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פרשת כי תצא  

)é (ò Èø ø Èá Èc ì Ék Äî Èz Àø Çî ÀL Äð Àå Èêé Æá Àé Éà ì Çò äÆðÂç Çî à Åö Åú é Äk) :àé ( ä Åø Àw Äî ø Éåä Èè äÆé Àä Äé à Éì ø ÆLÂà Lé Äà Èê Àá äÆé Àä Äé é Äk
äÆðÂç Çn Çä Àê Éåz ì Æà à ÉáÈé à Éì äÆðÂç ÇnÇì õeç Äî ì Æà à ÈöÈé Àå äÈì Àé Èì) :áé (ú Éåð Àô Äì äÈé Èä Àå L Æî ÆM Çä à Éá Àëe í Äé Èn Ça õ Çç Àø Äé á Æø Æò 

äÆðÂç Çn Çä Àê Éåz ì Æà à ÉáÈé) :âé (õeç ä Èn ÈL Èúà ÈöÈé Àå äÆðÂç ÇnÇì õeç Äî Èê Àì äÆé Àä Äz ãÈé Àå) :ãé ( äÈé Èä Àå ÈêÆðÅæ Âà ì Çò Èê Àì äÆé Àä Äz ã ÅúÈé Àå
 Æú Èà Åö ú Æà Èúé Äq Äë Àå Èz Àá ÇL Àå d Èá ä Èz Àø Çô Èç Àå õeç Èê Àz Àá ÄL Àa Èê) :åè (ä é Äk ' Áà- ÈêÆðÂç Çî á Æø Æ÷ Àa Àê Ål Çä Àú Äî Èêé Æä Éì

ø Èá Èc úÇå Àø Æò Èê Àá ä Æà Àø Äé à Éì Àå L Éåã È÷ ÈêéÆðÂç Çî äÈé Èä Àå ÈêéÆð Èô Àì Èêé Æá Àé Éà ú ÅúÈì Àå Èê Àìé Äv Çä Àì Èêé ÆøÂç Çà Åî á ÈL Àå :ñ   

ויש בתורה   . מה הכוונה כא� מחני�והשאלה
בהר שנית  ,אחד בצבא  .ל שלשה אופני�"ובחז
שלישית בשעת קריאת שמע ותפילה   ,הבית

   .ולימוד התורה
  

זה כתוב מפורש בתורה בתחילת ,  בצבאאחד

כ(  הפרשה � פרק  Èêé  )ג"דברי Æá Àé Éà ì Çò äÆðÂç Çî à Åö Åú é Äk
 Àåò Èø ø Èá Èc ì Ék Äî Èz Àø Çî ÀL Äð.  לאשה � ולמדי� מכא� שאי

 ולצערנו יש פריצות נוראה .כלל מקו� בצבא
וזה מעבר לקלקול הנורא , בנותי גיוס "בצבא ע

שרבי� יורדי� לגמרי מ� , שנעשי� בעקבות זה
  . )במאמר נשי� בפרשת זכור' וע(הדת בגלל זה 

  

 נית� לומר שזה רק בזמ� שילוח בעל קרי אול�(
� נמצא ש� � ומש� חכמה על "רמב'  ע,שהארו

' ע, ואולי ארו� זה לא לעיכובא, הפסוקי� אלו
� ליקוטי� ס"חזו ד,'ו' א עירובי וד,ה ונראה"  ה " 

� פטור , ודאתא� שלא הזכיר תנאי זה לעני
� חיוב ימע � במחנה ולעני אול� , "ויתד"רובי

פ מל� או שופט "הזכיר שיהא מלחמת ישראל וע
, פ סנהדרי� במלחמת רשות"שבדור או ע

ו דמלכי� הזכיר חיוב יתד "� סו! פ"והרמב
�, וחיוב יד � ארו וב בעל קרי , ג� כשאי ואילו חי

 וכבר תמה על זה ,צרי� לצאת השמיט לגמריש
  .)ה"רנ'  כי תצא ס,הספרי דבי רב על הספרי

  

  בעזרה ובהר הבית

 בעזרה ובהר הבית שה� מחנה שכינה ,שנית
א(, ומחנה לויה ד  ד! סח עמו תני תנא תני תנא תני תנא תני תנא : )פסחי� 

ויצא אל מחו# ויצא אל מחו# ויצא אל מחו# ויצא אל מחו# : : : : קמיה דרב יצחק בר אבדימיקמיה דרב יצחק בר אבדימיקמיה דרב יצחק בר אבדימיקמיה דרב יצחק בר אבדימי
לא יבא אל תו� לא יבא אל תו� לא יבא אל תו� לא יבא אל תו� , , , ,  זו מחנה שכינה זו מחנה שכינה זו מחנה שכינה זו מחנה שכינה- - - - למחנה למחנה למחנה למחנה 
מכא� לבעל קרי שיצא מכא� לבעל קרי שיצא מכא� לבעל קרי שיצא מכא� לבעל קרי שיצא , , , ,  זו מחנה לויה זו מחנה לויה זו מחנה לויה זו מחנה לויה- - - - המחנה המחנה המחנה המחנה 

אכתי לא עיילתיה אכתי לא עיילתיה אכתי לא עיילתיה אכתי לא עיילתיה : : : : אמר ליהאמר ליהאמר ליהאמר ליה. . . . חו# לשתי מחנותחו# לשתי מחנותחו# לשתי מחנותחו# לשתי מחנות
אכתי לא אפיקתיה אכתי לא אפיקתיה אכתי לא אפיקתיה אכתי לא אפיקתיה : : : : לישנא אחרינאלישנא אחרינאלישנא אחרינאלישנא אחרינא? ? ? ? אפיקתיהאפיקתיהאפיקתיהאפיקתיה
 זו מחנה  זו מחנה  זו מחנה  זו מחנה - - - - מחו# למחנה מחו# למחנה מחו# למחנה מחו# למחנה : : : : אלא אימאאלא אימאאלא אימאאלא אימא? ? ? ? עיילתיהעיילתיהעיילתיהעיילתיה

