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(. יח ז" ) ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו"

אז למה לא נתן לו גם את יתר מעשי ". כדי לחנכו במצוות: "י"רש? מה נתן אל הנער
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לא על ידי דיבורים . אלא הסבירו כי במעשה זה הוא חינכו למצוות? הכנסת האורחים

כי עיקר החינוך . בזה הוא חינך את הנער. תחילה אל הבקר אלא על ידי שבעצמו רץ

 .אדר היקר' כפי שמובא באריכות בס, וההשפעה אינו מה שמדבר אלא מה שעושה בעצמו

 

 

 האם מותר להעמיד ראש ממשלה לדין

 

 ?האם יש לו חסינות  ?האם מותר להעמיד ראש ממשלה לדין על פי ההלכה

כיון שאין דנים ,כלומר   (.סנהדרין יח א" )דנים אותו המלך לא דן ולא: "כבר במשנה כתוב

 (.שם)קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים : על פי הכלל, אז גם אינו יכול דין אחרים, אותו

למה   (.שם יט א" )דן ודנים אותו, אבל מלכי בית דוד", אמנם זה רק נאמר במלכי ישראל

אך חכמים , ן תורה בסנהדריןבגלל מעשה שקרה עם מלך ינאי שנתבע לדי  ?יש הבדל

מלך : באותה שעה אמרו"  .ולכן נענשו קשות מן השמים, כבשו פניהם בקרקע ,ו ממנופחד

 (.שם" )לא מעיד ולא מעידים אותו, לא דן ולא דנים אותו

אך למעשה נמנעים מחשש תקלה , המצב הרצוי הוא שאין חסינות וגם דנים מלך, כלומר

 (.הלכות מלכים ג ז .הלכות סנהדרין ב ה)ם "כך פסק הרמב  .חמורה

ולא בשאר , אלהיו' שמוגדר בגמרא כמי שאין על גביו אלא ד, אבל דין זה נאמר רק במלך

 (.הוריות י א)שיש מלך עליהם , שליטים כגון נשיאי שבטים

הלכות סנהדרין ד , ם"רמב)וכן דין זה לא נאמר בריש גלותא שבבבל שיש לו סמכות לדון 

אמנם מרן הרב קוק פוסק   .שהוא כפוף לממשלה, הדין ראש הממשלה בימינו והוא, (יג

אך אין כוונתו שהוא   (.שלח' ת משפט כהן עמ"שו)שלמנהיג מוסכם ומוסמך יש דין מלך 

 .אלא שיש לו סמכות כללית להנהיג את האומה, מלך לכל דבר

לפי שאין : "ם"הרמב כדברי, זה מצב דיעבד, מה שלא דנים מלכי ישראל, כאמור, זאת ועוד

מפני שליבן גס ", (הלכות סנהדרין ב ה" )שמא תבוא מהם תקלה, נכנעים לדברי תורה

 (.הלכות מלכים ג ז" )ויבוא מן הדבר תקלה והפסד על הדת, בהן

אם הוא   .זה כבודו של ראש הממשלה ושל כל נציג ציבור שידונו אותו ככל אדם, אדרבה

 .אלא אדרבה יוכיח חפותו, מאחורי חסינות למה שיסתתר, לא עשה שום דבר רע

אפשר לעסוק , אם כך  .יש פגיעה בכבודו, בעצם העמדה לדין והעלאת חשד: שמא תאמר

וכן , חכם זקן בחכמה"  ?משל למה הדבר דומה  .בזה בחשאיות גמורה ובדלתיים סוגרות

שה כירבעם אלא אם כן ע  .אין מנדין אותו בפרהסיה לעולם, נשיא או אב בית דין שסרח

היכבד , ואומרים לו  ...מלקין אותו בצנעה, אבל כשחטא שאר חטאות  .בן נבט וחבריו

 (.הלכות תלמוד תורה ז א, ם"רמב" )ושב בביתך

ויפריע לו , כל מטריד יתבע את ראש הממשלה לדין תורה, אם כך: ועוד תאמרו

ש או שאינם אלא יש צורך בדיינים שיבדקו אם יש בטענות נגדו ממ, אם כך  .בעבודתו

אם . למי שנגמר דינו למיתה ומובל למקום ההוצאה להורג  ?משל למה הדבר דומה  .הבל

אבל   .וכן בפעם השניה  .מחזירים אותו לבית דין, יש לי ללמד על עצמי זכות: הוא אומר

מלווים אותו שני תלמידי חכמים שבודקים אם יש ממש בדבריו או לא , בפעם השלישית

 (.ות סנהדרין יג אהלכ, ם"רמב)

