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לתק� עול� במלכות "י� מעצ� טיב� העול� הדתי ככלל ועול� ההלכה בפרט שואפ
התורה מציגה חזו� ודר� החותרי� אל השלמות בתו� המציאות האנושית הבלתי ". שדי

הנוגעת , נקודת מוצא זו מעוררת את השאלה הערכית והחינוכית המורכבת. מושלמת
ליחס שבי� המציאות האנושית הבלתי מושלמת והחסרה לבי� שלמותה המוחלטת של 

,  עול� התורה ש� לעצמו למטרה לחתור תמיד אל הטוב המוחלטהא�. 'תורת ה
שרחוק , או שמא פעמי� שעליו לחתור אל היותר טוב, המושל� והאידאלי ואליו בלבד

הדעה החותרת אל הטוב המוחלט . הוא מ� השלמות וייתכ� שאינו אלא הרע במיעוטו
רע או , קטגוריות העול� כולו שיי� לאחת משתי –רואה את המציאות ראייה בינארית 

הדעה החותרת אל , מאיד�. גישה זו מגדירה את הרע ככל מה שאיננו טוב מוחלט. טוב
שצדו האחד שלילי וצדו השני , היותר טוב רואה את הטוב והרע כשני קצותיו של ציר

א� א� , ישנו ער� בהתקדמות לאור� הציר ובהתרחקות מ� הקצה השלילי, לדיד�. חיובי
בעוד הגישה הראשונה רואה . גיעה אל הקצה של הטוב המושל�התקדמות זו אינה מ

שבו כל פרט יכול להיות שיי� או לקבוצת הטוב או , במושגי� טוב ורע משתנה בדיד
כ� שכל פרט יכול , הגישה השנייה רואה בטוב וברע משתני� רציפי�, לקבוצת הרע

 . לקבל ער� כלשהו על הציר המתוח בי� שני קצוות אלו

כפי שמצאו את ביטוי� בשלוש מחלוקות , וצגו שתי הגישות דלעילבמאמר זה י
 לבי� הרב עובדיה יוס� בספריו ˆÊÚÈÏ‡ ıÈ¯בהלכה בי� הרב אליעזר וולדינברג בספרו 

¯ÓÂ‡ ÚÈ·Èו ˙Ú„ ‰ÂÁÈ . ההלכתיות של שני ענקי תורה אלו ה� בבחינת �אר�כה "משנותיה
מר זה משו� יומרה לכלול או ואי� במא, )ט, א"איוב י" (מאר� מדה ורחבה מני י�

פסיקת הלכה מעצ� מהותה כרוכה . לתמצת את גישת� העקרונית בכל מקו� ובכל נושא
כי בי� שלוש , ע� זאת נראה. בשיקולי� רבי� ועֵנפי� שאי� לפשט� באבחת מאמר אחת

, א וולדינברג שנביא להל� שזור לו חוט אידאולוגי"ע יוס� לגר"המחלוקות בי� הגר
 . וד על קוצו של עיקרו� במשנותיה� של שני פוסקי� אלוהמאפשר לעמ

א וולדינברג תפיסה הרואה את מושגי "בשלוש הסוגיות שיוצגו להל� מציג הגר
ע יוס� מציג גישה הרואה מושגי� אלו כניצבי� "בעוד הגר, הטוב והרע בראייה בינארית
בטענה ,  טובא וולדינברג שולל מציאות של יותר"הגר. בשני קצותיו של ציר רצי�

משו� שהיא טובה , ע יוס� מאפשר מציאות שכזו"זאת בעוד הגר. שאיננה טוב מוחלט
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כדרכ� , מחלוקת זו. ותו� הכרה שאי� היא טובה לחלוטי�, יותר מ� האלטרנטיבה הרעה
האמות של האיסור וההיתר או של החיוב ' איננה מוגבלת לד, של מחלוקות בהלכה

בפרשנות , בתפיסה החינוכית, בחברה, מוק בתרבותאלא שורשיה נטועי� ע, והפטור
 .המציאות ובהשקפה האידאולוגית

¯˘Î‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈ‡�˙ ·ÈˆÓ‰ ÔÂÏÓ ˙Â¯˘Î 

. הסוגיה הראשונה הנה שאלה מתחו� הכשרות שעלתה על שולחנ� של שני הפוסקי�
הוא מוכ� לקבל . השאלה דנה במלו� שבעליו מוכ� לקבל את פיקוח הרבנות באופ� חלקי