. . . .  זו מחנה שכינה זו מחנה שכינה זו מחנה שכינה זו מחנה שכינה- - - - לא יבא אל תו� המחנה לא יבא אל תו� המחנה לא יבא אל תו� המחנה לא יבא אל תו� המחנה , , , , לויהלויהלויהלויה
אימא אידי ואידי למחנה אימא אידי ואידי למחנה אימא אידי ואידי למחנה אימא אידי ואידי למחנה : : : : מתקי! לה רבינאמתקי! לה רבינאמתקי! לה רבינאמתקי! לה רבינא

ו בע, , , , שכינהשכינהשכינהשכינה ו בעולעבור עלי ו בעולעבור עלי ו בעולעבור עלי  א� כ�  א� כ�  א� כ�  א� כ� - - - - ! ! ! ! שה ולא תעשהשה ולא תעשהשה ולא תעשהשה ולא תעשהולעבור עלי
לימא קרא ויצא אל מחו# למחנה ולא יבא אל לימא קרא ויצא אל מחו# למחנה ולא יבא אל לימא קרא ויצא אל מחו# למחנה ולא יבא אל לימא קרא ויצא אל מחו# למחנה ולא יבא אל 

לית� לו מחנה לית� לו מחנה לית� לו מחנה לית� לו מחנה : : : : שמע מינהשמע מינהשמע מינהשמע מינה? ? ? ? המחנה למה ליהמחנה למה ליהמחנה למה ליהמחנה למה לי, , , , תו�תו�תו�תו�
ומזה למדי� שבהר הבית יש חיוב    .אחרתאחרתאחרתאחרת

וכל דבר טינו!   .שמירה יתרה מהרהור 

  

  בקריאת שמע ותפילה �  בהר הבית�  בצבא� והיה מחני� קדוש

וב שמירה יתירה בהר הבית יש חי ●האם הדין תלוי בארון  ●אין לאשה כלל מקום בצבא  

טעות מפורסם  ●בהר הבית בזמן הזה כל השלשה ביחד  ●בשעת תפילה ולימוד  ●מהרהור 

  יש לתקן שלא ללכת אחורי אשה ● שהוא עד הקרסול ראיות מפורשות ●בעניין השוק 



 

ב

ולימוד   בשעת תפילה 

 ולימוד , בשעת קריאת שמע ותפילהשלישית
א,נ"שבת ק(  התורה ד  לי)  עמו ה רב אחא בר רב ה רב אחא בר רב ה רב אחא בר רב ה רב אחא בר רב רמי לירמי לירמי לירמי 

� דיבור אסור : : : : הונא לרבאהונא לרבאהונא לרבאהונא לרבא וחנ � דיבור אסור מי אמר רבי י וחנ � דיבור אסור מי אמר רבי י וחנ � דיבור אסור מי אמר רבי י וחנ מי אמר רבי י
. . . . הרהור לאו כדיבור דמיהרהור לאו כדיבור דמיהרהור לאו כדיבור דמיהרהור לאו כדיבור דמי: : : : אלמאאלמאאלמאאלמא, , , , הרהור מותרהרהור מותרהרהור מותרהרהור מותר

� וחנ וחנ�והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי י וחנ�והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי י וחנ�והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי י בכל בכל בכל בכל : : : : והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי י
 חו# מבית המרח# ומבית  חו# מבית המרח# ומבית  חו# מבית המרח# ומבית  חו# מבית המרח# ומבית - - - - מקו� מותר להרהר מקו� מותר להרהר מקו� מותר להרהר מקו� מותר להרהר 

והיה מחני� קדוש, , , ,  שאני הת� שאני הת� שאני הת� שאני הת�- - - - ! ! ! ! הכסאהכסאהכסאהכסא  � והיה מחני� קדושדבעינ  � והיה מחני� קדושדבעינ  � והיה מחני� קדושדבעינ  �  ....דבעינ
ב( ד  � לערו� שלא - - - - ) בבא מציעא קיד עמו � לערו� שלא  מני � לערו� שלא  מני � לערו� שלא  מני  מני

           .... דכתיב ולא יראה ב� ערות דבר דכתיב ולא יראה ב� ערות דבר דכתיב ולא יראה ב� ערות דבר דכתיב ולא יראה ב� ערות דבר- - - - ? ? ? ? רו�רו�רו�רו�יתיתיתית
  

� זה בעיקר בצד הנה  הפוסקי� הרחיבו בעני
כ " משא,מפני שזה היה נהוג למעשה        ,השלישי

שני צדדי� הראשוני� לא היה נהוג למעשה 
י "כי לא היה מלחמה ע, בדורות הקודמי�

כ רגילות לעלות להר " וכ� לא היה כ,יהודי�
'  מס,רי� הרבהע אורח חיי� מא"ובזה הש, הבית

רי� בעני� מקומות ה מא"ע' ובס, ד ואיל�"ע
את שמע יר לקרות קרוסמכוסי� באשה שא
  .ודברי תורה כנגדה

  

י � זה" מעתיק הקדמה של שוואנ , ע הרב בעני
�,שולח� ערו� הרב( י חי סימ� ע, אורח  !,ד"  כתוב כתוב כתוב כתוב     )'א     סעי

