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תשס"ח

"הירא ור הלבב"
הרב משה ארנריי ,ראש כולל "אר חמדה"
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לקראת הכניסה לאר ישראל ,עניני היציאה למלחמה תופסי מקו נכבד בפרשיות הקרובות .הפע נעסוק בשאלת חוזרי המלחמה .א< על
פי שהחובה לשרת מוטלת על כל ב #עשרי ומעלה ,ישנ #כמה קבוצות שהתורה העדיפה לפטור אות מחובה9זכות זו .הטיפול בנושא מתבצע
בדר הבאה .בשלב הראשו #כה #משח מלחמה מכריז:
ֵיה" )דברי כ' ג(.
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היראה והפחד ה תוצאה טבעית של מראות האויב והקרב .כ מבואר ברש"י בש חז"ל במסכת סוטה:
"אל יר לבבכ – מפני צהלת הסוסי ,אל תיראו  9מהגפת תריסי ואל תחפזו – מקול הקרנות  9שופרות ,ועל תערצו – מקול הצווחה".
בשלב שני הכה #מדבר והשוטר משמיע כמבואר בכתוב:
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מי ָה ִאיֲ $א ֶ$ר נ ַ
ַחנְ ֶכִ :3
'חר י ְ
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קבוצה מיוחדת זו פטורה זמנית מהלחימה בפועל.
בשלב השלישי "שוטר מדבר ושוטר משמיע" את הדברי הבאי:
ֵל ְ וְ ָיֹ$ב ְל ֵבית) וְ לֹא יִ ַס ֶאת ְל ַבב ֶא ָחיו ִ ְל ָבב)" )ש ח(.
ָרא וְ ַר ְ ַה ֵָ 0בב י ֵ
" ִמי ָה ִאיַ $ה* ֵ
צרי להסביר ,הרי "משח המלחמה" כבר הזהיר מפני הפחד והיראה ,מהו הפחד המיוחד המשחרר למרות האזהרה?
המשנה במסכת סוטה מביאה שלש דעות:
"מתני' ...ר' עקיבא אומר :הירא ור הלבב  9כמשמעו ,שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה .רבי יוסי הגלילי אומר:
הירא ור הלבב  9זהו המתיירא מ #העבירות שבידו...רבי יוסי אומר :אלמנה לכה #גדול) "...מד ע"א(.
ָרא וְ ַר ְ ַה ֵָ 0בב " .לפי רבי יוסי הגלילי )על פי הסבר
לדעת רבי עקיבא מי שאינו מסוגל להתגבר על אותו פחד למרות אזהרת הכה #הוא " ַה* ֵ
הגמרא( הכוונה לאד שירא מפני עול העבירות מדרבנ #שעבר עליה .#ולפי דעת רבי יוסי רק יראה מפני עבירות מדאורייתא היא שפוטרת.
כדוגמא לעבירה מדרבנ #הפוטרת לדעת רבי יוסי הגליל מביאה הגמרא:
"שח בי #תפילה לתפילה" )ש ע"ב( .מסביר רש"י ")שח( בי #הנחת תפילי #של יד לתפילי #של ראש".
ננסה להבי #מדוע בחרה הגמרא דווקא בדוגמא זו .מר #המחבר ב"בית יוס<" )טור אורח חיי סימ #כה( מביא:
"וכתב הר" #בסו< ראש השנה )סו ע"א ד"ה שאלו( בש הרז"ה דהיינו טעמא דאמרינ #סח בי #תפילה לתפילה עבירה היא בידו דאע"ג
ששתי מצות ה ... #צרי זכירה שיהא תוכ< תפילה של ראש לתפילה של יד כדי שתהא הויה אחת לשתיה".
נשתדל להסביר את דבריו.
תפילי #של יד עיקר תפקיד #להזכיר לאד מישראל את חובתו לאלוקיו ,לכ #ה מונחי כנגד הלב .משו כ דרשו חז"ל" :ל לאות ולא
לאחרי לאות" .בעניני חובת כלפי שמיא יש לנהוג ב"הצנע לכת ע אלוקי" .לעומת #תפילי #של ראש ה סמל עוז ועוצמת של ישראל.
כמו שדרש רבי אליעזר הגדול:
" "וראו כל עמי האר כי ש ד' נקרא עלי ויראו ממ" ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפילי #של ראש" )ברכות ו' ע"א( .תוס' )ש(
מוסיפי "לפי שה בגבהו של ראש ונראי לכל ושיי בה וראו כל עמי האר אבל תפילי #של יד מכוסי דכתיב ל לאות ולא
לאחרי"
הגאו #הרב חיי דוד הלוי זצ"ל )בספרו מקור חיי כר א פרק ל סדר הנחת תפילי (#מסביר את משמעות הביטוי "הויה אחת לשניה":
"השלמות הלאומית מושגת ע"י שניה החובה הדתית וההכרה הלאומית אמנ בדיעבד אינ מעכבות זו את זו אפשר להניח תפילי #של
יד כשאי #לו של ראש או שחולה בראשו ,כ ג התקיי ע ישראל בתקופת גלותו הארוכה על תפילי #של יד בלבד על יסודות דתיי בלי
מדינה ,אבל היתה זו תקופה של מחלה לאומית של אבד #מדינה ומלכות ,וכ #א יבסס ע ישראל את חייו על יסודות לאומיי בלבד
בחינת תפילי #של ראש ג היא מצוה ומי שנקטעה ידו מניח של ראש בלבד אבל בודאי שג זו מחלה לאומית".
בזכות הסברו נבי #את המשמעות העמוקה שבאגדה הבאה:
"שפע אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל ,שכל המניח תפילי #ינקרו את מוחו .והיה אלישע מניח ויוצא לשוק .ראהו
קסדור אחד  9ר מפניו ,ור אחריו .וכיו #שהגיע אצלו נטל #מראשו ואחז #בידו ,אמר לו :מה זה ביד? אמר לו :כנפי יונה .פשט את ידו
ונמצאו כנפי יונה .לפיכ קורי #אותו אלישע בעל כנפי" )שבת מט ע"א(.
הגזירה היתה "שינקרו את מוחו" ולא יקטעו זרועו .כיו #שהגזרה היתה מכוונת נגד תפילי #של ראש המסמלת את הלאומיות של ע ישראל.
שלמותו של הע הוא בשלוב שבי #שניה חובה דתית והכרה לאומית – תפילי #של יד ותפילי #של ראש.
השירות בצבא בישראל ,ההשתתפות במלחמות ישראל ,אינ חובה9זכות לאומיי בלבד .זו ג מצוה אלוקית9דתית .כשהתורה עוסקת
בהלכות מלחמה יש צור להדגיש כי מי ששח ומפריד בי #תפילי #של יד לתפילי #של ראש אינו מבי #את החיבור הזה שבי #החובה הדתית
וההכרה הלאומית יש לו אכ" #לירא מעבירות שבידו" ואינו יכול לשמש כחייל בצבא ההגנה לישראל.
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בחודשי הקרובי יתפוס מדור "שער לדי "#את מקומו של המדור משפט והלכה – משפטי שאול  /הלכה פסוקה.
המדור "שער לדי "#יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו עבודת בית
הדי #על פי די .#בכ נבנה נדב נוס< בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