וקל וחומר מלך בישראל או ראש , כל אדם מישראל צריך להיות נקי מחטא, זה הכלל

הלכות כלי , ם"רמב)מורידים אותו משררתו , ואם הוא סרח  .הממשלה או כל נבחר ציבור

 (.מקדש ד כא
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צע יש לב, אם הוא נבחר ציבור וכדומה  .יהיה אשר יהיה, יש להעמיד לדין כל אדם: סיכום

וכן יש לסנן היטב את התביעות כדי למנוע ממנו   .זאת בחשאי בלי חשיפה תקשורתית

 .הטרדה

כולו אוהב שוחד ורודף , שרריך סוררים וחברי גנבים: "וכבר התאונן ישעיהו הנביא

, ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה: "ומהרה יתקיים בנו, (א כב" )שלמונים

 (.שם כו" )דק קריה נאמנהאחרי כן יקרא לך עיר הצ

 

 

 פנו לנציב קבילות החיילים

 

נציב קבילות , ל"חיילים רבים משתפים אותי בהתלבטותם האם לפנות לנקח

, כגון כשרות, לפעמים הם חשים פגועים ביחס לזכויותיהם בתחום היהדות .החיילים

אליו הם חוששים שיש בזה טעם לפגם לדאוג לזכויותיהם במקום . צניעות, תפילות

אהבת נפש עד לכדי למסירות , ל"הם אוהבים את צה –ובעיקר , התגייסו עבור עם ישראל

 ?וכיצד יגישו תלונה נגד אהובם, נפש

אהבה   ".את אשר יאהב יוכיח"כי , עליו להגיש קבילה, אולם דווקא מפני שאדם אוהב

אדרבה מתוך מצות תוכחה אינה מתוך שנאה אלא   .כוללת רצון שהאהוב יתעלה וישתפר

... הוכח הוכיח את עמיתיך  .לא תשנא את אחיך בלבבך: "זה רצף הפסוקים  .אהבה

 (.ויקרא יט" )ואהבת לרעך כמוך

המערכת הזוגית נשחקת , אם לא, הכרחי שתהיה ביקורת הדדית, גם בין בני זוג

 .העיקר הוא להוכיח מתוך אהבה וידידות  .לאיטה

כמובן מתוך כבוד ולא מתוך , ותלמיד לרבו יש אפילו מצות תוכחה של בן לאביו

 .התנשאות

אנחנו רק   ?"אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"וכי אפשר להתעלם מכך ש

כי כל מערכת   .שם יותר עלולים לחטוא ,אדרבה  .ל מורכב מבני אדם"וגם צה, בני אדם

לכן דווקא ביחס   .שעוסק בלית ברירה בדברים קשים, ל"עלולה להסתאב וקל וחומר צה

 .כפי שמסביר רבי אברהם אבן עזרא, והיה מחניך קדוש: נכתב, לצבא

לא רק למען קיום המצוות האישיות של , התלונה היא לא רק לרווחת החייל האישית, אכן

, למען מדינת ישראל, למען עם ישראל, ל"אלא למען צה -שגם זה חשוב מאוד  -החייל 

 .ך כך שמירה על בטחון ישראלומתו, למען והיה מחניך קדוש

: כדברי מרן הרב קוק, העיקר שיעמוד על המשמר ויתקן  .אף אחד אינו שלם, הרי אמרנו

ואם ישגה , כי אם שיזהר מן החטא, האדם לא נברא גם כן באופן כזה שלא יחטא כולו"

 (.אגרות הראיה א פה" )ויחטא שוב

אלא , אינו סתם מחווה בעלמא, יליםשנציב תלונות החי, וייאמר לזכותו של צבאנו הקדוש

, וכל קבילה שמוגשת, שנה ופועל בנאמנות רבה וברצינות גדולה 54משרד שקיים כבר 

 .אשרינו  .והדברים באים לידי תיקון, מקבלת מענה תוך כמה ימים
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אך אפשר גם לפנות באורח חופשי   .עיינו באתר כיצד לפנות