להי� מתהל� להי� מתהל� להי� מתהל� להי� מתהל� - - - - אאאא' ' ' ' כי הכי הכי הכי ה' ' ' ' בתורה ושבת וכסית וכובתורה ושבת וכסית וכובתורה ושבת וכסית וכובתורה ושבת וכסית וכו
ו,,,,''''בקרב מחני� וגובקרב מחני� וגובקרב מחני� וגובקרב מחני� וגו ו  ו  ו  ולא יראה   ולא יראה היה מחני� קדוש  ולא יראה היה מחני� קדוש  ולא יראה היה מחני� קדוש  היה מחני� קדוש 

וגו וגוב� ערות דבר  וגוב� ערות דבר  וגוב� ערות דבר  מכא� למדו חכמי� שבכל מכא� למדו חכמי� שבכל מכא� למדו חכמי� שבכל מכא� למדו חכמי� שבכל ' ' ' ' ב� ערות דבר 
ינו כשאנו ,,,,להינו מתהל� עמנולהינו מתהל� עמנולהינו מתהל� עמנולהינו מתהל� עמנו- - - - אאאא' ' ' ' מקו� שהמקו� שהמקו� שהמקו� שה ינו כשאנו  דהי ינו כשאנו  דהי ינו כשאנו  דהי  דהי

 או בדברי  או בדברי  או בדברי  או בדברי ,,,,להלהלהלהייייעוסקי� בקריאת שמע ובתפעוסקי� בקריאת שמע ובתפעוסקי� בקריאת שמע ובתפעוסקי� בקריאת שמע ובתפ
 שלא תהא  שלא תהא  שלא תהא  שלא תהא ,,,, צרי� להיות המחנה קדוש צרי� להיות המחנה קדוש צרי� להיות המחנה קדוש צרי� להיות המחנה קדוש,,,,תורהתורהתורהתורה

    ,,,,בנו ערות דברבנו ערות דברבנו ערות דברבנו ערות דבר' ' ' '  ושלא יראה ה ושלא יראה ה ושלא יראה ה ושלא יראה ה,,,,צואה מגולה ש�צואה מגולה ש�צואה מגולה ש�צואה מגולה ש�
יהיה דבר ער יהיה דבר ערדהיינו שלא  יהיה דבר ערדהיינו שלא  יהיה דבר ערדהיינו שלא  ו שוווודהיינו שלא  ו שוה כנגד פני ו שוה כנגד פני ו שוה כנגד פני ל אד� ל אד� ל אד� ל אד� וה כנגד פני

ניו ניוהקורא או מתפלל כמלא עי ניוהקורא או מתפלל כמלא עי ניוהקורא או מתפלל כמלא עי  מפני שעיקר  מפני שעיקר  מפני שעיקר  מפני שעיקר ,,,,הקורא או מתפלל כמלא עי
 וצרי� שיהיה  וצרי� שיהיה  וצרי� שיהיה  וצרי� שיהיה ,,,,מחנהו של אד� הוא כנגד פניומחנהו של אד� הוא כנגד פניומחנהו של אד� הוא כנגד פניומחנהו של אד� הוא כנגד פניו

    ....ערות דברערות דברערות דברערות דבר' ' ' '  שלא יראה בו ה שלא יראה בו ה שלא יראה בו ה שלא יראה בו ה,,,,מחנה זה קדושמחנה זה קדושמחנה זה קדושמחנה זה קדוש
ומזה אנו למדי�         ....ואיסור זה הוא מ� התורהואיסור זה הוא מ� התורהואיסור זה הוא מ� התורהואיסור זה הוא מ� התורה

וכ� בהר הבית,לשני דברי� אחרי�  , היינו בצבא 
, לקי� מתהל� בקרב מחני�'א' ושבזה מתקיי� ה

 � שלא יהא ש� , דברי�משני זהר ילהשבזה צרי
ובוודאי שכל אחד .  ושלא יראה ערות דבר,צואה

ו  היינו קריאת שמע ,לחוד כבר מחייב הנהגה ז
 .ושלא בצבא, ותפילה ותורה א! שלא בהר הבית

 ולא בשעת שעוסק ,בצבא אפילו לא בהר הבית
 , וכ� בהר הבית א! שאינו בצבא.רה ותפילהבתו

ולמדי� מזה ולמדי� מזה ולמדי� מזה ולמדי� מזה  .להושלא בעוסק בתורה ותפי
נזדמ� כל השלשה ביחד""""ש וקש וקש וקש וק""""שכשכשכשכ נזדמ� כל השלשה ביחדו א�  נזדמ� כל השלשה ביחדו א�  נזדמ� כל השלשה ביחדו א�  נו , , , , ו א�  י והיינו והיינו והיינו והי

וכ� הול� כעת לכבוש ,,,,שהוא נמצא בהר הביתשהוא נמצא בהר הביתשהוא נמצא בהר הביתשהוא נמצא בהר הבית וכ� הול� כעת לכבוש   וכ� הול� כעת לכבוש   וכ� הול� כעת לכבוש    
וזה בגדר צבא,,,,את המקו�את המקו�את המקו�את המקו� וזה בגדר צבא  וזה בגדר צבא  וזה בגדר צבא  וכ� עוסק ש� וכ� עוסק ש� וכ� עוסק ש� וכ� עוסק ש� , , , ,  