קניי) סודר וקניי) אודיתא
הרב יואב שטרנברג

הצגת החקירה היסודית
בגליו #הקוד הסברנו ,שיש שתי אפשרויות להגדיר את על אופיה של עסקת שכירות :הראשונה רואה בעסקת השכירות עיסקה
קניינית – השוכר קונה את החפ המושכר לתקופה מסויימת .לעומת זאת ,השניה רואה בעסקת השכירות עיסקה חוזית – בי#
השוכר והמשכיר קיימת מערכת של התחייבויות אישיות הדדיות ,אול החפ המושכר נשאר בבעלותו המוחלטת והבלעדית של
המשכיר.
את המדור השבוע נקדיש לבחינת היבט מסויי הקשור לחקירה זו – שכירות 'חפ זה' או 'חפ סת'.
הגמרא בבבא מציעא )עט (.דנה במי ששכר חמור כדי להגיע למקו מסויי ע סחורה ,ומת החמור בחצי הדר .הגמרא
מסבירה ,שיתכנו שתי עסקאות שונות ,שיש להבחי #ביניה – #שכירות 'חמור זה' או 'חמור סת'.
ביסודו של דבר ,הגמרא אומרת ,שעל השוכר לשל למשכיר שכר חצי הדר שהשתמש בחמור .ע זאת ,א השוכר שכר 'חמור
זה' הרי שאותו חמור משועבד לשוכר לצור ההגעה למחוז חפצו .ועל כ ,#אומרת הגמרא ,רשאי השוכר למכור את נבלתו של
החמור השכור ,ובכס< לשכור חמור אחר שיביא אותו למחוז חפצו .מאיד ,המשכיר אינו חייב לספק לשוכר חמור חילופי .לעומת
זאת ,א השוכר שכר 'חמור סת' ,המשכיר חייב לספק לו חמור חילופי ,כדי להגיע ליעדו.
מה טיבה של עיסקת 'חפ סת'? הראשוני מקשי בש הראב"ד – מדוע התחייב המשכיר לתת לשוכר מספר חמורי – ככל
הנדרש להגעת השוכר ליעדו? כיצד חלה התחייבות זו? קני #ע"י משיכת החמור הראשו #אינו מועיל לכאורה ,שכ #הוא מועיל רק
לאותו חמור עצמו שנמש .וקניי #כס< אינו מועיל ,משו שמדובר בשכירות מטלטלי ,#ולדעת הראב"ד שכירות מטלטלי #אינה
נקנית בכס< ,כש שאי אפשר לקנות מטלטלי #בכס<.
לדעת הרמב" )שכירות ה ,א( אכ #אי #על המשכיר חובה שכזו .אלא ,שהתחייבותו של השוכר לשל עבור השכירות ,מותנית
בהגעתו ליעדו ,וא לא יגיע ,לא ישל ג את שכר חצי הדר שכ #השתמש בחמור השכור .כשיטתו כותב ג הרמב" .#נוס< על
כ ,הרמב" סובר שאת אותה הזכות שיש לשוכר בעיסקת 'חמור זה' ,דהיינו למכור את הנבלה על מנת להשתמש בדמיה כדי
להגיע ליעדו ,אותה זכות עומדת לשוכר ג בעיסקת 'חמור סת'.
נמצא ,שביסודו של דבר ,לדעת הרמב" עיסקת 'חמור סת' איננה שונה מעיסקת 'חמור זה' ,אלא שיש תנאי של השוכר ,שהוא
אינו משל למשכיר ,אלא א יגיע למחוז חפצו.
אול ,דעת הרא"ש והרשב"א היא ,שבמשיכת החמור הראשו ,#השתעבדו כל נכסיו של המשכיר להגעתו של השוכר ליעדו .ולכ,#
המשכיר מחוייב על פי די #להעמיד לרשות השוכר חמור חילופי .ע זאת ,ג לשיטת ,עיסקת 'חמור סת' היא ביסודו של דבר
זהה לעיסקת 'חמור זה' ,בצירו< שעבוד נכסי על המשכיר ,לספק חמור חלופי.
השיטה השלישית היא שיטת הראב"ד עצמו .לדעת הראב"ד ,עיסקת 'חמור סת' אינה נעשית ע"י משיכת החמור ,אלא בקניי#
סודר .משמעותה של העיסקה היא ,שמראש ,על המשכיר רובצת התחייבות להביא לשוכר חמור שיביא אותו ליעדו .היות
שהתחייבות זו רובצת על המשכיר או נכסיו ,ולאו דווקא על חמוריו של המשכיר ,נמצא שעיסקת 'חמור סת' לדעת הראב"ד,
קרובה יותר למושג של התחייבות חוזית ,מאשר לזכות קניינית .שהרי ברור שאי #עדיי #נכס מסויי שקנוי בצורה כזו או אחרת
לשוכר ,ואעפ"כ ,רובצת על המשכיר התחייבות להשכיר חמור.
לאחר שעמדנו על טיבה של שכירות 'חפ סת' ,נדו #בזכויות השוכר בעיסקת 'חפ זה' .כאמור ,בגמרא מבואר כי זכותו של
השוכר למכור את נבלתו של החמור השכור ,על מנת להשתמש בכס< כדי להגיע למחוז חפצו .התוספות )ש ד"ה וא( מקשי על
דברי הגמרא מסוגיא נוספת )בבא מציעא קג (.האומרת שא אד שכר 'בית זה' ונפל הבית ,הפסיד השוכר ,ואינו רשאי למכור
את האבני של הבית ,על מנת לגור בשכירות במקו אחר .התוספות מתרצי:
"דהת אי #הבית עומד לימכר אלא להוסי< עליו ולחזור ולבנותו כבתחילה וכיו #דאמר לו בית זה ונפל אי #למוכרו וג לא קבל
עליו להוסי< יציאה בבני #בית זה אלא בית זה כמו שהוא השכיר לו לדור בו כל זמ #שיוכל וכי נפל אזדא אבל חמור שמת אי #עומד
אלא למכרו בדמי ולכ יש בדמיה ליקח יקח לשכור ישכור".
דהיינו ,יש להבדיל בי #נבלת חמור ,שעומדת להימכר בכל אופ ,#ובי #שאריות של בית ,שאינ #עומדות להימכר ,אלא לתיקו.#
בפשטות ,זכויות השוכר בעיסקת 'חמור זה' ה #רק בגו< החמור המושכר לו ,ואי #לו תביעות כלפי המשכיר .אלא ,שנתיבות
המשפט )סימ #שיב סק"ה( אינו סבור כ .דברי נתיבות המשפט מתייחסי לדברי הרמב" ,שכתב שא משכיר דירה מכר את
הדירה לגוי בתו זמ #השכירות ,באופ #כזה שהגוי יוציא את השוכר מהדירה בתו הזמ ,#הרי המשכיר חייב להעמיד לשוכר דירה
חלופית עד תו זמ #השכירות .נתיבות המשפט מציי ,#שחובה זו אינה נובעת מדיני נזיקי ,#אלא היא חובה מיוחדת הנובעת
מהעיסקה שבי #המשכיר והשוכר .היות שמדובר בהשכרת 'דירה זו' נמצא שג במקרה של השכרת חפ מסויי ,ישנ #חובות
הגו< על המשכיר ,כדוגמת החובה להעמיד דירה חלופית ,ולא רק זכויות של השוכר בגו< הנכס המושכר.
הנקודה האחרונה שנעמוד עליה השבוע היא ,חובת התיקו #הרובצת על המשכיר ,בעיסקת 'חפ זה' .במשנה )בבא מציעא קא(:
נאמר" :המשכיר בית לחבירו ,המשכיר חייב בדלת ,בנגר ובמנעול ,ובכל דבר שמעשה אומ .#אבל דבר שאינו מעשה אומ 9 #השוכר
עושהו".