כן , ככל שירבו לפנות. עניני ומכובד, כמובן באופן אמיתי, nakhal@mod.gov.il ל"בדוא

 .ייטיב לצבאנו

 .ל"וכל הכבוד לצה

 

 

 ל"אל תעליב את צה

  

זכורים אתם מי   !אסור  .אל תעליב  .ל"מחייל עד רמטכ ,אל תעליב  .ל"אל תעליב את צה

: ויאמר הפלישתי  .וידוע מה היה סופו  !גולית   -?העיז לבזות את צבאנו הראשון אשר

כי מי הפלישתי : "ויאמר דוד"  (.שמואל א יז י" )אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה

אתה בא : ויאמר דוד אל הפלישתי"  (.שם כו" )כי חרף מערכות אלהים חיים, הערל הזה

מערכות ישראל אשר צבאות אלהי ' ואנכי בא אליך בשם ד, אלי בחרב ובחנית ובכידון

 (.שם מה" )חרפת

 :שים לב לעלייה בדרגה

 .מערכות ישראל -

 .מערכות אלהים חיים- 

 .צבאות אלהי מערכות ישראל' ד- 

' ד: "וכן כותב מרן הרב קוק  ".צבאות"הוא , אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, אכן

 (.כד' עמאורות " )הם' וצבאות ישראל צבאות ד, אלהי ישראל' צבאות הוא ד

אותו יש   .בצבא קדוש, בצבא טהור, בצבא אידיאלי, זה נאמר בצבא טוב: שמא תאמר

 .אפשר לבזות, אבל צבא מלא עוון  .לכבד

צבאנו אינו מלא , שנית  .אז קשוט עצמך, גם אתה לא נקי מעוון, ראשית  .על זה אשיבך

בארץ אשר יעשה טוב ולא אין אדם צדיק   .בודאי יש בו עוון  .הוא צבא מעולה וטוב, עוון

 .יש לראות את הדברים בפרופורציה  .וכן הוא בצבא  .יחטא

מעשה   ?זאת מנין  .לא היה היתר לבזותו, שצבאנו היה מלא חטאים, אבל גם לו יצויר

זה הרגיז אותו והוא   .ל להציג תעודת זהות"ם נדרש על ידי צה"משקיף או  .שהיה כך היה

כשם שהמחרף את צבא ישראל הוא : רבנו הרב צבי יהודה כתב  .ביזה את מדינת ישראל

הוא   .כך המחרף מלכות ישראל הוא כמחרף מלכות השם, כמחרף מערכות אלהים חיים

בגלל שחירף במערכת המלחמה את ירבעם ' מביא ראיה מאביה מלך יהודה שנענש מאת ד

והרי   (.רכז' וכן עמ  .לנתיבות ישראל ב רלח  .טז' ירושלמי יבמות פ)בן נבט מלך ישראל 

, ובכל זאת אסור היה, ירבעם בן נבט היה עובד עבודה זרה אשר חטא והחטיא את ישראל

אסור , ל עבודה זרה"שאפילו היה בצה, אנו למדים מההקבלה  .לבזותו, אפילו למלך אחר

 .כמובן, אין שם עבודה זרה, ה"ב  .היה לבזותו

עד כדי כך , התשובה פשוטה מאוד  ?יםלמה לכבד צבא שיש בו חטאים שונ  ?וזאת למה

אז תגיד   !כי בזכות הצבא הזה אתה חי: שעצם השאלה היא עלבון לאינטליגנציה

ולצערנו כבר היו   .הרי יש מסביבנו ארבע מאות מיליון אויבים שרוצים להשמידנו  .תודה

בזכות או   .ל"זה בזכות צה  !לא  ?ואתה חושב שבנס אנו חיים וקיימים  .דברים מעולם

 .אז תגיד תודה  .ל"הנס האלהי המופלא הזה שנקרא צה

mailto:nakhal@mod.gov.il


 ה
 

בזכות   .ל יש לך חיים"בזכות צה, ל יש לך ארץ"בזכות צה, ל יש לך מדינה"בזכות צה

אז תגיד   .אתה ישן בשקט, החיילים שבמסירות נפש מדירים שינה מעיניהם לילה לילה

 .ואל תעליב  .תודה

מה שנקרא  –חילוני מדי : וזה טוען  .כונה הדתהמה שמ –דתי מדי : ל"זה טוען נגד צה

זה צבא מציק   .זה צבא ימני: וזה אומר  .זה צבא שמאלני: וזה אומר  .שעת השמד

ועוד   .זה צבא תומך ישובים  .זה צבא עוקר ישובים  .זה צבא מחבק ערבים  .לערבים

, אתה, אבל  .זןזה סימן שהוא מאו  .מעולה  .הוא מקבל סטירות משני הכיוונים  .ועוד

  .אולי תירגע קצת

אמור מה   .אמור, ל"אם יש לך ביקורת על צה  .ודאי לא   -!?סותמים את פיותנו  !?אז מה