כגו� (א� הוא מתנה זאת בכ� שיוַתר לו להגיש מאכל חלבי צונ� , על המטבחהכשר 
שני הפוסקי� חלוקי� בהכרעת הדי� . בתו� ארוחה בשרית לאורח המעוניי� בדבר) גלידה
א וולדינברג "הגר, ע יוס� מורה להכשיר את בית המלו� למרות התנאי"בעוד הגר: בנידו�

 . מורה לאסור אותו בגלל אותו התנאי

ברוח , א וולדינברג גישה בינארית לכללי הכשרות"תשובתו לשאלה זו מציג הגרב
אד� המסרב לקבל את כל כללי הכשרות באופ� , לשיטתו. 'הכול או לא כלו�'הביטוי 

 : נעיי� בדבריו. עדי� כי לא יקבל� כלל, מלא ושל� כיחידה אחת

 מלו� בבית משגיח ולהעמיד הכשר לתת לרבנות אי� פני� שבשו� נראה ד"לפענ
 רשמית יד תנתינ משו� כזה בדבר יש פשוט כי... בקדשי� ומו� תנאי המטיל כזה

 הניי� די� ואומרי� סופרי� בדברי ומזלזלי� חכמי� דברי על המלעיגי� לפושעי�
 הה� החטאי� יסקלו או ישרפו או שיכרתו ומוטב טוב... לי הניי� לא ודי� לי

1...מהתורה אחת אות משתעקר בנפשות�
 

הפוסל את הקרב� , א מדמה את התנאי שמציב בעל המלו� למו� הנית� בקרב�"גרה
זה נאה לי [די� הניי� לי ודי� לא הניי� לי "וממשי� ויוצא כנגד האומרי� , באופ� מוחלט

כלומר כנגד אלו שאינ� מקבלי� את כללי הכשרות כיחידה אחת , ]"וזה לא נאה לי
שקולה כנגד ) המתנה בי� בשר לחלב(יחיד הסכמה לביטולו של די� , לדידו. מושלמת

תשובתו מבוססת על ההנחה כי . ביטולה של כל התורה כולה ואולי א� חמורה ממנה
קיומ� המלא של : ולכ� קיימות שתי אפשרויות בלבד, כללי הכשרות יחידה אחת המה

 .או נטישת� המוחלטת ואכילת נבלות וטרפות, הדיני� כול� על דקדוקיה� ופרטיה�

נית� לדמות את דיני הכשרות , על פיה. ע יוס� גישה שונה בתכלית" מציג הגרמנגד
לציר שבקצהו האחד נבלות וטרפות ובקצהו השני הכשרות המושלמת על כל פרטי 

ע "מכיר הגר, א וולדינברג המכיר בקיומ� של שני קטבי� אלו בלבד"בניגוד לגר. דיניה
ייתכנו גווני� שוני� וחלקיי� , לדבריו. יוס� בקיומ� של נקודות שונות לאור� ציר זה

 :וכ� הוא כותב. בעול� הכשרות
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 בעלי יכניסו, הכשר תעודת ע� ומלו� מלו� בכל שמי� ירא משגיח יהיה לא וא�
 ונמצא, מלונ� בית אל בישי� מרעי� וכל ממש בחלב ובשר וטרפות נבלות המלו�
 בי� באונס בי� ,וטרפות נבלות לתומ� באכילת�' ה מיראי רבי� מכשילי� שאנו

 2.ברצו�

כי א� שהתנאי שמציב בעל המלו� מונע את הכשרות מלהיות , נימוקו המרכזי להיתר הוא
וכשרות חלקית שכזו עדיפה מאות� , ישנ� מצבי� גרועי� מזה עשרת מוני�, מושלמת

בהסתמכו על , ע נופ� לדבריו"בהמש� הדברי� מוסי� הגר. מצבי� של נבלות וטרפות
 :תשובותיוא ב"דברי הרשב

 ...החמורה אל הקלה מ� לעלות צרי�... שכתב... א"להרשב חזי דשפיר ועינא
... אחת במדה האנשי� בכל לנהוג אפשר אי כי עוד ל� דע ואתה נהשמֶע זאת והנה

 והחכ�. השעה צור� לפי והכל, היא מצוה לעתי� והחוטא העובר מ� עי� והעלמת
, הפקודי� על העומדי� רועותז יחזקו אשר עד ,בקלות לעתי� עיניו מעלי�

 .היא רבה מצוה זה בדבר עי� והעלמת

כי לדעתו קיימי� מצבי ביניי� שבה� תיתכ� הקפדה על חלק , הרי מבואר בדבריו בפירוש
 :ע יוס�"מטעמי� אלו מסכ� הגר. מהכללי� והזנחת� של אחרי�

 �הבאי לאורחי� ומסעדות מלו� בתי להכשיר הראשית הרבנות על רבה מצוה לכ�
 ובר', ה לדבר וחרד ירא קבוע משגיח ולמנות, לגדור שביד� הפרצה ולגדור, לש�
 .בה� תלויה הרבי� וזכות. הכשרות של המשמר על לעמוד שיוכל דעת

. א� א� תיוותרנה פרצות נוספות, "לגדור הפרצה שביד� לגדור"מצווה גדולה , משמע
 .של הטרפות והנבלותשל הכשרות החלקית עדיפי� על פניה� ' אפורי�'גווניה ה

ÌÈÈÒ�ÎÓ ˙Â˘·ÂÏ‰ ˙Â�· 

ביטוי נוס� למחלוקת זו נית� למצוא בהתייחסות� של שני הפוסקי� לשאלה בדבר נשי� 
 אודות", השאלה הועלתה על ידי מנהל בית ספר המבקש לטכס עצה. הלובשות מכנסיי�

 ידוב ואי�, )מיני (ביותר קצרות בחצאיות דתי תיכו� הספר בבית המופיעות בנות
כי ההקפדה המושלמת על דיני הצניעות גוזרת ,  הנחת היסוד של הדיו� היא3".למחות

א� , ע בנידו� נסובה סביב השאלה"א והגר"מחלוקת� של הגר. לבישת חצאיות ארוכות
או שמא כל מציאות , במציאות שאיננה מושלמת ייתכנו מצבי� העדיפי� ממצבי� אחרי�

דמיו� רב קיי� . כדי� הרי היא רעה גמורה ומוחלטתשאיננה חצאית ארוכה וצנועה כדת ו
כש� שלגבי כשרות בית המלו� נשאלה השאלה כיצד להתנהל . בי� שאלה זו לקודמתה

כ� , תחת ההנחה שאי� בכוונתו של בעל המלו� לשמור על דיני הכשרות באופ� מושל�

 

 .סימ� יב, יורה דעה, לק חח, ÓÂ‡ ÚÈ·È¯ת "שו .2
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ני מנהל בית הספר שואל כיצד להתנהל תחת ההנחה שאי� ביכולתו להקפיד על די
 .הצניעות באופ� מושל�

 :ע יוס� בחסרונות ובאיסור שבלבישת מכנסיי� ומסכ�"בפתח תשובתו עוסק הגר

 שח� בגדי כי, לבנות אלה מכנסי� לבישת לכתחלה כא� להתיר שאי� אני מודה
, רגילה חצאית או שמלה מאשר יותר לרואיה� מיוחדת לב תשומת ומעוררות, ה�

 ובפרט. כלל בה� ללכת הכשרות ישראל לבנות י�וא. רעי� הרהורי� לידי ומביאות
 ביתר רעי� והרהורי� הסתכלות שגורמות הגו� על ממש המהודקות במכנסי�

 .שאת

כי יש להעדי� את הפחות גרוע על פני היותר , ע יוס� לשיטתו"א� ע� זאת נאמ� הגר
 :גרוע

 ותחצאי מלבישת להמנע ומורי� הורי� לקול שומעות הבנות אי� א� מקו� ומכל
 הרע לבחור יש, יתירה פריצות שהיא, מגולות ויר� בשוק והולכות, ביותר קצרות

 .מכנסי� ללבוש שעה כהוראת לה� ולהורות במיעוטו

ע להיתר המכנסיי� במציאות הנידונה הוא העובדה כי זהו הרע "נימוקו המרכזי של הגר
וחלט לטוב מציאות ביניי� שהיא בבחינת גוו� אפור בי� הרע המ, משמע. במיעוטו
א שהובאו בתשובתו לגבי "ע יוס� את דברי הרשב"ג� בתשובה זו מזכיר הגר. המוחלט