        ....בתורה ותפילהבתורה ותפילהבתורה ותפילהבתורה ותפילה
        

  השלשה ביחדבהר הבית בזמ� הזה 

 מי שהול� בזמ� הזה להר הבית מתעסק וכעת
אחד , בדר� כלל לכאורה בכל שלשה הדברי�

וזה בגדר צבא שהול� לכבוש ,בכיבוששנמצא   
 והארכנו במקו� ,י עליה שלו"את הר הבית ע

במאמר ' ע(אחר שזה אחד מחשיבות עליה 
אול� בזה יש לומר  (,)מצוות כיבוש בהר הבית

היינו צבא , שזה שיי� רק בזמ� שהולכי� במחנה
במש� חכמה שהביא ירושלמי ' וע, מאורג�

אול� , !ק דעירובי� שרק בשני� עשר אל"ספ
מ "בזה במ' ש� עיקר השיטה שמספיק עשרה ע

� פ , ג' א הל"עירובי ו' ה "א ש� ד"ובחז
ו, ובירושלמי פ "א ש� שדוקא ע"וכ� כתב החז

מל� ושופט וכעת זה עני� פרטי ובפשטות לא 
� זה א! שמתקיי� , נקרא מחנה צבאי לעני

   .)י" כיבוש אלמעשה מצווה
  

    . שהוא נמצא בהר הביתשנית
  

והרי אחד , עוסק בתורה ותפילה ששיתישל
, מחשיבות עליה להר הבית הוא להתפלל ש�

וכמו שאמרו ,שעיקר תפילה היא בהר הבית  
� (ל "חז לי בחו שמש הבאה שמש הבאה שמש הבאה שמש הבאה : : : : יצחקיצחקיצחקיצחק' ' ' ' אמר ראמר ראמר ראמר ר )צא עמוד 

דכתיב ויצא יעקב מבאר דכתיב ויצא יעקב מבאר דכתיב ויצא יעקב מבאר דכתיב ויצא יעקב מבאר , , , , זרחה בעבורוזרחה בעבורוזרחה בעבורוזרחה בעבורו, , , , בעבורובעבורובעבורובעבורו
ויל� חרנה ויל� חרנהשבע  ויל� חרנהשבע  ויל� חרנהשבע  כי מטא כי מטא כי מטא כי מטא , , , , וכתיב ויפגע במקו�וכתיב ויפגע במקו�וכתיב ויפגע במקו�וכתיב ויפגע במקו�, , , , שבע 

ו� שהתפללו ו� שהתפללו ו� שהתפללו ו� שהתפללו אפשר עברתי על מקאפשר עברתי על מקאפשר עברתי על מקאפשר עברתי על מק: : : : לחר� אמרלחר� אמרלחר� אמרלחר� אמר
יהיב דעתיה ? ? ? ? ואני לא התפללתיואני לא התפללתיואני לא התפללתיואני לא התפללתי, , , , אבותיאבותיאבותיאבותי יהיב דעתיה כד  יהיב דעתיה כד  יהיב דעתיה כד  כד 

ד , , , ,  קפצה ליה ארעא קפצה ליה ארעא קפצה ליה ארעא קפצה ליה ארעא- - - - למיהדר למיהדר למיהדר למיהדר  ויפגע - - - - מיד מיד מיד מי ויפגע   ויפגע   ויפגע    
� , , , , כד צלי בעי למיהדרכד צלי בעי למיהדרכד צלי בעי למיהדרכד צלי בעי למיהדר, , , , במקו�במקו�במקו�במקו� אמר הקדוש ברו� אמר הקדוש ברו� אמר הקדוש ברו� אמר הקדוש ברו

ויפטר בלא לינה: : : : הואהואהואהוא י  ויפטר בלא לינהצדיק זה בא לבית מלונ י  ויפטר בלא לינהצדיק זה בא לבית מלונ י  ויפטר בלא לינהצדיק זה בא לבית מלונ י  ? ? ? ? צדיק זה בא לבית מלונ
וכ� הרמב.מיד בא השמשמיד בא השמשמיד בא השמשמיד בא השמש ו"  י ט לכל "� עשה 

החיי� ביו� שזכה להתפלל בהר הבית כמבואר 
ישראל פמצו(� בחרדי באר#  ות  י ו ' ע ,)ג"ות התל

 , הגדול והקדוש� בבית"במאמר תפילת הרמב
וכ� לומדי� בשעת העליה  .ודברי מנחת יצחק

ני ה , ר הבית ובית המקדשדיני קרבנות ועני
שחסר לו אחד או שני� וממילא ג� למי 

פ דבר אחד בוודאי הוא "עכ, מדברי� האלו
וממילא נשמע שצרי�   ,שהוא נמצא בהר הבית

� צנועי�ילה  ,זהר ביותר מלראות מקומות שאינ
ברכות ( ל"שעל זה אמרו חז, או ללכת אחר אשה

)א"ס ולמאי דאמר רב נחמ� מנוח ולמאי דאמר רב נחמ� מנוח ולמאי דאמר רב נחמ� מנוח ולמאי דאמר רב נחמ� מנוח : : : : אמר רב אשיאמר רב אשיאמר רב אשיאמר רב אשי .
. . . . אפילו בי רב נמי לא קראאפילו בי רב נמי לא קראאפילו בי רב נמי לא קראאפילו בי רב נמי לא קרא, , , , ע� האר# היהע� האר# היהע� האר# היהע� האר# היה

ונערתיה ותרכבנה על  ונערתיה ותרכבנה על דכתיב ותק� רבקה  ונערתיה ותרכבנה על דכתיב ותק� רבקה  ונערתיה ותרכבנה על דכתיב ותק� רבקה  דכתיב ותק� רבקה 
ולא לפני האיש- - - - הגמלי� ותלכנה אחרי האיש הגמלי� ותלכנה אחרי האיש הגמלי� ותלכנה אחרי האיש הגמלי� ותלכנה אחרי האיש  ולא לפני האיש  ולא לפני האיש  ולא לפני האיש    . . . .