בלי , בלי הכללה, בלי הגזמה, מתוך אהבה, מתוך הערכה, אבל מתוך כבוד  .שאתה רוצה

אך   !כן  ?ביקורת  !לא מחלישים –צבא   !צבא זה פיקוח נפש  !צבא זה רציני  .השמצה

 .דרך חיזוק ולא דרך החלשה

, להעיר ולהוכיח, ודאי יש לדרוש ולתבוע  .ל שצריכים תיקון"ודאי יש דברים חמורים בצה

 .אבל בלי שנאה ובלי ביזוי, בכל תוקף

אנו   !נכון  .וחילול השם זה נורא, יש בצבאנו דברים שהם חילול השם: אולי עוד תטען

, קידוש השם ענק, קידוש השם גדול, גם קידוש השם אבל יש בצבאנו  .מודים באשמה

שאנו עם חופשי בארצנו ושהגויים אינם משמידים : הקידוש השם הכי גדול שיכול להיות

וקידשתי את שמי הגדול : "כך אומר יחזקאל הנביא  .שזה החילול השם היותר נורא, אותנו

אז מה  (.מעט)וחילול השם ( הרבה)יש גם קידוש השם , אם כן  (.לו כג")המחולל בגויים 

מסביר רבנו הרב צבי   .גדול קידוש השם מחילול השם: כתוב בתלמוד ירושלמי  ?גובר

קל וחומר   .קידוש השם גובר -, יהודה שבמצב מביך שיש גם קידוש השם וגם חילול השם

 .בצבנו שיש הרבה מאוד קידוש השם ומעט מאוד חילול השם

אין מדינה . לכן אנו גם דור של צבא, אנו דור של מדינה, אנו דור של גאולה: וזאת לדעת

 .זו מצוותנו  ".הלכות מלכים ומלחמות: "ם"כלשון הרמב, בלי צבא

עדיף צבא עם   .אך בינתיים זה צבאנו, ויש לתקנם בכל תוקף, יש סיבוכים בצבא, נכון

יי בנ: אמא מתלוננת בפני הרב  ?משל למה הדבר דומה  .בעיות מאשר לא צבא בכלל

השיב לה   ...זה, זה לא מקיים מצוות, זה שקרן, זה עצלן, זה חצוף, ובנותיי מסבים לי צער

השכנה ממול שנשואה עשרים שנה    -?רוצה את לדעת מה הן צרות  .אלו אינן צרות: הרב

 .את הצרה שלך היא מוכנה לקנות במיליון שקל  .זו צרה  .ואין לה ילדים

מיליארדים  במיליארד, ו מוכנים לקנות במיליארד שקלאנ ,את הצבא שלנו עם בעיותיו

 .בכל הון שבעולם, שקל

אלהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך ' כי ד: מתקיים –! כן הזה –בצבא הזה 

אנו זוכרים את המשך , ודווקא מפני זה, ויחד עם זה, וכמובן  (.דברים כג טו" )לפניך

 (.שם" )והיה מחניך קדוש: "הפסוק

, ולכן אמשיך להביע ביקורת נגדך, אני גאה בך, אני אוהב אותך  .אחי לנשק, בא היקרצ

 .ואמשיך להיות גאה בך

, וקצת דמעות של צער, הרבה דמעות של שמחה, ואני בוכה, אני מעריך אותך, צבאי היקר

 .עד שאני כבר לא יודע מי נגד מי, והן מתערבבות

 .לזמן הזה ולצבא הזהשהחיינו וקיימנו והגיענו ' ברוך אתה ד

 

 



 ו
 

  ???משבר

 

