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 גבורת הנשים הצדקניות :שמותפרשת 

 [יוסף אברמסון: עריכה]

 

מרים שכנעה את הוריה להתחתן שוב ולא . בפרשתינו אנו מוצאים נשים צדקניות

זה המשיך בהצלת משה רבינו . להתייאש בגלל הגזירה הנוראה לזרוק את הזכרים ליאור

הנשים . אחר כך המשיך בשכנוע כל נשות ישראל להחזיק מעמד בתנאים הקשים. על ידה

קבלו שיעורים ממרים אבל לא זו היתה  בודאי. הצדקניות לא ארגנו דווקא שיעורים

כמו שכתוב באריכות . אלא בעיקר החזיקו מעמד בבית באוירה נעימה וטובה. גדלותן

יש לפעמים גבורה חד פעמית  (. שמות לח ח)לגבי המראות הצובאות . ויקהל' י בפ"ברש

ת זו גבורתן של הנשים הצדקניו. ויש לפעמים גבורה מתמשכת וארוכה. של מעשה גדול

 .שהחזיקו את הבית ובזכותן הולידו דורות שלמים של עם ישראל

 

 

 ת"והחת רב התפר: ל"ר זאב דוב סלונים זצ"הג

 [הרב מרדכי ציון: רשם -דברי הספד ]

  

ביתו היה ברחוב   .רב מרכז העיר בירושלים, ל"ר זאב דוב סלונים זצ"עלה למרומים הג

נית דרובין ירושלים המו' מאה שערים וכו, בתפר בין השכונות החרדיות גאולה  ,הנביאים

 .שאב מתורתנו הקדושה והפיצה לכל עם ישראל, הוא ישב בתפר  .במרכז העיר

הוריו עברו .ד הראשון "ר חב"אדמו, נכד ונין של בעל התניא, הוא נולד בירושלים

, ד"הוא קרוי על שם סבו הי  .ט"לירושלים מחברון כמה חודשים לפני טבח חברון בתרפ

 .ונרצח שם ביחד עם עוד קרובים ממשפחתו, ד בחברון"הן כרב קהילת חבשכי



 ג
 

נשיא אגודת הרבנים , ר אליעזר סילבר"כשהג  .ראו את מסירותו ללימוד תורה, כבר כילד

תורת 'ד "הוא למד בישיבת חב  .הוא בחן אותו בגמרא, ביקר בארץ, של אמריקה וקנדה

 .ר יחזקאל לוינשטיין"מיר אצל המשגיח הגוגם בישיבת , שעברה מחברון לירושלים', אמת

ו תשעודד אותו להתגבר על ענוותונ, ד"הוא נסע לניו יורק לבקר אצל הרבי האחרון מחב

 .הטבעית וללמד תורה ברבים

ומינו אותו כרב הראשי של מרכז , שמו לב למידותיו הטובות ולמדנותו, בעיריית ירושלים

הוא חיבר שני , על ידי כך  .מישים שנהיותר מח  מסר את נפשו עליו תפקיד, העיר

ד במאה שערים "הוא שימש כרבו של בית כנסת חב, מצד אחד  .הישן והחדש, עולמות

בלב ליבו של מה שנקרא פעם , (הוא יזם את שינוי שם הרחוב לזה)ברחוב בעל התניא 

הוא שימש כרבו של בית כנסת נחלת שבעה ובית כנסת בית , מצד שני  .הישוב הישן

ד וגם ליהודים "הוא לימד תורה גם לחסידי חב  .לים הדסה בירושלים החדשהחו

ומשום כך היה , הוא שימש כפוסק של החברא קדישא החסידית בירושלים  .חופשיים

הוא גם חיבר כמה   .והוא ביקר אסירים במגרש הרוסים, רים רבים"בקשר הדוק עם אדמו

שמביא , ספר נפלא בבהירותו, הספרים כולל ספר שערי הלכה עם פסקי הלכה למעש

  .ברכה גם לתלמידי חכמים וגם לכל אחד

ד ואצל המונים "אחד מהדברים שהוא יזם קבע יתד אצל חסידי חב, ומעל זה

על מנת   .תהלים וספר התניא, תיקן ללמוד בכל יום חומש, ץ"הריי, הרבי הקודם  .לדורות

, ת"הדפסת החת, רבי האחרון בברכת ה, ד סלונים יזם "הגרז, להקל על קיום התקנה

', ד תהילת ד"לספר צירף גם סידור חב  .הכל בספר אחד, ראשי תיבות חומש תהלים תניא

ד על חשיבות "רי חב"ולקט מתורתם של גדולי ישראל ואדמו, (פתגמים לכל יום)היום יום 

כל הספר העב הזה הוא ציוד הכרחי אצל   .בכל יום תניא ואמירת תהלים ,של לימוד חומש

ת נדפס עשרות פעמים ונמצא באלפי אלפים "החת  .ד ועוד הרבה אנשים"חסיד חב

 .'ל וכו"רכבי צהבסיסי ו, ד"דוכני חב, ד"עותקים בבתי חב

הם , וילדיו הולכים בדרכיו  .באשר הוא שם, הרב סלונים סלל נתיבים ללב כל יהודי

 .יקהמהעיר העתיקה עד אמריקה ודרום אמר, ל"ד בארץ והחו"שליחי חב

  

