנטייה  הפוסקים. 
המפורטות  במגבלות  זאת,  להתיר  היא  החוגים 

בסמוך.
הזמנתם  היא  לשבת  אורחים  בהזמנת  הרצויה  הדרך 
לשבת מלאה – מלפני כניסת השבת ועד אחרי צאתה. 

יש לחזק את מי שנוהג כך, שכן כך הדין לכתחילה. 
אם האורח יחליט לבסוף שלא להיענות להזמנה לכל 
מן  לחלק  רק  יגיע  שהאורח  להסכים  ניתן  השבת, 
שלום  או  היהדות  לערכי  קירוב  של  במקרים  השבת, 
בית. במקרה כזה עדיף שהאורח יגיע לפני שבת ויעזוב 
וכך, יש  במהלכה, מאשר שיגיע בשבת עצמה. הואיל 
שבת  ליל  לסעודת  דווקא  תהיה  שההזמנה  להשתדל 

ולא לסעודת יום שבת. 
במקרה של צורך גדול, בעיקר במקום של חשש לקרע 
להסכים  מקום  יש  בית,  בשלום  ובעיות  במשפחה 
הפוסקים  על  בהסתמכות  השבת,  ביום  להגעה 

המתירים זאת. 
ועיקר,  כלל  פשוטה  אינה  אלו  בשאלות  ההכרעה 
קהילתיים  אישיים,  שונים:  מרכיבים  ומשלבת 
וחברתיים, ועל כף המאזניים עומדת קדושת השבת. 
משום כך רצוי ומומלץ להיוועץ ברב הקהילה ובתלמידי 
האישיים  השיקולים  מערך  פריסת  תוך  חכמים 

והמשפחתיים. 

חברי בית המדרש ההלכתי, אשר היו שותפים לדיונים ולתשובה הם: 
הרב זאב וייטמן )ראש בית המדרש(, הרב יוני רוזנצוויג )מרכז בית המדרש(, הרב מאיר נהוראי )יו"ר בית הלל(, הרב 

רונן נויבירט )מנכ"ל בית הלל(, הרב אבי וולפיש, הרב יצחק רונס, הרב עמית קולא, הרב שלמה ריסקין, הרבנית 
מיכל טיקוצ'ינסקי,  הרב דוד ברופסקי, הרב יצחק אייזנר, הרב משה שפטר, הרבנית ירדנה קופ-יוסף, הרב חיים 
בורגנסקי, הרב שמואל סלוטקי, הרבנית איילת ליבזון, הרב דוד בן זזון, הרבנית ענת נובוסלסקי, הרב ד"ר דרור 

פיקסלר, הרב דוד ביגמן

בית המדרש ההלכתי של בית הלל

מקורות והרחבה
דין "לפני עיוור לא תתן מכשול"

ניסיונם של רבים בארץ ובעיקר בחו"ל מלמד שחוויה של שולחן 
משמעותית  הינה  והרוגע,  החום  המשפחתית,  האווירה  שבת, 
מסייעת  פעם  ולא  ומצוות  מתורה  הרחוקים  יהודים  עבור  ביותר 

לקרב אותם לערכי השבת ולערכי היהדות.
בסוגיה זו דנו פוסקים רבים בדורנו ונכתבו עליה חיבורים רבים. הרב 
אברהם וסרמן בספרו "רעך כמוך" )עמ' 155-163( עוסק בהרחבה 
בסוגיה זו ומסכם שיש האוסרים ויש המתירים. במאמר זה ננסה 
לסקור את עיקר המרכיבים בסוגיה, נביא דעות של פוסקים רבים, 
וננסה להכריע לגבי סדרי העדיפויות בהן רצוי לנהוג במקרים אלו. 
השיקול העיקרי שמעלים הפוסקים כנגד הזמנת אורחים הנוסעים 
בשבת, הוא איסור "לפני עיוור לא תתן מכשול". מקור האיסור הוא 
בסוגיה במסכת עבודה זרה )דף ו(. שם מוזכר איסור למכור לעובד 
עבודה זרה דברים הנחוצים לו לצורך הפולחן, וכן איסור להושיט יין 

לנזיר, האסור בשתיית יין. 
יש המדמים את הזמנת האורח לשבת לאיסור ‘לפני עיוור’. השוואה 

זו מותנית בהבנת האיסור, בהגדרת היקפו ובמידת חלותו כאשר 
עומדים כנגדו שיקולים אחרים. התשובה המפורטת לקמן תעסוק 

בהיבטים השונים של איסור ‘לפני עיוור’. 
כאשר  רק  מתקיים  לנזיר  יין  הושטת  שאיסור  מפורש  בגמרא 
דנהרא".  עברי  "בתרי  הנהר:  צדי  משני  עומדים  והנזיר  המסייע 

הפוסקים נחלקו מה מובנה של הסתייגות זו.
רק  קיים  עיוור’  ‘לפני  היא שאיסור  הכוונה  רוב הראשונים  לדעת 
כאשר הנזיר אינו יכול להגיע אל היין בלא עזרת המסייע, ובהכללה 

– רק אם העברה לא תוכל להתקיים בלא עזרת המסייע.
להלכה, השו"ע )יו"ד קנא, א( פוסק שאסור למכור לעובד עבודה 
קונה  שהוא  נראה  כן  אם  אלא  לעבודתה,  המיוחדים  דברים  זרה 
את האביזרים שלא לצורך עבודה זרה. לעומת זאת דברים שאינם 
הקונה  שמא  לחשוש  מבלי  למכור  מותר  לעבודתה,  מיוחדים 
ישתמש בהם לעבודה זרה, אלא אם כן הקונה מפרש שהוא קונה 

זאת לצורך עבודה זרה. 
הרמ"א, שם, אומר שנהגו להקל ולמכור לעובדי עבודה זרה דברים 
השייכים לעבודתה, בכל מקרה שיש להם אביזרים אחרים כיוצא 
בהם, או שהם יכולים לקנות כמותם במקום אחר. כלומר, לדעתו 
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על  לעבור  יכול  לא  העובר  שבהם  במקרים  רק  נוהג  עיוור’  ‘לפני  איסור 
האיסור ללא עזרת המסייע לו, כשיטת רוב הראשונים. אמנם לבסוף הוא 

ממליץ ש"בעל נפש יחמיר לעצמו".
הואיל וכך, לדעת רוב הראשונים ופסק הרמ"א ניתן לומר שאין בהזמנת 
האורח לשבת איסור גמור של ‘לפני עיוור’, אם ידוע שהאורח עתיד לנסוע 
להישאר  האפשרות  לו  ניתנה  שאם  ודאי  להזמנה.  קשר  ללא  בשבת 

לשבת, והוא בוחר לנסוע – אין כל סיוע לעברה מצדו של המארח.   
דין "מסייע"

שקיים  אומרים  יש  עיוור’,  ‘לפני  של  גמור  איסור  אין  שבו  במקום  גם 
איסור מדרבנן של מסייע לדבר עברה. הדבר שנוי במחלוקת הראשונים. 
רוב הראשונים סבורים שגם במקרה שאין איסור תורה של ‘לפני עיוור’, 
יש איסור מדרבנן לסייע לעובר העברה. ברם יש מהראשונים שחולקים 
על כך וסבורים שכאשר אין איסור תורה, אין גם איסור דרבנן של מסייע 

לדבר עברה.
עם זאת יש באיסור "מסייע" שני שיקולים להיתר במקרים מסוימים:

לדעת הש"ך והדגול מרבבה )יו"ד, קנא, ו( אין איסור מסייע חל מדרבנן 
במקרה  מסיוע  שההימנעות  מכיוון  מצוות,  שומר  שאינו  אדם  כלפי 

המסוים לא תועיל להפרישו מאיסור באופן כללי.  
ציון ט"ו( איסור מסייע שייך רק  בנין  יעקב אטלינגר )שו"ת  לדעת הרב 
כשמסייע בשעת העבירה, אולם כשהסיוע איננו צמוד לעשיית האיסור 
אין איסור מסייע. בתשובתו הוא מתיר לתת הזמנת הדפסה למדפיס נכרי 
שיש לו פועלים ישראלים שעושים מלאכה בשבת, שהרי הפועלים יעשו 

מלאכה גם ללא ההזמנה ואין הסיוע מתבצע בשעת העבירה.
ההיתר  גורמי  את  מכילה  לסעודה  בשבת  הנוסע  אורח  הזמנת  כן,  אם 

המנויים בפרק זה:
לדעת הש"ך והדגול מרבבה, חילול השבת אצל האורח אינו עבירה חד-

פעמית, ואי הזמנתו לא תמנענו מאיסורי שבת באופן כללי. לדעת הרב 
אטלינגר, ההזמנה המוקדמת אינה נחשבת כבעלת זיקה ישירה לעבירה. 
במקרה  חל  אינו  עבירה'  לדבר  'מסייע  שדין  לומר  ניתן  אלו  מטעמים 

שלנו.
הדין במקרה שבו המסייע לעברה הוא יוזם הפעולה

כל הדוגמות בסוגיית "לפני עיוור לא תיתן מכשול" ו"מסייע לדבר עברה" 
שנדונו לעיל, עוסקות במקרה שיוזם הפעולה הוא בעל העברה, והשאלה 
אחרת,  סוגיה  קיימת  אולם  מקרים.  ובאילו  לו  לסייע  מותר  אם  היא 
שממנה משתמע שקיים איסור חמור יותר במקרה שבו השואל הוא יוזם 

הפעולה.
בגמרא במסכת חולין )קז:( נאמר: "לא יתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש 
אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו", וכך פסק בש"ע )או"ח קסט, ב(: "לא יתן 
ההסתייגות  הוזכרה  לא  זו  בהלכה  שיברך".   בו  שיודע  למי  אלא  לאכול 
של "תרי עברי דנהרא", ונראה שהאיסור חל גם אם המבקש לאכול יכול 
להשיג אוכל ממקום אחר, מאחר שהאיסור הוא על עצם הסיוע הישיר 
למעשה שיש בו עברה )אך יעויין בשו"ת שבט הלוי, ד, סימן יז, שלדעתו 
ולכן יש כאן לכל היותר איסור מסייע  זה לא נקרא "תרי עברי דנהרא", 

מדרבנן.(
אם כך, כאשר מזמינים מישהו לשבת הרי היוזמה לחילול שבת היא של 
המזמין, וגם אם היוזמה להגיע לשבת היא של האורח, הרי שההיענות 
להזמין לחלק מהשבת היא זו הגורמת לחילול השבת בנסיעה. כך פסק 
הגר"מ פיינשטיין )שו"ת אגרות משה, או"ח, א, סימן צט(, שנשאל האם 
ופסק  לבית הכנסת כשידוע שיסעו בשבת,  להזמין מחללי שבת  מותר 
"והשבתי דלהזמין את הרחוקים באופן שאי אפשר שיבואו בלא  לאסור: 
עוד  הוא  שהרי  עור  לפני  מאיסור  גרוע  עוד  והוא  אסור,  ודאי  שבת  חלול 
כשידוע  כך  כל  רחוקים  באינם  אף  יש  עור  לפני  ואיסור  מסית....  באיסור 
שיתעצלו לילך ברגלים ויסעו במכונית. ואם אינה בלשון הזמנה אלא סתם 
בעצם  שהכוונה  להתפלל,  להבאים  פרסים  ונותנים  מנין  שעושים  הודעה 
שאין  מסתבר  במכוניות,  רחוקים  גם  שיבואו  ידוע  אבל  לקרובים  רק  הוא 

