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 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

 ?ל"שדורשים צניעות בצה, כיצד להתיחס לנסיון של סתימת פה לרבנים: ש

אמיתה של , הם אומרים מה שהם חושבים  .אי אפשר להפחיד רבנים  .זה לא יעזור: ת

: ם כותב בסוף איגרת תימן "הרמב  .לא תגורו מפני איש  .ולא מפחדים מאף אחד, תורה

 ".דבר שאין ראוי לפחוד עליו מן הסכנה, הצדקת הרבים"

 !?עד כדי כך: ש

ודאי במקום הצלת רבים אסור : "כו כותב מרן הרב קוק  .בכל הדורותכך נהגו   .ודאי: ת

ויעידו על זה כל פרנסי ישראל הצדיקים שעמדו לנו , לחוש על עצמו בחששות רחוקות

תמיד לדבר טוב על , שעמדו לפני מלכים ושרים ונכנסו בחששות של סכנה, בכל הדורות

בידם הצליח להציל צאן ' ד וחפץ, גם במקום שהיה חשש העלאת חמת מלכים, ישראל

 (.שו' ת משפט כהן עמ"שו" )מכמה גזרות' קדשים עדר ד

 ?ואם עקב זה יפטרו את הרב מתפקידו: ש

, יש סיפור על רבי מנשה מאיליה  .עליו להתפטר כדי לשמור על חופש הביטוי  אכן: ת

 ":גזירת הקנטוניסטים"בזמן , חבר של הגאון מווילנא-תלמיד

' חוטפים'הימים היו ימי   .רבי מנשה על כסא הרבנות בסמרגוןרק כשנתיים ישב "

כי גם הפרנסים וראשי הקהילה ידם במעל הזה לעזור , ורבי מנשה ראה, בישראל

אז   .לתפוש ילדי בני העניים או יתומים אומללים למסור אותם למלכות הרשעה' חוטפים'ל

 :ם לבו הכריזובחו, דרש בגנות הפרנסים, הקהיל רבי מנשה קהילות ברבים

 .אינם בכלל ישראל,במישרים או בעקיפין, החוטפים וכל אלה המסייעים בידם -

 :נכנסו אליו ראשי הקהילה ואמרו לו

ועל כל עדת ישראל יצא , דבריו אלו יכולים להעלותו לגרדום בתור מורד במלכות, רבנו

 .תושממנו צפויה סכנה לו ולעד, רב בישראל אסור לו להתערב בענין זה  .הקצף

שפשתה והתפשטה , אם על צרעת ממארת כזו -החזיר להם רבי מנשה  -אם כן  -

הרי אין , יכול ורשאי לדבר ככל אשר עם לבבי, בתור רב דמתא, אין אני, בישראל

 .אני יכול ורשאי להיות רב בישראל

עסק בעבודתו בשחיקת , ושוב חזר לחיות חיי צער, ובאותו יום עמד והסתלק מן הרבנות

מידי חודש בחודשו " )וממנה התפרנס וחי על לחם צד ומים לחץ, רת המכונה שלוטבק בעז

 (.85לרב מימון ז 

 ?גם עלולים לפגוע בתקציבים: ש

יש סיפור בירושלמי סוטה ג ד על רבי אליעזר שדיבר בעניין אחד   .גם מזה אין לחשוש: ת

ובגלל זה הוא הפסיד , מה שלא מצא חן בעיני תורמת אחת גדולה לישיבה, שנוגע לנשים

 .אך הוא לא חזר בו, כור מעשר לשנה 033

 ?הם לא מצליחים לומר דבריהם, אם סותמים לרבנים את הפה, אך לגופו של עניין: ש

 .נסיון סתימת פה עוזר הרבה, אדרבה: ת

 ?איך זה עוזר:ש

יוסף ,אז אחד מתלמידיו   .ם"כידוע יש שרצו להחרים את ספרי הרמב  .זה נותן פרסום: ת

הם נהנים לבזות : ם כתב לו שיחדל לצאת להגנתו"הרמב  .יצא בתקיפות נגד זה, אבן גבר

, יתר על כן  .זאת ההלכה של זה נהנה וזה לא חסר, אם כן, אותי ואני לא מפסיד מזה כלום