 .תהא נשמתו צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקים הגדולים

 

 

 אל תירה על הרבנות הצבאית

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

כיצד להתייחס למכתב הרבנות הצבאית שרב במילואים שיתבטא נגד פקודת השירות : ש

 ?ל יודח מתפקידו"הרבנות הצבאית והפיקוד הבכיר בצה, המשותף

לא יאונה לו , רב פלוני: אך אם הוא חותם, רב צבאי במילואים: חותםזה רק אם הוא : ת

 .מאומה
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 ?אין כבר דמוקרטיה  ?רב צבאי: ומה בכך שהוא חותם: ש

כלומר פיקוד , ש"פו: מה שנקרא, יש פקודות  .בודאי שאין דמוקרטיה בצבא: ת

כל איש : "ןאמר ליהושע בן נו' ד  .דמוקרטיה בצבא תביא אנדרלומוסיה וחורבן  .ושליטה

אמנם לפי   (.יהושע א יח" )אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומת

ב כותב שזה מפני "אבל הנצי, (הלכות מלכים ג ח)ם זה בגלל שהיה לו דין מלך "הרמב

וזה כמו דין רודף כלל , הוא מסביר שבכך הוא מחליש את הצבא  .שהיה ראש הצבא

גם שאול רצה להוציא   (.ה על שאילתות רב אחאי גאון קמבפירוש העמק שאל)ישראל 

אלא שהעם פדאו , להורג את בנו יהונתן בגלל שהוא הפר את הפקודה שלא לאכול

ל "גם לא הדיחו קצין בצה  .לא יוציאו אף אחד להורג  היום,כמובן  (.כה-שמואל א יד כד)

 .אבל החוק הזה הוא חוק הגיוני  .עד כה על זה

 .שמאותה סיבה אסור לחייל במדים להשתתף בהפגנה אני מבין: ש

אין בעיה שיבוא , אם הרב הצבאי רוצה לדבר ביחידות עם כל מפקד, וכמובן  .נכון: ת

 .במדים

שהוא רב   אם לא יחתום, מותר לרב צבאי במילואים לבטא דעתו, על פי החוק: ש

 ?מילואים

שלוחמים בעד , חותם, חים לנשקא, 9צו , לכן אין בעיה חוקית בארגונים ליבה  .כן: ת

צריך לשנות את שמו לפורום רבנים , ופורום רבנים במילואים. יישר כחם, ל"הטהרה בצה

 .ל או לשם אחר"אוהבי צה

 ?ואז כל ביקורת טובה וכשרה: ש

כלומר הלכות , וכמובן יש לבדוק שאין זה נגד חוקי התורה, אז זה לא נגד חוקי הצבא: ת

אל תירה על הרבנות   .צריך ביקורת ענינית ואמיתית  .עתוכחה והלכות לשון הר

 .הצבאית

 .ברור: ש

  כמו  .יש לראות את התמונה בכללותה, לפני שמטיחים ביקורת  .לא תמיד ברור: ת

ולא , כשאתה דן את כל האדם -הוי דן את כל האדם לכף זכות : רי גור"שאמר אחד מאדמו

לראות את כל הדברים הטובים שעושה הרבנות יש   .זה יוצא לכף זכות, רק חלק מן האדם

, אפילו בתחום של השירות המשותף .ובכל מיני תחומים, בשבת, הצבאית בכשרות

צריך   .גם שם הרבנות הצבאית עושה רבות כמיטב יכולתה  ,שאמנם הוא מאוד בעייתי

 .יושר ואמת בין אדם לחברו

זה אומר שעליו לעזוב , הרב הצבאיהעניינים מאוד לא מוצאים חן בעיני , ואם בכל זאת: ש

 ?את התפקיד או לשתוק

, למשל  .אך אין להגזים, זה תמיד טוב, ביקורת בונה, אין להיות קיצוני לכאן ולכאן: ת

בכל זאת כאשר הביקורת עליו של , שלא חשוד בדרישת שלטון דעותיו, ל"ר עמיטל זצ"הג

לך , ישיבה על הגבעה הזאת אני הקמתי: אמר לו  אז, מים עברה את הגבולות"אחד הר

 .אתה והקם לך ישיבה על גבעה אחרת

 !והוא חייב להיות כשר, יש לנו רק צבא אחד, ל אחר"אבל אי אפשר להקים צה: ש

כמו , עדיין הרבה מאוד בעיות קשות ונוראות בשירות המשותף  יש  .בודאי אתה צודק: ת

יש לתקן בכל   .היה ראוישאף הוא לא , שגם היו בגירסא הקודמת של השירות הראוי

אנו שייכים לאותו , אנחנו לא אויבים  .אבל מתוך אהבה ואחוה ושלום ורעות  .תוקף

אכן יצויין שכל הארגונים  .קל וחומר שבצבא הכל חייב להיפתר מתוך אווירה טובה  .עם

נכון שהרבנות הצבאית מתקנת   .עושים זאת מתוך ידידות, ל"שעמלים לטהר את צה

 .נשאר עוד הרבה לתקןאך , הרבה

 .יש מקום לביקורת נוקבת, אם כן: ש
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הרבנות הצבאית היא המרא   .אך תמיד לראות תמונה שלמה וללמד זכות  .בודאי: ת