בזה דין מסית ובדין לפני עור יש להסתפק". 
פוסקים  הביא  לב(  אות  כו,  כלל  ו,  מערכת  ב,  )חלק  חמד  בשדי  אמנם 
הסבורים שאין כלל איסור ‘לפני עיוור’ כשההכשלה נעשית בדיבור. אולם 
סולובייצ'יק  הרב  ובהם  פיינשטיין,  כהגר"מ  סוברים  נוספים  פוסקים 
)דבריו הובאו בספר "דברי הרב", ליקוטי הנהגות, עמוד קע( ושו"ת שבט 
שומרי  שאינם  אנשים  להזמין  שאין  הכותב  ורנו(  קסה  או"ח,  )ח,  הלוי 
בבואם  שבת  שיחללו  כשידוע  בשבת,  המתקיים  לאירוע  ומצוות  תורה 

המארח  למקום  לבוא  מחליט  האורח  שבו  במקרה  כמובן,  בצאתם.  או 
מיוזמתו, כגון מטייל, והוא יבוא למקום גם אם לא יוזמן לסעודת שבת, 
אין כל שאלה של ‘לפני עיוור’, ובמקרה כזה אין כל מניעה מלהזמינו לאכול 

בשבת. 
עם זאת, פוסקים רבים מבחינים בין הושטת הפרוסה למי שאינו מברך 
מושיט  אינו  המזמין  לשבת  הזמנה  של  במקרה  לשבת.  ההזמנה  לבין 
איסור בידיים לאורח, הוא מאפשר לו להתארח בכל השבת, וקיים מרווח 

זמן משמעותי בין ההזמנה לבין נסיעת האורח. 
נצטט מדבריהם של שלושה מחכמי הדור האחרון שהקלו בכך: 

י(, הוצאת "אוצרות שלמה"  )ב,  הגרש"ז אויערבך בשו"ת מנחת שלמה 
)ירושלים תשנ"ט( פסק: "מותר להזמין גם מי שגר רחוק ממקום התפילה 
יצטרך כלל לחלל שבת.  ולהציע לו מקום לינה קרוב למקום, באופן שלא 
ואף אם לא יקבל את ההצעה, אין חייבים להגיד לו שימנע משום כך לבוא, 
וגם אין צריכים להזהיר אותו שאסור להגיע ברכב". מסיבה כלשהי תשובה 
זו הושמטה במהדורה המאוחרת יותר, אך היא מצוטטת בשו"ת רבבות 

אפרים, ז, סימן תב.
הרב יעקב אריאל שליט"א )שו"ת באהלה של תורה, ה, סימן כב( בתשובה 
"יש להבדיל  לשליחים בגולה לגבי פעילות של קירוב רחוקים, כתב כך: 
בין הזמנת האורח לסעודת הלילה לבין הזמנתו לסעודת היום. אורח לליל 
שבת יש להזמינו מבעוד יום ולהציע לו בכנות להישאר כל השבת. אם הוא 
יסרב להישאר ויחליט לחזור לביתו בשבת זוהי החלטתו האישית ואין כאן 
משום ‘לפני עיוור’, וזאת משני טעמים: ראשית, מפני שהמזמין דאג לכך 
את  לחלל  האורח  החלטת  אדרבה  אלא  שבת  לחלל  יצטרך  לא  שהאורח 
מחלל  אינו  שהאורח  משום  שנית,  ההזמנה.  לתוכן  בניגוד  עומדת  השבת 
בשעה  הסעודה  אחר  רק  אלא  להזמנה  נענה  שהוא  בשעה  השבת  את 
שהוא חוזר לביתו ונמצא שההזמנה גופא אינה מביאה בעליל לידי חילול 
שבת אלא רק גורמת אותה בעקיפין". עם זאת, הרב אריאל אוסר להזמין 

את האורח לבוא ביום השבת: 
"אך באשר לאורח המוזמן לבוא ביום השבת, וברור לנו שהוא יבוא ברכב 
ויחלל את השבת, יש בהזמנה זו משום ‘לפני עיוור’ מן התורה, ואין עצה ואין 
תבונה נגד ה', שהרי המזמין הוא הגורם הישיר והבלעדי לחילול השבת של 
האורח והרי זה כמושיט כוס יין לנזיר... גם מצד כוונת המזמין שגורם לחבירו 
וגם מצד שעת העברה שהיא נעשית בעת שהוא מקיים  לנסוע בשבת... 

את מצוות המזמין".
שבת  לליל  ההזמנה  את  להתיר  אריאל  הרב  של  בדבריו  השני  הנימוק 
נתינת  בין  ו(, שמעלה אפשרות לחלק  מתבסס על דברי המג"א )קסט, 
אוכל למי שלא יטול ידיו, שהנו חמור יותר מבחינת לפני עיוור, ובין נתינה 
למי שלא יברך ברכת המזון, שהוא קל יותר, מכיוון שבעת מתן האוכל אין 

עברה, וזו נעשית רק אחר כך במנותק ממעשה נתינת האוכל.
בהמשך נצטט מתשובתו של הרב אריאל היבט אחר של הסוגיה, שעליו 

הוא סומך להתיר בדוחק גם הזמנה ליום השבת. 
הרב אהרון ליכטנשטיין שליט"א התייחס בשיעור הלכה, המופיע באתר 
ישיבת הר עציון, לפסק הגר"מ פיינשטיין הנוגע להזמנה לבית הכנסת, 
ייסעו המוזמנים לבית הכנסת בשבת. מדבריו נראה שיש  במקרה שבו 
"לפי  עצמו:  השבת  ליום  בהזמנה  מדובר  כאשר  גם  זאת,  להתיר  מקום 
לסגור  צריך  הסוף  עד  דבריו  את  ניקח  אם  פיינשטיין,  הרב  של  תשובתו 
הפרטי,  בפן  מעשית,  מבחינה  בתפוצות.  הכנסת  מבתי  רבעים  שלושה 
אופציה  לתת  אבל  להזמין,  שניתן  פוסק  אויערבך  זלמן  שלמה  ר'  הגאון 
אחרת ולהציע אירוח באזור, וכל זה רק אם מדובר במטרה חיובית. במישור 
הציבורי, הצורך יותר גדול, אבל מצד שני התחושה שבית הכנסת נותן יד 
יהיה  זה, האלטרנטיבה בדרך כלל היא שלא  יותר בעייתית. עם כל  לעניין 
שום דבר בשבת, ולכן יש מקום להתיר, אלא שצריך להדגיש באופן ברור 

שבית הכנסת לא מתיר את הנסיעה בשבת".
הרב שלמה ריסקין שליט"א העיד בפנינו, שבתקופת כהונתו כרב קהילה 
בארצות הברית, שאל את הרב משה פיינשטיין באופן אישי בנושא זה. 
פיינשטיין  הרב  משה,  באיגרות  המודפסים  מהדברים  למשתמע  בניגוד 
התיר במקרה שבו הזמינו את האורח לכל השבת כולה, אפילו אם האורח 

בא במהלך השבת בנסיעה, וקבע שאין בכך איסור של ‘לפני עיוור’.
הפרשה מאיסור גדול לאיסור קטן

מטרת  שאם  ייתכן  עיוור’,  ‘לפני  משום  כזו  בהזמנה  שיש  לסבורים  גם 
ההזמנה היא לזכות במצווה ולהרחיק מעברה אחרת, אין בכך איסור ‘לפני 
עיוור’. אכן יש פוסקים הסבורים שכאשר כוונת המסייע היא להציל את 
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בי העובר ממכשול גדול יותר, אין לאסור משום ‘לפני עיוור’. 

הקפת  לגבי  פוסק  ו(  רפא,  דעה  )יורה  איגר  עקיבא  רבי  הגאון 
הראש על ידי אישה, שאינה כלולה באיסור, שבמקום שבו בוודאי 
וכך  אישה,  ידי  על  ייעשה  שהדבר  עדיף  שערו,  את  האיש  יקיף 
ניתן להפחית את  האיסורים: במקום לעבור על שני איסורים של 
מקיף וניקף, יעבור רק על איסור אחד של ניקף. היות שהאישה 

ממעטת באיסורים, אין בכך משום איסור ‘לפני עיוור’.
הגרש"ז אויערבך בשו"ת מנחת שלמה )א, לה( מחדש אף הוא 
שבכל מקרה שבו הכוונה היא להציל ממכשול גדול יותר, אין כל 
אוכל  להגיש  הוא מתיר  עיוור’. בתשובתו  ‘לפני  על  לדבר  מקום 
למי שידוע בו שלא יברך, מפני שמגיש האוכל מציל את האוכל 
משנאה  או  מהדת  כללית  התרחקות  של  יותר  גדולה  מעברה 
היה  הוא  האוכל,  את  מגיש  היה  לא  אילו  מארחו.  כלפי  ומכעס 
עובר על איסור ‘לפני עיוור’ גדול יותר. המחשבה שיש לשקול את 
חומרת האיסור על פי העובר על המצווה ]ולא על פי המכשיל[ 
מעוגנת בדברי הפוסקים המובאים בשדי חמד )חלק ב מערכת 
ו כלל כו אות א( המכריעים בחקירתו של ה'יד מלאכי' שאם לא 

חטא המוכשל אין איסור של 'לפני עיוור'. 
המוזכרת  בתשובתו  אריאל  יעקב  הרב  חזר  זה,  יסוד  סמך  על 
לעיל והקל להתיר אורחים גם ליום השבת עצמו, ואלו דבריו: "אך 
כפי שהבנתי, הצורך לקרב אנשים לאווירת השבת יכול להיעשות 
דווקא ביום, כשהזמן ארוך יותר... לכן נראה שבשעת הדחק ניתן 

להתיר להזמין... לסעודת השבת ולסמוך על השיקולים הבאים:
ייעתר  המוזמן  אם  אך  השבת  לכל  להזמין   יש  לכתחילה  אמנם 
עד  להישאר  לו  ולהציע  לכך  להסכים  ניתן  בלבד,  חלקית  להזמנה 
שהאורח  ייתכן  ספקות:  כמה  על  בהסתמך  וזאת  השבת...  סוף 
המוזמן היה נוסע בלאו הכי למטרה אחרת, ואולי אף נסיעה ארוכה 
גדולים  וחומרתן  שמספרן  אחרות  במלאכות  עוסק  היה  או  יותר; 
יותר מאיסור הנסיעה לבית המארח, בידיעה שבכל משך שהותו 

בבית המארח קרוב לודאי שלא יעשה שום מלאכה...
כדי  חטא  לו  אומרים  "וכי  סוגיית  מכח  הוא  לקולא  נוסף  שיקול 
יהודים  הזמנת  השואלים,  לדברי  שהרי  ד.(  )שבת  חברך"  שיזכה 
רחוקים אילו לסעודת השבת היא הדרך היחידה לקרבם ליהדות 
ובלעדיה יש חשש שיתרחקו ממנה עד כדי חשש חמור לטמיעה 
שבת  של  חילולה  על  רק  לדון  צריכים  איננו  כן  ואם  והתבוללות, 
כל  של  קיומן  ואי  השבתות  כל  של  לחילולן  החשש  על  אלא  זו 
שמד  על  עדיפה  בהווה  קלה  שהכשלה  לסברא  וחזרנו  המצוות, 
מוחלט בעתיד. ומצינו שהתירו בתנאים מסוימים לאב לחלל שבת 
כדי להציל את בתו שנתפסה לשמד... וק"ו שמותר לעבור על ספק 
לפני עיוור כדי שיקיים שבתות הרבה, ומשום כך יש מקום להתיר 
אין  אם  ביום,  אפילו  שבת,  לסעודת  להזמינם  זו  הדחק  בשעת 

אפשרות להזמינם בלילה".
מדברים אלו עולה שבמקום צורך גדול ותועלת גדולה ורבה, יש 
מקום להזמין גם אם ברור שהאורח יחלל שבת כתוצאה ישירה 
שבת  מלחלל  אותו  למנוע  עשויה  זו  הזמנה  שהרי  זו,  מהזמנה 
באיסורים אחרים ורבים, לכל הפחות בזמן שבו הוא נמצא אצל 
המארחים, ולכן יש בהזמנה זו צמצום בחילול שבת ולא גרימתו. 