   .עוד יותר מגלהו, הרוצה לכסות את הדבר: שהרי כלל גדול  .הם מספקים פרסום לספריי

 .טוב שרוצים לסתום את הפה לרבנים בכלל זה סימן

 ?למה סימן טוב: ש



 ג
 

כבר אמר   .זה סימן שאין דבר ישר והגיוני לענות לו, כי אם סותמים לאדם את הפה: ת

בזמנו הוא נתן ארבעה נימוקים   .ון סטיוארט מיל'זאת לפני כמה מאות שנים הפילוסוף ג

ת שלי אינה מוחלטת ויש גם אולי האמ. ב  .אולי הדעה השניה אמת. א: לחופש הביטוי

הרי האמת , גם אם הדעה השניה שקרית. ג  .ולכן יש לבנות יחד, אמת בדעה השניה

גם אם הדעה השניה שקרית הרי האמת מאבדת את . ד  .מתחזקת על ידי מלחמתה בשקר

אם משתיקים את : או במילים פשוטות  .אם היא נזקקת לכח הזרוע, כח השכנוע שלה

 .וכן הוא בנדון דידן  .סימן שאין מה להשיב לו, היריב הרעיוני

 ?ובסיכום: ש

 .האמת תורה דרכה: ת

 

 

 בשם הפמיניזם לא להכניס בנות לצבא

 [הרב מרדכי ציון: רשם]

 

' ר  .ל"שמחה הולצברג זצ' בנו של ר, אפרים הולצברג' פגשתי בכותל המערבי את ר

וכמו רבו הוא הקדיש חייו , האסיריםאבי , אריה לוין' שמחה הולצברג היה תלמיד של ר

ל "הוא ביקר אצל הפצועים מחיילי צה  .לעשות חסד לאנשים במצבים הקשים ביותר

 ".אבי הפצועים"וכינו אותו , ואזרחים הנפצעים במלחמה ובטרור

הוא ליווה את אביו בביקורים אצל אלפי , אפרים סיפר לי שבמשך כמעט שלושים שנה' ר

 .ת הקשים והמטלטליםונחשף למראו, פצועים

 ".לא להכניס בנות לצבא -  בשם הפמיניזם: "הוא אמר בתקיפות, מניסיונו

היתה קצינה   .אבל הדגיש אחד מהם, יש לו סיפורים על גבי סיפורים על העניין הזה

ל הורדה לתעלה במלחמת "אך בהחלטת מפקד הנח, מחוזרת מאוד,בדרגת סגן אלוף

ומקצינה נאה עם הרבה  .פגז קטע את שתי רגליהו, בה גם הוא עצמו לחם, ההתשה

אבי היה מביא אליה את ישראל   .חייה הפכו לאומללים  .הצעות נישואין הפכה לשבר כלי

וקונה לה דברים כדי להרים את רוחה שהייתה נפולה עד שנפטרה , מפקד השריון, טל

הם קטנים  סיכוייה של אישה קטועת רגליים להינשא .זה לא משחק  .מרוב שברון לב

 .מאוד

הם רוצים . הזוי ומופרך, מים זה פסיכי"כלומר לבוא ולהציע לחיילות להיכנס לטנקים וזחל

זה אנטי   .חיילת לא יכולה להיות במקום של סכנת קטיעת איברים  .לשנות את הטבע

 !פמיניסטי

 !אנחנו מטורפים  !האויבים שלנו הם חיות  !?ומה אם חס וחלילה חיילת תיפול בשבי

יש למנוע את שילובן של חיילות בשדה , הוא סיים שדווקא מסיבות פמיניסטיות

היא יכולה להישרף  בהם לא נכניס אותה למחוזות, כמו שנותנים כבוד לאישה  .הקרב

זה . אסור להכניס אותן לקו האש  .ברא את האדם ואת חווה בצורה מסוימת' ד  .ולהיכוות

   .הפמיניזם בהתגלמותו

לא צריך עבורו ,ומה שהתורה לא מרשה , ה לא מסכים לזה"הקב: א הוסיףהו, מעבר לכך

 .סיבות נוספות

 

 

 O.C.D.מחשבות טורדניות 
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מחשבות רעות של בוז , כמה פעמים ביום תוקפות אותי מחשבות טורדניות: שאלה

יסורי מצפון , וזה גורם לי צער נורא, החיים איתנו ומשנים עברו, על רבנים גדולים, וקללה