, ל"ליב קאוונער ז' בימי הגאון ר" :ראה מה כתב מרן הרב קוק .דאתרא ואין זה דבר קל

וכשבאו , ל בקאוונא"זישראל סלנטער ' רצו נכבדי קאוונא שיתישב הגאון החסיד ר

, אם הוא רוצה לקבל עליו משרה של הוראה: אמר להם, ליב' לשאול על זה דעת הגאון ר

, וכששאלו אותו טעמו. איני מרוצה בדבר, ואם הוא רוצה לשבת בתור איש פרטי, טוב

לא יוכל לעמוד על דעתו , שאפילו הגאון היותר גדול והצדיק היותר נשגב, אמר להם

אגרות " )כדי לדון אותו לכף זכות, ולדעת צרת נפשו, הורות לרביםשל המשועבד ל

 (.הראיה א רצב

 !אסור להשמיץ את הרבנות הצבאית, הכל ברור: ש

ומעריכים את , אנחנו מכבדים את כולם  .גם את הקצינים הבכירים אין להשמיץ: ת

יראי ל ולעזור לחיילים "הרבנות הצבאית עושה כמיטב יכולתה לטהר את צה  .כולם

כלומר , תפקידנו הוא המערכה הציבורית .אין זה תפקידנו  .לא עלינו לדון אותה. שמים

המערכה הציבורית אינה תפקידה של   וכן.ל"מלחמת התרבות על מה שקורה בצה

אלא , והתערבות במה שקורה ברבנות הצבאית אינו תפקידנו, הרבנות הצבאית

 .ותפקידנו הוא המערכה הציבורית על טהרת מחננ

 ?הכל תקין, אבל אם הרבנות הצבאית מטפלת: ש

ואסור להירדם , כבר אמרנו שהיא עושה כמיטב יכולתה אך המצב נורא ואיום: ת

אבל הכיוון הכללי היא , מנסים להרדים אותנו בתיקון קוסמטי פה ושם  .בשמירה

, אלא גם במשרד המשפטים, ל"כמובן לא רק בצה. ל"חדירת תרבות מקולקלת בצה

אלא לאן , הבעיה אינה רק מה קורה בהווה  .ד החינוך ובכל מערכות המדינהבמשר

 .לאן פניה של המדינה מועדות, חותרים

 ?הבעיה בדיוק מה:ש

תחת מסווה של מילים ,בתרבות המושחתת שנותנת לגיטימציה לכל יצר : ת

, יש שם פגיעה חמורה בילודה  .התרבות הזאת הרסה והורסת את אירופה  .יפות

ויש שרוצים להחדיר זאת  .לגיטימציה לנישואים של תועבה ועוד ועוד, ואיםבניש

 .ונגד זה יש להילחם בכל תוקף, בארצנו

 ?ל"להילחם נגד צה: ש

אנו לוחמים נגד   .ל"ל ומתגייסים לצה"אנו אוהבים את צה  .ל"אנו לא נלחמים נגד צה: ת

תף ותראה שיש קרא את פקודת השירות המשו  .ל"הדעות הרעות שמתפשטות בצה

 .מגמה לכתחילה לערבב בנים ובנות במה שאפשר

 !ופקודה זו פקודה  !אבל זו פקודה: ש

ל הוא להילחם נגד אויב ולהגן "תפקידו של צה, ל"זו פקודה שאינה לכבודו של צה: ת

 .נדה תרבותית כל שהיא'ולא לקדם אג, על העם והארץ

הם , ירבי הזה של חיילים וחיילותאבל החילוניים לא מבינים שיש בעיה בערבוב המ: ש

 .חושבים שזה נעים מאוד

יש גם דתיים , אגב  .אך מה אשם בזה כלל ישראל, ירחם' ד, מה שאינם מבינים: ת

בשביל זה אין צורך   .אך האמת היא שגם חילוניים יכולים להבין  .שמגמגמים בזה

, אחד אל השני היצר שמושך איש ואשה .אלא די בבינה טבעית ובמוסר טבעי, בתורה

לרומנטיקה העמוקה והחודרת בין איש , לחום המשפחה, שייך לבנין המשפחה

, שרואה איך אבא ואמא אוהבים אחד את השני, חום הנפשי הזהוילד שגדל ב  .לאשתו

, לקחו את היצר הזה, בתרבות הליברלית המושחתת  .מתפתח בצורה הרמונית ומאושרת

וגם תאווה בין , תאוה בין רווקים ורווקות, ל תאוהסחורה ש, עשו ממנו עניין של תאוה

כל זאת במסווה של מילים יפות וכאילו  -, או תאווה בין שתי נשים, שני גברים



 ו
 

זה דבר שגם חילוניים יכולים   .כאשר באמת יש כאן רדידות מוסרית מבהילה, אידיאליות

מאשימים אותו , זהכל מי שמתבטא בכיוון , אין חופש דעות, אך יש סתימת פיות, להבין