וחנ� אחרי אחרי אחרי אחרי , , , ,  ארי ולא אחרי אשה ארי ולא אחרי אשה ארי ולא אחרי אשה ארי ולא אחרי אשהאחריאחריאחריאחרי: : : : אמר רבי יוחנ�אמר רבי יוחנ�אמר רבי יוחנ�אמר רבי י
ולא אחרי עבודת כוכבי� ולא אחרי עבודת כוכבי�אשה  ולא אחרי עבודת כוכבי�אשה  ולא אחרי עבודת כוכבי�אשה  � שבכל ומכי         ,,,,אשה  ו
ו בהר " קכ"א, מקו� אסור ללכת אחרי אשה

וכ   .ש כשעוסק בתורה"הבית 
  



 

ג

יתירה מצד    בית הכנסת צרי� הרחקה 

� בית הכנסת הרחקה מנשי�וכ�   מצאנו בעני
�,פסקי תשובות( י חי וכבר כתב וכבר כתב וכבר כתב וכבר כתב  )ה" סימ� ע, אורח 

ב(החת� סופר החת� סופר החת� סופר החת� סופר  ו חבתשו תי מ� ק"ו סי ת      )צ"ה השמטו

באשה באשה באשה באשה , , , , אפילו במקו� דליכא איסור ערוהאפילו במקו� דליכא איסור ערוהאפילו במקו� דליכא איסור ערוהאפילו במקו� דליכא איסור ערוה""""
מכל מקו� במקו� תפילה מכל מקו� במקו� תפילה מכל מקו� במקו� תפילה מכל מקו� במקו� תפילה , , , , צנועה ואשתוצנועה ואשתוצנועה ואשתוצנועה ואשתו

לא לא לא לא , , , , כל מה דבעי ליבא לרחמנאכל מה דבעי ליבא לרחמנאכל מה דבעי ליבא לרחמנאכל מה דבעי ליבא לרחמנא, , , , והודאהוהודאהוהודאהוהודאה
� הרהור � הרהוריתעורר שו� עני � הרהוריתעורר שו� עני � הרהוריתעורר שו� עני , , , , אפילו באשתו אמרואפילו באשתו אמרואפילו באשתו אמרואפילו באשתו אמרו, , , , יתעורר שו� עני

ולא תתקבל """"כי לא תעלה במעלות להשיכי לא תעלה במעלות להשיכי לא תעלה במעלות להשיכי לא תעלה במעלות להשי ולא תתקבל ת  ולא תתקבל ת  ולא תתקבל ת  ת 
ומפני זה אנו מפרישי� הנשי� מ� ומפני זה אנו מפרישי� הנשי� מ� ומפני זה אנו מפרישי� הנשי� מ� ומפני זה אנו מפרישי� הנשי� מ� , , , , תפילתותפילתותפילתותפילתו

יבואו לידי הרה, , , , האנשי� בבית הכנסתהאנשי� בבית הכנסתהאנשי� בבית הכנסתהאנשי� בבית הכנסת יבואו לידי הרהשלא  יבואו לידי הרהשלא  יבואו לידי הרהשלא  ור ור ור ור שלא 
.".בשעת תפילהבשעת תפילהבשעת תפילהבשעת תפילה ". ". והר הבית יותר חמור מבית  "

ס(  , כמבואר בגמרא,כנסת ב"ברכות  ד  עמו ורקיקה ורקיקה ורקיקה ורקיקה  )ב 
וחומר אמר רב ביבי אמר רבי יהושע ב� אמר רב ביבי אמר רבי יהושע ב� אמר רב ביבי אמר רבי יהושע ב� אמר רב ביבי אמר רבי יהושע ב� . . . . מקל וחומרמקל וחומרמקל וחומרמקל 

 כאילו  כאילו  כאילו  כאילו - - - - כל הרוקק בהר הבית בזמ� הזה כל הרוקק בהר הבית בזמ� הזה כל הרוקק בהר הבית בזמ� הזה כל הרוקק בהר הבית בזמ� הזה : : : : לוילוילוילוי
ני ולבי ש� כל , , , , רוקק בבת עינורוקק בבת עינורוקק בבת עינורוקק בבת עינו ו עי והי ני ולבי ש� כל שנאמר  ו עי והי ני ולבי ש� כל שנאמר  ו עי והי ני ולבי ש� כל שנאמר  ו עי והי שנאמר 

, , , ,  שריא שריא שריא שריא- - - - רקיקה בבית הכנסת רקיקה בבית הכנסת רקיקה בבית הכנסת רקיקה בבית הכנסת : : : : אמר רבאאמר רבאאמר רבאאמר רבא. . . . הימי�הימי�הימי�הימי�
    - - - - בהר הבית בהר הבית בהר הבית בהר הבית , , , , מה מנעלמה מנעלמה מנעלמה מנעל. . . . וה אמנעלוה אמנעלוה אמנעלוה אמנעלמידי דהמידי דהמידי דהמידי דה

 בהר  בהר  בהר  בהר - - - - א! רקיקה א! רקיקה א! רקיקה א! רקיקה , , , ,  מותר מותר מותר מותר- - - - בבית הכנסת בבית הכנסת בבית הכנסת בבית הכנסת , , , , אסוראסוראסוראסור
          ....בבית הכנסת שריבבית הכנסת שריבבית הכנסת שריבבית הכנסת שרי, , , , הבית הוא דאסורהבית הוא דאסורהבית הוא דאסורהבית הוא דאסור

  

והיו� ,  כא� מדובר אפילו בנשי� צנועותהנה
שכמעט שאי� אשה , הדברי� יותר חמור
� שוק באשה "מתלבש בצניעות ע פ הכלל בעני