מוקדש לע"נ רבי יעקב ב #אברה ועיישה סבג
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ונחלקו הראשוני ,הא די #זה נאמר ג בשוכר 'בית זה' ,או רק ב'בית סת' .הרא"ש )שו"ת כלל לה סימ #ו( כתב" :ומזה יש
ללמוד ,דא נתקלקלו הקורות והתקרה ,מסתמא עומד הוא ליתק ,#ולא שיי למימר אזדא ליה ,דעדיי #נקרא בית אלא שמסוכ#
לדור בו ,ודמי לההיא דחמור ,הילכ חייב המשכיר לית."#
הרא"ש מסביר ,שכאשר בית נופל ,אי #מוכרי את האבני ,אלא מוסיפי מעט כס< ,ובוני את הבית מחדש .לעומת זאת,
כאשר בית ניזוק ,משקיעי כס< בתיקונו .ג המשכיר ישקיע כס< זה כאשר יקבל את הבית לעצמו בחזרה .מסיבה ,זו ,חובתו של
המשכיר היא לתק #את הבית ג כאשר הוא שכור  ,אפילו א מדובר ב'בית זה' .אבל הריטב"א )על המשנה בבבא מציעא ש(
כותב ,שהחיוב המבואר במשנה לתק #את הבית ,הוא רק קוד שנכנס השוכר ,א מדובר בשכירות של 'בית זה' ,או ג תו כדי
השכירות כאשר מדובר בשכירות 'בית סת'.

משפטי שאול
הוצאה מחודשת של הספר המכיל פסקי די #עקרוניי של מו"ר מר #הגאו #הרב שאול ישראלי זצ"ל בשבתו
בבית הדי #הגדול בירושלי .בספר ג משא ומת #בנושאי אלה ע גדולי הדור .מחיר הספר ) E 80לח לקניה(
רוצי לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו) 02#5382710 :פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 02#5379626 :

הרב מרדכי הוכמ)

דניאל – וה"עשב" לחיזוק האמונה
חלק א
ַריָה ,ששמרו על יהדות ג בחצרו של נבוכדנצר מל בבל ,למרות הניסיונות הקשי,
יֵ $אל ַו ֲעז ְ
בספר ָFנִ *ֵאל מסופר על ָFנִ *ֵאל ֲחנַנְ יָה ִמ ָ
שנאלצו לעמוד בה.
בפרק א מסופר שנבוכדנצר הרשע סיפק לה תפריט דש ,#כדי שמרא יהיה טוב .אול ה שלא רצו לאכול מהאוכל הלא9כשר,
ֵרעֹנִ י" לתקופת נסיו .#בסופו של דבר האוכל הפשוט הזה לא הזיק לה,
בקשו מהשר הממונה עליה להאכיל " ֵזר ִֹעי" ו"ז ְ
יאי ָ! ָ+ר ִמָ #ל ַהיְ ָל ִדי ָהא ְֹכ ִלי ֵאת ְַ .ת ַ!ג ַה ֶ ֶל ְ".
ב ִר ֵ
יה ט)ב ְ
ואדרבא " 9נִ ְר-ה ַמ ְר ֵא ֶ
בפרק ב מסופר על נבוכדנצר שחל על צל גדול שראשו זהב ,חזהו וזרועותיו כס< וכו'; ובסופו של דבר יוצאת אב #מ #ההר והורסת
אותו .דניאל פתר לנבוכדנצר את החלו והסביר לו ,שהכוונה לארבע מלכויות שתשלוטנה בעול; עד שתקו מלכות ישראל
שמסומלת ב"אב ,"#שהיא המלכות האחרונה שתשלוט בעול .דניאל אמר לנבוכדנצר שמלכותו היא ראש9הזהב של הצל .נבוכדנצר
קיבל את פתרונו של דניאל ומינה את דניאל כשר החשוב ביותר בבבל.
ַריָה סירבו והעדיפו
יֵ $אל ַו ֲעז ְ
בפרק ג מסופר שנבוכדנצר הקי צל זהב ורצה שכל בני ממלכתו ישתחוו לצל הזה ,אול ֲחנַנְ יָה ִמ ָ
להיות מושלכי לכבש #האש .הקב"ה עשה לה נס וה ניצלו מהשריפה .כאשר נבוכדנצר ראה זאת הוא גידל את מעמד.
בפרק ד מסופר על חלו נוס< של נבוכדנצר שדניאל פתר לו אותו .חלו זה התממש לאחר מכ .#נבוכדנצר "השתגע" לתקופה
מסויימת ,גר בשדה ואכל עשב כמו הבקר.
ספר דניאל מותיר אותנו בשאלה ,מדוע דניאל "נעל" מהמאורעות של פרק ג והוא חוזר רק בפרק ד? מדוע נבוכדנצר רצה להשלי
מFנִ *ֵאל? חז"ל עוני על כ בכמה אופני; ובסוגיה בסנהדרי) #ד<
ַריָה ,ומדוע הוא התעל ָ
יֵ $אל ַו ֲעז ְ
אל כבש #האש רק את ֲחנַנְ יָה ִמ ָ
צג ,א( מובאת תשובתו של האמורא שמואל ,שאמר שדניאל לא היה ש מפני שהוא הל להביא זרעי של אספסת.
תשובתו של שמואל נראית תמוהה ביותר!! הא השגת זרעי של צמח שמשמש כמזו #לבקר היא כה חשובה עד שהיא מצדיקה את
היעלמות דניאל שהיה השר הנכבד ביותר בבבל?!
כדי להבי #את הרעיו #שמסתתר בדברי שמואל צרי להתבונ #בפרשיות בריאת העול.