 .מיד שהוא פרימיטיבי וחשוך ושאר עלבונות

, ל"לא נגד הקצינים הבכירים ולא נגד צה, לא לוחמים נגד הרבנות הצבאית  .הבנתי: ש

  .ל מכל החברה מסביב ומהעולם המערבי"אלא נגד הדעות הרעות שמחלחלות בצה

כי המפלגות החרדיות לא , גם אין לנו כוח פוליטי, הרי אין לנו כסף? כיתד להילחם  אך

 .לאומית הולכת בדרך אחרת-והמפלגה הדתית, עוסקות בזה

כמה , כמה זה אבסורדי, ל"יש לחשוף ללא הרף מה שקורה בצה  .אין כחנו אלא בפינו: ת

, ועוד פעם.יישר כחם , וזה מה שעושים כל הארגונים האלה שמנינו קודם  .זה בלתי נסבל

 .האמת תורה דרכה, לאמת יש כח גדול  .בלי לפגוע ברבנות הצבאית

שכופים עליו , ירא השמים, כל זה אינו פותר את בעיית החייל הפרטי, בינתיים, אך: ש

 ?האם יתגייס רק למסגרת חרדית .דברים נגד התורה

 .יבדוק מראש  .לכל מסגרת בה יוכל לקיים הלכות צניעות: ת

 ?את הפוטנציאל הקרבי שלואו מסגרת בה יוכל לממש , מסגרת צנועה, מה עדיף: ש

הכל , סוף דבר  .יראת שמים זה הדבר הכי חשוב.  תבלי בנו, ודאי מסגרת צנועה: ת

 .כי זה כל האדם, את האלהים ירא, נשמע

  

 

 

 חוק ההמלצות

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

האוסר על המשטרה להגיש " המלצות המשטרה  חוק להגלות"מה דעת תורה ביחס ל: ש

 ?כשהיא מעבירה חומרי חקירה לפרקליטותהמלצות 

 .וכל אדם ישר יתרחק מזה, כל המאבק העכשווי כרוך בעניינים פוליטיים: ת

 ?בהתעלמות מן ההקשר הפוליטי, אבל מה לגופו של עניין: ש

תפקידה הוא לחקור את   .אין זה תפקיד המשטרה להגיש המלצות, על פי החוק: ת

אלא שני , אם כן  ".שופטים ושוטרים תתן לך"תוב בתורה כ  .ולהעביר סיכום, הנושא

, כמובן  .המשטרה היא רשות חוקרת ולא רשות שופטת, כך במדינתנו  .תפקידים נפרדים

 .היא מביאה ברכה גדולה לאומה במלחמה נגד הפשיעה והשחיתות ובשירות לאזרח

 ?זה יקל על הפרקליטות  ?ומה איכפת לנו שגם תגיש המלצות: ש

היו מקרים רבים שהיא הגישה כתבי אישום   .בל היא לא בנויה בשביל זהא, נכון: ת

 .ובינתיים הנאשמים סבלו סבל רב, ולבסוף התיקים נסגרו מחוסר אשמה, חמורים

 ?אבל היו מקרים שגם בתי משפט טעו: ש

אבל , "השיבה שופטינו כבראשונה"אנו מחכים לקיום הבטחת הנביאים   .כן לצערנו: ת

 .המערכת המשפטית שיש לנובינתיים זאת 

 .אלא ברמה העקרונית המוסרית, לא נדבר ברמה החוקית והמשפטית, לכן: ש

אסור   .יש לשמור על חזקת החפות מפשע של האזרח ולהגן עליו מהשמצה  .נכון: ת

 .להדליף חומר מחקירות וקל וחומר לתדרך עיתונאים, למשטרה לפרסם מידע על חשודים

 ?ת חפותמה החשיבות של חזק: ש

זה יסוד משפטי   .ההגדרה היא שאדם נחשב זכאי כל זמן שלא הוכיחו את אשמתו: ת

מסטיגמה , כדי להציל את האזרח משפיטה מוקדמת, הקיים בכל מערכות המשפט בעולם

ומולו הפרט הוא אין אונים לכן יש להגן עליו ממערכת , לשלטון יש כוח עצום  .ומקלון



 ז
 

ומטילה כתם , גורמת סטיגמטיזציה והקלנה, ה מוקדמתשפיט  .שעלולה להיות מושחתת

יש לשמור על הפרט ולא להסיק עליו מסקנות טרם   .חברתי שקשה להשתחרר ממנו

 .הוכחו באורח סופי

 ?זה דומה למושג שלנו של חזקת כשרות: ש

אבל , (כתובות יג א)אמנם חזקת כשרות מופיעה בגמרא כתובות ביחס ליוחסין   .כן: ת

או כגון לאכול אצלו , (ם קידוש החודש ב ב"רמב)נים גם במובן שאינו רשע אצל הראשו

 (.ד קיט יא"ע יו"שו)

