
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ע"תש ויגש

  
  

  ותעוד על עצמאות ועל ישראלי�בצאת החנוכה
 "אר� חמדה" כולל שרא, כרמל יוס�הרב 

  

  

  
  

  . ולא בעניני פרשת ויגש, השבוע נמשי� לעסוק בעניני החנוכה
, השאלה א� חנוכה הוא חג דתי בו ע� ישראל מציי� את נצחו� הדת הישראלית על האליליות היונית או שהוא חג לאומי

�, מית של הע� היהודי ויסודה של התנועה הציונות המדיניתע� ההתעוררות הלאו. מהדהדת בחלל הדיו� הציבורי דורות רבי
הנצחו� הצבאי שהביא לעצמאות מדינית הוא זה שמודגש , א� הגבורה הלאומית היא העיקר. חזר הדיו� ונעור ביתר שאת

, אי�ואז יש להדגיש כי הטהורי� נצחו את הטמ, או שהצד  הדתי הוא העיקר. והנרות הדולקי� ברשות הרבי� מנציחי� זאת
  . עבודת הקרבנות חודשה וכל עני� הדלקת הנרות לדורות בא להנציח ולהזכיר דווקא זאת, בית המקדש טוהר

  : ל"וז. מהסוגיא במסכת שבת משמע כצד השני
וכשגברה , שכשנכנסו יווני� להיכל טמאו כל השמני� שבהיכל. ..ה בכסלו יומי דחנוכה "בכ: דתנו רבנ�? מאי חנוכה"

ולא היה בו אלא , בדקו ולא מצאו אלא פ� אחד של שמ� שהיה מונח בחותמו של כה� גדול, נאי ונצחו�מלכות בית חשמו
ד� "(לשנה אחרת קבעו� ועשאו� ימי� טובי� בהלל והודאה. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימי�, להדליק יו� אחד

  ). ב"כא ע
וסח על הניסי� משמע שהנצחו� של המעטי� על הרבי� לעומת זאת מנ. הנצחו� הצבאי והעצמאות המדינית אי� לה� זכר

  .נס פח השמ� לא נזכר ואנו מצייני� את חידוש העבודה כתוצאה של הנצחו� הצבאי, הוא העיקר
  .שאלה זו מביאה אותנו לברר מה מקומו של בית המקדש בחייו של היהודי כפרט ובחיי האומה ככלל

, לכאורה, א� כ�". מקדש מעט"עומת בתי הכנסת של היו� שה� בבחינת ל" בית כנסת רבה"נית� לראות את בית המקדש כ
  .את מקו� הקרבנות בבית המקדש תופסות התפילות בבית הכנסת. המשמש לפולח�" כלי שרת", המקדש הוא מקו� דתי

קרבנות יבוא הטוע� ויטע� כי ה, "עבודה"ג� א� נעלה את מקו� המקדש ונטע� שהוא מקו� השכנת השכינה ולא רק מקו� ה
וממילא שוב חשיבותו של המקדש ) בהקדמתו לספר ויקרא" מש� חכמה"עיינו בדברי בעל ה(ה� התנאי להשכנת שכינה 

  .בלבד" דתי"שהיא לכאורה עני� "  עבודת הקרבנות"ל" מקו�"נובעת מכ� שהוא ה
  

  : ל"וז. � בראש הלכות חנוכה מדגיש את הפ� הלאומי של החג"הרמב
ופשטו יד� בממונ� ,  גזרו גזרות על ישראל ובטלו דת� ולא הניחו אות� לעסוק בתורה ובמצותבבית שני כשמלכו יו�"

וצר לה� לישראל מאד מפניה� ולחצו� לח� גדול עד שריח� , ובבנותיה� ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות
�� והרגו� והושיעו ישראל מיד�  וגברו בני חשמונאי הכהני� הגדוליעליה� אלהי אבותינו והושיע� מיד� והציל

  ). הלכה א פרק ג" (והעמידו מל� מ� הכהני� וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתי� שנה עד החורב� השני
  ?הרי לכאורה אי� לו מקור לא בנוסח התפילה ולא בדברי הגמרא, �"צרי� להבי� מה מקורו של הרמב

ה וממילא בלימוד "ישראל המאוחדי� סביב האמונה בקבהתשובה היא שבית המקדש הוא סמל לאומי המייצג את כלל 
לכ� האחריות והמצווה לבנות את בית . מציאות של בית מקדש תחת שלטו� זרי� היא בדיעבד גדול. תורתו ובשמירת מצוותיו

�רק לכ� זמנה של המצווה הוא . זו אחת מהמצוות שנצטוו ישראל כע� חופשי בארצו. המקדש מוטלת על הע� ולא על יחידי
  :כ� מפורש בכתוב. כאשר יש מדינה עצמאית היושבת לבטח בארצה

דברי� ..." (ְוָהָיה ַה3ָק0� ֲאֶ(ר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכ� &0 ְלַ(ֵ/� ְ(מ0 ָ(�: ְוֵהִניַח ָלֶכ� ִמָ/ל אְֹיֵביֶכ� ִמָ,ִביב ִויַ(ְבֶ'� ֶ&ַטח"...
  ). יא4ב י"י