המושג   .משמעות שונה לחלוטין  אבל במתן, יש שלושה מושגים שמתייחסים לאותו מצב

 .כולם מתלוננים על משברים .שנמצא מאוד בשימוש בימינו, "משבר"הוא , הראשון

משבר   .משבר אוביקטיבי ומשבר סוביקטיבי: אלא שהמשבר עצמו מתחלק לשני חלקים

לכולנו יש משברים , אם כך  .אוביקטיבי הוא פער בין רצונו של האדם לבין המציאות

יש   .משבר סוביקטיבי הוא כיצד האדם מתייחס למשבר האוביקטיבי  .רבים בכל יום

ויש   .וכל דבר קטן בניגוד לרצונו מכניס אותו לעצב ולדכאון, שעושה מזבוב פיל, אדם

 .ים שקורים לואדם שמתייחס בקלות גם לדברים קש

, כלומר משבר הוא הזדמנות לאדם להתגבר, "אגתר: "וזה מוביל אותנו למושג שני

שיש שני סוגים של דברים רעים , כבר אמרו הפילוסופים הסטואים  .להתעלות, להתמודד

את הראשונים יש . דברים שאתה יכול לשנותם ודברים שאין אתה יכול לשנותם: בעולם

 .זו כבר גישה פילוסופית  .לקבל כמו שהםואת האחרים יש , לשנות

שנוחת על   כל דבר קשה  .זה כבר מושג אמוני  ".נסיון: "והוא מביא אותנו למושג השלישי

מתענין בכל , יכול הכל, הרי רבונו שלם עולם יודע הכל  .והוא לטובתו' הוא מד, אדם

זה , הוא שולח נסיוןולכן אם .לא תקצר שהחיים יהיו ללא צרה וסבל ' יד ד  .ואוהב הכל

ן שהנסיון בא לאדם כדי לאפשר לנו "במיוחד לפי התיאוריה של הרמב  .לטובתנו

 .להתעלות

, אלא שהאתגר יכול להתקבל גם על ידי אדם אתאיסט, מושג הנסיון דומה למושג האתגר

 .לעומת מושג הנסיון שהוא מתוך אמונה

יש מחלוקת מה היו אותם   .ולםועמד בכ( אבות ה ג)לאברהם אבינו היו עשרה נסיונות 

יש מסבירים שהיו לו כל סוגי   .שהרי לימוד ספר בראשית מראה הרבה יותר, עשרה

 .אך יתכן שנסיון מסויים בא אליו יותר מפעם אחת, שהם עשרה, הנסיונות

רוח חיים על פרקי )כחו של אברהם אבינו שעמד בנסיונות הפך לטבע באומה הישראלית 

כבר , שאם לא כן, אנו העם הכי חזק בעולם בעמידה בנסיונות  (.ין שם'ח וולוז"אבות לגר

 .חלילה, לא היינו קיימים

כמעט   .יצאנו גיבורים –השואה , מעבר לכל דמיון, הנורא והאיום, גם מהנסיון האחרון

ממחנות ההשמדה   .בלי עזרה של פסיכולוג או של עובד סוציאלי, כולנו יצאנו שלמים

 .ינו חלוצים נחושים וחיילים אמיציםעלינו לארץ ונעש

פסיכולוגית אחת ארגנה כנס אנשי מקצוע כדי לדון   .אחרי השואה דּותסיפור עמי, לסיום

אף אחד לא , כמובן בפועל  .כיצד היה עלינו לטפל בניצולי השואה: בנושא

היא קבלה , כשהגעתי למחנה השמדה כילדה עם אימי: בפתיחת הכנס היא סיפרה  .טופל

לעת , לכן שמרה בכיסה שתי קוביות שוקולד, רשות לקחת משהו קטן עבורי

והיה כמעט בטוח , נאחזה בצירים, שהיתה בהריון, מאוד כחושה, חברה אחת שלה  .מצוא

, אמא, כן   -?את מוכנה לוותר עבורה: אמי שאלה אותי  .שלא תעמוד בזה מרוב חולשה

 .ה היא ילדה תינוקת"וב  .תני לה, אהיה בסדר

ורציתי לתת לך , אני היא התינוקת, אני פסיכיאטרית: במשך הכנס עלתה לבימה אישה

 ...לה שתי קוביות שוקולד  הכניסה ידה לכיסה והושיטה  .משהו
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 חמש סיבות למה לא לגייר קטנים

  