 !?כל יהודי הוא צדיק: ש

עיין ספר   .לדון אותו לכף זכות, בצדק תשפוט את עמיתך  .כל זמן שלא הוכח להיפך: ת

   .חפץ חיים

 

 

 חוק השבת לעם השבת

 

אולי על הדתיים   .מרכולים ושאר עסקים בשבתיש עתה דיון קשה על פתיחת : שאלה

לוותר ולא לכפות דעתם על חילוניים שלא מעוניינים לשמור שבת אלא לתת חופש לכל 

 ?אחד לנהוג כרצונו

אחת , אינינו רוצים שתהיינה שתי מדינות  .זה נקרא מדינה, זה לא נקרא כפיה: תשובה

, כיוון שיש דעות שונות, לכן  .בארץאלא מי כעמך ישראל גוי אחד   .דתית ואחת חילונית

נקבע שאין פתיחת חנויות , מראשית המדינה  .הפתרון הוא מערכת של סבלנות הדדית

אדרבה , ומאז שום דבר לא השתנה בהרכב האוכלוסיה, קוו-מה שנקרא הסטטוס, בשבת

 .ואין שום סיבה לשנות, התרבו שומרי שבת

ארבעה נימוקים עמוקים על שמירת שבת יש , או לנשמתו של עניין, לגופו של עניין

 .לאומי, דתי, מוסרי, אלהי: ביחס להבנת התורה, כפי החלוקה של מרן הרב קוק, במדינה

ם מסביר במורה נבוכים ששמירת שבת היא ביטוי לאמונה "הרמב  .נימוק אלהי .א

, שהוציא אותנו ממצרים' וכן הודאה לד, שבראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

כידוע רוב העם היושב בציון אכן   .י שמוזכר בעשרת הדברות הראשונות והשניותכפ

 .'מאמין בד

זהו חופש שניתן לעשירים , החופש שניתן לכל אחד לנהוג כרצונו  .נימוק מוסרי .ב

שאם , שמוכרחים לעבוד בשבת, אך זו שלילת החופש לעובדים, להפעיל עסקיהם בשבת

אין צורך להיות סוציאליסט   .ים לטייל בשבת עם המשפחהוהם אינם יכול, יפוטרו, לא כן

שאמר שההישג הסוציאליסטי , Prudhon כדי להבין את דברי הפילוסוף הצרפתי פרודון

ומשחרר אותו , הכי גדול בהיסטוריה של האנושות הוא השבת שנותן יום חופש לפועל

 .מעבדות

רוב העם , וכידוע  .ור ומרכזיאלא עניין חמ, השבת אינה פרט קטן בדת  .נימוק דתי .ג

אינינו מדברים כאן על מה , כמובן  .שמעוניין בשבת, היום בציון הינו דתי או מסורתי

 .אלא בפרהסיא, שאדם עושה בין כותלי ביתו

ו כל אדם בעולם שאל  .והשבת שייך מהות הישראלית, לכל עם יש מהות  .נימוק לאומי .ד

אפילו אמר שבמאבק הלאומי נגד אלו שרוצה  מרן הרב קוק .שבת-יהודי: והוא יגיד

ולכן הארץ , התשובה הניצחת היא שאנו עם מבקשי שביעי, לחמוס מאיתנו את ארצנו

לכו לכם : אז יש להם פתחון פה לומר, אך אם חס וחלילה נחלל אותה, הזאת שייכת לנו

עם  מי שמרגיש בלבו קשר אמתי: "ואפילו הוגה כופר מפורסם כבר כתב  .לארץ אחרת
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שבת 'הוא לא יכול בשום אופןמ לציין לו מציאות עם ישראל בלי , חיי האומה בכל הדורות

היו , וחדשה את חיי רוחם בכל שבוע' נשמתם'ולולא היא שהחזירה להם ... 'מלכתא

עד שהיו יורדים לבסוף , מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה' ימי המעשה'התלאות של 

 ".ושפלות מוסרית ושכלית' חמריות'לדיוטא האחרונה של 

 .ולא נחליף אותה באחרת, המלכה האהובה, היא המלכה שלנו, השבת

 

 

 מנין על הרב הבית

 

