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 א"תשס, פרשת ואתחנ                    מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
 404מספר                                             ש הלנה ופאול שולמ"        ע

 
 בין ערוך השלחן למשנה ברורה

 שתי גישות ביחס ההלכה לעוברי עבירה
 

פרשה ראשונה של קריאת שמע המופיעה בפרשתנו היא בוודאי הביטוי השלם והצרוף ליראת 
 "אפילו הוא נוטל את נפשך"ל " וכדברי חז,"בכל נפשך" קבלת עול מלכות שמים :שמים טהורה

 .) לב'דב, ספרי(
 ובהם ,להלכות קריאת שמע) פח- נחח"או, שלחן ערוך(ואחד סימנים מקדיש המחבר שלושים 

קיון יהזמן המדויק ונ. מאות סעיפים המפרטים את התנאים הדרושים לקריאת שמע כהלכתה
דקדוק אותיותיה והִגָיה נפרדת של , כוונת הקריאה וסילוק כל דבר שעלול לפגום בכוונה, המקום
כפי שפותח המחבר את , ובקיצור. רים נידונים בהרחבה בסעיפים אלונושאים אלו ואח, המילים
 ."ברתת וזיע, ביראה, באימה, יקרא קריאת שמע בכוונה: "סימן סא

ן קריאת יבעני, בשורות הבאות נראה כיצד אחת הדעות במחלוקת בין פוסקי ההלכה בדור שעבר
חדשה ביחס ההלכה ליהודים יכולה לשמש בסיס לגישה , ער גלוי של אישה נשואהישמע כנגד ש

 . שאינם שומרי מצוות בזמננו
 :)א" ע,בבלי ברכות כד(מובא בתלמוד 

  
למה :  והא אמר רב ששת-אילימא לאסתכולי בה ? למאי. טפח באשה ערוה: אמר רבי יצחק

כל המסתכל באצבע קטנה :  לומר לך-מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים 
אם טפח ': י"רש (ולקריאת שמע, באשתו :אלא !במקום התורףשל אשה כאילו מסתכל 

 'יש(שנאמר , שוק באשה ערוה:  אמר רב חסדא.)' לא יקרא קריאת שמע כנגדה-מגולה בה 
: אמר שמואל. 'ראה חרפתךגל ערותך וגם ֵתִת') שם(וכתיב , 'י נהרותק עבִרגלי שֹו') ב, מז

שער : אמר רב ששת. 'ך נאוהיערב ומראכי קולך ') יד,  בש"השי(שנאמר , קול באשה ערוה
מתוך שמשבח הכתוב את ': י"רש ('שערך כעדר העזים') א, שם ד(שנאמר , באשה ערוה

 .)'משמע שלתאווה ניתנו, יופיין
 

במקום שדרכה (שאין לקרוא קריאת שמע כנגד טפח מגולה בגוף האישה , מדברי הגמרא עולה
ער יקול וש, קשֹו, פ שאין טפח"שאע, החידוש הוא. הער אישיקול זמר ושכנגד , קשֹוכמו ) לכסותו

 .ן קריאת שמע החמירו אף באיש כלפי אשתו מחשש להיסח הדעתילעני, אסורים בין איש לאשתו
, על אתר הסבירו) ם"מאירי ורמב, שיטה מקובצת, מרדכי, א"רשב, ש"רא, י"רש(הראשונים 

אבל , זמר שנאסר בשמיעה לזריםקול לשהגמרא מתייחסת למקומות הרגילים להיות מכוסים ו
נצטט מדברי . מקומות המגולים בגוף האישה ודיבור בוודאי לא נאסרו אף בשעת קריאת שמע

 :א בפירושו לגמרא"הרשב
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 אין ,ערה מחוץ לצמתה שאינו מתכסהיאבל פניה ידיה ורגליה וקול דיבורה שאינו זמר וש
 .חוששין להן מפני שהוא רגיל בהן ולא טריד

 
 ): ב, עהח"וא(פסק השלחן ערוך ברוח זו 

 
אבל בתולות שדרכן , אשתו' אפי: ההגה. אסור לקרות כנגדו, ער של אשה שדרכה לכסותויש

שרגילין לצאת מחוץ לצמתן , ה השערות של נשים"וה: ההגה. מותר, לילך פרועות הראש
 ).הגהות אלפסי החדשים(דרכה לכסות ' אפי, ש שער נכרית"וכ) א"י בשם הרשב"ב(
 
ער אישה יכגון ש, מה יהיה הדין בדברים שההלכה מחייבת לכסותם -ל רקע זה נשאלת השאלה ע

שהרי , ער זהיהאם נאסור קריאת שמע כנגד ש.  ולא כיסו שערן, נשים נהגו שלא כהלכהךא, נשואה
רגילות   או שנתיר קריאה כנגדו מכיוון שהנשים, הוההלכה מחייבת לכסותו ויש בגילויו משום ערו

 . וממילא אינו גורם להיסח הדעת,לכסותושלא 
 :כתוב) ק י" ססימן עה( במשנה ברורה 2".ערוך השלחן" ו1"משנה ברורה"בשאלה זו נחלקו ה