סיוע לעברה כשהכוונה הכללית היא לשם מצווה
על ההלכה שהובאה לעיל, שאין לתת לאכול אלא למי שיודע בו 
שיברך, כותב רבנו יונה )בהערותיו על הרי"ף, חולין מב ע"א בדפי 
הרי"ף( חידוש שאם הנותן מתכוון לקיים בנתינת אוכל זה מצוות 
הנותן  כוונת  שהרי  עיוור’,  ה’לפני  איסור  את  דוחה  היא  צדקה, 

לקיים מצוות צדקה ולא להכשילו בעברה.
 הבית יוסף תהה על דבריו: "ואין דבריו נראים, דהא ליתן לשמש 
נמי מצווה הוא, ואפילו הכי לא יתן לו אלא אם כן יודע שנטל ידיו". 
בשל תהייה זו הוא אינו מביא את חידושו של רבנו יונה בשולחן 
ערוך )או"ח קסט, ב(, ופוסק שלא לתת לאכול למי שידוע שלא 
להלכה  יונה  רבינו  דברי  את  פוסק  )שם(  שהרמ"א  אלא  יברך. 
"ויש מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה". ההסבר הרווח  וכותב: 
לשיטת ר' יונה מתומצת בדברי המשנה ברורה )קסט ס"ק יא(: 

"דלא מפקעינן מצות צדקה בשביל חשש שמא לא יברך".
הט"ז והמגן אברהם )שם( פסקו שיש לסמוך על שיטת רבנו יונה 

ודאי לנו שלא  יברך, אך אם  רק במקום שיש ספק אם המקבל 
יברך – אין להתיר. 

עם זאת, הרב יעקב יחיאל ויינברג, בעל ה"שרידי אש" )חלק ב, ט, 
עמ' שסו( טוען שייתכן שכוונת רבנו יונה לחדש שבכל מקרה שבו 
יש כוונה לטובת עובר העברה, אין איסור "לפני עיוור או '"מסייע" 
שהרי המגמה כולה היא לעשות מצווה או לפעול לטובתו של עובר 
העברה: "ובעיקר הדין דלפני עור, לולא מיסתפינא מרבותינו גדולי 
לעשות  מתכוון  שהמכשיל  דבמקום  אומר,  הייתי  ז"ל  האחרונים 
מצוה אין בזה משום לפני עור... ולפי זה צריך לומר מצד הסברה, 
שבמקום שיש לפניו מצוה לעשות, אין להימנע ממצוה זו, אפילו 
יעבור חברו עבירה, שהוא אינו  זה  ידי  במקום שיכול לגרום שעל 
רוצה להחזיק ידי עוברי עבירה אלא לקיים מצוות הבורא, ואדרבא, 
על ידי זה יעורר רגשי תשובה וחרטה בלב העבריין לראות את דרך 
והדברים  בוראו.  מצוות  לקיים  משתדל  שחברו  בראותו  האמת 
קס"ט,  סימן  לאו"ח  הגר"א  בביאורי  ועיין  יונה...  ברבנו  מפורשים 
דדמאי...  ג'  פרק  ריש  ממשנה  יונה  הרבינו  לדעת  מקור  שהראה 
והנה קושית הבית יוסף הנ"ל יש לישב בפשיטות, דבשמש ליכא 
מצות צדקה דהא הוא מחויב לפרנסו ומזונותיו עליו. ואף שדבר זה 
נראה לי פשוט וברור, מכל מקום לא מלאני לבי להורות למעשה נגד 
רבותינו גדולי האחרונים... וכל הנ"ל כתבתי להלכה ולא למעשה, 

וההכרעה מסורה לגדולי ההוראה בארץ ישראל ובחוץ לארץ". 
על פי ה"שרידי אש" בכל מקרה שבו כוונתו לטובת עובר העברה, 
‘לפני עיוור’. משום כך ייתכן שאין כל איסור  נראה שאין איסור 
התורה  את  להאהיב  או  לקרב  היא  המזמין  כוונת  שבו  במקרה 
בכלל ואת השבת בפרט על אורחיו. הרב וינברג מדגיש שדבריו 
לשיקולים  סברתו  את  לצרף  ניתן  אך  למעשה,  אמורים  אינם 

שהובאו לעיל.
שטרנבוך  משה  הרב  כתב  למעשה,  כהלכה  אבל  דומה,  באופן 
והנהגות"  "תשובות  בשו"ת  החרדית,  העדה  ראב"ד  שליט"א, 
את  המזמין  תשובה,  בעל  בן  של  לשאלתו  במענה  שנח(,  )א, 
מועיל.  שהדבר  ורואה  ליהדות,  לקרבם  מנת  על  לביתו  הוריו 
יודע  לו להזמינם לשבת, כאשר הוא  השואל התלבט אם מותר 
שהם יחללו שבת בנסיעתם. בתשובתו טוען אף הרב שטרנבוך 
שאם כוונת המזמין לטובת המוזמן, אין בכך משום ‘לפני עיוור’: 
"נראה שיסוד האיסור דלפני עור הוא דומיא דעור שמכשילו, אבל 
שרופא  כמו  אלא  מכשיל,  נקרא  לא  עצמו  לטובת  רק  כוונתו  אם 
או  לו  להרע  כוונתו  אין  הלוא  כאן  כך  חבירו,  מכה  נקרא  לא  מנתח 
לייעץ לו עצה שאינה הוגנת, אלא שמקווה בזה להדריכם ולקרבם 
לדרך האמת, ומה שחבירו מחלל שבת על ידי זה אינו אלא עושה 
רעה לעצמו ולכן אין בזה איסור לפני עור, וכיון שאינו מצוה אותם 
לנסוע, ואדרבה, הודיע להם שמצטער בכך, תו אין כאן חיוב ערבות 
להפרישם במחללי שבת בפרהסיא... אמנם חילול השם יש כאן, 
שבאים לביתו במכונית בפרהסיא בעצם יום השבת, ולכן יש לראות 
שעל כל פנים לא יחנו את מכוניתם סמוך לביתו במקום שירגישו 
שבאו במיוחד אצלו, כי בעוון חילול השם, אחד שוגג ואחד מזיד 
למונעם  כחו  כפי  שישתדל  ונראה  לטוב.  שמכוין  במה  תלוי  ואין 
תועלת  בזה  שיש  ומרגיש  אפשר  אי  זה  אם  אבל  שבת,  מחילול 
להחזירם למוטב, לא ימנע לעשות מפני איסור לפני עור, רק יקרב 
אותם כפי האפשר, ושמאל דוחה וימין מקרבת. ויזהר ויודיע אותם 
תמיד חומר חילול שבת ומתיקות שמירתה ובעזרת ה' יתברך יחזיר 

אותם למוטב, ואין לך כיבוד אב ואם כמוהו.
לדאוג  חייב  שאב  ברורה...  המשנה  מדברי  הבאתי  אחר  ובמקום 
לבתו שלא תשתמד שהוא גואלה וקרוב לה, ומשמע שזהו חובה 
שבעלמא  דאף  דעתי,  לעניות  נראה  זה  ולפי  בקרובים.  מיוחדת 
פטורין  עמך  מעשה  עושה  שאינו  בפרהסיא  שבת  במחלל 
לגואלו,  חייב  העכו"ם  בין  שנטמע  באביו  מקום  מכל  להוכיחו... 
וסיבת החיוב אינו רק מצד צדקה שחייבין לכל עניי ישראל, אלא 
כחו  לפי  להשתדל  צריך  שבת  מחללי  ואפילו  לקרובים  גאולה  דין 

לגואלם שזהו הלכה מיוחדת". 
על פי סיום דברי הרב שטרנבוך ברור כי יש מקום גדול יותר להקל 
בדין ‘לפני עיוור’ בסיטואציה של רצון לקרב בן משפחה ולשמור 

על הקשר החשוב בינו ובין משפחתו שומרת המצוות.
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מגילה  לקרוא  יכולה  אשה  האם  שאלה: 
בפני נשים רבות ולהוציאן ידי חובה?

קריאת  לשמוע  חייבות  נשים  תשובה: 
באותו  היו  הן  "אף  שהרי  אסתר,  מגילת 
גם  נשים  ערוך  בשלחן  שנפסק  כפי  הנס". 
חובתן  ידי  אחרות  נשים  להוציא  יכולות 
במקומות  ואכן,  עבורן.  קוראות  הן  כאשר 
האחרונות  בשנים  התקבלה  בארץ  רבים 
קריאת מגילה של נשים עבור נשים, ונשים 
את  מחזקת  כזו  שקריאה  חשות  רבות 
נשים  ה'. כאשר  השותפות שלהן בעבודת 
בקריאת  חפצות  מסוימת  בקהילה  רבות 
לעודד  יש  נשים,  עבור  נשים  של  מגילה 
כמובן,  כזו.  ציבורית  קריאה  לקיים  אותן 
קלה  על  כאלו  בקריאות  להקפיד  חשוב 
בקיאות  להיות  הקוראות  ועל  כחמורה, 

ומדייקות בקריאתן.
כאשר מתבצעת קריאת נשים, נפסק בשו"ע 
לברך  הנשים  מנהג  כי  ב'(  תרפ"ט,  )או"ח, 
לגברים,  בדומה  מגילה'  מקרא  'על  ברכת 
וכן הוא מנהג ספרד. אמנם, הרמ"א )שם( 
פסק שמנהג אשכנז לברך 'לשמוע מגילה', 
אך בקהילות אשכנז כיום המנהגים חלוקים 
אם כשו"ע )כמנהג הגר"א( ואם כרמ"א, וכל 
קהילה תעשה כמנהגה וכפי שמורה המרא 
דאתרא שבאותו מקום. לאחר הקריאה יש 
שפסקו  כפי  ריבנו',  את  'הרב  ברכת  לברך 

או"ח,  ח',  אומר,  )יביע  יוסף  עובדיה  הרב 
אליעזר,  )ציץ  ולדינברג  אליעזר  והרב  נ"ו(, 

י"ג, ע"ג( בתשובותיהם.
משותפת  לקריאה  חשוב  ערך  יש  אמנם, 
מהטעם  הן   – ביחד  כולה  הקהילה  של 
ההלכתי "ברוב עם הדרת מלך", והן משום 
היבטים  בקהילה.  פיצול  למנוע  שרצוי 
כן למציאת  אלה מחייבים רגישות ומאמץ 
פתרונות מתאימים. כך, למשל, יש קהילות 
אחת  קריאה  פורים  בליל  לקיים  הנוהגות 
קריאת  הפורים  וביום  בלבד,  משותפת 
להשתדל  אפוא  ראוי  לנשים.  נפרדת 
המעוניינות  לנשים  אפשרות  שתהיה 
בקריאה לעצמן לממש את רצונן, ויחד עם 
ממחלוקות  הניתן  ככל  להימנע  יש  זאת 
זה,  נושא  סביב  הקהילה  בתוך  וממריבות 

והאמת והשלום אהבו.
השיקולים הקהילתיים שהוזכרו לעיל אינם 
לומדות  שבנות  מדרשות  בבתי  שייכים 
הבנות  אלו  מדרש  בבית  שהרי  תורה  בהן 
מתפללות ולומדות תורה וההכנה לקריאת 
הינה חלק מהותי מלימוד התורה  המגילה 
נאספות  אלו  במקומות  כן,  כמו  שלהן. 
ברוב  נעשית  והקריאה  הארץ  מכל  בוגרות 
הנערות  עושות  ויפה  מלך,  והדרת  עם 
קריאה  שמארגנות  אלו  במקומות  והנשים 

לעצמן.