שאענש על , אני מאוד מפחדת  .זה גם קורא בזמן התפילה ובזמן הלימוד  .מאוד קשים

 ?האמנם. כך

הסוהר עם -זה כאילו את בבית, אין אלו מחשבות שלך ואין לך שום אחריות: תשובה

אין   .ופה החברה היא בפנים  .ואינך יכולה למנוע ממנה, שכל הזמן מגדפת רבנים, חברה

, לכן  .יש לך שכר, כיון שאת מאוד סובלת לשמוע דברים אלה ,אדרבה, לך שום אשמה

, אם הולכות, ולהמשיך לתפקד, אלא להתעלם מהן, אין להילחם נגד מחשבות אלה

 .אין זה נוגע לך, שתמשכנה, אם ממשיכות, הולכות

אין זה קול , אך אין זו אשמתך, יש לך איזה תקליט שרוט שנתקע לך בפנים, או משל אחר

 .שים לב כלללא ל, שלך

, אין זו אשמתו כלל, אדם נמצא באיזור בו יש מואזין שצועק בקולי קולות, או משל אחר

 .אין זה קול שלו

ולא , זה לא את, אין לך שום אחריות  .זה דבר זר שמטריד אותך, זה לא את, זה הכלל

 .תקבלי שום עונש

ם היא אומרת שרבי א  .יש אפילו מציעים ללעוג לאותה חברה מטרידה איתה אתה כלואה

 .להראות לה שאינך מתרגשת  !גם גנב  !?רק טיפש: אמרי לה, עקיבא טיפש

הכלבים צועקים והשיירה   .לא להתרגש  .או משל לאדם ההולך ברחוב וכלב צועק

 .עוברת

 .לכן ברור מאה אחוז שאין לך שום עוון ושום עונש

כי כמו , מומחית בתחום הזה אז ודאי מה טוב לפנות לפסיכולוגית, זה לא נעים, כמובן

, ומעצמן הקולות יחדלון, אם את מסתדרת לבד, אך  .יש התמחויות שונות, בכל מקצוע

 .חבל על הזמן וחבל על הכסף

אין צורך לארגן לך צער , כמובן  .אדרבה שכר על הצער, שאין לך שום עונש, אבל זה ברור

  .ת טובותעדיף שכר על טיפול בילדיך ושאר מצוו  .כדי לקבל שכר

 

 

 יש לי כיפה

 

  יש לי כיפה

  יום ולילה יש לי כיפה

 .ואני אוהב אותה

  גם במשחק כדור היא לראשי

  וגם כשאני שרוע על הדשא

  או כשאני שוכב על המיטה

 .תמיד הכיפה על ראשי

  היא אף פעם אינה מחליקה לרצפה

  אם מפני שהיא גדולה



 ה
 

 .או מפני שהיא תפוסה היטב

  כיפהתמיד על ראשי 

  אפילו בזמן אימונים בצבא

  וכמובן בעת מלחמה

  .הכי כובע פלדה גם הוא כיפ

  היא שלי הכיפה

  זו שסרגה לי אמא

 .האו זו שסרגה אשתי אחרי החתונ

  התחלתי בה כמעט כתינוק בעריסה

 .ומאז מעל ראשי היא לא משה

  אני אוהב אותה

  ואני גאה בה

  כי עמה אני מכריז

  קבל עם ועדה

  אלהים בארץ ובשמים למעלה שיש

  אני לא לבדי בהוויה

  כי על ראשי כיפה

 .המושל בכיפה -ומעליה 

  אפילו כאשר אני נמצא

  במקום לא על רמה –יסלח לי ' ד

 ,גם שם אני חובש כיפה

 .כי בכל מצב יש לי אלוה

  הכיפה, זאת כיפתי

  לעולם לא אשכח אותה

  מכובדה, תמיד תכתיר אותי

  לידי באהבהתבוא תמיד 

 .ועם נשיקה

 

 

 ?האם מותר לגנוב מגוי

  

 ?האם מותר לגנוב מגוי: שאלה

ויש גם שגונבים בלי , אבל כיון שרבים שואלים  .עצם השאלה היא חילול השם: תשובה

 .אין ברירה אלא להשיב, לשאול



 ו
 

שנאמר , כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה: "ם פוסק"רבנו הגדול הרמב

אפילו עובד עבודה זרה אסור לגזלו או , דין תורה, ואסור לגזול כל שהוא  ...תגזוללא 

הוא לא , המובן של עושק  (.ב-הלכות גזלה ואבדה א א" )יחזיר, ואם גזלו או עשקו, לעשקו

 .לתת לו כסף שאתה חייב לו

לא : שנאמר, עובר על לא תעשה, כל הגונב ממון משוה פרוטה ולמעלה: "וכן

 (.הלכות גניבה א א" )או הגונב ממון עובד עבודה זרה, ואחד הגונב ממון ישראל  ...תגנוב