הפרשייה הראשונה של הבריאה – פרשיית "עול הזריעה"

בריאת העול מתוארת פעמיי ,בפתיחה של ספר בראשית .בפרשיה המתארת את בריאת העול בשבעה ימי נאמר:
()צא
ֹאמר ֱא9ל ִֹהי ֵ
ר ַ ...ו* ֶַרע 2בַ 2על ָה ֶ
ֶרע ֵע ְִ .רי ע ֶֹ+ה ְִ .רי ְל ִמינ) ֲא ֶ$ר ז ְ
יע ז ַ
ר ֶ$ֶ Fא ֵע ֶ+ב ַמזְ ִר ַֹאמר ֱא9ל ִֹהי ַ( ְד ֵ$א ָה ֶ
"ַ ...ו* ֶ
ב ָכל
6ר ְ
3ב ָכל ָה ֶ
3ב ְֵ 5ה ָמה ְ
3בעַ 92ה ַָ 8מיִ  ַ
מתנ וְ יִ ְר;ִ 3ב ְדגַת ַהְ ָ:
ד ְַ 5צ ְל ֵמנְ ִ 3ד ֲֵ+ה ָ
ֹאמר ֱא9ל ִֹהי ַנע ֶ
ֶפַ $ח*ָה ְל ִמינַָ ...5ו* ֶ
ר נ ֶָה ֶ
ר וְ ֶאת ָל ָה ֵע ֲא ֶ$ר !) ְפ ִרי ֵעֶרע ֲא ֶ$ר ַעל ְ.נֵי ָכל ָה ֶ
ָת ִ(י ָל ֶכ ֶאת ָל ֵע ֶ<ב ז ֵֹר ַע ז ַ
ֹאמר ֱא9ל ִֹהי ִהֵ3ה נ ַ
ר ַ ...ו* ֶָה ֶר ֶמָ +הר ֵֹמַ +על ָה ֶ
כ ָלהֶרק ֵע ֶ<ב ְל ְ
ֶפַ $ח*ָה ֶאת ָל י ֶ
ר ֲא ֶ$ר !) נ ֶר)מַ +על ָה ֶ
לכֹל ֵ
ל ָכל ע)< ַה ַָ 2מיִ  ְ
ר ְל ָכל ַח*ַת ָה ֶ
כ ָלהְ :ָרע ָל ֶכ יִ ְהיֶה ְל ְ
ז ֵֹר ַע ז ַ
יעי וַיְ ַק ֵ $Fאֹת)): "...בראשית ,א ,כד – ב ,ג(
אכ() ...וַיְ ָב ֶר ְ ֱא9ל ִֹהי ֶאת י) ַה ְִ 2ב ִ
יעי ְמ ַל ְ
וַיְ ִהי ֵכ ...:#וַיְ ַכל ֱא9ל ִֹהי ַ!*) ַה ְִ 2ב ִ
בפרשיה הזו בריאת הצומח קודמת לבריאת החיות ,ובריאת החיות קודמת לבריאת האד .האד נברא בשלב מאוחר .והפרשיה
ֶרק ֵ 9ע ֶ<ב";שהוא ש
ָרע" ,ואילו החיות יאכלו "י ֶ
ֶרע" ו" ְ> ִרי ֵע  9ז ֵֹר ַע ז ַ
מדגישה את הבדלי המזו #בינ .האד יאכל " ֵע ֶ<ב  9ז ֵֹר ַע ז ַ
כולל לחלקי הירוקי והרכי שבצמחי שה החלקי הראויי למאכל.1
ֶרק ֵ 9ע ֶ<ב" נית #כבר מלכתחילה ג למאכל האד ,2וא כ מדוע
הבדלי המזו #טעוני ברור ,מפני שבהמש הספר מתברר שה"י ֶ
התורה מגדירה באופ #שונה את מזו #האד ואת מזו #החיות?
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י2סיַ 9מ ְכא2ב" .עיקרו #זה יכול להוסי< להבנת הפרשיה.
י2סיַ ;ַ 9עת ִ
שלמה המל אמר )קהלת א ,יח( – " ִ?י ְ5רֹב ָח ְכ ָמה ָרב ָ? ַעס ,וְ ִ
ֶרק ֵ 9ע ֶ<ב" נית #למאכל האד ולמאכל החיות .אלא שהאד יאכל אותו מתו הבנה שהצמחי מתרבי באמצעות זרעי ,ואילו
ה "י ֶ
החיות יאכלו אותו ללא ההבנה הזו .האד שהוסי< דעת ,יחשוש שמא המזו #יכלה מ #העול ,והוא ירצה לסייע לתהלי הרבייה של
הצומח באמצעות זריעת הצומח .שילוב זה ,בי #הבנת העקרונות של עול הטבע ובי #פחדיו של האד ,יגרו לאד לשעבד את
החיות  9כדי שיסייעו לו להרבות את הצומח .והאד יאסור את הבקר כדי שיחרוש ,והאד יקשור את החמור כדי שישא על גבו את
ֶרק ֵ 9ע ֶ<ב"  9בלא לזרוע אותו.
התבואה ,וכדומה .אול החיות שלא הוסיפו דעת  9יאכלו את אותו "י ֶ
כאשר שמואל אמר שדניאל הל להביא "זרעי של אספסת" .המילה "זרעי" מרמזת לפרשיית הבריאה הראשונה; ואילו המילה
"אספסת" מרמזת לפרשיית הבריאה השנייה ,וכדלקמ.#

הפרשייה השניה של הבריאה – פרשית החיפוש אחר ה"לח" ה"טוב"