קריאת מגילה לנשים ע"י נשים

 ,184 עמ'  י"ח  בתחומין  וייס  שמחה  אליעזר  )הרב 
מצווה  שזו  בטענה  שטרנבוך  הרב  דברי  את  דוחה 
הבאה בעבירה. אנו קיבלנו את דברי הרב שטרנבוך 
ו'מצווה באה בעבירה' מוגדרת כך רק כאשר  מאחר 
אותו אדם עובר את העבירה על מנת לאפשר לעצמו 
את קיום המצווה, מה שאין כן במקרה שלנו בו מדובר 

על שני אנשים שונים ואין כאן מקום להאריך(.

סיכום: 
הדורות  גדולי  של  הוראותיהם  על  הנסמכת  דעתנו 
החוגים  מכל  המעשיות,  הנהגותיהם  ועל  האחרונים 
וידידים  קרובים  להזמין  שראוי  הינה  והזרמים, 
לסעודת שבת מתוך כוונה של קירוב יהודים לערכי 
ורעות  אחדות  על  לשמירה  רצון  מתוך  או  היהדות 

במעגלי המשפחה, הקהילה והחברה.  
המגמה  את  לסייג  מחייבים  וכבודה  השבת  קדושת 

הזאת בכמה אופנים: 
שמירת  חשיבות  את  האורחים  לפני  להבהיר  יש 
לכל  מראש,  הזמנה  להעדיף  יש  בעינינו.  השבת 
השבת. במקרה שבו אין האורח מסכים להגיע לכל 

האורחים  שבה  שבת,  לליל  הזמנה  עדיפה  השבת, 
מקדימים לבוא לפני כניסת השבת, מאחר שעזיבתם 
ויתור על האפשרות  בערב היא מרצונם הגמור, תוך 
לביתם  שהחזרה  מפאת  וכן  המארחים,  בבית  ללון 
אינה קשורה במישרין להזמנה להתארח. האפשרות 
הרצויה פחות היא הזמנה ליום השבת, כאשר ברור 
אמנם  בנסיעה.  עצמה  בשבת  יגיעו  שהאורחים 
במקרה של תועלת וצורך גדול, ובפרט כאשר מדובר 
יש  המשפחה,  ושלמות  בית  שלום  של  בשיקולים 

מקום להתיר הזמנה זו. 
הסוגיה  של  והציבורית  האישית  המורכבות  בשל 
מקומית  תורנית  בסמכות  להיוועץ  וחשוב  מומלץ 
בקבלת  לסייע  והיכולה  במקום,  המצב  את  המכירה 
וכדברי  השיקולים,  מבוך  בתוך  מתאימה  הכרעה 
הגר"מ פיינשטיין בעניין אחר )איגרות משה, יו"ד ג, 
והוא  המקום  מצב  שיודע  דאתרא'  ה'מרא  "וגם  פא(: 
ראוי להורות בזה מצד גדלותו בתורה וגדלותו ביראת 
הסמוכים  מקומות  עם  להתחשב  לו  יש  טהורה,  ה' 
שאין צריכים לזה שלא יסמכו על היתר מקום זה ויהיה 

הקלקול יותר מהתיקון". 

את הפסק והמקורות המלאים ניתן למצוא באתר בית הלל:
www.Bei tHi l le l .org. i l
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פרק א: הבסיס הרעיוני–תרומתה של 
האישה לחברה

א.1. – פרקי בריאה וגאולה במקרא
מספר פרקים במקרא מלמדים על חשיבות תרומתה של האישה 

לתיקון עולם:
1. פרקי הבריאה

בריאת האיש והאישה מתוארת בפרקי הבריאה בצורה מורכבת. 

יחדיו:  על-פי התיאור בבראשית פרק א' האיש והאישה נבראים 
זכר  אותו  ברא  א-להים  בצלם  בצלמו  האדם  את  א-להים  "ויברא 
או  שווה  משימה  כבעלי  נבראים  הם  כז(.  )א',  אותם"  ברא  ונקבה 
משותפת, שעל-פי פשט הכתובים כוללת הן את מצוות "פרו ורבו" 

הן את הייעוד של "וכבשוה". 
טוב  "לא  אך  האיש,  בריאת  בתחילה  מתוארת  ב'  בפרק  בתיאור 
היות האדם לבדו" ולכן נבראה האישה להיות לו ל"עזר כנגדו" )ב', 
יח(. פרק זה מדגיש את השוני שבין האיש והאישה ומתוך כך את 

בית המדרש הרעיוני של בית הלל החל את פעילותו בחודש שעבר ומצטרף לבית המדרש ההלכתי.
בבית המדרש הרעיוני שותפים תלמידי ותלמידות חכמים מחברי בית הלל, כולם רבנים ורבניות שעוסקים בלימוד 
ובהוראה של אמונה ומחשבת ישראל בקהילות ובמסגרות לימוד מגוונות. בית המדרש הרעיוני יעסוק בבירור שאלות 

השקפתיות שעולות בימינו, תוך כדי מפגש עם העולם המודרני ובירור תורני של היחס לערכיו.
בית המדרש יתמודד עם סוגיות הליבה שבית הלל בחר להתמקד בהן, כמו מעמד האישה בקהילה בימינו, הלכה 
ודמוקרטיה ועוד, ועם שאלות נוספות, בצומת המפגש של התורה עם המציאות המודרנית. הנושא הראשון בו עסק 
בית המדרש הרעיוני הוא נושא מעמד האישה בעולם היהדות, שותפותה במצוות ובקהילה וסיכום רעיונותיו מובא 

כאן בפניכם. 
חברי בית המדרש הרעיוני: הרב צבי קורן )מרכז בית המדרש הרעיוני(, הרב ד"ר נתן לופז קרדוזו , הרב אביע"ד סנדרס, 
הרב אודי פרומן, הרבנית אילנה פודימן סילברמן, הרבנית אסתי רוזנברג, הרב אשר אלטשול, הרבנית אשרה קורן, 
הרב בני הולצמן, הרב ד"ר ג'פרי וולף, הרבנית דבורה עברון, הרב יהודה ראק, הרב יואל בן נון, הרבנית ד"ר רחל לבמור, 
הרב מומי פאלוך, הרב יהודה גלעד, הרבנית מישל פרבר, הרבנית מרים רייסלר, הרבנית נחמה גולדמן ברש,הרבנית 

נעמה סט, הרב עדיאל בן שחר, הרב שמואל קליצנר, הרבנית תהילה אליצור, הרבנית רחל קרן.

בית המדרש הרעיוני של בית הלל

שותפות נשים במצוות ובקהילה
תקציר המאמר:

מהו מקומן הראוי של נשים במצוות ובקהילה בימינו? 
ובגאולה  בבריאה  העוסקים  במקרא  שונים  מפרקים 
נלמד שהשתתפות הנשים בתיקון החברה והעולם הינה 
חלק מייעודן המקורי. הרצון לשותפות זו נובע מטבעה 
של האישה כפי שיצר אותו הבורא, ובהתקדמות מעמד 

האישה בדורנו יש משום תיקון העולם.
ומה אומרת על כך ההלכה? ההלכה נתנה מאז ומעולם 
ויש לעודד זאת  מקום לשותפות נשים במקורות רבים 

בתנאים האפשריים. 
בין  גדולה  שותפות  ישנה  במשפחה  כאשר  בדורנו, 
להתפתח  יכולות  נשים  כאשר  מבעבר,  לנשים  גברים 
בכל תחום ולומדות תורה ברמה גבוהה, אך טבעי ורצוי 
הוא שהשתתפות הנשים בעולם התורה ובחיי הקהילה 

תלך ותתעצם.
ומשפחות  גברים  נשים,  לקרב  עשויה  כזו  השתתפות 
להיות  ראויות  נשים  ולקהילה.  הכנסת  לבית  לתורה, 
שותפות בעבודת ה' בתוך הקהילה ובהנהגת הקהילה, 
ויש לתת את הדעת על מקומן הראוי בקהילה במסגרת 

ההלכה.
בנוגע  גדולה  התעוררות  בעולם  חלה  האחרון  בדור 
למעמדן של הנשים, שהשפיעה בצורה משמעותית על 
לעיתים  רבים,  אתגרים  עוררה  זו  התעוררות  החברה. 
אך  והקהילתי,  המשפחתי  למבנה  נזקים  גרמה  אף 
הביאה בכנפיה ברכה רבה ותיקון מוסרי גדול בחברה. 
היום  החברתית  המציאות  זו  מהתעוררות  כתוצאה 

מתבססת על ערכים של שוויוניות ושיתוף בין הנשים 
חיים  במעגלי  ביטוי  לידי  באה  זו  מציאות  והגברים. 

שונים: במשפחה, בעבודה ובעמדות מנהיגות.
פסח  ולא  הדתי  היהודי  העולם  את  אתגר  זה  תהליך 
עליו. גם בו חלו תמורות בתחומים שונים, כמו יציאת 
נשים למעגל העבודה, לימוד תורה לנשים, שיתוף גובר 

והולך בניהול הבית וחינוך הילדים ועוד. 
מצוות  שונה:  המצב  בקהילה  מצוות  בקיום  אולם, 
ולנשים  גברים,  ידי  על  רק  מתקיימים  רבים  ומנהגים 

אין חלק פעיל בהן.
שבה  זו,  שמציאות  היום  סבורים  רבים  וגברים  נשים 
הדתית  הקהילה  בחיי  פעילות  שותפות  אינן  נשים 
אינה ראויה, ויש בה סכנה בגלל הפער ההולך וגדל בין 
ההקשר הדתי לחיים הכלליים. לשיטתם, ראוי שנשים 
שונות  במצוות  שותפות  תהיינה  בכך  המעוניינות 
בקהילה, במסגרת ההלכה. לעומתם, אחרים מתנגדים 

לשותפות כזו וחוששים מהשלכותיה. 
תוך  זו,  סוגיה  של  היסוד  בשאלות  נדון  זה  במאמר 
התמקדות בפן הרעיוני-מחשבתי: האם לערך השוויון 
בין נשים לגברים יש ביסוס בתורה ובהלכה? האם נכון, 
הקהילתיים, שנשים  והשיקולים  ההלכה  במסגרת 

תהיינה מעורבות באופן פעיל בקהילה יותר מבעבר?
נעיין במקורות שונים בתורה שבכתב ובתורה שבעל-
והן  לנשים  הן  שיסייעו  מעשיות  הצעות  ונציע  פה, 
להעמקת  שתביא  בדרך  זו  בסוגיה  לעסוק  לקהילות 
על  יתירה  ולהקפדה  תורה  ולימוד  השם  עבודת 

המצוות.
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הדבקות הנוצרת ביניהם: "ודבק באשתו" )שם, כד(.
שני  את  בפנינו  מציבה  התורה  שונים.  מצדדים  מורכבים  בפועל  החיים 
נובע  מכאן  מהם.  להתעלם  לא  לנו  וקוראת  הזו  המורכבות  של  הצדדים 
הצורך ליצור הרכבות שונות של המינון והאיזון בין שני הצדדים האלה, כל 