 (.שנט א. מ שמח ב"חו)וכן נפסק בשולחן ערוך 

כלומר דבר שאנו , שהרי החזרת אבדה היא חסד  ?אבל האם חייבים להחזיר אבדה לגוי

אבידת 'נאמר ש, אבידת הגוי מותרת: "ם"פוסק הרמב  .חייבים כלפי אח ולא כלפי כל אדם

וחייב , אבידתו אסורה, ובמקום שיש חילול השם  (...ג, דברים כב)' אחיך

  .אבל להטעותו אסור, והוא שטעה מעצמו, טעות הגוי כאבידתו ומותרת  ...להחזירה

שעל חשבונך אני ראה : וצריך שיאמר לו ישראל, כגון שעשה הגוי חשבון וטעה, כיצד

אבל אם לא אמר לו   .כגון זה מותר, אני נותן לך, אומראלא מה שאתה  ,ואיני יודע, סומך

-הלכות גזלה ואבדה יא ג" )ונמצא שם שמיים מתחלל, שמא יתכוון הגוי לבודקו, אסור, כן

 (.ה

ואיכא חילול השם אם , כגון שנודע שישראל מצאה: "ח"כותב הב  ?ומהו אותו חילול השם

ריש " )שהם משקרים וגוזלים, לראו שאין אמונה בישרא: שיאמרו הגויים, לא יחזור

 (.רסו מ"חו

שנאמר , אבידת הגוי מותרת"  .ראוי להחזיר, גם כאשר אין חילול השם, יחד עם זה

מפני שהוא מחזיק ידי , הרי זה עובר עבירה, והמחזירה  (.ג, דברים כב)' אבידת אחיך'

בעלי  וידעו שהם, כדי שיפארו את ישראל, ואם החזירה לקדש את השם  .רשעי עולם

" וחייב להחזירה, אבידתו אסורה, ובמקום שיש חילול השם  .הרי זה משובח, אמונה

 (.הלכות גזלה ואבדה יא ג)

שיחשוב שעליו לשלם ליהודי , לבלבל אותו בחשבון, על כל פנים אסור להטעות את הגוי

 .חייב לשלם, וכן אם קנה בהקפה והגוי שכח שלא שילם  .יותר ממה שהוא חייב באמת

וכן אינו מותר הבידוי והתחבולה ומיני הרמאות והאונאות : "ם"ב רבנו הגדול הרמבכת

, ם"אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עכו( חולין צד)אמרו , ם"והעקיפים על העכו

ואלו הרעות כולן אשר ביאר השם יתברך ... וכל שכן בדבר שיוכל לבוא לידי חילול השם

אלקיך כל עושה ' כי תועבת ד( דברים כה טז)שנאמר , שהוא מתעב אותם ומתעב עושם

 (.פירוש המשנה כלים יב ז" )אלה כל עושה עוול

לא , שאלו שהרוויחו כספים מטעויות של גויים, ומסורת בישראל: "כתב רבי יהודה החסיד

ולעומתם אלו   .ולא הניחו אחריהם ברכה ,ונכסיהם ירדו לטמיון, ברכה בעמלםראו 

, גדלו והעשירו והצליחו, והחזירו כספים של גויים שהגיעו אליהם בטעות' ,שקידשו את ד

אל יעשה אדם עוול לאיש מאומות "  (.ספר חסידים תרסא" )והניחו יתרם לעולליהם

ואם , כזה מורידים את האדם ואין הצלחה בנכסיו ומעשה עוול, העולם כמו לישראל

 (.ד"שם תתרצ" )יהיו נפרעים מזרעו -השעה עומדת לו 

ורבים בדור הזה שמקבצין עושר שלהם שלא באמונה ובחילול השם : "א"כתב המהרש

כ מתנדבים מאותו ממון להיות להם כבוד בכל שנה ולתת להם ברכת מי "וא, ם"בגזלת עכו

ואין זה אלא מצוה הבאה בעבירה ואין לעושר הזה מלח , שברך להיות להם שם ותפארת

 (.כתובות סז" )וקיום

ם לקדש את השם כדי שיפארו את "אם החזיר האבידה לעכו" :ש"קכתב רבי משה רב

ם "וכן הדין בהחזרת הטעות שטעה העכו, ישראל וידעו שהם בעלי אמונה הרי זה משובח

, ם"שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו לעכו, ואני כותב זאת לדורות. מעצמו



 ז
 

והחזירו ' ורבים אשר קדשו ד, כהולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון ולא הניחו אחריהם בר

מ "באר הגולה ריש חו" )ם גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליהם"טעות העכו