בפרשיה השניה התורה מתארת את בריאת האד באופ #שונה )בראשית ב ,ה  9ג ,כד(:
ד 'יִ ַ #ל ֲעבֹד ֶאתר וְ ָר וְ ָכל ֵע ֶ<ב ַה ָ@ ֶדה ֶט ֶר יִ ְצ ָמח ִי לֹא ִה ְמ ִטיר ה' ֱא9ל ִֹהי ַעל ָה ֶיח ַה ֶָ Kדה ֶט ֶר יִ ְהיֶה ָב ֶ
"וְ כֹל ִַ +
וְע
ֶח ָמד ְל ַמ ְר ֶאה וְט2ב ְל ַמ ֲא ָכל ֵ
ַצ ַמח ה' ֱא9ל ִֹהי ִמָ #ה ֲא ָד ָמה ָל ֵע נ ְ
ד ָע ָפר ִמָ #ה ֲא ָד ָמהַ ...ו* ְיצר ה' ֱא9ל ִֹהי ֶאת ָה ָ
ָה ֲא ָד ָמה ...:וַ*ִ ֶ
ֹאכל ִמ ֶַ ...3ו*ִ ֶצר ה' ֱא9ל ִֹהי ִמ#
ָרע לֹא ת ַ
מ ֵע ַה ַַ Fעת ט2ב ו ָ
ֹאכלֵ :
ָרעִ ...:מֹל ֵע ַה- #ָ%כֹל ( ֵ
ת) ַה #ָ%וְ ֵע ַה ַַ Fעת ט2ב ו ָ
ַה ַח*ִ י ְ! ְ
ֹאכל:
יִ 5$ע ַָ 5ו* ַ
ַ( ֵ(ְ ַ% #ל ִא ָ
ֹאכל ו ִ
ַ( ַ4ח ִמ ְִ .רי) ַו( ַ
ַ( ֶרא ָה ִא ָ2ה  ...ו ִ
ד ...ו ֵָבא ֶאל ָה ָ
ָה ֲא ָד ָמה ָל ַח*ַת ַה ֶָ Kדה וְ ֵאת ָל ע)< ַה ַָ 2מיִ  ַו* ֵ
ֵעת
כ ְל ָ( ֶאת ֵע ֶ<ב ַה ָ@ ֶדה!ְ :ז ַיח ָל ְ וְ ַ
ֶי :וְ ק) וְ ַד ְר ַFר ַ( ְצ ִמ ַ
ֲלָ3ה ֹל יְ ֵמי ַח* ָ
ֲבר ָ ְ! ִע ָLב)ֹ( #אכ ֶ
ררה ָה ֲא ָד ָמה ַ!ע ֶ
מר ֲ ...א ָד ַל ָ
ְ
Aבי וְ ֵאת ַל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִ ְת ַה ֶֶ .כת ִל ְ$מֹר ֶאת ֶֶ Fר ְ ֵע ַה ַח*ִ י":
ִַ #ֵ $מ ֶֶ 4ד ְלגֵַ #ע ֶדֶ #את ַה ְ?ר ִ
ד ַו* ְָרֶ $את ָה ָ
ֹאכל ֶל ֶח  ...וַיְ ג ֶ
י ( ַ
'ָ .
ֶ
בפרשיה הזו התורה מגלה לנו שלפני שנברא "עול הזריעה" שבפרשיה הקודמת; עול עבודת האדמה  9עול שיש בו " ֵע ֶ+ב ַה ֶָ Kדה"
ו"אד" שעובד ב"זריעה" שלו ו"מטר" שמצמיח אותו  9היה עול אחר .בפרשיה השנייה בריאת האד מוזכרת קוד לבריאת כל
הנבראי .והאד אמור לאכול מעצי שמושקי על ידי נהר שיוצא מעד .#לאחר בריאת האד נבראי בעלי החיי ,ולבסו< 9
בעקבות חטאו של האד  9מוזכרי עשבי שהוא צרי לאכול .לכאורה קיימת סתירה מסוימת בי #הפרשיות; אול זו דרכה של
התורה .בספר שמות נאמר למשה לקדש את המשכ #באמצעות שבעת ימי המלואי ,ובסיו הספר נאמר שמשה עשה כפי שהוא צווה
והשכינה שרתה על המשכ ;#ולא מסופר ש שארע איזשהו צער .אול אחר כ בספר ויקרא  9הספר שמדגיש את המציאות
"שלמעלה מהשבע"  9מסופר שהשכינה שרתה דווקא ביו השמיני ,ומסופר ש על האסו #שארע באותו יו ,במות שני בני אהרו.#
כעי #זה קורה ג בשני התאורי של הבריאה שהוזכרו לעיל .הפרשיה הראשונה היא פרשיית ה"שבע" והיא מסתיימת ללא חטא או
צער .הפרשייה השניה היא הפרשיה "שלמעלה מהשבע" .ובפרשיה הזו מתברר שלתהלי הבריאה מתלווה צער .אנו מתוודעי
למצוות שצרי לשמור אות ,#ולעונש על אי9קיומ .#מי שמקיי את המצוות הללו נמצא בג #עד ;#ומי שאינו מקיימ – #נענש ונמצא
מחו לג #עד ;#והוא נמצא ב"עול הזריעה".
הפרשיה השניה מגלה את התכלית שהעול נברא למענה .בריאת האד מוזכרת בה קוד לבריאת כול ,מפני שהתכלית של בריאת
האד קודמת לתכלית של בריאת כל שאר נבראי .הפרשיה השנייה אינה מתייחסת באופ #מיוחד למזו #בעלי החיי .היא מרמזת
שבתחילה נברא עול רוחני שלא היו צריכי בו מזו #גשמי ,אלא מזו #רוחני 3שהיה מגיע מעצי רוחניי שהיו מושקי ב"נהרות"
שיוצאי מ"עד ;"#והיא מדגישה את ה"טוב" ואת ה"נחמד" לפי ראיית האד .אול האד חטא ונענש ,ויחד עמו נענשו הצומח
והחי 9 ,וה הפכו לגשמיי .האד והחיות יאלצו לאכול מזו #גשמי  9את ה"ירק עשב" שהוזכר בפרשיה הראשונה של בריאת העול.
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כ ְל ָ( ֶאת ֵע ֶ<ב ַה ָ@ ֶדה" ומצד שני בכתוב הסמו לו נאמר " ְ!ז ַאול העונש טעו #בירור .בכתוב אחד נאמר "וְ ַ
הא ה"לח" שהאד אמור לאכול הוא "עשב השדה" – כמו הבהמות? או שה"לח" של האד שונה ממאכל של הבהמות ,והוא
"עשב השדה" שעבר תהליכי של שיפור  9תהליכי שמצריכי מאמ וזיעת אפיי? ובמילי אחרות :הא האד אמור לאכול
"אספסת"? או הא הוא אמור לאכול "כיכר לח"?