אישה וכל זוג בדרכם, למען תיקון ביתם ולתיקון עולם.
פ"ו,  יבמות  )משנה  ורבו"  "פרו  ממצות  פטורות  שנשים  פסקו  חכמים 
מ"ו(, והגמרא מנמקת זאת מתוך כך ש"איש דרכו לכבוש ואין אישה דרכה 
לכבוש" )בבלי שם, ס"ה ע"ב(. אולם, מבחינה רעיונית "אין מקרא יוצא מידי 
פשוטו". על פי פשט הכתובים בפרק א' השותפות של האישה במשימה 
של תיקון עולם, שמתבטאת במצות "וכבשוה", הינה חלק ממהות בריאת 

האיש והאישה. 
אחת מדרכי התיקון בעולם היא חיזוק הרוחניות האישית והציבורית על 
ידי קיום מצוות ה'. נשים המבקשות שותפות במצוות מבקשות להשתתף 

בתיקון הרוחני בעולם,  כפי שציוה בורא עולם.
2. החטא והקללה

לאחר תיאור האידיאל בבריאה, אנו לומדים בפרק ג' על חטאם של האיש 
והוא  "ואל אישך תשוקתך  היא הקללה  והאישה. אחת מתוצאות החטא 
ימשול בך" )ג', טז(, ומהמצב המקולקל הזה העולם האנושי יוצא לדרכו. 
ירידת מעמד האישה הינה תוצאה  של החטא והעונש. עמדת הנחיתות 
מקולקלת.  מציאות  של  תוצר  אם  כי  האישה,  של  המקורי  מצבה  אינה  
חשוב להדגיש ש"והוא ימשול בך" איננו ציווי, אלא קללה וקלקלה. איננו 
משלימים בחוסר מעש עם קללת "וקוץ ודרדר תצמיח לך" )שם, יח(, אלא 
מתאמצים ליצור פתרונות טכנולוגיים והמצאות שייטיבו את החקלאות 
"חובת  תשכד(:  ב',  הקודש,  )אורות  קוק  הרב  זאת  שתיאר  כפי  בעולם, 
עושה  וזה  משפלותה,  האדמה  עבודת  את  לרומם  המדעית  בצורתו  האדם 
אור ה' במדע האנושי, ועתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע, הקרקע 
תצא מקללתה בחלקה היותר גדול, מפני שהחכמה תגאלנה". באופן דומה, 
איננו משלימים בצורה סבילה עם קללת "והוא ימשול בך" אלא פועלים, 

נשים וגברים כאחד, להחזיר את העולם לתיקונו. 
3. שני ייעודי האישה:

לאישה ניתנים בפרקי הבריאה שני שמות. שמה הראשון הוא "אשה" - 
"כי מאיש לוקחה זאת" )ב', כג(. שמה השני "חוה" – "כי היא היתה אם כל 

חי" )ג', כ(. 
רבי יצחק עראמה למד מכאן שיש לאישה שני ייעודים: "האחד, מה שיורה 
עליו שם אישה כי מאיש לוקחה זאת, וכמוהו תוכל להבין ולהשכיל בדברי 
יורה  וכאשר  ונביאות  צדקניות  וכמה  האימהות  שעשו  כמו  וחסידות  שכל 
פשט פרשת אשת חיל מי ימצא )משלי לא(... והשני - ענין ההולדה והיותה 
כלי אליה ומוטבעת אל הלידה וגידול הבנים כאשר יורה עליה שם חוה כי היא 

היתה אם כל חי" )עקידת יצחק, שער תשיעי(. 
שמותיה השונים של האישה מצביעים על תחומים שונים שבהם האישה 

נקראת לפעול: בתרומה כללית לחברה ובבניית ביתה וגידול ילדיה.
4. נבואת הגאולה של ירמיהו

הנביא ירמיהו )ל"א, כ-כא( קשר בין קיבוץ הגלויות והשיבה אל הארץ, לבין 
שינוי שיחול בחלוקת התפקידים בין האישה לגבר: 

שובי  הלכת  דרך  ַלמִסלה  ִלֵבּך  ִשיתי  תמרורים  ָלך  ִשׂימי  ִציונים  ָלך  "הציבי 
השובבה  הבת  תתחמקין  מתי  עד  אלה:  ָעַרִיְך  אל  ֻשבי  ישראל  בתולת 
]=מלשוב אל הארץ ביוזמתך[ כי ברא ה' חדשה בארץ נקבה תסובב גבר". 
רש"י ורד"ק פירשו שם שה' ישנה את הנוהג בעולם, שאיש מחזר אחרי 
אישה, לנוהג חדש שאישה מחזרת אחרי איש שיישאנה, ובמקביל "כנסת 
ישראל" לא תוכל עוד לחכות שה' יחזיר אותה אל הארץ, אלא היא תשוב 

מעצמה, וכך תשוב אל ה'.
"ונדמה לנו כי על פי הסברו של רש"י אפשר להבין כאילו רצה ירמיה להקהות 
תשוקתך  אישך  'ואל  האישה:  נתקללה  שבה  הקללה  של  עוקצה  את  בזה 
והוא ימשל בך'. אנו רואים חוסר צניעות והריסת גדרי הפרישות כשאישה 
מראה לגבר שמצא חן בעיניה, אך לעתיד לבוא, כאילו תתחדש הבריאה בזה, 
ששוב תהיה האישה שוות זכויות לגבר. אפשר שמכאן מקור המנהג שהכלה 
את  איפוא  פותחים  וקידושין.  חופה  סידור  טקס  לפני  החתן  את  מסובבת 
הטקס בסמל של הגאולה, ומסיימים אותו בהעלאת זכר לחורבן – שבירת 

הכוס" )הרב יששכר יעקובסון, חזון המקרא, עמ' 44-45(.
יוזמה של עם  זכינו בדורנו לראות את נס קיבוץ הגלויות מתחולל מתוך 
ישראל "מלמטה", ונשים בדורנו מבקשות ביוזמתן, "מלמטה", להשתתף 
בחיזוק הקשר שבין כנסת ישראל לדודה על ידי השתתפות בעבודת השם 

יותר ממה שהן חייבות, בדיוק כפי שניבא ירמיהו. בקשה זו היא מסימני 
הגאולה !

וגאולה אלה מתברר, שהשתתפותה של האישה בתיקון  בריאה  מפרקי 
החברה והעולם הינה חלק מהייעוד המקורי שייעד לה בוראה. רצון זה אינו 

מעיד על מניעים זרים, אלא נובע ממה שהבורא טבע בבריאה.
א.2. מצוות שנשים פטורות מקיומן 

נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא וממצוות נוספות, אולם מקורות 
רבים מלמדים שהשתתפותן במצוות אלה, אם הן מעוניינות בכך, הינה 

מבורכת, כפי שנראה בפרק זה:
מספר טעמים ניתנו לפטור של הנשים ממצוות עשה שהזמן גרמא. אחד 
ההסברים לכך הוא שהפטור נובע מהבדל רוחני מהותי בין נשים לגברים. 
כ"ג, מג(:  )ויקרא  זאת רש"ר הירש בפירושו לתורה  לדוגמא, מסביר  כך, 
התורה  שאין  בכך,  לנו  שנראה  כפי  הוא  אלה  במצוות  חיובן  לאי  "הטעם 
חושבת שנשים זקוקות למצוות אלו ולקיומן, משום שדין התורה מבוסס 
על העובדה שאצל הנשים קיימת חיבה יתירה והתלהבות קודש לתפקידן 
בחייהם  שהניסיונות  הגברים  הגברים.  אצל  מאשר  יותר  הבורא,  בעבודת 
מדרבנות  לתזכורות  לזמן  מזמן  זקוקים  לתורה,  נאמנותם  את  מסכנים 

ומזהירות, בצורת מצוות שהזמן גרמן...". 
יש  לנשים,  גברים  בין  מהותי  רוחני  בהבדל  המתמקדת  זו,  גישה  פי  על 
שהסיקו שגם אם מותר לנשים להשתתף במצוות שהן פטורות מקיומן, 

אין זה מתאים למהותן, ולכן לא רצוי. 
ברם, ישנם אירועים הנזכרים בתורה שאינם מתאימים להסבר זה, וישנן 

הלכות בהן ניתן לראות בבירור שלא זו הסיבה שנשים פטורות מקיומן. 
נדגים זאת במספר דוגמאות:

א. מרים והנשים שיצאו אחריה )שמות ט"ו, כ-כא( לא הסתפקו בשמיעה 
פאסיבית של שירת הים של משה ובני ישראל, אלא שרו בעצמן שירת 
ללמד  יכולה  ה'  בתורת  זאת  להזכיר  שחשוב  העובדה  לה'.  והודיה  שבח 

למצבים אחרים.  
ב. תביעת בנות צלפחד )במדבר כ"ז( לרשת את נחלת אביהן לא נדחתה 

בטענה שנחלה אינה מתאימה לנשים.
ג. ע"פ התורה )במדבר ל'( אב יכול להפר נדרים שביתו נודרת ובעל יכול 
היא  שהאישה  או  בוגרת,  היא  הבת  אם  אולם,  אשתו.  נדרי  את  להפר 
אלמנה או גרושה - נדריה קיימים )שו"ע יו"ד סימן רל"ד(. כאשר האישה 
עומדת ברשות עצמה – נדריה שווים בכל דבר לנדרי האיש. מכאן שרק 
מהות  ולא  זה,  בעניין  הקובעת  היא  לא  או  עצמה  ברשות  היותה  שאלת 

פנימית כלשהי.
ד. בתחום הלכתי אחר, הסבה בליל הסדר, אנו עדים להבחנה דומה. אישה 
החיה עם בעלה פטורה מהסבה, בגלל שהיא כפופה לבעלה )בבלי פסחים 
ק"ח ע"א ורש"י שם( ; אבל "אם אישה חשובה היא צריכה הסבה" )שם(, 
"וכל הנשים שלנו מיקרי חשובות" )רמ"א בשו"ע או"ח סימן תע"ב, סעיף 
ד', על-פי ראשונים(, ולא אמרו שהסבה איננה מתאימה לנשים. גם כאן, 
ולא  לא,  או  עצמה  ברשות  עומדת  האישה  האם  היא  הקובעת  השאלה 

מהותה הרוחנית.
ה. הרמב"ם מביא את ההלכה הבאה: "... גנאי הוא לאישה שתהיה יוצאה 
יניחנה  ולא  מזה  אשתו  למנוע  לבעל  ויש  ברחובות  פעם  בחוץ  פעם  תמיד 
לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמים בחודש" )הלכות אישות, פי"ג, 
הי"א(. אף על פי כן, אין היום מי שמקפיד על הלכה זו ולא מאפשר לאישה 
לצאת יותר מפעם אחת בחודש מביתה. אם כן, הלכה זו תלויה במציאות 

חיים מסוימת של החברה בעבר, ולא במהותה הרוחנית של האישה. 
ו. ראוי להזכיר כאן את המחלוקת בהלכה, האם נשים מברכות על מצוות 
גם  אולם,  ס"ו(.  תקפ"ט  סימן  או"ח  )שו"ע  לא  או  גרמא  שהזמן  עשה 
הפוסקים שאישה לא תברך אינם דנים בקיום המצוה עצמה, שעליה יש 
לאישה שכר, אלא שאינו כשכרו של מי שמצווה ועושה. לדעת הכול, אם 
כן, כשאישה מקיימת מצוה שהיא אינה חייבת בה היא עושה מעשה חיובי 

וקדוש. 
מקורות אלה מלמדים שאין סיבה להתנגד לכך שנשים תקיימנה מצוות 
אלה  שנשים  מלמדים  שונים  מקורות  אדרבה,  לקיים.  חייבות  אינן  שהן 
רוב  "... מ"מ  איגר:  עקיבא  רבי  שכתב  כפי  ה',  בעיני  רצוי  מעשה  עושות 
נשי דידן ]= הנשים שלנו[ מחמירין לעצמן וזהירות וזריזות לקיים רוב מצוות 
כקיבלו  והוי  יו"ט  בקידוש  וכן  לולב  סוכה  שופר  כגון  גרמה,  שהזמן  עשה 