 החכ� צרי� הע� מ� המכשלה להסיר שבכדי ...א"הרשב' ובתשו: "כשרות המסעדה
ע קובע אפוא "הגר". ביחד החבילה כל נוטלי� ואי� הקלה אל החמורה מ� לעלות

הכול 'אי� להחזיק בגישה של ,  רוצה לומר–" אי� נוטלי� כל החבילה יחד"כי , בפירוש
 .אלא יש להכיר באפשרות של הקפדה על החמורה בלא הקפדה על הקלה', או לא כלו�

, כצפוי. א וולדינברג לשאלה הנידונה"גישה זו שונה בתכלית מגישתו של הגר
 בגד ללבוש רשאית אינה ישראל בת שו�: "א אוסר את לבישת המכנסיי� באמרו כי"הגר

ע "כפי שמצינו אצל הגר', זימה'אי� הוא מבדיל בי� דרגות שונות של ,  כהרגלו4".ימהז
. אי� בו ער� כל עיקר, אלא לדידו כל שאינו מושל�, יוס� שהעדי� את הרע במיעוטו

, ע יוס�"בפרסו את נימוקיו לאסור מתייחס הוא ג� לטענה הדומה לגישתו של הגר
 שהפרו� זה לדורינו איפוא נדבר ומה נאמר ומה": המבחינה בי� חמור יותר לחמור פחות

 לא דאי על אלא ...הא מקמי הא לבטולי על לא היא והבעיא, העומד מעל מאד עד מרובה
 ".הא קיימי לא הא

כי במקרה הנידו� ויתור על די� קל יוביל לביטולו של די� , א וולדינברג מערי�"הגר
ת הסברה שלפעמי� עדי� לוותר על ודוחה א, ")לא קיימי הא, אי לא הא("חמור יותר 

ג� בתשובתו שנדונה "). לבטולי הא מקמי הא("איסור אחד למע� שמירת איסור אחר 
 הניי� די�"א תפיסה שלילית ביותר כלפי האומרי� "לעיל לגבי כשרות מסעדה הציג הגר

, א וולדינברג בשתי תשובות אלו"א� נכרו� כאחת את גישת הגר". לי הניי� לא ודי� לי
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לא , אי לא קיימי הא"וכל לומר כי לדידו בשני המקרי� יש לראות בהלכה חבילה אחת שנ
א מפקפק בקיומה של מציאות שבה נשמרות חלק מההלכות וחלק אינ� "הגר". קיימי הא
 :הוא מוסי� ומתייחס ג� למדיניות העקרונית להקל בנידו� שלנו. נשמרות

 כה עד נזהרות שהיו שאלה רק איבי שהוא חלק על קולא איזה להוראת רמיזה וכל
 היתר להנהיג קולות נשמע שכבר כפי (לעצמ� היתר ולהורות בזה לזלזל יבואו

 בלבוש יופיעו לא שהבנות להקפיד מדקדקי� שהיו במקומות מכנסיי� לבישת
, עצמו את להשלות נות� שאינו מי כל זאת ויודע, כלל יציל לא הצל אבל, )כזה

 .ו"ח בלבד הש� חילול א"כ מזה שיצא באופ�

 . כי ויתור על אות אחת יגרו� לוויתור על כל התורה כולה, א"שוב ניכרת שיטת הגר

א וולדינברג כש� שאי� להכיר בכשרות שאינה "כי לשיטת הגר, ראינו א� כ�
כש� שיש , ע יוס�"לשיטת הגר, מנגד. מושלמת כ� אי� לאפשר צניעות שאינה מושלמת

כ� יש לבכר את הצניעות היחסית , לות וטרפותלהעדי� כשרות חלקית על פני נב
 .שבמכנסיי� למרות חסרונותיה� על פני השח� שבחצאיות הקצרות

ÌÈ·‚Ú È�Â‚È�· ‰ÏÈÙ˙ È¯È˘ 

. הסוגיה השלישית שבה נית� לראות את הבדלי הגישות הנדוני� לקוחה מדיני התפילה
 או קדיש לומר מותר הא�: "שני הפוסקי� חיוו דעת� בספרי תשובותיה� לגבי השאלה

ע בנושא זה נוגעת "א והגר" מחלוקת� של הגר5".?עגבי� שירי של במנגינה קדושה
וחלק� משתייכות לתחו� , שחלק� שאלות הלכתיות של ממש, לשאלות רבות