שמעתי רעיון   .כמובן רק בפקודה, ב ולפעמים נכנס להר הבית"אני חייל מג: שאלה

זו , כיון שממילא נכנסים בהיתר, כ"משטרה ושב, ל"כלומר צה, שאנשים שנכנסים בהיתר

 ?זו הצעה נכונה  .כדי לחזק את אחיזתנו במקום, הזדמנות לארגן בינינו מנין

הרי הוא נכנס רק מפני פיקוח נפש ויש לשהות שם המינימום של   .ודאי לא: ת

אבל , לחילול שבת שמותר לחייל בשביל צורך מבצעי  ?משל למה הדבר דומה  .המינימום

 .מה שאינו מבצעי, אסור להוסיף אפילו מעט

, ר בן ציון אבא שאול שמי שמוכרח להיכנס להר הבית מסיבות ביטחוניות"ן כתב הגוכ

ת אור לציון "שו" )ירוץ מיד החוצה בלא לשהות אפילו רגע אחד, כשסיים תפקידו"מהרגע 

 (.ג ל ד

וראוי להחמיר לא , עליו לטבול, אם יודע מראש שעלול הוא להיות נקרא לשם, וכמובן

  .בגלל חשש טומאת זיבה, א במעיין חי ולספור שבע נקייםאל, להסתפק במקוה גברים

ם "עיין רמב)להטביל את הבגדים שלו ואת הכלים שהוא לוקח עמו , כמה שאפשר, וכן

כגון , וכן ראוי להסיר מעליו כל בגד או חפץ שאינו הכרחי (.יז-הלכות ביאת מקדש ג טז

  (.ת אור לציון שם ענף א"שו)שעון , ארנק, טלית קטן

 

 .הי רצון שייבנה בית המקדש במהרה בימינווי

 

 

 פאה נוכרית מהודו

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

 ?שמעתי ששוב הופיע הדיון על כשרות פאות הנוכריות מהודו: ש

יש , שעל עצם ההיתר של פאה נוכריות בכלל, יש לדעת, אך קודם כל  .נכון: ת

 .א מתיר ויש אוסרים"הרמ  .מחלוקת

 ?להלכהאז מה לנהוג : ש

ומכריע שאפשר להקל במקום שנהגו , בסימן עה, המשנה ברורה מביא את שתי הדעות: ת

 .אז מותר, וכיון שבארץ ישראל נהגו להקל, להקל

 ?ומה עם הספרדים: ש

מי שרוצה לסמוך על המקילים , לכן  .כף החיים מתיר  למשל.גם מחלוקת הפוסקים: ת

 .רשאית,

 .כריתיש גם נשים צדיקות עם פאה נו: ש
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האם כל פאה   .חשוב לדעת שיש עוד מחלוקת  .אבל תלוי איזו פאה נוכרית, נכון: ת

הרבנית חיה לאה , כמו שחבשה, או רק פאה פשוטה, נוכרית מותרת גם אם היא יפה

זו היתה פאה פשוטה , כפי שרואים בתמונה. ל"אשתו של רבנו הרב צבי יהודה זצ, ל"זצ

 .להפליא שבעצם דמתה לכיסוי ראש

 ?ומה נפסק: ש

 .כי מותר לאשה לדאוג שלא תתגנה, יש מתירים, זו מחלוקת: ת

 ?האוסרים לא מסכימים: ש

אך מה בכך שהיא אינה יפה בעיני , הם אומרים שהעיקר שלא תתגנה בפני בעלה: ת

, כדי להכשיל את בני ישראל, כידוע  .יש אפילו מליצה על זה  .אדרבה זה יותר טוב  .זרים

, עתה זה הפוך  .י מביא"כפי שרש, ציבו אשה זקנה בחוץ ואשה צעירה בפניםבנות מדין ה

כדי , אך מתייפה כאשר יוצאת החוצה, לבושה בבלאי סחבות, אשה נראית זקנה בבית

 .להיראות צעירה

 ?אז מה להלכה: ש

. נופלת על הלחיים וכדומה, כגון ארוכה, לא מוגזמת, כולם מודים שצריך פאה צנועה: ת

 .שצריך להיות צנוע ולא למשוך את תשומת הלב, אלא דין בכל בגד, מיוחד בפאהואין זה 

לכן , הבעיה היא שהוא נתרם כחלק מפולחן עבודה זרה  .עכשיו נבוא לשיער מהודו: ש

 .אסור בהנאה

טון  2333למשל מייצאים מהודו   .המתירים טוענים שזה מיעוט והולכים אחרי הרוב: ת

השאר הוא סתם נמכר על ידי , בא מאיזור בו יש תקרובת שיער טון 233ומתוכו רק , שיער

וגם מה   .כמובן איני יודע אם אלו מספרים מדוייקים  .נשים עניות הדואגות למחייתם

 .אולי זו סתם תרומה, לא ברור שעצם הגזיזה היא עבודה זרה, שהולך לעבודה זרה

 ?חרותאפשר לקנות ממדינות א, למה לקנות דווקא מהודו, בכלל: ש

 .ולא תמיד מצויין על ידי היצרן שהמקור מהודו, זה מגיע מהודו לכל מדינות העולם: ת

, גם המתירים. ב  .יש בכלל אוסרים פאה נוכרית. א  .יש שלוש בעיות, אם אני מסכם: ש

יותר טוב , אך בודאי  .יש גם חשש של תקרובת עבודה זרה. ג  .לא יתירו פאה מוגזמת

 .מטפחת ראש

 .כך נוהגות כמעט כל הנשים יראות שמים  .נכון: ת

, שלא מכסים את הכל, מה עדיף מטפחת ראש או כובע לא צנועים, בכל זאת יש שאלה: ש

 ?או פאה נוכרית שמכסה את הכל

מ פיינשטיין שמתיר "אך אפשר לסמוך על הגר... עדיפה מטפחת שמכסה את הכל: ת

 (.ע נח"אהת אגרות משה "שו)מ "ס 0, להוציא שתי אצבעות

 ?ובסיכום: ש

 .היא תתהלל' אשה יראת ד, שקר החן והבל היופי: ת

  