 
מ בכלל " ואפילו אם אין דרכה לכסותו רק בשוק ולא בבית ובחצר מ-שדרכה לכסותו 
ודע עוד  .ואסור שם לקרות נגדה אם נתגלה קצת מהן, ע אפילו בבית"ערוה היא לכו

דאפילו אם דרך אשה זו וחברותיה באותו מקום לילך בגילוי הראש בשוק כדרך 
ב כיון שצריכות "ל בסק" וכמו לענין גילוי שוקה דאסור בכל גווני וכנהפרוצות אסור

מכלל . 'ופרע את ראש האשה'לכסות השערות מצד הדין ויש בזה איסור תורה מדכתיב 
 ,חזיקות בדת משה נזהרות מזה מימות אבותינושהיא מכוסה וגם כל בנות ישראל המ

כנגדן ולא בא למעט רק בתולות מעולם ועד עתה בכלל ערוה היא ואסור לקרות 
 גשמותרות לילך בראש פרוע או כגון שער היוצא מחוץ לצמתן שזה תלוי במנה

שאם מנהג בנות ישראל בזה המקום ליזהר שלא לצאת אפילו מעט מן , המקומות
,  מותר– אלם ואסור לקרות כנגדן וא, וריה ממילא בכלל ערוה היאהמעט חוץ לקיש

 . וכדלקמיהדכיון שרגילין בהן ליכא הרהורא
 

, היא הגדרה הלכתית אובייקטיבית, שאסור לקרוא כנגדה" ערווה" הגדרת ,"משנה ברורה"לדעת ה
 חוץ ער היוצאיש "–הוא מוכן להתחשב במנהג המקום . רהשאינה מתחשבת במנהג עוברי עֵב

אבל ". שזה תלוי במנהג המקומות "–כפי שכותב ,  בתנאי שאינו חורג מגבולות ההלכה–" לצמתן
ער אישה נשואה הוא יולכן ש. רה אינו יכול לשמש בסיס להגדרה הלכתיתמנהג עוברי עֵב

לא כך דעתו של בן דורו ומקומו .  אף אם הנשים רגילות לגלותו, ואין לקרוא כנגדו,"ערווה"
 ): סימן עה סעיף ז(הלכות קריאת שמע ב שכותב, "ערוך השלחן"על ב) ליטא(

 
ועתה בואו ונצווח על פרצות דורנו בעוונותינו הרבים שזה שנים רבות שנפרצו בנות ישראל 

 ועתה .בעוון זה והולכות בגילוי הראש וכל מה שצעקו על זה הוא לא לעזר ולא להועיל
ו הבתולות אוי לנו שעלתה בימינו כך פשתה המספחת שהנשואות הולכות בשערותן כמ

מיהו על כל פנים לדינא נראה שמותר לנו להתפלל ולברך נגד ראשיהן המגולות כיון 
 וכמו שכתב המרדכי בשם שעתה רובן הולכות כך והוה כמקומות המגולים בגופה

 אבל ,כל הדברים שהזכרנו לערוה דוקא בדבר שאין רגילות להגלות' :ל"ג וז"ה בספ"ראבי
 וכיון שאצלנו גם . עד כאן לשונו',ולה הרגילה בגילוי שיער לא חיישינן דליכא הרהורבת

 . ממילא דליכא הרהור,הנשואות כן
 

. בו על מנהגן של הנשואות בדורו שהולכות בגילוי ראשֵמצר וזועק מקירות ִל" ערוך השלחן"בעל 
הוא מתיר ,  למעשהאולם הלכה. אבק בתופעה הקשהיסיונות הכושלים להיהוא מזכיר את הנ

על אף שמנהג עוברי ( מנהג המקום - מבחינתו. לקרוא קריאת שמע כנגד שערן הגלוי של הנשואות
 ולכן אין בו ,שהרי כך רגילים, ה ומותר לקרוא כנגדווערן מגדר ערוימפקיע את ש) רה הואעֵב

 .היסח הדעת
                                                           

 ].ליטא, ראדין [1933 –] בילורוסיה [1838/9,  רבי ישראל מאיר הכהן מראדין  1
 ].ליטא, נובהרדוק [1905 –] בוברויסק [1835, פשטייןאערבי יחיאל מיכל בן אהרן הלוי    2
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 אמות של 'ן לנו אלא דלגישה האחת אי. רהיש במחלוקת זו גישות מנוגדות למנהג עוברי עֵב
 ובוודאי שאינו משפיע על ההגדרות , וכל מה שמחוץ להלכה אין לו נגיעה לעולם ההלכה,הלכה

 אמות של 'רה נמצא מחוץ לדעל אף שעולמם של עוברי עֵב, ואילו לגישה האחרת. ההלכתיות
 . ובכוחו אף להשפיע עליה,אין הוא מנותק מההלכה, הלכה

לה העקרונית מצטמצם רק לאותן הלכות שהגדרתן תלויה במנהג  שהדיון בשא,חובה להדגיש
 ,שבמקום שכולם אוכלים חזיר או מבעירים אש בשבת,  מעלה בדעתואינובוודאי שאיש . המקום