  :  בספר שמואלכ� ג� הבי� דוד המל� כמפורש
ַו7ֹאֶמר ַה3ֶֶלְ� ֶאל ָנָת� ַה6ִָביא ְרֵאה ָנא 5נִֹכי י0ֵ(ב ְ&ֵבית ֲאָרִזי� :ַוְיִהי ִ/י ָיַ(ב ַה3ֶֶלְ� ְ&ֵבית0 ַויקָֹוק ֵהִניַח ל0 ִמָ,ִביב ִמָ/ל אְֹיָביו"

  ). ב4א' ז" (ַוֲאר�0 ָהֱאלִֹהי� יֵֹ(ב ְ&ת0ְ� ַהְיִריָעה
אי� להפריד בי� . � ישראל במש� הדורות לחידוש העבודה בירושלי� ה� תפילות ג� על קוממיות הע� בארצוהתפילות של ע

�  . מה שִאפשר להביא לידי ביטוי ג� את נס פח השמ�, לכ� השמחה וההודאה בחנוכה היא על חזרת מלכות לישראל . הדבקי
  

לקימומו של , בשיתו� פעולה ע� מנהיגות רוחנית ראויההבה נתפלל כי נזכה בקרוב לשילוב של קוממיות לאומית העובדת 
�  .בני� לאומי רוחני יותר של
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  קכז� קכא בתראבבא , טבת'  ט�' ג    

  
  )קכז עמוד ב(נאמנות האב על בניו 

  הרב עופר לבנת

  נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב "לע

  
לדעת רבי . מביאה מחלוקת בי� רבי יהודה לחכמי� אודות נאמנות האב על בניו)  בקכז עמוד(השבוע בדפי הד� היומי הגמרא 

האב נאמ� לקבוע שבנו הוא ממזר או , כמו כ�. ג� נגד מה שחשבנו עד עכשיו, האב נאמ� לומר מי מבניו הוא בנו בכורו, יהודה
  .  הראשוני� פסקו כדעת רבי יהודהרוב. רק כאשר אי� ידוע לנו מי הבכור, האב נאמ�, לפי חכמי�, לעומת זאת. חלל

שהנאמנות של האב ) קנדהלכות מילה עמוד (דעת בעל הלכות גדולות . נחלקו הראשוני� עד כמה רחבה נאמנות זו של האב
וממילא משתמע שבנו , לדוגמא כאשר הוא אומר על בנו הקט� שהוא הבכור. מוגבלת למקרה בו הוא קובע מי הוא בנו הבכור

הוא , א� א� האב אומר על בנו שהוא ממזר בלי קשר לקביעת בכורה. רק אז נאמ� האב, הגדול איננו בנו וממילא הוא ממזר
  . אינו נאמ�

ג וסוברי� שבכל אופ� יש נאמנות לאב על "חולקי� על הבה) כא ועוד, ש ח"רא, ה כ�"תוספות ד(מהראשוני� אמנ� הרבה 
  .וה� לקבוע שהב� הוא ממזר, ה� לקבוע מי הוא הבכור, בניו

לדעתו האב נאמ� לומר שבנו הוא ). בתשובותיו סימ� צב(ד "הרי' שיטה מיוחדת לגבי נאמנות האב היא שיטתו של בעל התוס
א� א� מדובר על ב� . אלא שנולד לו מאישה שהיא אסורה עליו באחד מאיסורי העריות, מזר רק באופ� שאומר שאכ� הוא בנומ

נימוקו הוא שהתורה . אי� הוא נאמ� לקבוע שב� זה הוא ממזר, שנולד לו מאשתו והאב טוע� שאינו ממנו אלא שאשתו זינתה
במקו� שידוע לנו מי הב� , לפי שיטתו. אי� לו נאמנות לגביו, � שלדבריו אינו בנוכיו, א� על ב� זה, האמינה את האב רק על בניו

רק במקרה שאנחנו לא בטוחי� לגבי . הגדול ומי הב� הקט� אי� האב נאמ� לומר על הקט� שהוא בכור ולהפו� את הגדול לממזר
�  .  א הגדולנאמ� האב לומר על השני שהו, ורק היה נדמה שאחד הוא יותר גדול, גילאי הילדי

  
  :סיכו� ופסיקה
וכ� לומר על , פסק כדעת הראשוני� שבכל אופ� יש נאמנות לאב לומר איזה מבניו הוא הבכור) כט, אב� העזר ד(השולח� ערו� 

. ישנ� עוד הרבה פרטי דיני� וסייגי� לגבי נאמנות האב, ג� לשיטה זו, אמנ�. אחד מבניו שהוא ממזר או שאינו ממנו
הכולל ג� סיכו� של , על ידי הרב יהודה פריס" ויכר יהודה" ספר מקי� ומסכ� אודות נאמנות האב בש� לאחרונה יצא לאור

  . פסקי בתי די� הרבניי� בישראל הנוגעי� לעניי� זה
  
  
  