התפרסם שיש רבנים הסוברים שיש לגייר קטנים גם אם שני ההורים נשארים : שאלה

 ?האמנם  .יהודי והאמא נשארת גויהאו שהאבא , גויים

אך אם הם נשארים , אפשר לגייר את ילדם עימם, אם ההורים מתגיירים, כמובן: תשובה

 .וזאת בגלל כמה סיבות  .אין זה אפשרי, או האם נשארת גויה, גויים

אלא אם כן יקרה נס וכידוע אין סומכים על , הרי הילד הזה לא ישמור מצוות בגדלותו. א

למה הפסדנו לו שצדיקי אומות העולם יש להם חלק   !?איזו טובה עשינו לו אז  .הנס

 (.א לה)ז אוירבך "ת מנחת שלמה לגרש"עיין שו  !לפני עוור  !?לעולם הבא

אך אם אינו , "זכין לאדם שלא בפניו"היא בגלל ש, לפי פוסקים רבים האפשרות לגיירו. ב

ת דעת "שו)ק אלחנן ומרן הרב קוק ועוד יצח' כך סוברים ר  .אין כאן זכין, שומר מצוות

חיים ' ר, יצחק שמלקיש' ר, שהגיור חל  ויש פוסקים  .ולפי דעתם אין הגיור חל, (כהן קנד

ת אגרות "שו  .ע כט"ת בית יצחק אה"שו  .כח-ת אחיעזר ג כו"שו)משה פיינשטיין ' ר, עוזר

 .הוא ספק גר ספק גוי, אם כן  (.ע ד כו"משה אה

הגיור , אם אינו שומר מצוות, הרי בהגיע לגיל בר המצוה, שהגיור חל גם אם נאמר. ג

 .פוקע למפרע

ביום ,זאת ועוד   .אין זה לטובתו, וגם אם חל, ספק אם הגיור חל, יוצא שלגייר ילד כזה. ד

 !אינך יהודי: עלול הוא לקבל סטירת לחי, כשירצה להתחתן או בנסיבות אחרות, מן הימים

אלא לרבנות , אינן שייכות לרב פלוני או אלמוני, ישראליות כאלהשאלות כלל , בכלל. ה

 .והרי היא שוללת –הראשית לישראל 

 .ונזכה שיהיו בתוכנו גרי צדק

 

 

 מהו רכוש הגדול של עם ישראל

 [הרב מרדכי ציון: רשם]

  

, שמכרו את העליות לתורה כפי הנהוג, בבית שמש" חכמי ירושלים"מעשה בישיבת 

אלף  03הבוגרים ביקש לרכוש לעצמו את אחת העליות המכובדות בסכום של כאשר אחד 

אולם לתדהמתו של הגביר הודיע אחד הבחורים כי ברצונו לרכוש את אותה   .דולרים

 .דפי גמרא 0533עלייה תמורת התחייבות ללמוד במשך השנה הקרובה 

כי העלייה , הוא הכריע  ?מי יקבל את העלייה: ש פוטש"שאלו את ראש הישיבה הגר

לתורה מגיעה דווקא לבחור שהתחייב בלימוד דפי הגמרא ולא לאיש העסקים שהתחייב 

תהלים קיט " )טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"לתרומה הגדולה לישיבה על פי הפסוק 

אלא כהלכה למעשה וכפסק על פיו נהג ראש הישיבה , שלא נאמר כמליצה בלבד, (עב

 .בדוגמא אישית משכנעת

דן במה שכתוב בגמרא ( בשלח' פ)ל קיצור שולחן ערוך בספרו אפריון על התורה בע

בקשה ממך לך ואמור להם לישראל בבקשה מכם " :אמר למשה רבנו' שד( א  ט)ברכות 

' ועבדום וענו' ,[אברהם אבינו]שלא יאמר אותו צדיק , שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב



 ח
 

, אם כן  ".לא קיים בהם( יג, בראשית טו)' דולואחרי כן יצאו ברכוש ג'אותם קיים בהם 

למה משה רבנו הסיע את עם ישראל מים סוף ומנע מהם לאסוף את מכשיטי זהב וכסף 

הרי הם יכלו להתעשר , (י"רש. כב, שמות טו)בהם עטרו מצרים סוסיהם   ואבנים טובות

  ?עוד

ם לא הבינו כי בהיותם עוד מגושמים במצרי, הוא משיב בשם הרב בעל אוהל יעקב

אבל לאחר , ולכן הוצרכו לרכוש גדול כפי דעתם העניה, שהרכוש אינו לא כסף ולא זהב

ל שראתה שפחה בים מה שלא ראה "כמו שדרשו חז, שעברו בים וזכו להשגה נפלאה

עתה יש להם להבין שהרכוש גדול באמת הוא קבלת , (י"רש. שמות טו ב)יחזקאל בן בוזי 

 .עםהתורה ולכן משה רבנו הסי

דכל סנדק הוי כמקטיר : "ל בשם רבינו פרץ"בשם המהרי( יא, ד רסה"יו)א "כתב הרמ

חדשים : כדאמרינן גבי קטורת, קטורת ולכן נוהגין שלא ליתן שני ילדים לבעל ברית אחד

כי מי שהקטיר התברך , כשם שכהן אחר הקטיר את הקטורת כל יום, כלומר  ".לקטורת

  .כן הסנדק הדומה למקטיר את הקטורת, ד, יומא ב .ה, תמיד ה)בעשירות 

שלא ראינו סנדק : "וכתב, כבר תמה על כל זה( ק מו"ד רסה ס"יו)א ביאורו "אך הגר

ד "ד הלכות ברית מילה עם הגרי"ע יו"ר צבי שכטר כשלמד שו"וכן שמענו מהג  ".מתעשר

א שימשתי הרבה פעמים כסנדק ול -א "כמו הגר -אני : "ד"אמר הגרי, יק'סולוביצ

 ...".התעשרתי

היכן עשירותו ( הסטייפלר)ל "שאלו פעם את אבא ז: "ח קניבסקי"אלא סיפר הגר

ועד לפני כמה שנים היה נוסע בכל רחבי , שהרי הוא סנדק כמעט בכל יום]מהסנדקאות 

דרך שיחה " )והצביע על ספריו שחיבר שזוהי עשירותו, [הארץ בשביל מצות סנדקאות

  (.רא' ב עמ"ח

 !תורתנו הקדושה: ינו שיש לעם ישראל הרכוש הכי יקר שבעולםאשרינו שזכ

 

 

 !?ינס עם קרעים'ג

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

 ?ינס עם קרעים'מה דין ג: ש

 .הבל ורעות רוח: ת

 ?אלא האם הוא מותר על פי הלכה,לא זאת השאלה : ש

 .איסור חוקות הגויים. ב  .איסור שחץ וגאוה. א  .ודאי לא: ת

ר משה פיינשטיין פוסק שאם זה נהפך לבגד מקובל גם אצל היהודים ולא רק "הגאבל : ש

 ?(ד ד יא ג"יו  .ד א פא"ת אגרות משה יו"שו)אין בזה משום חוקות הגויים , אצל הגויים

הוא נאסר , אבל אם זו סתם שטות  .אבל זה רק נאמר לגבי בגד נורמלי ומועיל  .נכון: ת

לשם דעת )"א "ק וכן נפסק ברמ"והמהרי  ן"הר' ,התוס וכן כתבו  .משום חוקות הגויים

מנהג שאין לו מבוא בדרכי הטבע ולא נתאמת "  .ה ואי"ז יא א ד"ע' תוס  ".הבל ושטות

דבר "  .ף"ב בדפי הרי, ז ב"ן ע"ר  ".דברים של הבל ובטלה"  .ן סנהדרין נב ב"ר  ".בנסיון
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ק שורש "ת מהרי"שו  ".ראאין בהם טעם ולא סב"  ".משונה אשר אין בו טעם נגלה