עלייהו ולזה רוצים לקיים כולו לה' " )שו"ת רבי עקיבא איגר, סימן א'(.
א.3. לימוד תורה על ידי נשים בימינו 
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ממצות  הנשים  שפטור  מגלה  זה  תהליך  הקודם,  בפרק  שראינו 
תורה  לימוד  מהותית  שמבחינה  מכך  נובע  איננו  תורה  תלמוד 
איננו מתאים להן. פתיחת עולם לימוד התורה בפני הנשים נבעה 
משינויים חברתיים, כפי שכתב החפץ חיים: "נראה שכל זה בזמנים 
ואחד,  אחד  כל  אצל  מאוד  חזקה  היתה  האבות  שקבלת  שלפנינו, 
להתנהג בדרך שהלכו בה אבותיו, אז היה אפשר לומר, שלא תלמד 
בעוונותינו  כעת,  אולם  הישרים.  אבותיה  על  ותסמוך  תורה,  הבת 
בנות,  אותן  ובפרט  מאוד,  מאוד  נתרופפה  האבות  קבלת  הרבים, 
]=השכלה כללית[, בודאי מצוה רבה ללמד  שלומדות לשון העמים 
אצלן  שתאומת  כדי   ... חז"ל  ומוסרי  כתובים  נביאים,  חומש,  אותן 
ה'".  מדרך  לגמרי  לסור  הן  עלולות  כן,  לא  שאם  הקדושה,  אמונתנו 

)ליקוטי הלכות, סוטה כ"א(.
האמונה,  החלשת  מפני  כהגנה  רק  לא  תורה  לומדות  נשים  היום 
אלא כדבר רצוי לכתחילה. כך כתב הרב יוסף דב סולובייצ'יק בשנת 
בימינו   ; שבעל-פה  תורה  לבנות  להורות  שמותר  רק  "לא  תשי"ג: 
זוהי חובה מוחלטת. מדיניות זו של הפליה בין המינים במה שנוגע 
עדיין  בה  שתומכות  מדיניות   – הלימוד  ולשיטת  הלימוד  לנושאי 
קבוצות מסוימות בקרב הקהילה האורתודוכסית שלנו – תרמה רבות 
להתדרדרותה ולנפילתה של היהדות המסורתית. מן הראוי להכניס 
שבעל- התורה  של  הפנימיים  היכליה  אל  ובנות  בנים  דומה  באורח 

פה... אני תומך בכל לב בתכנית אחידה לכלל אוכלוסיית התלמידים" 
)איש על העדה, עמ' 124(.  

במשפחה ובמערכת החינוך, אם כן, אין לצמצם את לימוד התורה 
של הבנות, אלא ללמדן את כל חלקי התורה ברמה הגבוהה ביותר, 
בלימוד  אישית  התפתחות  של  רבות  אפשרויות  בפניהן  ולפתוח 
תורה ובקיום מצוות. דרך זו משמעותית הן לעבודת ה' של נשים הן 
והיא תאפשר לבנות  לשותפותן במסירת התורה לדורות הבאים, 
הרוצות ומתאימות לכך להמשיך להתפתח בלימוד תורה. לדוגמא, 
נשים שלמדו תורה ברמה גבוהה משמשות היום בתפקידי טוענות 
לתחומים  דוגמא  מהוות  והן  הלכה,  וכיועצות  הדין  בבתי  רבניות 

שבנות שרוצות בכך יכולות לשאוף אליהם. 
בנוסף, כאשר נשים שותפות בלימוד תורה ובקיום מצוה מן המצוות 
הן הופכות לשותפות גם בהארת המצוה הזו בתורה. ביילא, אשת 
ביו"ט  יהושע פלק בעל הסמ"ע, עסקה בהלכות הדלקת הנר  רבי 
)דבריה מובאים בהקדמת בנם רבי יוסף לחלק ה"יורה דעה" בטור(, 
סימן  ברורה  )משנה  כמותה  פסקו  ורובם  בדבריה  דנו  והאחרונים 
המצוות  קיום  שהרחבת  אותנו  מלמדת  זו  דוגמא  כז(.  ס"ק  רס"ג 
יש בה כדי להאיר צדדים של המצוות  ולימוד התורה של הנשים 
שבלי השותפות שלהן היו נשארים נעלמים מעינינו. "יגדיל תורה 

ויאדיר".
א.4. תקדימים היסטוריים

בקהילה  במצוות  פעילות  שותפות  להיות  היום  נשים  של  הרצון 
איננו חידוש יש מאין, כי אם תהליך של יצירת איזון מחודש בתוך 

הנוהג בקהילות.
ומובילות  פעילות  שותפות  נשים  היו  בעבר  רבים  במקרים 

בקהילותיהן: 
מרים ודבורה הנביאה, שלומציון המלכה, ברוריה אשת רבי מאיר, 
ברזני,  אסנת  הסמ"ע,  אשת  ביילא  המהר"ל,  נכדת  בכרך  חוה 
נחמה  פרופסור  אביה,  אחרי  בכורדיסטן  הישיבה  כראש  שכיהנה 

לייבוביץ', ועוד. 
תפקידה  לטובת  נדרשו  האישה  של  כוחותיה  כל  כמעט  בעבר 
גם  כוחות  להקדיש  היה  אפשרי  בלתי  כמעט  ובמשפחה.  בבית 
להתפתחות אישית ולתרומה לעולם. למרות זאת, כשקמה אישה 
כזו – היא מצאה את מקומה בקהילה לפי דרגתה. כיום, בעקבות 
החיים  ותוחלת  המתפתחת,  הטכנולוגיה  החברתיים,  השינויים 
שהתארכה, נשים יכולות להפנות יותר זמן וכוחות מבעבר לטובת 
למצוי. תקדימי  הופך  היום  נדיר  היה  תפקידן הכללי. מה שבעבר 
העבר מלמדים שבמהותו הרצון הזה הוא רצון מקודש ומתוקן, ואך 
של  ליכולות  בהתאמה  מקומו  את  מבקש  הוא  שהיום  הוא  טבעי 

הנשים בימינו. 
העולה מדיוננו עד כאן הוא, שמבריאת העולם האישה שותפה היא 

בתיקון עולם. שותפותה בקיום מצוות, גם אם מדובר במצוות מהן 
היא פטורה, מביאה ברכה לעולם ושותפותה  המלאה בלימוד התורה 
מוסיפה ומחזקת את אור התורה בעולם. התקדימים ההיסטוריים 
מלמדים שכל אלה אפשריים ורצויים, והיום הם יכולים להתקיים 

במידה רבה יותר ממה שהיה מצוי בעבר. 
פרק ב' - השלכות מוסריות ורוחניות

אחד הערכים המרכזיים הרווח בדורנו הוא ערך החירות, ובכלל זה 
הדתית  בחברה  רחבים  בחלקים  היום  המציאות  האישה.  חירות 
ברית  כורתת  נשואה  עומדת ברשות עצמה. אישה  הינה שאישה 
זו  לו.  ומשועבדת  כפופה  ואינה  והדדיות,  חירות  מתוך  איָשּה  עם 
היא מציאות מוסרית מתוקנת, והיא צריכה לכלול את החירות של 
האישה לבחור את הדרך בה היא תממש את חובתה כלפי שמים 

לתרום לעולם, במסגרת ההלכה.
נשים  של  מוגברת  מעורבות  בלבד.  לנשים  נושא  איננה  זו  סוגיה 
במצוות בקהילה תעמיק ותעשיר את מה שכולנו מקבלים מבחינה 
מחצית  של  שייכות  וכקהילות.  כיחידים  המצוות  מקיום  רוחנית 
וריחוק,  ניכור  תחושת  תחת  הקהילה,  של  השם  לעבודת  הקהל 

משפיעה על קרבת א-להים של הקהילה כולה.
הרחבת התפקידים של האישה בימינו מולידה גם שותפות חדשה 
בין הגברים והנשים במשימות שונות, כמו גידול הילדים והדאגה 
לפרנסה. שותפות חדשה זו אינה נעצרת בפתח הבית הפרטי - גם 
בחיי הקהילה נוצרת שותפות חדשה בין הגברים והנשים וגם היא 

תביא ברכה לעולם.
בנוסף, נוצר פער גדול בין המציאות שבה נשים פעילות בכל תחומי 
החיים לבין הפאסיביות של הנשים בקהילה. אצל אנשים רבים פער 
ובשמירת  באמונה  ולפגוע  מחייהם,  התורה  את  לנתק  מאיים  זה 
השותפות  הגברת  הציבור.  של  גדולים  חלקים  בקרב  המצוות 
הפעילה של הנשים בקהילה עשויה לצמצם את הפער הזה באופן 
משמעותי ולחבר את החיים אל התורה. לחיבור זה עשויה להיות 

השפעה חיובית מרחיקת לכת על הציבור !
בקהילה,  פעילה  משותפות  הנשים  של  גורפת  מניעה  לדאבוננו, 
מדיחה ומרחיקה נשים מהקהילה ומהתורה, ויחד איתן מדיחה את 
משפחותיהן וילדיהן. מדובר בנשים ובגברים, בדתיים, מסורתיים 
וחילונים, שכולם מחפשים ורוצים קשר עם בית הכנסת והקהילה, 
אבל אינם מוצאים אותו בבית כנסת שרחוק כל כך מדרך חייהם 
הכללית. חלקם הולכים לחפש את השייכות שלהם כיהודים בבתי 

כנסת רפורמיים, האם אין בידינו מענה הלכתי ראוי לדורנו? 
את  וינברג  יעקב  יחיאל  הרב  שקל  שנה  למאה  קרוב  לפני  כבר 
וכתב:  הכנסת,  בבית  המחיצה  גובה  בשאלת  כשדן  הזה  השיקול 
"בזמננו נשתנה המצב ונשתנו הטבעים, והנשים אם תישארנה בבית 
ובוודאי  לגמרי,  היהדות  תורת  מהם  תשתכח  לביהכ"נ  תבואנה  ולא 
שאסור להדיחן ולהרחיקן בגלל חומרא יתירה שאין לה יסוד מוצק 
בש"ס ופוסקים" )שו"ת שרידי אש, חלק ב', סימן י"ד(. אם בימיו 

של הרב וינברג כך, קל וחומר בדורנו.
פרק ג' - מידת הזהירות

ג.1. המדרון החלקלק
יש המזדהים עם החשיבות של השתתפות נשים במצוות בקהילה, 
מדרון  מפני  מזהירים  הם  החלקלק".  מ"המדרון  חוששים  אך 
וסופו  המותרת,  בצורה  בקהילה  נשים  השתתפות  שתחילתו 

מעשים המנוגדים להלכה.
שכל,  ובשום  בזהירות  לנהוג  ועלינו  הזה,  לחשש  מקום  יש  אמנם 
ההלכה.  גדרי  על-פי  והכל  לחידוש,  מסורת  בין  איזון  על  ולשמור 

אלה הם שיקולים חשובים – אך הם אינם בלעדיים.
את  הכוללת  התורה,  של  האמת  לעמוד  צריכה  מעיינינו  בראש 
הארת התורה לעולם הן על ידי גברים הן על ידי נשים. כבר הזכרנו 
שאין כאן חידוש או שינוי הלכתי, אלא העצמה של דברים שהיו גם 
בעבר. תפקידנו בעת הזו איננו למנוע את ההעצמה הזו, אלא לכוון 

אותה לכיוונים המחזקים את האמונה ושמירת המצוות.
בנוסף לזה חובה לשים לב לכך שהמדרון החלקלק הוא דו-כיווני: 
כשם שיש סכנה שבהתרת דבר המותר הלכתית עלולים מתוך חוסר 
ידע להחליק ולהתיר גם את האסור, כך גם קיימת סכנה שכאשר 
את  לעשות  עלינו  הכול.  ומתירים  מחליקים  המותר  את  אוסרים 



14

מעשינו לשם שמים, תוך תשומת לב לשני הכיוונים 
של המדרון החלקלק.