 

 

 ?מאבק הנכים צודק

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

 ?כמה חייבים לתת להם  ?האם מאבק הנכים להעלאת קצבתם צודק: ש

אם   .יש דין לתת צדקה לעניים  .באשר הם נכים, אין דין שחייבים לתת צדקה לנכים: ת

 .אין לתת לו, אם אינו עני, יש לתת לו, הוא עניהנכה 

 ?מה ההגדרה של עני: ש
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: ם"זה לשון הרמב  .דיור ותרופות, ביגוד, כלומר מזון, מי שחסר לו החיוני לחיות: ת

 (.הלכות מתנות עניים ז ג" )מצווה אתה להשלים חסרונו ואין אתה מצווה לעשרו"

 ?אך בזה יש מרווח גדול: ש

תרכיז להמתקה אינו , למשל מים לשתות זה חיוני  .הזמן והמקום זה נמדד לפני: ת

וכן   .דירה פשוטה חיונית .מכנסיים יקרים אינם חיוניים, מכנסים פשוטים חיוניים  .חיוני

אך זה , אמנם אפשר להתווכח על השיטה כיצד הוא נקבע. יש מה שנקרא קו העוני  .הלאה

 .בת הנכות מגיעה לקו העוני או לאלכן יש לבדוק אם קצ, מה שמקובל במדינתנו

 .לא מגיע לו כלום, או אם בן זוגו מרוויח הרבה כסף, לפי זה אם הנכה הוא עשיר: ש

אם יש לו כסף או שאשתו , ואכן החוק במדינתנו מבחין בין נכה לנכה  .נכון מאוד: ת

 .מרוויחה

טומטית אותו דבר החוק אינו מבחין והמדינה נותנת או, אבל לגבי קצבת ילדים וזקנים: ש

 .לכולם

אלא , אלא אם כן אין זה מדין צדקה, לא מגיעה צדקה לילד בתור ילד  .זה לא צודק: ת

אלא אם כן זו דרך לבטא כבוד ,וכן לא מגיע צדקה לזקן בתור זקן   .מדין עידוד ילודה

 .זקנים

 !גם אלו דברים חשובים: ש

כיוון שיש למדינה משאבים , דיפויותאך כאן אנחנו נכנסים לסוגיה של סדדי ע  .בודאי: ת

 .האם לתת צדקה לעניים או לעודד ילודה, מוגבלים

האם יש להעדיף נכה שאינו מסוגל כלל לעבוד על פני נכה , אם באנו לסדרי עדיפויות: ש

 ?שמסוגל לעבוד ומחליט לא לעבוד

יו לעבוד ודאי על, אך אם הוא יכול למצוא עבודה, אולי אינו עובד כי לא מצא עבודה: ת

והוא הדין שעדיף להקדיש כסף כדי   .כפי שכתוב במשנה פאה, ולא לדרוש כסף מהצדקה

ם "כפי שמגדיר הרמב, שהנכה ילמד מקצוע המתאים למוגבלותו מאשר סתם לתת לו כסף

והמעלה העליונה היא להמציא לו מלאכה ולא יצטרך לבריות , שיש שמונה מעלות בצדקה

 (.הלכות מתנות עניים י ז)

 ?בסיכום מחאת הנכים מוצדקת או לא: ש

+ עבודתו + אם הקצבה   .אינו זכאי לצדקה, אם הוא עשיר  .יש לבדוק המספרים  :ת

אז הוא זכאי , אם לא מגיעים  .גם אינו זכאי לצדקה, עבודת אשתו מגיעים לקו העוני

 .לצדקה

 5730ת היא נכו 33%ח לחודש וקצבת "ש 0923בדקתי מספרים קו העוני ליחיד הוא : ש

 .ח"ש 033אז חסר לו , ח"ש

 .ח לחודש"ש 033אלא אם כן הוא מסוגל לעבוד קצת ולהרוויח : ש

 9933אם כן חסר לו , ח"ש 0392ח וקצבת הנכות היא "ש 2320וכן קו העוני לזוג הוא : ש

 ?ח"ש

אם , כמובן  .ח לחודש"ש 9933ל אלא אם כן הוא ואשתו מסוגלים להרוויח יחד "כנ: ת

 .אז הקצבות יותר נמוכות, 93%היא הנכות 

אך גם יש לו יכולת יותר , ועליו להשלים יותר, ח לזוג"ש 5023, ח ליחיד"ש 9722: נכון: ש

 ?ומה אם יש לו ילדים  .גדולה לעבוד

 .קצבת הנכות יותר גבוהה ויש גם ביטוח לאומי לילדים: ת

 ?ובסיכום: ש

 .סדרי העדיפויותוכפי , אך כפי היכולת, מצוה גדולה לתת צדקה: ת
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 היפה והחיה