אם יש טעם הגיוני אין   (.ד קעח א הגה"ע יו"שו  ".למנהג ולחוק ואין טעם בדבר"  .פח

ד קעח "ע יו"א שו"ביאור הגר)א חולק עליהם ואוסר "אמנם הגר  .בזה משום חוקות הגויים

 .אבל הוא דעת יחיד, (ז"סק

 ?מותר  ?ינס לא קרוע'ומה אם זה סתם ג: ש

לא עם , לא עם קרעים, ינס נורמלי'אם זה ג, מ פיינשטיין"להקל כדברי הגר בזה אפשא: ת

אך אפשר , אי אפשר לאסור  .לא עם צבעים וכל מיני תחבולות שקיימות לעשרות, שפשוף

 ?כיון שאין זה בגד מכובד, לא להמליץ

 ?מי קובע איזה בגד מכובד: ש

ים בארועים מכובדים לא אנש, ינס'אנשים מכובדים לא לובשים ג  .מנהג העולם: ת

 .ינס לא יכנסו'וגם בכנסת יש הוראה שעיתונאים עם ג, ינס'לובשים ג

 ?איפה אפשר לראות שראוי ללבוש בגד מכובד

 (.דעות ה ט)ם הלכות דעות פרק ה שאין ללבוש בגד שמבזה את לובשיו "רמב: ת

 ?אנחנו מדברים על גברים או על נשים: ש

. ב  .מכנסיים אסורים משום לא ילבש. א  .עוד יותר חמורלגבי נשים זה   .על גברים: ת

אם יש . ג  .כיון שצורת הגוף ניכרת, כי זה לא נחשב כיסוי, זה לא צנוע, אם זה צמוד

 .זה לא צנוע משום גילוי הבשר, קרעים לא ממולאים בבד

 ?למה גאוה  .קודם הוזכר נימוק ראשון של שחץ וגאוה: ש

כל )"עיין בפרק ראשון של אורחות צדיקים על גאוה   .אליוכי הוא רוצה שישימו לב : ת

ולא , ולא יחוש על המצוות,הרי זה שוכח את השם ברוך הוא, המקשט גופו כדי להתגאות

אשר אחריתו , ַהכֶָּלה לקשט את גופו, כי כל כוונתו על עצמו, ירדוף אחרי מעשים טובים

 "(.רימה

 ?וקל וחומר אשה: ש

וגם על זה מדובר שם באורחות   .יש גם חוסר צניעות, של גאוהכי מלבד החטא   .כן: ת

בזה היא מדלקת לבם ומכנסת הרהורים , האשה המתקשטת לפני האנשים)"צדיקים 

הלוא אסרו חכמים   .שהיא נותנת מכשול בפני רבים, ובזה עונשה גדול מאוד  .בלבם

ז כ "ע]לובשת בהן אפילו כשאינה מ, להסתכל בבגדי צבעונים של נשים השטוחים בכותל

 "(.כל שכן שיש עונש גדול לאשה המתקשטת לפני אנשים המסתכלים בה, [ב

 ?זהו ההיפך של גאוה, אם כן, אבל קודם אמרנו שזה בגד שמבזה את לובשיו: ש

ם "הרמב  .יש ניגוד בין בגדי גאוה לבין בגדי בזיון  .על פי רוב זה ככה  .אתה צודק: ת

הלכות דעות )לא בבגדי פאר ולא בבגדים מבזים  ,כותב שיש לילך בדרך האמצע

ונאים מאוד , ולא מלבושים יקרים, ילבש בגדים בינונים)"וכן באורחות צדיקים שם   (.שם

אלא בגדים בינוניים נאים , ולא מלבושים עניים המבזים את לובשם, שהכל מסתכלים בהם

 .לבוש סמרטוטים אבל פה יש תופעה חולנית מוזרה שאדם מתגאה להיות  "(.ונקיים

 ?אולי הוא רוצה להפגין השתתפות נפשית עם העניים: ש

אלא מכנסיים פשוטות , אז שלא יקנה בגד קרוע יוקרתי שעולה מאות ואלפי שקלים: ת

ינס נורמלי לקרוע בעזרת 'יש גם שיטה יותר זולה להפוך ג, כמובן  .ואת העודף יתן לעניים

ועוד , ופשף בעזרת נייר זכוכית וסכין גילוחסכין יפאני ופורם וכן להפוך אותו למש

 .שיטות משונות

 ...גאוה היא מידה רעה, בעצם: ש

מובן מאיליו שלא כל מה שהגויים   .אך היא גם משפיעה על גדר חוקות הגויים, כן: ש

דבר שקשור . א  .אבל יש שלושה סוגים  .כגון שעון ומשקפים, עושים הוא חוקות הגויים

וכן דבר שיש בו שחץ וגאוה כגון . ג  .בר שהוא הבל וריק כמו שראינוד. ב  .לעבודה זרה



 י
 

דבר )"ק "כן כותב המהרי  (.כ א)ויש גם סיפור על זה בגמרא ברכות ( ספרי פא)בגד אדום 

... בגד אדום)"א "וכן הגר  (.שם פח  ".אשר שייך בו נדנוד פריצת גדר הצניעות וענווה

 (.ו"ד קעח סק"ע יו"שו  ".א פריצותשאין דרך בנות ישראל להתכסות בו שהו

 ?ובסיכום: ש

 .להיות צנוע ועניו ונורמלי ולא לעסוק בהבלים: ת

 