כ� למשל נוגעת מחלוקת זו בשאלת תפקיד� ומשמעות� של . הפילוסופיה של ההלכה
ינברג תכלית� של שירי התפילה היא א וולד"לשיטת הגר. שירי התפילה באופ� כללי

. ע יוס� תפקיד� הוא למשו� את לב הקהל"ואילו לשיטת הגר, "לפתוח שערי שמי�"
, ע� זאת. א� נית� לנתק בי� המילי� למנגינה, כמו כ� נוגעת מחלוקת� בשאלה העקרונית

ענה המחזק את הט, נתייחס אנו להיבט מסוי� של הסוגיה, על א� ריבוי פניה של סוגיה זו
 .בדבר תפיסת� העקרונית של שני הפוסקי�

, לדבריו. א וולדינברג פסק שאי� לשיר שירי תפילה במנגינות של שירי עגבי�"הגר
 דשמאלא דסטרא ניגו� בהיכל דקדושה ניגו� היכל להחלי�: "מעשה זה הוא בבחינת

,  משמע6".ל"ר פסולי� כקדשי� למחנה מחו� אל והבקשות התפלות את ולהולי�, ל"רח
 :הוא מוסי� וכותב. תפילה שיש בה פג� אי� בה כל ער�

 גור� ...עגבי� בניגוני הכנסיות בבתי ובקשות תפלה שירי והלבשת הכנסת כי
 תפלות' ית לפניו יכנס שלא ממעל בשמי� חלונות לסתימת בכנפיו ממילא

 נזרקות כקליפת� ותוכ�, א"הסט בקליפות העטופות כאלה פגומות ובקשות
 .יזכרו ולא יפקדו לא אשר מקו� אל החוש� מותתהו למצולות
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אלא שעקיב הוא , א וולדינברג מכירי� לכאורה בחלוקה שבי� הקליפה והתו�"דברי הגר
וכל גרגיר קליפה מבטל , שמציאות שאיננה מושלמת הרי היא חסרת כל ער�, לשיטתו

מצולות "תפילה ע� חיסרו� איננה תפילה ונזרקת היא ל, לדידו. את כל כוחו של התו�
 ".תהומות החוש�

, כצפוי. רוח אחרת עמו, ע יוס�"הגר, כפי שכבר הדגמנו חזור והדג�, ג� בנידו� זה
הוא כותב בפירוש , ע� זאת. ע מתיר הרכבת מנגינות עגבי� לקטעי התפילה השוני�"הגר

 הרכבת להעדי� צ"להש שיש נראה: "כי מציאות זו איננה אידאלית ועדי� להימנע ממנה
א� ,  בר�7".המתפללי� לקהל הידועי� קודש שירי של בלח� התפלה בקטעי תהמנגינו

ע יוס� רואה ג� את מעלותיה של תפילה המנוגנת "הגר, שיש לנהוג כ� לכתחילה
 :במנגינות עגבי�

 חכמי� תלמידי צבור שליחי של קדש� מפה לשמוע זכינו אלה בדורותינו וכ�
 של מנגינות ובהרכבת מזרחית ימהבנע שהתפללו ,נעי� קול בעלי וישרי� צדיקי�

 האר� מזמרת ולקחו, ובקדושה ובקדיש שבתפלה מסויימי� בקטעי� עגבי� שירי
 ולב ,קודש שרפי סוד שיח בנוע� זמרה בשירי הבוחר יתבר�' לה לשורר ביד�

, זמרה ובקול בתודה לבב וטוב בשמחה ורחימו בדחילו אחריה� נמש� הקהל
 8.ה לושככ הע� אשרי

רואה ', כשרות'על א� דבריו שיש להעדי� מנגינות . � מסכ� שהדבר מותרע יוס"הגר
נושא זה הוא דוגמה נוספת . הוא יתרונות ומעלות ג� בתפילה המל!וה במנגינות עגבי�

הכרה זו אינה מתבטאת בעצ� . ע יוס� בגווניה השוני� של המציאות"להכרתו של הגר
לבי� הדי� בדיעבד המתיר מנגינות , דשהחלוקה שבי� הדי� לכתחילה המעדי� מנגינות קו

בעוד הצי� אליעזר . אלא בעצ� הערכתו לקטעי תפילה המנוגני� בניגוני עגבי�, עגבי�
על א� מגרעותיה� , ע יוס� בערכ� ובמעלת�"מכיר הגר, מתייחס אליה� כאל רע מוחלט