שרק , ' בק"ה ס"ע' ב ס" שסומכי� על המ,ערוה
וזה טעות ,מ� הבר� ולמעלה נקרא שוק  

נגד פסוקי� מפורשי�  ומשנה ,מפורס� 
וגמרא וכל הפוסקי� וממילא , לקמ�' ע  וברייתא 

נגד שוק של אשה וא! , אסור לומר דברי תורה 
� עצה אחרת יש לסמו� על עצימת  שא� אי

� איש ס"ע, עיניי� ,  'ק ז"ז סס"ט' פ שיטת החזו
� אפשרות ל  ,�יעצו� עיניאבל בשעת ההילו� אי

 ,וממילא א� הול� אחרי אשה ששוקה מגולה
יכול לומר דברי תורה ותפילה ש בהר "וכ, לא 

הבית ג� בלי תורה ותפילה עצ� מציאות של 
 .הר הבית הוא צרי� להיות מחני� קדוש

נו מתרבה הפריצות ומגלות ג� יותר מזה ולצער
    .ר"בעוה

  

 שא� יש צעדה ,בי� לתק�יו זה מחמכל
קבות שכ� בע, � גברי� ונשי�שהולכי� ש

ולא , צהמחייב המשטרה כעת ללכת בקבו
צרי� שהנשי� ,  נותני� שתי קבוצות בנפרד

ולא באמצע , הולכות אחר האנשי� ולא לפני� 
י גבר זר הוא מכוער "ועדת עוכ� אשה שצ

  .ביותר
  

,  עצ� העליה לנשי� בהר הבית הוא בעייתיהנה
 ,רי� שהיא חשש זבהובעקבות מחוסר כיפ

 שלא מהני עליה תיכ! אחר ,בצירו! טבול יו�

ר מ' ע(ה וצריכה הערב שמש המקו י ז � ) :ד"נ והארי
� פולטות .ד"בזה בספר אל הר המור פ וכ� בעני  

� ע,ז"ש ורק אח,ב שעות" שצריכה להמתי כ " 
ות יש  .)ב"ש פ"ע(ללכת עוד הפע� למקוה  וכ� פנוי

ה "תכ' ש ס" שהוזכר הריבבה מצד מנהג
פ' ע(ובלות קות לא טשרוו ו ,)ה"בקיצור ש�   ונהג

 ויש הרבה רבני� שאוסרי� .פ זה"כל ישראל ע
אול� זה לא הנושא של , לגמרי לנשי� לעלות

וכא� מדובר במצי,המאמר הזה אות שלמעשה  
   .יש שהולכות להר הבית

  

י נ � שוק באשה והרי  מעתיק מה שכתבתי בעני
  .ערוה

  

  בעניי� שוק באשה ערוה

) ברכות כד( בגמרא אמר רב חסדא שוק אמר רב חסדא שוק אמר רב חסדא שוק אמר רב חסדא שוק   תובכ.
מז(         שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר,,,,באשה ערוהבאשה ערוהבאשה ערוהבאשה ערוה ה  גלי שוק עברי גלי שוק עברי גלי שוק עברי גלי שוק עברי         )ישעי

וג� תראה   .נהרותנהרותנהרותנהרות וג� תראה וכתיב תגל ערותי�  וג� תראה וכתיב תגל ערותי�  וג� תראה וכתיב תגל ערותי�  וכתיב תגל ערותי� 
ומבואר , על כ� מחויבת לכסות השוק        ,,,,חרפת�חרפת�חרפת�חרפת�

שגילוי שוק הוא פריצות וג� חרפה ובושה 
        .ללכת כ�

א� זה למעלה מ� הבר� או ,  מה זה שוקאול�
� . למטה מ� הבר� הנה הדברי� מפורשי� בי

� בגמרא,פסוקי�ב ובי � במשנה   ששוק באד� , בי
א! , הוא חלק התחתו� מ� הבר� עד הקרסול

� חזה ושוק . (שבבהמה הוא יותר למעלה לעני
 וממילא לא שיי� כא� לומר שיש .)בשלמי�

� לשו� המקרא ללשו� חז  ,ל"איזה נפקא מינה בי
� בזה  מבואר ששוק הוא חלק , ובי� בזה,שהרי בי

� מ� הבר� עד          .הקרסולהתחתו

שהרי השוק באד� הוא לא ,  מפורשבפסוקי�
ולא היר� דברי� כח (לא הבר� שנאמר , הבר� 

י�  )לה  ולא היר� .על הברכיי� ועל השוקיי�על הברכיי� ועל השוקיי�על הברכיי� ועל השוקיי�על הברכיי� ועל השוקי
וי� אות� שוק על וי� אות� שוק על וי� אות� שוק על וי� אות� שוק על    )שופטי� טו ח(שנאמר 

�  ,,,,יר�יר�יר�יר�    .אלא הוא חלק התחתו

 ,פרק ב(דניאל . )ג"ב ל( מפורש ג� בדניאל וכ�

Äc d   )ב"ל ÅLà Åø à Èî Àì Çö àeä é Ää Éåò Èø Àãe é Ää ÉåãÂç á Èè á Çä Àã é

é Ää Éåò Àî ó Çñ Àë é Äc L Èç Àð é Äc d Åú Èë ÀøÇé Àå :)âì (é Ää Éå÷ ÈL   é Äc
ó ÇñÂç é Äc ïé Åä Àp Äîe ìÆæ Àø Çô é Äc ïé Åä Àp Äî é Ää Éåì Àâ Çø ìÆæ Àø Çô.   