 

  

  

  )ב"מתו� ח(
  

  א"תמוז תשנ
  

  שליחות חינוכית לאשה נשואה שאינה מכסה ראשה
  

  שאלה

הא� מותר לאשה נשואה שאינה מכסה את  ?ל"סה את הראש כשליחה לחו נשואה שאינה מכההא� מותר לשלוח אש
  ?הא� יש בהקשר זה עוד קריטריוני� של צניעות שצריכי� להקפיד עליה� ?ספר דתי4ראש להיות מורה בביתה
  

  תשובה

4אתופרע "שנאמר , לצאת פרועת ראש  שמדי� תורה אסור לאשה1'הרי הדבר מפורש בגמ, לעצ� חובת כיסוי הראש באשה
שיער באשה "ועל זה נאמר , 4 ואי� הדבר תלוי במנהג המקו�,3באשה נשואה  אמורהופסקו אחרוני� שדי� ז. 2"ראש האשה

  .7 ובמנהגי המקו�6ואול� יש פרטי� בצורת הכיסוי ואיכותו שאכ� תלויי� בדת היהודית. 5"ערוה
א� , דבר תלוי בשיקול דעתו של המעסיקנראה שה, ר בשליחות או תפקיד ללא זיקה כלשהי לעבודת חינו�בכאשר מדו

, דהיינו להקפיד על כיסוי ראש, נכו� יהיה להורות לה לנהוג כמנהג המקו� אשר בו היא עובדת, א� יקבלה. לקבלה לעבודה
  .8ב"וכיו צניעות הלבוש

י ראש או יש להורות לאשה לכסות את ראשה בכיסו, ואמנ� ביחס למינוי למשרה חינוכית במוסד חינוכי או בשליחות
ולא יתכ� שאשה מחנכת תתנהג בפני תלמידיה שלא כדר� , משו� שהדוגמה האישית היא יסוד החינו�, 9בפיאה נוכרית

ידי התלמידי� 4 ידי המורה וה� על4אשר בה נאמרי� ה� על, הדבר חמור עוד יותר בהוראת מקצועות הקודש. ההלכה
�  .10מר מול שיער מגולה באשה נשואהוהדבר אסור להיא, דברי� שבקדושה ואזכרות ש�, פסוקי
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" משנה ברורה"אור� שמלה ובגד שקו� יש להורות בדבר כפסיקת ה, זרוע, ביחס לשאר גדרי צניעות כגו� כיסוי בית הצואר
  .11שהוא נתקבל ונתפרס� בהסכמת גאוני הדור הקוד� כפוסק אחרו� בתפוצות ישראל

  .אשר בו תלמד, רי� על תורה ומצוות שבמקו�יש לנהוג בדבר כמנהג השומ, ומה שאינו אסור מדינא
  

__________________________________________________  
  
  ).א"עב ע(כתובות    1
  ).יח', ה(במדבר    2
  ).ק ג"עה ס' יס(" מג� אברה�"ראה    3
  ).ק י"עה ס' סי" (משנה ברורה"   4
  ).א"כד ע(ברכות , מרא דרב ששתימ   5
ק "ש� ס" (שער הציו�", )ב"ה סק"ע' סי" (משנה ברורה", )ה"ד בהג, קטו' סי(ע אב� העזר "שו, שה בישראלוה� חיוב מוחלט לכל א   6

  ).ה
  ).ב, עה' סי(ע אורח חיי� "שו, )קטו ד' סי(ע אב� העזר "ועיי� שו   7
, עה' ח סי"או" (השולח�ערו� "ועל פרצות דורנו כבר צווח בעל . לא מצאנו איסור ברור בהעסקת אשה שאינה שומרת תורה ומצוות   8

  ).ז
, ש� הובאו השיטות מערכה מול מערכה, )ק ה"כא סעי� ב ס' אב� העזר סי" (אוצר הפוסקי�"להיתר ולאיסור פיאה נוכרית עיי�    9

  ).ק טו"עה ס' ע אורח חיי� סי"בשו(להתיר " משנה ברורה"והכרעת ה
  ).ק י"סק א ו"ש� ס" (משנה ברורה"ו ,)ב, עה' אורח חיי� סי(ע " שו10
   ).ט' עמ" (ה"עולת ראי"בהקדמה ל, הודה הכה� קוקי יהרב צב 11
  .עה' לסי" משנה ברורה"ויעויי� בדיני� אלה ב   
  

  
� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש,  

  
  ה ארנריי�          הרב יוס� כרמלמשב הר

  שי הכוללרא
  

  
�  :אני מאשר ג
   שאול ישראליהרב

  
  
  

  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  
  

  

  ' ו�'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

" שלח� ערו�"הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר� של 
  ".תורת חיי�"ופ� את התורה לתו� ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי הה

 �  )0245371485' טל(   )לח� לקניה( . 360במקו� D  300 מחיר מבצע לששת הכרכי

  !!!חדש
   .480 במקו� . 360מחיר מבצע לששת הכרכי�  ! במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת "שו

  