"לח )טוב(" שאינו "עשב" – והמעצמות העולמיות

בספר תהילי מצאנו פרשנויות שונות לשאלה מהו ה"לח" שהאד אמור לאכול .בפרק קד בתהלי ה"לח" מופיע בתור "עשב"
שעבר תהלי של עיבוד:
6ר :וְ יַיִ  #יְ ַַ +ח ְל ַבב ֱאנ)ְ $ל ַה ְצ ִהיל ָ.נִ י ִמ ֶָ 2מ #ו ְֶל ֶח ְל ַבב ֱאנE2
ה2ציא ֶל ֶח ִמ) ָה ֶ
6ד ְל ִ
יח ָח ִציר ַל ְ! ֵה ָמה וְ ֵע ֶ<ב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָ
" ַמ ְצ ִמ ַ
כ ָל ְ! ִע()#(ֵ (ִ :י יְ ַ!ֵ +רָ #ל ֵתת ְ
ֵ 0Oא ֶל ָ
ֲדי ָע ֶרבָ  ...:
ד ְל ָפעֳל) וְ ַל ֲעב ָֹדת 2ע ֵֵצא ָ
ָטע ...:י ֵ
'רזֵי ְל ָבנ)ֲ #א ֶ$ר נ ָ
ֲצי ה' ְ
יִ ְס ָעד :יִ ְ< ְ5ע 3ע ֵ
ָד ָ יִ ְ< ְ5ע )3ט2ב":
ָל ֶה יִ ְלקֹטְ (ִ #פ ַ(ח י ְ
בפרק זה המשורר ברוח קדשו ,מספר שכול רוצי לאכול ולשבוע מה"טוב" – "יִ ְ!ְ +ע #ט)ב" .אלא שה"טוב" שמוזכר בפרשיה
השנייה של הבריאה התגש והפ למאכל גשמי; והוא מופיע בצורה שונה אצל בני האד ואצל החיות .הבהמה אוכלת "חציר" שהוא
"עשב" כמו שהוא .א האד אינו אוכל את ה"עשב" כמו הבהמה; מפני שדווקא ה" ֶל ֶח ְ 9ל ַבב ֱאנ) $יִ ְס ָעד" .האד אוכל דברי
שעבר תהלי של השבחה ג בתחומי נוספי .ה"יי "#שהאד מייצר משמח יותר מ #הענבי שהיי #מופק מה ,וה"שמ "#שהאד
ֲדי ָע ֶרב"  9כדי לעבד
מייצר מצהיל את הפני יותר מ #הזיתי שהוא מופק מה .ולפיכ האד יוצא לעבוד בזיעת אפיו " 9וְ ַל ֲעב ָֹדת) ע ֵ
את העשב והפירות ולהשביח.
ֲצי ד' ומה ה אוכלי כדי לשבוע?!
ָטע" .מיה ע ֵ
Gרזֵי ְל ָבנֲ )2א ֶ$ר נ ָ
ֲצי ד' ְ
המשורר ממשי ומספר על מאכלי נוספי" :יִ ְ< ְ5ע 3ע ֵ
התשובה לכ נמצאת בספר יחזקאל .כאשר הנביא יחזקאל מתאר את ממלכת אשור הוא מתאר אותה בדימויי שמזכירי את
הכתוב הזה שבתהילי ,ואת פרשיות בריאת העול )יחזקאל לא ,ג9ח(:
ָלד ֹל
ֲצי ַה ֶָ Kדה ְ !ִ ...ס ַעָֹ .תיו ִקנְ נ ָל ע)< ַה ַָ 2מיִ  וְ ַת ַחת ֹ.אר ָֹתיו י ְ
ָב ָהא ק ָֹמת) ִמֹל ע ֵ
" ִהֵ3ה '2ר ֶא ֶרז ַָ Hְ 5בנ )2יְ ֵפה ָענָ< ַ ...על ְֵ % #
ֲצי ֵע ֶד) ֲא ֶ$ר ְ5גַ) ָה ֱא#ל ִֹהי":
ֲמ Oמה ְ!גֱַ #א9ל ִֹהי  ...וַיְ ַקנְ Oאה ָל ע ֵ
ֵ$ב ֹל )%יִ  ַר ִ!יֲ ...:א ָר ִזי לֹא ע ָ
ב ִצ )0י ְ
ַח*ַת ַה ֶָ Kדה ְ
התיאורי של יחזקאל מזכירי את פרק קד בתהילי ואת שתי פרשיות בריאת העול .והשילוב הזה מסביר את דברי דויד המל.
הרצו #לאכול "לח" שהוא "טוב" יותר מאשר "עשב" מסביר את התהליכי שהביאו להיווצרות הממלכות הגדולות  9כמו ממלכת
אשור .האד גורש מחו לג #עד #כשבקרבו מחלחלת הרגשת חסרו #של דבר לא ברור ,והוא מרגיש שחסר לו "טוב" .בתחילה הוא
מרגיש שא הוא יאכל כיכר9לח במקו עשב יהיה לו "טוב" ,ולכ #הוא משתלט על בעלי החיי כדי להשיג באמצעות את כיכר9
הלח .ולאחר מכ #הוא מרגיש שא הוא ישתלט על בני האד שסביבו וימלו עליה יהיה לו את ה"טוב" שהוא חש שחסר לו .אול
ג אז הוא אינו מספיק "שבע" ,ולאחר מכ #הוא חש שיהיה לו "טוב" רק א "יאכל" ממלכות נוספות.
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פרשת שופטי

המילה "מלחמה" נגזרת מ"לח" ,מפני שהתאווה לאכול "לח"  9כלומר ,למלא תחושת ריקנות מ"טוב"  9היא זו שמביא
6כלֶ 3ל ֶח" .4וכ ,הרצו" #לאכול לח" משתלשל משלב לשלב ,והוא גור לאנשי
ל"מלחמות"; וכ #מרומז ג בתהלי "א ְֹכ ֵלי ַע ִי ְ 9
להשתלט על כל העול ,ולגרו לאנשי ולממלכות שתחתיה להשתלט על בעלי החיי ולזרוע את שדותיה ולשל לו מיסי .וכ
נוצרי בתו "עול הזריעה" " 9עצי ענק"; כלומר ממלכות אדירות שה" #שבעות" מאכילת "לח" ,שמשמעותו השתלטות על
ממלכות אחרות ועל כלל בני האד וכלל בעלי החיי.
אול הנביא יחזקאל מגלה בהמש נבואתו ,שה"ג #עד "#התחתו #הזה ,שנבנה מתו הרעב ל"טוב" גשמי  9אינו ה"ג #עד #האמיתי".
הג #עד #הזה שמתחיל בחיפוש אחר "לח" שהוא מאכל שהוא "טוב" ממאכלה של הבהמה ,והוא מביא להשתלטות על כלל בעלי
החיי ועל כלל האנושות ,אינו אלא שקר .אלה שנמצאי בג #עד #של השקר  9שבנוי על מטר ועל מי ארציי  9יסיימו את סיפור
ַע ְמד
ֲצי ַמיִ  וְ לֹא יִ ְ(נ ֶאת ַצ ַ ְר ָ( ֶאל ֵ!יֲ #עב ִֹתי וְ לֹא י ַ
ק)מ ָת ָל ע ֵ
חייה ב" ֶא ֶר ַ( ְח ִ(ית" )יחזקאל לא יד(ְ " :ל ַמ ַעֲ #א ֶ$ר לֹא יִ גְ ְ!ה ְב ָ
י)ר ֵדי ב)ר":
ד ֶאל ְת) ְ!נֵי ָ
 0Oנִ ְJנַ 3ל ָIוֶת ֶאל ֶא ֶר ְַ Jח ִJית ְ! ְ
ָב ָה ָ?ל ֵֹ Eתי ָמיִ  ִי כ ָ
יה ְ!ג ְ
ֵא ֵל ֶ