 פרק ,שיר השירי�( ,משמעות הפסוק        וכ�

Àã     )טו  ,'ה Çà ì Çò íé Äã ÈqËé Àî L ÅL é Åãen Çò åé È÷ ÉåLæ Èô éÅð,         ודר�

 כשהאד� יותר ,כלל העמוד נכנס לתו� האד�
� של , רחב ממנו וזה שיי� רק על חלק התחתו

        .הרגל שנכנס לתו� פרסות הרגליי�

  

 ששוק )ח"א מ"פ( מפורש במשנה אהלות וכ�
ח ח ח ח """"רמרמרמרמ  ,הקרסולעד באד� הוא החלק מ� הבר� 

' ' ' ' יייי, , , , בכל אצבעבכל אצבעבכל אצבעבכל אצבע' ' ' ' וווו, , , , בפיסת הרגלבפיסת הרגלבפיסת הרגלבפיסת הרגל' ' ' ' לללל, , , , אברי� באד�אברי� באד�אברי� באד�אברי� באד�



 

ד

 וכ� .ביר�ביר�ביר�ביר�' ' ' ' אאאא, , , , בארכובאבארכובאבארכובאבארכובא' ' ' ' הההה, , , , בשוקבשוקבשוקבשוק' ' ' ' בבבב, , , , בקרסולבקרסולבקרסולבקרסול
א! , שחליצה כשר בשוק ).קג: יבמות קב(מפורש 

 כדאיתא במשנה ,שכשר רק למטה מ� הבר�
וכ� מבואר בבכורות מה,.קא מנחות , :נזיר נב.  
נ, ה עבידא"י ד"רש. לג ה עד "י ד"רש. ח"נדה 

כמו ,  ורק בבהמה הוא יותר למעלה.מקו� חבק
        .יבורתה ק"ד. מנחות לז' שהוכיחו תוס

  

ג כתב " בש� הפמ,'ק ב" ס,ה"ע' ב ס" המאול�
, ולמד זה מבהמה, ששוק הוא מ� הבר� ולמעלה

י למטה מ� הבר� הוא רק  וב כיסו ומזה יצא שחי
 40וממילא מקילי� בגרביי� ב, מצד המנהג

�הוא חיוב גמור מצד הדי�אול� באמת , דנייר �הוא חיוב גמור מצד הדי �הוא חיוב גמור מצד הדי  ,,,,הוא חיוב גמור מצד הדי
� י , בלי שו� חורי�,כיסוי ממשכיסוי ממשכיסוי ממשכיסוי ממש וצרי�וצרי�וצרי�וצרי  ומ� הראו

 ורק מ� ,ות בשמלה עד הקרסולהיה לכס
   .הקרסול ולמטה תלוי במנהג

  

ו. ג"ב צע" המודברי בזה ' ע, וכבר חלקו עלי
� זילברבבית ברו� של הרב  � זילברבנימי � זילברבנימי � זילברבנימי וכ� ,א" שליטבנימי  

וזנר הרב  וזנר ו וזנר ו וזנר ו ח( א"שליטו י  וכ� .)א"א ס"שבט הלו  
ו,'ק ח" ס,ז"ט' ח ס"א או"והחז וכל ,  ערער עלי

חיש א להכ"וא, מה שרצה לתר# אינו עולה יפה
כל הפסוקי� והגמרות שמפורש ששוק באד� 

� מ� הבר� עד הקרסול   .הוא חלק התחתו
  

י.ג"א ופמ"ב מביא דברי החיי" המכ�ו א " ובחי
חיי אד� חלק (, מפורש ששוק הוא חלק התחתו�

,א וכ� פרסות רגליה במקו� שדר� וכ� פרסות רגליה במקו� שדר� וכ� פרסות רגליה במקו� שדר� וכ� פרסות רגליה במקו� שדר� ) ' כלל ד'
אפילו אפילו אפילו אפילו , , , , אבל זרועותיה ושוקהאבל זרועותיה ושוקהאבל זרועותיה ושוקהאבל זרועותיה ושוקה. . . . מותרמותרמותרמותר, , , , ליל� יח!ליל� יח!ליל� יח!ליל� יח!

� בכ� כדר� הפר � בכ� כדר� הפררגילי � בכ� כדר� הפררגילי � בכ� כדר� הפררגילי ר, , , , וצותוצותוצותוצותרגילי   ....אסוראסוראסוראסו
  

 ,,,,בית יוס!בית יוס!בית יוס!בית יוס! . מפורש בראשוני� על דיני ערוהוכ�
י�(  עד  עד  עד  עד ,,,,ומאי איריא שוקומאי איריא שוקומאי איריא שוקומאי איריא שוק ,)ה" סימ� ע,אורח חי

 שכתב הא  שכתב הא  שכתב הא  שכתב הא )ה והא"ש� ד(א א א א """"שמצאתי להרשבשמצאתי להרשבשמצאתי להרשבשמצאתי להרשב
 ואוקימנא באשתו  ואוקימנא באשתו  ואוקימנא באשתו  ואוקימנא באשתו ,,,,דרבי יצחק טפח באשה ערוהדרבי יצחק טפח באשה ערוהדרבי יצחק טפח באשה ערוהדרבי יצחק טפח באשה ערוה

 דאפשר דוקא ממקו�  דאפשר דוקא ממקו�  דאפשר דוקא ממקו�  דאפשר דוקא ממקו� ,,,,דדדד"""" פירש הראב פירש הראב פירש הראב פירש הראב,,,,שששש""""ולקולקולקולק
 ועלה קא אתי רב חסדא למימר  ועלה קא אתי רב חסדא למימר  ועלה קא אתי רב חסדא למימר  ועלה קא אתי רב חסדא למימר ,,,,צנוע שבהצנוע שבהצנוע שבהצנוע שבה