  (.שמח

אלא היה חי בזמן גזירת , ש היה בסביבת גויים טובים וישרים"ובל נחשוב שרבי משה רבק

במקלי : "כפי שהוא כותב על עצמו, ט וסבל רבות מהגויים הרשעים והאכזריים"ח ות"ת

את ביתי מלא כל ... ובשמאלי ספר זכרונות תפסתי, וכיס תפילין אחזתי, בימיני יצאתי

הן מירושת אבא , וביותר אוצר כלי חמדה בית מלא ספרים, טוב עזבתי ונטשתי את נחלתי

והתהלכתי באשר התהלכנו ותבקע הארץ לקול המית  –לקנות ' הן מאשר זכני ד, ל"מארי ז

ובאו לקצה מדינת זאמוט סמוך לגבול , נגרה ולא תדמע כמים הנשפכים וגם עיני, הבוכים

 (.פתיחת לבאר הגולה" )עורינו מעלינו הפשיטו, וגם שם לא שקטנו, פרייסין

* 

 .ובני ישראל לא יעשו עוולה

 

 

 ?בית המקדש עכשיו

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

שיש לבנות בית אלא גם , יש רבנים שטוענים לא רק שיש לעלות להר הבית: ש

 ?הגיע הזמן  .המקדש

שכאשר אנו נכנסים לארץ מוטלות , ם כותב בתחילת הלכות מלכים"הרמב  .ודאי לא: ת

ושזה צריך להיות , למחות את עמלק ולבנות בית הבחירה, למנות מלך: עלינו שלוש מצוות

שר בא  .אך זה עוד לא מלך ישראל על פי תורה, ה יש לנו מדינה"ב  .לפי הסדר הזה

ואז יבוא הזמן לבנות בית   .כבר נדע, אך כאשר יבוא הזמן, אינינו יודעים מי זה  ,לעמלק

 .המקדש

ם הם תיאור מציאות היסטורית שבעבר ולא ציווי "יש טוענים שדברים אלה של הרמב: ש

 ?לעתיד

 .ת שאילת דוד"רבינו הרב צבי יהודה לימד שזה לעתיד על יסוד דברי שו: ת

 ?ם ומרן הרב קוק עודדו ללמוד הלכות בית המקדשאבל החפץ חיי: ש

ואנו מאמינים באמונה שלמה שייבנה בית המקדש   .ודאי שיש ללמוד כל התורה כולה: ת

 .אז יש להתכונן וללמוד, במהרה בימינו

 ?אז יש גם להכין כלי המקדש: ש

אינינו יודעים גם   .כל הדורות ציפו לבנין בית המקדש אך לא הכינו כלום  .לא קשור: ת

ר שלמה גורן "צעק עליו הג, מעשה במכון שהכין מנורת זהב  .בדיוק כיצד לעשותם

האם אתם תחליטו איך המנורה   ?איך אתם מעיזים  ?מה אתה חושב לך: בצעקות נוראות

 ?ואיך מדליקים אותה  ?צריכה להיות

 .גם כל בית המקדש אינינו יודעים כיצד לבנות: ש



 ח
 

אין לנו כיום אפשרות הלכתית לבנות את בית : "ש גורן"ר הגר"הגכך כתב   .נכון: ת

באשר הבעיות ההלכתיות בנושא זה הן כל כך , המקדש ולחדש את עבודת הקרבנות

עד שגם בבית השני היו זקוקים לשלושה נביאים שיורו להם איך לבנות את , מסובכות

נין המקדש שאין בו אין כמעט פרט אחד בנושא זה של ב  (.זבחים סב א)בית המקדש 

 (.ד' הר הבית עמ" )שאינם ניתנים להכרעה על ידינו, ספקות וספקי ספקות

 ?אבל יש אומרים שלא נפסק שצריך נביא: ש

: א שפירא"גם כך כתב הגר  .בלי נביא לא נדע איך לבנות, ש גורן"כמו שאמר הגר, אבל: ת

עלי ' כל בכתב מיד הכל ענין בנין הבית נמסר לנביאים כאמרם בכמה מקומות ה"...

והיינו   .ל"עכ  .'א על פי נביא נאכלת ועל פי נביא נשרפת כו"וכן שבועות טז ע, השכיל

אבל מצוה שאינה מסורה לאדם אלא שכל עיקר ענין המצוה , דאף דתורה לא בשמים היא

וכבר כתב על כך מרן הרב קוק   ".מסור לשמים בזה גם פירושה יכול להינתן מן השמים

 .וכן גדולי ישראל רבים שקדמו  .שפט כהן צו ובגנזי הראיהת מ"בשו

 ?אז מה אנו יכולים לעשות לקראת בנין בית המקדש: ש

 .מצוות, מידות טובות: ת

 
 

 