"לח" שהוא "עשב" – והביטחו) בה'

בהמש ,ספר תהילי ,מגלה שקיימת אפשרות נוספת ,ולפיה ה"לח" שמוזכר בפרשיות בריאת העול הוא ה"עשב" עצמו )תהלי
קמז(:
6ר ָמ ָטר
Eֵ HAמ2ת יִ ְק ָראַ ...:ה ְמ ַכ ֶQה ַָ $מיִ  ְ! ָע ִבי ַה ִֵ Iכי) ָל ֶ
)כ ִבי ְלכ ָ
ב2ת :מ)נֶה ִמ ְס ָ.ר ַל ָ
3מ ַח ְֵ E5ל ַע ְָ K
ב3רי ֵלב ְ
" ָהר ֵֹפא ִל ְֵ E
ַח ִלי
ר)צה ד' ֶאת יְ ֵר-יו ֶאת ַה ְמי ֲ
)$קי ָה ִאי $יִ ְר ֶצהֶ :
ֶח ָ .לֹא ְב ֵ
ברת ַהQס י ְ
נ2ת) ִל ְב ֵה ָמה ַל ְח ָמ ...Lלֹא ִבגְ ַ
יח ָה ִרי ָח ִצירֵ :
ַה ְַ Iצ ִמ ַ
מ ְָ .ָ $טיו
יע ְַ ...:מ ִ%יד ְָ Fב ָריו ְל ַי ֲעקֹב Oח ָ4יו ִ
ַ< ִֵ 5
בל ְ ָ$ל) ֵח ֶלב ִח ִMי י ְ
יחי ְָ $ע ָריִ ְ ֵ! ַר ְ ָ!נַיִ ְ ְ! ִק ְר ֵ! ְַ :ה ֵָ ְ% K
ְל ַח ְסִ ...:)Fי ִחַRק ְ! ִר ֵ
מ ְִ .ָ $טי ַ!ל יְ ָדע ַה ְלל יָ":5
ְליִ ְָ +ר ֵאל :לֹא ָע ָ<ה ֵכ) ְל ָכל 2Nי ִ
Eֵ HAמ2ת יִ ְק ָרא" .הוא מספר על "עול המטר
)כ ִבי ְלכ ָ
המשורר ברוח קדשו ,מספר על תהליכי בריאת העול "מ)נֶה ִמ ְס ָ.ר ַל ָ
נ)תִ #ל ְב ֵה ָמה ַל ְח ָמ ."5המשורר מגלה שאפשר לשבוע
והעשב" והוא מגלה שה"חציר" שהוא "עשב השדה" נקרא ג כ #בש "לח" – " ֵ
ג מ" ֵח ֶלב ִח ִSי" שמשמעותו  9חטי שמני )רש"י ש( .שאפשר לשבוע מהחיטי הללו כמו שה ,ולאו דווקא לאחר ששינו את
צורת והפכו אות ל"כיכר לח" .הכתוב מגלה שהורדת הרמה של "הגדרת הלח" והמוכנות לאכול "חציר" ו"אספסת" או חיטי
מ ְָ .ָ $טיו ְליִ ְָ +ר ֵאל" ,והיא תביא ג לביטחו #ולשלו – " ִחַRק
כמו שה  9תביא להעלאת הרמה הרוחנית – " ַמ ִ%יד ְָ Fב ָריו ְל ַי ֲעקֹב Oח ָ4יו ִ
5
יחי ְָ $ע ָריִ ְ ֵ! ַר ְ ָ!נַיִ ְ ְ! ִק ְר ֵ! ְ" .אכ #דבריו של התקיימו .חז"ל מספרי כי "חזקיה מל יהודה שהיה אוכל ליטרא ירק בסעודה"
ְ! ִר ֵ
ניצל בסופו של דבר ממל אשור .צבא אשור הוכה באופ #ניסי מל אשור ברח ונרצח ש.
מ ְִ .ָ $טי ַ!ל יְ ָדע ַה ְלל יָ ."5רק ע ישראל קיבל אפשרות לשבוע
אול המשורר מסיי בהסתייגות" :לֹא ָע ָ+ה ֵכְ #ל ָכל )%י ִ
מה"טוב" הרוחני הזה – מה"תבואה" של התורה שהיא "ע החיי" שבתו הג.6#