     ואפילו ואפילו ואפילו ואפילו,,,, מקו� צנוע וערוה הוא מקו� צנוע וערוה הוא מקו� צנוע וערוה הוא מקו� צנוע וערוה הואדשוק באשהדשוק באשהדשוק באשהדשוק באשה
 וא! על פי שאינו מקו� צנוע  וא! על פי שאינו מקו� צנוע  וא! על פי שאינו מקו� צנוע  וא! על פי שאינו מקו� צנוע ,,,,לגבי בעלהלגבי בעלהלגבי בעלהלגבי בעלה

� שהרי חלק         ,,,,באישבאישבאישבאיש וזה שיי� רק בחלק התחתו
ו�          . ג� באיש הוא מקו� מכוסה,העלי

  

  

י� סימ� ע(ח " מפורש בבוכ� חי רח  א א א א """"והרשבוהרשבוהרשבוהרשב  )ה"או
ד דנקט שוק א! על פי ד דנקט שוק א! על פי ד דנקט שוק א! על פי ד דנקט שוק א! על פי """"כתב על ש� הראבכתב על ש� הראבכתב על ש� הראבכתב על ש� הראב

וב י י י י """"שאינו מקו� צנוע באיש הוה ערוה באשה ובשאינו מקו� צנוע באיש הוה ערוה באשה ובשאינו מקו� צנוע באיש הוה ערוה באשה ובשאינו מקו� צנוע באיש הוה ערוה באשה 
ולפע ד נראה קרוב לפשט כדפרישית ד נראה קרוב לפשט כדפרישית ד נראה קרוב לפשט כדפרישית ד נראה קרוב לפשט כדפרישית """"מביאו ולפעמביאו ולפעמביאו ולפעמביאו 

 � � ועוד נראה עיקר דהסברא מבחו# היא דאי � ועוד נראה עיקר דהסברא מבחו# היא דאי � ועוד נראה עיקר דהסברא מבחו# היא דאי ועוד נראה עיקר דהסברא מבחו# היא דאי
� צרי� לומר לגילוי  י השוק ואי � צרי� לומר לגילוי לחוש כלל לגילו י השוק ואי � צרי� לומר לגילוי לחוש כלל לגילו י השוק ואי � צרי� לומר לגילוי לחוש כלל לגילו י השוק ואי לחוש כלל לגילו
הרגל ואפילו באשת איש ליכא איסורא להסתכל הרגל ואפילו באשת איש ליכא איסורא להסתכל הרגל ואפילו באשת איש ליכא איסורא להסתכל הרגל ואפילו באשת איש ליכא איסורא להסתכל 
וצואה ולא  וצואה ולא בה� דמ� הסת� ה� מלוכלכות בטיט  וצואה ולא בה� דמ� הסת� ה� מלוכלכות בטיט  וצואה ולא בה� דמ� הסת� ה� מלוכלכות בטיט  בה� דמ� הסת� ה� מלוכלכות בטיט 
יגיע לידי הרהור ולא דמי לאצבע קטנה דידיה יגיע לידי הרהור ולא דמי לאצבע קטנה דידיה יגיע לידי הרהור ולא דמי לאצבע קטנה דידיה יגיע לידי הרהור ולא דמי לאצבע קטנה דידיה 

וכל שכ� פני� של אשה דמסתמא נשל אשה דמסתמא נשל אשה דמסתמא נשל אשה דמסתמא נ וכל שכ� פני� קיות ה�  וכל שכ� פני� קיות ה�  וכל שכ� פני� קיות ה�  קיות ה� 
� כ� שוק שלה  � כ� שוק שלה דיגיע לידי הרהור דאסור מה שאי � כ� שוק שלה דיגיע לידי הרהור דאסור מה שאי � כ� שוק שלה דיגיע לידי הרהור דאסור מה שאי דיגיע לידי הרהור דאסור מה שאי

  ....אי לאו דגלי ל� קרא דערוה היאאי לאו דגלי ל� קרא דערוה היאאי לאו דגלי ל� קרא דערוה היאאי לאו דגלי ל� קרא דערוה היא

  

ב " ראיתי הרבה ספרי� שטועני� זה על המוכ�
, טועה בדבר משנה'וזה בגדר  ו "וא' א לסמו� עלי
    .כלל בזה

  

ל היה לו " זצצבי יהודה קוקצבי יהודה קוקצבי יהודה קוקצבי יהודה קוקשהרב  ידוע וכ�
נגד דברי המ וחייב , וב האל"טענה כבידה 

פ א! "ועכ .הנשי� להארי� השמלה עד הקרסול
� בידינו למחות בנשי� אבל כל , א� המצב שאי

וכ,זהר בזהיד מחויב להאח   . בהר הביתכ�של  
  


מסקנא  

 , לגברי� ללכת אחרי נשי� בכל מקו�אסור
 � י זה בהר הבית שהוא הרבה יותר ובוודאי שי

וכ,א! א� היא לבושה בצניעות, חמור ש כשלא " 
   .ושה כהלכתהלב

על כ� , י גבר זר הוא מכוער" לצעוד אשה עוכ�
וב גמור לתק� שבשעת הילו� בקבוצה  יש חי

   .ילכו הגברי� קדימה והנשי� אחורה
  

ו יש  לזכור שכל זלזול בעניני� אלו גורר אחרי
מה שכבר יש , עליהתוספת התנגדות לעצ� ה

  .מספיק התנגדות

  זוכה,שמי שמקפיד על זה,  למדי� מזהומאיד�
אחד , ה מתהל� אתו מכח שני דרגות"שהקב

פלל ש� או  שנית שמת,שנמצא בהר הבית
  .אשרי הזוכה לכ�, לומד

  

 

 ח"מרחשוו� תשע' י