הדיון מתאפשר רק באותן . 'וכדו" מנהג המקום"נשקול להתיר לעשות זאת מבחינה הלכתית מדין 
עשיית מלאכה בערב פסח : כגון, הלכתית שלהןהלכות שמנהג המקום משמש עיקרון בהגדרה ה

... מקום שנהגו לעשות מלאכה ) "ה, א: ד' פס(שעליה נאמר במפורש במשנה , או בתשעה באב
ער שיער אישה נשואה או ישהיחס ל : וכן בענייננו,"עושים ומקום שנהגו שלא לעשות אין עושים

 וכאן ,ורש משקל למנהג המקוםבנושאים אלו מעניקה ההלכה במפ. שיוצא מחוץ לכיסוי הראש
מנהג ב האם יש התחשבות מצד ההלכה ,"ערוך השלחן"ו" משנה ברורה"שבין הבאנו למחלוקת 

 ?רה או לאעוברי עֵב
 רבי ישראל .רה בעיסוקם של שני הפוסקים שציטטנו לעיליש שתלו את הבדלי הגישות לעוברי עֵב

ם לא קיבל על עצמו רבנות במקום כל  מעול,"המשנה ברורה "בעל, ")החפץ חיים("מאיר הכהן 
הן בכתיבת ספריו והן ,  והיה מחובר כל ימיו לעולם הישיבות,הוא התפרנס ממסחר זעיר. שהוא

כ הוא סוקר את הדעות השונות בפוסקים ונוטה לחשוש לדעת " ולכן בדר,בהקמת ישיבת ראדין
יהן ברבנות נובהרדוק  כ,הרב יחיאל מיכל אפשטיין, "ערוך השלחן"בעל לעומתו . חמיריםמה

 שהיא תמיד מציאותית ,השפיע על דרך פסיקתו" בעלי בתים" והמגע היומיומי עם ,כארבעים שנה
  3".משנה ברורה"ה בהשוואה לפסיקת  ובדרך כלל מקילה,מאוד

 
בסיס לגישה חדשה ביחס ההלכה לציבור החילוני " ערוך השלחן"ד ניתן לראות בפסיקתו של "לענ

 הגדרה פטרונית שאינה מקובלת - 4"תינוק שנשבה בדעותיו"או " תינוק שנשבה" לא עוד :בזמננו
שפוטרת את הציבור הדתי מחובת ,  אלא גישה ידידותית יותר- 5כ על רוב הציבור החילוני"בדר

, הנח להם לישראל ":)א" ע,ביצה ל( ותואמת את דברי התלמוד ,התוכחה במקרים שאינה יעילה
לקרוא קריאת שמע " ערוך השלחן"בהיתרו של , רה מכך יֵת6".היו מזידיןמוטב שיהיו שוגגין ואל י

". מנהג המקום"רה יש משום הסכמה לראות במנהג עוברי עֵב, ער גלוי של אישה נשואהיכנגד ש
 חדשות בתחומים שונים ביחס הלכתיותקביעה מרחיקת לכת זו יכולה לשמש בסיס להגדרות 

 7.ההלכה לציבור החילוני בזמננו
 
 
 

 יוסי זיו
 מרכז שפירא

 
 
 
 
 

                                                           
תיזה ה שכתבה את עבודת ,מירב ברמה' ר חיים בורגנסקי ומשכנתי גב"דברים ברוח זו שמעתי מידידי הרב ד   3

הלכות ב משלראה ל. הם מצויות למכבירידוגמאות להבדלי הפסיקה בינ. ב"על שיטת הפסיקה של המשלה 
ש " וערוה) ג,שלו (ג עשבים לחים ארוכים מחשש לתלישה"ב אוסר ריצה או הליכה מהירה בשבת ע" שמ,שבת
 .ש ֵמקל" וערוה) ג,שלטסימן (ב מצדד להחמיר " שמ,ין מחיאת כף בשבתי וכן בענ;ֵמקל

 .ממרים ג ג, ם"רמב   4
 .1998 יד ושם ,ירושלים, באור התכלת העזה,  ועמוס עוז,עוז להיות חילוני, יזהר סמילנסקי, ראה למשל   5
 ;311' עמ א תחומין ראה ,נויביחס לציבור החילוני ביֵמ" הנח להם לישראל"ו" הוכח תוכיח"לנושא היחס בין    6

 . 91 – 83' עמ, ח"תשנ,  כחאורות עציון, "מוטב שיהיו שוגגין"ובמאמרי , 238' עמ יד ;58' עמ יא ;272' עמב 
שמגיע למסקנה כי לאחר , ד יד"יו, חלק ו, יביע אומר, ראה דוגמא לפסיקה ברוח זו אצל הרב עובדיה יוסף   7

כיוון , לי גבר על אישהאין בזה משום לא יהיה כ, שנתפשט בזמן הזה לבישת מכנסיים לנשים בהרבה מקומות
 .שעל כל פנים אינו מיוחד לאנשים דווקא