בעניין דומה כתב הרב קוק: "ע"י מה שיראו, שכל מה 
שיש להתיר על פי עומק הדין מתירין אנחנו, ישכילו 
דין  אמיתת  מפני  הוא  מתירין  אנו  שאין  שמה  לדעת, 
לקול  שישמעו  בתורה  הדבקים  רבים  וימצאו  תורה, 
שישנם  הדבר,  כשיתגלה  כן  שאין  מה  בעז"ה,  מורים 
דברים כאלה, שמצד שורת ההלכה ראויים הם להיתר 
ורבנים לא חשו על טרחם וצערם של ישראל, והניחו 
את הדברים באיסורם, יוצא מזה ח"ו חילול השם גדול 
גופי  כמה  על  לומר  המתפרצים  שמתרבים  עד  מאד, 
תורה, שאם הרבנים רוצים היו יכולים להתיר, ועל ידי 
או"ח  משפט  אורח  )שו"ת  יוצא משפט מעוקל".  זה 

סימן קיב(.
גם אנו בבית המדרש של "בית הלל" מתפללים את 
תפילתו של רבי נחוניא בן הקנה )בבלי ברכות כ"ח 
ע"ב(: "ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא", 
ומתוך כך ילמדו שומעינו להתיר את המותר ולאסור 

את האסור.
ג.2. צניעות

יש החוששים שהגברת השתתפות הנשים בקהילה 
פוגעת בצניעות.

כל  על  הצניעות,  מידת  של  בחשיבותה  ספק  אין 
היבטיה – אין תורה וקדושה ללא שמירה על צניעות. 
שצריכים  והם  הלכתיים,  גדרים  יש  לצניעות  אך 
כפי  בענייננו,  והאסור  המותר  גבולות  את  לקבוע 

שכתב הרב חיים הירשנזון:
של  פטפוטי  הני  כל  האלה מתבטלים  הדברים  "ומכל 
להני  תפסי  פריצותא  פריצותא  אשר  תורה  מעוטי 
בדיני  כפרוצים  הגברים  את  תופסים  ]=אשר  גברי 
צניעות[, ולא יודעים שגם בגזירת פריצותא יש תורה 
ודינים וכללים קבועים ולא כל הרוצה ליטול את השם 
לבזות בנות ישראל ובני אברהם יצחק ויעקב לחשוב 
אותם לשטופי זימה ח"ו וכל פגיעתן רעה להביא לידי 

פריצות..." )שו"ת מלכי בקודש, ח"ב תשובה ד'(.
החיים,  מערכות  בכל  משתתפות  נשים  בימינו 
זו עלולה להתקיים תוך  הכלכלה וההנהגה. מציאות 
הפרת הגדרים ההלכתיים ומתוך גישה של מתירנות 
מינית, ואז היא מזיקה מאד. אולם כאשר היא נעשית 
וגברים  נשים  המכבדת  ובצורה  ההלכה  גדרי  על-פי 
כאחד, אזי היא אינה פוגעת בצניעות. אדרבה ! היא 

מלמדת כיצד לחיות בדרך צנועה בדורנו.
כך כתב הראשון-לציון, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, 
)כמו  והנהגה  ציבור  למוסדות  נשים  בחירת  בעניין 
מאז  והכנסת  המדינה  הקמת  לפני  העם  מועצת 
רצינית  כנסיה  דכל  לומר  נותנת  "הסברא  הקמתה(: 
ויום  יום  וכל  פריצות,  משום  בה  אין  מועילה  ושיחה 
מסחרי,  ומתן  במשא  הנשים  עם  נפגשים  האנשים 
ונושאים ונותנים, ובכל זאת אין שום פרץ ושום צוחה... 
עבודת  לשם  אחת  וכפיפה  במחיצה  הישיבה  ואין 
לעבירה,  מרגילה  הקודש,  עבודת  שהיא  הציבור, 
ומביאה לידי קלות ראש" )שו"ת משפטי עוזיאל כרך 

ד, חושן משפט סימן ו(.
בקיום  שעסוקים  בשעה  וחומר  קל  כך,  בכנסת  אם 
קדושת  את  לעוות  לנו  חלילה  ובקדושה.  מצוה 
הצניעות בישראל ולעשות אותה "קרדום לחפור בו" 
כדי למנוע מנשים לעבוד את השם בדרכים המותרות 

על פי ההלכה.  
בקהילה  הנשים  ד'-שותפות  פרק 
בתחומים שונים– הצעות מעשיות

חשיבות  שיש  הוא,  שהעלינו  הנקודות  מכל  העולה 

רבה ברצון של חלק מהנשים היום להיות שותפות 
המעשיים  הצעדים  את  בקהילה.  במצוות  פעילות 
בתחום זה יש לעשות בזהירות כדי לשמור על איזון 

בין מסורת לחידוש ולהבחין היטב בין אסור למותר.
אפוא  מונחת  הקהילה  מנהיגי  של  כתפיהם  על 
הקהילות   את  להוביל  צריכים  הם  גדולה.  אחריות 
ולפסוק הלכה,  על-פי דרכה של תורה, ללמד תורה 
העולים  השונים  לקולות  ובכבוד  בעומק  להקשיב 
בקהילה ולהוביל את הקהילה בדרך שתקרב אותם 
לאהבת ה' ולקבלת עול מלכות שמים. כל זאת תוך 
דיון  של  מרחב  ויצירת  הקהילה  אחדות  על  שמירה 

והקשבה בתוך הקהילה.
שונות  בקהילות  עולות  דנים  אנו  בהן  השאלות 
בתחומים שונים, ונזכיר כאן תחומים עיקריים שיש 

לשים לב אליהם:
הנשים  של  ומעמדן  מקומן  היא  המרכזית  הסוגיה 

בבית הכנסת ובקהילה.
נוכחות-נפקדות:  הן  הנשים  הכנסת  מבתי  בחלק 
למחיצה  מעבר  במבנה,  שולי  במקום  מוסתרות  הן 
או  תורה  בדברי  ייראו.  ולא  יראו  שלא  כך  אטומה, 
חלק  להיותן  התייחסות  כל  תהיה  לא  בהודעות 
מהקהילה. הן אינן שותפות בניהול הקהילה, או שהן 
שותפות רק בדברים שמבחינה מסורתית "שייכים" 
בזמן  בילדים  והטיפול  הקידושים  דוגמת  לנשים, 
לגברים,  שייכת  שהקהילה  היא  התחושה  התפילה. 
כשגם לנשים מותר להיכנס, בתנאי שלא ירגישו את 
של  לזה  דומה  בקהילה  מעמדן  למעשה,  נוכחותן. 

הילדים הקטנים.
איננו  והוא  הלכתית,  מבחינה  נדרש  איננו  זה  מצב 

ראוי מבחינה הלכתית, מוסרית וחברתית. 
להלן מספר הצעות מעשיות:

שותפות  להיות  צריכות  נשים  הקהילה:  הנהגת  א( 
ודעותיהן,  יישמע  שקולן  כדי  הקהילה  בניהול 
בחשבון  יובאו  שלהן  הרוחניים  והצרכים  רגשותיהן 

בקהילה.
ב( מבנה בית הכנסת:

הנשים  שעזרת  כך  הכנסת  בית  את  לעצב  אפשר 
לא  גם  מאחוריה,  ולא  הגברים  עזרת  בצד  תהיה 

בקומה נפרדת, בוודאי לא בקומה מרוחקת. 
יש לתכנן את עזרת הנשים כך, שמכל מקום בעזרת 
ואת  הקודש  ארון  את  לראות  תוכלנה  הן  הנשים 
ולקריאת  התפילה  למקום  קשורות  להיות  הבימה, 
השם  ועבודת  התפילה  חוויית  את  ולחוות  התורה 
המנותקות  כזרות  ולא  שלהן  כחוויה  הכנסת  בבית 
עזרת  ליצור  יש  הגברים.  בעזרת  שמתרחש  ממה 
בימי  מתפללים  שבו  במקום  גם  מכובדת  נשים 

החול. 
אך  חדש,  כנסת  בית  בבניית  אמור  בוודאי  זה  כל 
עילאי  מאמץ  לעשות  ראוי  קיים  כנסת  בבית  גם 

בתחומים שונים לתקן את הדרוש תיקון.
תפקידה  את  לממש  צריכה  המחיצה  המחיצה:  ג( 
יש לדאוג  זה  יחד עם  גדרי ההלכה.  ההלכתי על-פי 
לכך שהנשים תרגשנה שותפות בעבודת ה' בתפילות 

של הקהילה. 
הנשים  השתתפות  את  לעודד  יש  תפילות:  ד( 

והאימהות בתפילות בבית הכנסת.
הן  לגברים  הן  שיאפשרו  דרכים  ליצור  הראוי  מן 
לקיים  אפשר  למשל:  בתפילות.  להשתתף  לנשים 
הנשים  את  ולעודד  שונות,  בשעות  מניינים  מספר 
והגברים לחלק ביניהם את הטיפול בילדים הקטנים, 

כך ששניהם יוכלו להתפלל עם הציבור. 
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יוני
הרע

רש 
מד

ת ה
בי או  תורה  שלומדות  נשים  והודעות:  תורה  דברי  שיעורים,  ה( 

שותפות  להיות  צריכות  בקהילה  המתארחות  חכמים  תלמידות 
בקהילה,  שיעורים  ובמסירת  תורה  דברי  באמירת  פעילות 
במסגרות נבדלות לנשים ובמסגרות קהילתיות כוללות, כל קהילה 

על-פי דרכה.
בזמן אמירת דברי תורה אפשר לפתוח את המחיצה, כך שהנשים 
בהודעות  זו.   בשעה  התורה  בלימוד  מלאות  שותפות  תהיינה 
גם לשותפותן  כמו  בבית הכנסת,  הנוכחות  לנשים  יש להתייחס 

בניהול הקהילה ובפעילויות שלה.
לבנים  שמאפשרים  מצבים  יוצרים  שאנו  כשם  הנוער:  בנות  ו( 
צעירים לבוא לידי ביטוי בקהילה – כך יש ליצור דרכים שלבנות 
צעירות תהיינה אפשרויות להיות מעורבות באופן פעיל בקהילה. 

ז( בת מצוה: יש לעצב אירוע לבת מצוה בבית הכנסת. חסרונו של 
אירוע כזה פוגע בבנות ובמקומן בקהילה.