 .ועל א� שאי� ה� מושלמי� בעיניו

˙˜ÂÏÁÓ‰ Ï˘ È¯ÂËÒÈ‰‰Â È˙Â·¯˙‰ ‰¯˘˜‰ 

לא נית� . כי שאלת הטוב המוחלט מול היותר טוב איננה חזות הכול בדיו� זה, כחדאי� ל
לנתק את הדיו� בשאלה עקרונית זו מ� המציאות ההיסטורית ומ� הנוהג המקובל מקדמת 

בהתייחס לסוגיית שירי , כ� למשל. דנא בקהילתו ובעדתו של כל אחד מ� הפוסקי�
א וולדינברג נהוג "שכנזיות שבה� חי הגריש להביא בחשבו� כי בקהילות הא, העגבי�

דבר זה עולה בבירור . היה במהל� הדורות שלא להרבות בשימוש מודע במנגינות נכרי�
פשתה המספחת על כ� בכמה בתי "א וולדינברג עצמו הכותב כי "מלשונו של הגר

זאת .  הרי שלדידו מדובר במנהג חדש ונקודתי שלא נתפשט ברוב הקהילות9".כנסיות
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ע יוס� "שעליה� מעיד הגר, גוד גמור למנהג� של קהילות ספרד ועדות המזרחבני
 :בתשובתו כי הרבו להשתמש במנגינות שירי הערבי�

 של בלח� ופזמוני� שירי� לחבר המזרח עדות של הדורות גדולי סמכו זה על
 ובמילה מצוה ובר חת� של במסיבות יתבר� להש� ולזמר לשורר ,ערבי� שירי

 ויש. ערביי� שירי� של לח� פי על המיוסדי� בשירי� טובי� �וימי ובשבתות
�10.)ב, ז"תהילי� קל(' רותינוכנֹ תלינו בתוכה ערבי� על': זה על להמלי

 

ל מושפעת בנושא זה מ� "אי� בעובדה כי פסיקת� ההלכתית של הפוסקי� הנ, ע� זאת
 את עצ� המציאות החברתית ומ� הנוהג ההיסטורי המקובל בקהילותיה� בכדי לערער

. כי השוני בפסיקה קשור בשוני השקפתי בסיסי, הטענה העקרונית העולה במאמר זה
, פסיקה הלכתית מורכבת מהיבטי� שוני� ומרבדי� רבי�, כפי שכבר נכתב במבוא, שהרי

נית� לטעו� כי , זאת ועוד. ואי� כוונת המאמר אלא להעיר ולהאיר היבט אחד מני רבי�
רדית לדורותיה אימצה לחיקה נגינות נכריות בעוד הקהילה עצ� העובדה כי הקהילה הספ

קשורה במחלוקת א� קיימת חלוקה בינארית לטוב ורע או , האשכנזית נהגה לדחות�
ההיסטוריה של דחיית המנגינות הנכריות בקרב , על פי טענה זו. שמא מדובר בציר רצי�

� ה� מושרות על ידי שכ� על א� יופיי, האשכנזי� נבעה מ� העובדה שאי� ה� מושלמות
קבלת� של המנגינות בקרב העול� הספרדי , מנגד. נכרי� ומורכבות על מילות עגבי�

הבוררת את הבר מ� התב� ומקבלת את הטוב , לאור� הדורות נבעה מ� התפיסה הספרדית
 . א� שהמילי� והמחברי� אינ� ראויי�, החלקי והיחסי בדמות המנגינה הנאה

שעשוי , טורי והתרבותי השונה שבו פעלו שני הפוסקי�היבט נוס� של ההקשר ההיס
. הוא יחס� אל הרפורמה, א� הוא להיות שיקול מרכזי בתפיסת� ובפסיקת� בסוגיות אלו

ר בנימי� לאו עומד על הבדלי הרקע שבי� עול� התורה האשכנזי לבי� זה "הרב ד
כנזי� לכל אחד הנימוקי� המרכזיי� להתנגדות� של הפוסקי� האש,  לדידו11.הספרדי

הוא , שינוי מ� הנוהג המקובל ולעמדת� הבלתי מתגמשת בנושאי� הלכתיי� רבי�
כי לא , על פי דבריו נית� לומר. מאבק� במגמות הרפורמיות הקיימות בעול� האשכנזי