  

ועליו נאמר קבל את האמת , סיפור היפה והחיה הוא אגדה ישנה הקיימת בכל התרבויות

והנוסח המקוצר המפורסם הוא מפי הסופרת הצרפתיה , יש נוסחאות רבות  .ממי שאמרה

 .Marie Leprince de Beaumont-Jeanne אן מארי להפרינס דה בומון'ז

שתי הבכורות הן מפונקות , שלוש בנות, אחד שהיה עשיר והתרושש יש לאבא, אם כן

טובת , Belle והשלישית ושמה בל  .לוקסוס ועושר, רודפות תכשיטים ושמלות, וגחמניות

 .ומאוד קשורה לאביה, צנועה וענווה, בעלת מידות טובות, לב

חיה קשה הנשלט על ידי , בתוך ארמון, האבא קטף פרח עבור בתו בל, בחזרתו מנסיעה

אלא אם כן בתו תתנדב ברצונה למלא , ואכזרית שהודיעה לו שעליו לשלם גזל זה בחייו

 .ואכן היא מוכנה להקריב את עצמה בעבורו  .מקומו ולהתייצב בארמון

ומגלה שבפנים מסתתר לב , אך לאט היא לומדת להכירו, בארמון היא פוגשת יצור נורא

אט לאט היא מפתחת כלפיו הערכה שהופכת ל  .שרק רוצה לאהוב ולהיות נאהב, טוב

אומרת לו שאוהבת , בוכה עליו, היא מוצאת את החיה גוססת  .לידידות ובסוף לאהבה

הוא היה בעבור נסיך שנענש להפוך לחיה עקב , אכן  .ואז הוא חוזר להיות נסיך, אותו

 .כיעורוולא יוכל לשבור את הקללה אלא אם כן מישהי תאהב אותו למרות , מעשיו הרעים

הוא בא ללמד , המחברת היתה מחנכת מנוסה וכתבה את הסיפור הזה בעיתון לילדים

החיצוניות מתעה גם   .שאין לשפוט אדם על פי מראהו החיצוני אלא על פי עולמו הפנימי

 .גם את הלב, החושים

ולאפשר לאדם , אגדה זו מלמדת את הילדים להבחין בין כיעור מוסרי לבין כיעור פיזי

על אף היותו ביישן עקב חיצוניותו הבלתי , בעל נשמה להקרין, בעל לב, שכלבעל 

אבל לא   .ואחד בחכמתו, אחד בולט ביופיו, שתי האחיות נישאו לשני אצילים. מחמיאה

 .אלא טוב הלב, אלו הם יסודות אהבה אמיתית

ת הנערה אינה יכולה למנוע מעצמה מלאהוב את החיה לנוכח כל הדאגה והחסד שחיה זא

, עדינים, כיון שהיא נערה בעלת רגשות טהורים, אהבתה צומחת, לאיטה  .מעניקה לה

 .מלאי הכרה טובה, מוסריים

 .גם איש  .היא תתהלל' אשה יראת ד, שקר החן והבל היופי

   .יראה ללבב' וד, כי האדם יראה לעיניים

 

 

 הזן את הכל

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

ם יש בעולם שמונה מאות מיליון אנשים רעבים ושבכל יום "האוקראתי שעל פי נתוני : ש

הזן את העולם כולו בטובו : אז איך אנו אומרים בברכת המזון .מתים מרעב שלושים אלף

 ?בחן בחסד וברחמים הוא נותן לחם לכל בשר

אלא חלק , הבעיה היא שהוא אינו מגיע לרעבים, עלינו' בחסדי ד, בעולם יש די מזון: ת

 .זו שערוריה שאין כמותה  .רק לפחגדול נז

 ?ולא תפתורנה את הבעיה, אולי רק כמויות קטנות נזרקות: ש

ג "מיליארד ק 9.0כלומר , ג ליום"מיליון ק 0.9  .אלו כמויות גדולות מאוד, לצערנו: ת

 .מיליארד אנשים ולא רק שמונה מאות מיליון 5זה מספיק כדי להאכיל   .לשנה

 ?מי זורק: ש



 יב
 

 .בים של היצור והצריכהבכל השל: ת

אך אינו יפה , אלא במזון טוב לאכילה, לא מדובר במזון רקוב  .בשדה ובמטעים. א

 .שקר החן והבל היופי  .לכן אינו נקטף, למראה

 .או אריזות קצת פגומות, משליכים לפח פירות בשלים מידי, ברשתות השיווק. ב

ו אפילו באריזה על אף שלא פג א, או בכלי הגשה, הצרכן משליך מזון שנשאר בצלחת. ג

 .תוקפו

 ?אפשר לקבל מספרים: ש

 :אוגרפיק'יש בנשונל ג: ת

 97%: מוצרי חלב

 59%: בשר ועוף

 53%: גרעינים וקטניות

 02%: דגים

 09%: פירות וירקות

 09%: צנון, סלק, גזר, תפוחי אדמה, ירקות שורש

 ?ובסיכום: ש

 .בל תשחית: ת

 

 