ח( קריאת מגילה: נשים רשאיות לקרוא לנשים את מגילת אסתר 
מופיעים  )המקורות  במועדן  המגילות  ארבע  שאר  ואת  בפורים 

בפסק ההלכה של בית הלל בנושא זה(.
שמחת תורה: יש ליצור דרכים שבה הנשים תהיינה שותפות  ט( 

בשמחת תורה בבית הכנסת.
וֲאֵבלּות: יש לדאוג לכך שאישה  ברכת הגומל, תפילה על חולה  י( 
שרוצה  ושאישה  זאת  לעשות  תוכל  הגומל  ברכת  לברך  שעליה 
שהקהל יתפלל על חולה תוכל להביא את שם החולה לגבאי. כשם 
שמקבלים גבר ָאֵבל לבית הכנסת בליל שבת ומנחמים אותו, כך 
רוצה  כשאישה  ולנחמה.  הנשים  בעזרת  ֲאֵבָלה  אישה  לקבל  יש 

להספיד את המת יש ליצור את המצב המתאים לכך.
נוגעות  והן  שונות,  בקהילות  שעולות  הלכתיות  שאלות  ישנן 
שונים  במעמדים  הנשים  של  הפעילה  ההשתתפות  לאפשרות 
בבית הכנסת, כמו אמירת קדיש, ועוד אליהן לא התייחסנו במאמר 
זה ובית המדרש ההלכתי של ארגון בית הלל יידרש להן בהמשך 

עבודתו. 
בקהילה  בבית,  ושיח  לימוד   - ה'  פרק 

ובמערכת החינוך
מתוך  והמעשיים  הרעיוניים  ההיבטים  את  ללבן  יש  תחום  בכל 
הנשים  מעמד  כמו  מורכב  בנושא  ובוודאי  מעמיק,  תורה  לימוד 
ליצור  מציעים  אנו  שונות.  גישות  בציבור  קיימות  שבו  בקהילה, 
שיח חדש בקהילה בנושא שלנו. ראשית, שיח בין הנשים עצמן, 
ובהמשך שיח בקהילה, כולל שיח בין הנשים לגברים, וכמובן שיח 
כן עם מנהיגי קהילות ומנהיגי ציבור. בשיח הזה צריך לתת מקום 
של כבוד לקולות ולשיקולים השונים. אחדות הקהילה היא שיקול 
שיח  זה.  במאמר  בדברינו  שהעלינו  השיקולים  כל  בצד  חשוב, 
בקרב  ההדדי  והכבוד  הקשר  את  להעמיק  עשוי  ומכבד  מקשיב 
ושיח  לימוד  מתוך  בקהילה.  האחדות  את  ולחזק  הקהילה  חברי 
בצורה  הזה  בתחום  ההחלטות  להתקבל  יוכלו  קהילה  בכל  כזה, 
הטובה ביותר שתעמיק את עבודת ה' של היחידים ושל הקהילה.

גם הבנות הצעירות שומעות את הקולות השונים בציבור, וגם עליהן 
יש לתת את הדעת. כבר מגיל צעיר הן שותפות בדיון המתקיים 
בציבור, הן שומעות את הקולות השונים ומעצבות את דרכן. ראוי 
ללמד אותן תורה ברמה גבוהה בבית, בקהילה ובמערכת החינוך. 
יש לתת להן בסיס תורני מוצק כדי שהן תגדלנה להיות שותפות 

בדיון הציבורי מתוך ידע והבנה.
ישראל  נשות  בקרב  התורה  לימוד  שהגברת  להדגיש,  חשוב 
התורה  לאהבת  ה',  לאהבת  הלומדות  את  הניעה  האחרון  בדור 

ולהתחזקות בשמירת המצוות, וכך יקרה בע"ה גם בענייננו.
ליבנו  ודבק  בתורתך  עינינו  "והאר  התורה  לנותן  תפילתנו 

במצוותיך", ושנזכה לקדש שם שמים.
קהילות  לרשות  עומדים  הלל  בית  ארגון  של  והרבניות  )הרבנים 
עם  בתיאום  האלה,  הנושאים  על  ללמוד  שמעוניינות  וקבוצות 
)office@beithillel.org.il :הנהגת הקהילה. ליצירת קשר אנא פנו ל

 NRG יש לך מושג? בית הלל וערוץ
יהדות משיקים שיתוף פעולה להכרת 

מושגי יסוד ביהדות

כל מה שרצית לדעת על יהדות ולא היה לך את מי לשאול! 
בית הלל וערוץ NRG יהדות משיקים את ספריית היהדות 
החדשה –  סדרת סרטונים קצרים על מושגי יסוד ביהדות, 

שיעלו בערוץ היהדות ובאתר ופייסבוק בית הלל. 
רבני ורבניות בית הלל יעבירו בתשעים שניות מושג יסוד 

או רעיון ביהדות.  
נשמח להצעות ורעיונות למושגי יסוד. כתבו לנו 

,B.Hillel בפייסבוק של בית הלל
office@beithillel.org.il :או במייל

חדשות

חדשות

יש לכם רש"ות לשאול – וגם להגיב! 
 שו"ת הפייסבוק הראשון בעולם

יצא לדרך!
בשו"ת  קבוע  משתמש  אותך?  מספק  לא  בסמס  שו"ת 
השאלות  לכל  חדשה  כתובת  יש  מעכשיו  האינטרנטי? 
אלא  תשובות  לקבל  רק  לא  אפשרות  עם  בפייסבוק  גם 
להשתתף בדיונים פתוחים על כל נושא הלכתי או מוסרי! 
הנגשת  שמטרתו  חדשני,  מיזם  לאחרונה  השיק  הלל  בית 
השיח התורני וההלכתי לכלל הציבור: רשו"ת הדיבור - שו"ת 
הפייסבוק הראשון בעולם. במסגרת המיזם, הצובר תאוצה 
בימים אלו, מחכים לכם רבני ורבניות בית הלל בפייסבוק, 
לענות על שאלות, לנהל דיונים ולשמוע את דעתכם. שערי 

בית המדרש הווירטואלי נפתחים בפני כולם! 

B.Hillel :חפשו אותנו בפייסבוק

הצטרפו אלינו בפייסבוק:

B.Hillel 



הרב אבי קדיש | הרב אבי קנאי | הרב אבי רזניקוב | הרב אביה רוזן | הרב ד"ר אביעד יחיאל הולנדר | הרב ד"ר אביעד סטולמן | הרב אביע"ד סנדרס | הרב אביעד 

תבורי | הרב ד"ר אברהם וולפיש | הרב אהד  טהר לב | הרב אהרון ליבוביץ | הרב אהרון ריבקו | הרב אודי פרומן | הרב אורי סמט | הרבנית אוריה מבורך | הרבנית 

אושרה קורן | הרב איאן חיים פאר | הרבנית איילת ליבזון | הרבנית אילנה פודימן סילברמן| הרב אילעאי עופרן | הרב איתיאל אורון | הרב איתמר אלדר |

 | בלנק  אסי  הרב   | בזק  אמנון  הרב   | משיח  אמיר  ד"ר  הרב   | שרלו  אלקנה  הרב   | ישראל  אלכס   הרב   | ושלר  אייבי  הרב   | זמיר  אלדד  הרב 

 | אלטשול  אשר  הרב   | ביגמן  אריאלה  הרבנית   | קונסטנטין  אריאל  הרב   | זיק  אפרים  הרב   | רוזנברג  אסתי  הרבנית   | פישר  אסתר  הרבנית 

 | וולף  ג'פרי  ד"ר  הרב   | אמרו  יהושע  הרב   | להמן  בני  הרב   | הולצמן  בני  הרב   | פואנטה  לה  דה  בני  הרב   | פויכטונגר  אשר  הרב   | סבג  אשר  הרב 

הרבנית דבורה עברון | הרב דוד ביגמן | הרב דוד בן-זזון | הרב דוד ברופסקי | הרב דוד זנו | הרב ד"ר דוד מישלוב | הרב דניאל רוט | הרב דני בלר | הרב דני 

וולף | הרב דני סגל | הרב ד"ר דרור פיקסלר | הרב וורן קיי | הרב זאב וייטמן | הרב חגי גרוס | הרבנית חגית זליס | הרב חיים בורגנסקי | הרבנית ד"ר חנה 

פרידמן | הרב חנוך חיימוביץ | הרב חנן שלזינגר | ד"ר טובה גנזל | הרב יאיר יניב | הרב יאיר סילברמן | הרב יאיר קאהן | הרב יאיר שפיץ | הרב יהודה גלעד 

| הרב יהודה ישרים | הרב יהושע אנגלמן | הרב יהושע גרינשטיין | הרב יהושע פרנקל | הרב יואל בן נון | הרב יואל פינקלמן | הרב יהודה ראק | הרב יוני 

ברלין | הרב יוני רוזנצוייג | הרב יוסי סופר | הרב ד"ר יוסף סלוטניק | הרבנית יעל ציגלר | הרב יעקב לופט | הרבנית יפית קלימר | הרב ד"ר יצחק אבי רונס  

| הרב יצחק אייזנר | הרב יצחק בלאו | הרב יצחק בן דוד | הרבנית עו"ד ירדנה קופ יוסף | הרבנית כרמית פיינטוך | הרב ליאור שיליאן | הרב מאיר נהוראי  

| הרב מאיר רובינשטיין | הרב מומי פאלוך | הרב מורי שוורץ | הרב מייק שולץ | הרבנית עו"ד מיכל טיקוצ'ינסקי | הרבנית מיכל נגן | הרבנית מישל פרבר 

| הרב מלאכי קופמן | הרבנית מלי ברופסקי | הרבנית מלכה בינה | הרב מנחם וינברג | הרב משה אברמן | הרב משה כהן | הרב משה פינצוק | הרב משה 

שפטר | הרבנית מרים רייסלר | הרבנית נחמה גולדמן ברש | הרבנית נחמה פורת | הרבנית ד"ר נעמה סט | הרבנית נעמי אדלר | הרב ד"ר נתן לופז קרדוזו |

הרב נתנאל פרידלר | הרב עדי בן שחר | הרב עדי סולטניק | הרב ד"ר עדיאל כהן | הרב עמית קולא | הרבנית ענת נובוסלסקי | הרבנית אילנה פודימן 

סילברמן | הרבנית ד"ר פנינה נויבירט | הרב צבי קורן | הרב עו"ד צוריאל בובליל | הרב ד"ר צחי הרשקוביץ | הרבנית ציפי רמתי | הרב ד"ר קלמן נוימן 

| הרבנית ד"ר רות  | הרב רונן סלע  נויבירט  | הרב רונן  | הרב ד"ר רונן לוביץ'  | הרב רוני נחשון  | הרב רוני לסר  | הרב ראובן קרוגר| הרבנית רבקה לינזר 

וולפיש | הרבנית ד"ר רחל לבמור | הרבנית רחל שפרכר פרנקל | הרבנית רחל קרן | הרב ד"ר שאול פרבר | הרבנית שושנה בובליל | הרב שלמה ברודי | 

הרב שלמה ברין | הרב שלמה דוב רוזן | הרב שלמה הכט | הרב שלמה חן | הרב שלמה ריסקיֿן | הרב שמואל וייס | הרב שמואל סלוטקי | הרב שמואל 

 | אליצור  תהילה  ד"ר  הרבנית   | הליקמן  שרונה  הרבנית   | שלום  שרון  הרב   | טרגין  שני  הרבנית   | ריינר  שמואל  הרב   | קליצנר  שמואל  הרב   | פויכטונגר 
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 B.Hillel : בית הלל - הנהגה תורנית קשובה )ע.ר( 58-0559441, חפשו אותנו בפייסבוק 

www.BeitHillel.org.il :)אתר בית הלל )למידע ולתרומות twitter.com/Beit_Hillel : חפשו אותנו בטוויטר 

מייל: office@BeitHillel.org.il | כתובת למכתבים: עקיבא 47 רעננה 43201,

https://trum.ly/donate/6  :פקס: 03-7617477 לתרומות

ronennoy@gmail.com | 052-7710121 :הרב רונן נויבירט, מנכ"ל בית הלל

hilazel@gmail.com | 050-4488242 :הילה זליגמן, סמנכ"ל ודוברת בית הלל

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ובואו לעשות יחד איתנו את השינוי!

הנהגה תורנית קשובה