המשורר מגלה שאי #סתירה בי #דבריו בפרק קמ"ז לבי #דבריו בפרק ק"ד .בפרק ק"ד גילה שהחיפוש אחר ה"לח" הוא חיפוש אחר
ה"טוב" ,והוא רמז שזהו חיפוש אינסופי ,שמביא בסופו של דבר ליצירת המעצמות העולמיות "עצי הענק" .אול זה נכו #לגבי
הגויי .אצל ע ישראל החיפוש אחר ה"טוב" אמור להביא אות לחיפוש אחר דברי ד' חוקיו ומשפטיו  9שה "ע החיי" שבג #עד#
העליו 9 #וה ה"טוב" האמיתי .דברי המשורר בפרק קמ"ז מתבארי ג בנבואות ישעיהו )נה ,ב(ָ " :ל ָה ִת ְְ $קל ֶכ ֶס< ְ!ל2א ֶל ֶח
ַפ ְֶ $כ" .ה" ֶל ֶח" הגשמי מסמל את ה"טוב" ,והאד מתייגע כדי
מ)ע ֵא ַלי וְ ִא ְכל ט2ב וְ ִת ְת ַעַ3ג ַ! ֶ #$ֶ Fנ ְ
ֲכ ְ!ל2א ְל ָ< ְב ָעה ְִ $מע ַָ $
וִ יגִ יע ֶ
להשיג אותו או את תחליפיו )כס< ,שליטה ,וכדו'( .אול ישעיה אומר שזה " 9ל)א ֶל ֶח"; מפני שהוא לא ישביע בסופו של דבר .ומי
שחפ להתענג ב"טוב" האמיתי צרי לשמוע ל"טוב" שמצוי בדברי התורה.
ישעיהו הנביא משתמש בהבדל שבי" #הגדרת לח" שבפרק ק"ד לבי" #הגדרת הלח" שבפרק קמ"ז  9ג כבסיס לתוכחתו לשרי
יהודה.
בשבוע הבא נמשי ונבאר את הסוגיא.
_____________________________________________________________
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נ)תר ָל
ה)תיר ַה ָ! ָרד וְ לֹא ַ
ר וְ ֵאת ָל ְִ .רי ָה ֵע ֲא ֶ$ר ִֹאכל ֶאת ָל ֵע ֶ+ב ָה ֶ
ֶרק במשמעות של חלקי ירוקי ורכי מופיע ג בכתובַ ..." :ו* ַ
יֶ
ב ֵע ֶ+ב ַה ֶָ Kדה ְ! ָכל ֶא ֶר ִמ ְצ ָריִ ") :שמות י ,טו(
ֶרק ָ! ֵע ְ
יֶ
ָת ִ(י
ֶרק ֵע ֶ<ב נ ַ
כ ָלה ְ?י ֶכאשר הותר לבני נוח להרוג בעלי חיי כדי לאכול אות נאמר )בראשית ט ,ג(ָ " :ל ֶר ֶמֲ +א ֶ$ר הא ַחי ָל ֶכ יִ ְהיֶה ְל ְ
ָל ֶכ ֶאת ֹל":
ֹאכל 3ו ִַ."3JEְ :
ֶחזֶ 3את ָה ֱא#ל ִֹהי ַוְ :
ילי ְ!נֵי יִ ְָ +ר ֵאל לֹא ַָ $לח יָד) ַוֱ :
וכעי #כ מבואר בתרגו אונקלוס על הכתוב )שמות כד ,יא(" :וְ ֶאל ֲא ִצ ֵ
ֹאכל 3ו ִַ '3JEְ :כאלו היו אוכלי ושותי ,כי הטע  9שנהנו מזיו שכינה".
וכתב ש האב #עזרא "והמתרג ארמית אמר...ופירש ' ַוְ :
כל ֶל ֶח ה' לֹא ָק ָרא") :תהלי יד ,ד(ֲלי -וֶ #א ְֹכ ֵלי ַע ִי ְ
ָדע ָל ֹ.ע ֵ
" ֲהלֹא י ְ
סנהדרי #ד< צד ,ב.
יה ְמ Oא ָ2ר") :משלי ג יד9יח(
יקי ָ! 5וְ ת ְֹמ ֶכ ָ
ב63תֵ ...:Lע ַח ִ:י ִהיא ַל ַ ֲח ִז ִ
מ ָחר ָ Jְ 9
" ִי ט)ב ַס ְח ָרִ 9 5מ ְַ Qחר ָ ֶס<ֵ ,

לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימי) בוני ע"ה
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פרשת שופטי

)מתו ח"ב(

בואנוס איירס ,ארגנטינה

Buenos Aires, Argentina

סיו #תשנ"א

לימוד תורה לגברי בגילוי ראש
שאלה
הא מותר ללמד תנ" לכיתה שבה הגברי יושבי בגילוי ראש?

תשובה
1

בעניי #שיעור תנ" לגברי שאינ חובשי כיסוי ראש :לימוד תורה ,מעיקרא אסור שיעשה בגילוי ראש ויש לבקש מ#
הגברי המשתתפי בשיעור לחבוש כיפה לראש .רק במצבי מיוחדי שאפשר להגדיר כצור השעה ,כגו #כדי לקרב
יהודי לתורה וה #יעדיפו שלא להשתת< בשיעור ,א יצטרכו לכסות בו את ראש ,ויפסידו קשר מינימלי זה ליהדות
ולתורה יש להתיר .2וע זאת יש להקפיד שהיושבי בגילוי ראש לא יקראו בעצמ מ #הספר פסוקי שיש בה אזכרות,
בכדי שלא יוציאו ש שמי בראש גלוי.3
__________________________________________________
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שו"ע )אורח חיי סי' ב ,ו( וב"משנה ברורה" )ס"ק יב ,וש סי' צא ,ג( .עצ כיסוי הראש בגבר אי #לו מקור הלכי מובהק ,והוא
מוגדר כמידת חסידות ,וא< על פי כ #קבעו אחרוני שכיו ,כשהדבר הוקבע כמנהג ,הרי זה חובה גמורה ,ואסור להתפלל וללמוד
בראש מגולה; עיי #ש )סי' ב( במשנה ברורה )ס"ק יא( וב"מג #אברה" )סי' צא ס"ק ג( .וראה מה שכתב הרב א"י הכה #קוק
ב"אגרות ראי"ה" )ח"ב אגרת שצב עמ' נא( ,שיש להסיר בכל עוז המנהג המקולקל ללמוד תנ" בבתי9הספר הלא9דתיי בראש
מגולה.
כאשר באה הבקשה לחבישת כיפה בדרכי נוע ובחיבה ,תו הסברת העניי #היא עשויה להתקבל בנקל.
מלשו #הרב )לעיל( משמע שהוא מנהג מקולקל ,א אינו איסור מוחלט ,וכ #משמע מנושאי הכלי לשו"ע בסי' צא הנ"ל; וכ #פסק
בשו"ת "יביע אומר" )ח"ו אורח חיי סי' טו אות ז(; וראה ג "תחומי) "#ח"י עמ'  (256בש שו"ת "שאילת משה" ,וג בתשובת
הראי"ה המובאת ש נראה שהרב מתיר זאת בדיעבד.
כפי שפסק מר #בשו"ע )אורח חיי סי' צא ג(.

בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
הרב יוס< כרמל
הרב משה ארנריי
ראשי הכולל
ג אני מאשר:
הרב שאול ישראלי
בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות  -ההסתדרות הציונית העולמית

שו"ת "במראה הבזק" ,חלקי א' #ו'
תשובות לשאלות מרבני הגולה .השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו.
התשובות מתמודדות ע המציאות בעול מודרני מתפתח בדר של "דרכיה דרכי נע" .הספרי עוסקי בארבעת
חלקי ה"שלח #ערו" תו ניסיו #לקחת בחשבו #ג את החלק החמישי ההופ את התורה ל"תורת חיי".
מחיר מבצע לששת הכרכי במקו ) O 300 E 360לח לקניה(