הכורכת את כל פרטי הדיני� , א וולדינברג"שמרנות גרידא עומדת ביסוד תפיסתו של הגר
כפי שראו , התרתה של חבילה זו והפיכת פניה של התורהאלא חשש מפני , בחבילה אחת

חשש זה כלל איננו מצוי בעולמו הספרדי של . עיניו את המתרחש בעול� הרפורמי
שכ� החשש מפני ', חדשנית ומתחשבת'ע להציג עמדה "ממילא יכול הגר. ע יוס�"הגר

 . חיזוק ידי המחדשי� שלא כהלכה איננו רוב� לפתחו

לערער את הפרשנות שניתנה במאמר זה לגישות ולפסיקות טענה זו יש בה כדי 
שהרי לדידה לא פער השקפתי הנחה את גישת� של כל אחד , ע"א והגר"השונות של הגר

פער , כנגד טענה זו נית� לטעו� כי אדרבה. אלא דווקא רקע היסטורי שונה, מ� הפוסקי�
לאור , רוצה לומר. ההשקפות הוא שיצר את המציאות ההיסטורית השונה ולא נבע ממנה
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צמחו בה , התפיסה האשכנזית שסירבה לקבל כל סטייה מ� הדר� וכל חריגה מ� השלמות
שיצאו מ� הכלל ובעטו בנורמות , תנועות חדשניות וחתרניות כדוגמת התנועה הרפורמית

המדיניות הספרדית המוכנה לקבל ג� את הטוב החלקי וג� את , מנגד. המקובלות כול�
הכלה . צליחה להכיל בתוכה מגמות חדשניות וא� מרדניות במידת מהה, הרע במיעוטו

. זו מנעה למעשה את התפתחות� של מגמות אלו לכדי תנועה חדשה ולכדי מרד של ממש
 . דיו� זה וטענות אלו חורגי� מגבולות דיוננו וראויי� לקבוע דיו� לעצמ�

¯·„ ˙È¯Á‡ 

, כפי שהדגמנו חזור והדג�. שתי השיטות שהצגנו לעיל אינ� מחלוקות בהלכה גרדא
שני הפוסקי� רואי� את המציאות . מחלוקת זו בעיקרה הנה מחלוקת בהערכת המציאות

בעוד הרב וולדינברג מציג בתשובות הנדונות ראייה . העומדת לפניה� באופ� שונה
מציג הרב עובדיה יוס� דעה המכירה , המבטלת את ערכו של כל מה שאינו של� ומושל�

א ה� "ראייה שונה זו של המציאות היא המובילה ה� את הגר. לקי והיחסיבערכו של הח
א� שדוגמות אלו אינ� ממצות את מכלול . ע לפסיקת ההלכה כפי שפסקו"את הגר

 .יש בה� כדי להצביע על מגמה עקרונית, תפיסת� ההלכתית הענפה של פוסקי� אלו

רת מציאות שאיננה תפיסה המאפש. מחירה של כל אחת מ� הגישות הללו נתו� בצדה
. מושלמת ומכירה במעלת� של חלקיה הטובי� עשויה להוביל להסתפקות בבינוניות

גישה זו כגישה חינוכית וכגישה המעצבת התנהגות וחברה עשויה לגרו� להסתפקות 
לחברה שכזו תנאי קבלה מקלי� . של צניעות וכדומה, בסטנדרטי� נמוכי� של כשרות

על חסרונותיה� ועל ,  מושלמי� על יתרונותיה�ויכולת הכלה של פרטי� שאינ�
דוחקת , גישה הרואה בכל מה שאיננו הטוב השל� רע מוחלט, מאיד� גיסא. מורכבות�

חברה הבנויה על אדני תפיסה . מקרבה כל פרט הסוטה מ� הדר� ולו הקטנה שבסטיות
את מי המדירה מקרבה , בינארית כזו הנה חברה אקסקלוסיבית בעלת תנאי קבלה נוקשי�

 . שאיננו מושל�

הוא בעל השלכות , שעלה שוב ושוב על שולחנ� של גדולי הלכה אלו, דיו� זה
בהקשרי� רבי� נדרשי� . מרחיקות לכת ה� בתחו� ההלכה למעשה ה� בתחו� החינוכי

כלשונו של , א�, הפוסק וא� הקהילה כולה להכריע בשאלה רבת המשקל, האד� הפרטי
12".?י� כל החבילה יחדנוטל", א שהובאה לעיל"הרשב
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