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!לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו שנה 1947ו                              "סיון התשע' ה

מתוך הפרשה

עצמועלשגזראדםעלמספרתפרשתנו

הבלימןעצמואתשמפרישאדם.נזירות

זאתוכל,הזהבעולםהאדםבניותענוגות

.ה"הקבבשבילכולוכללהיותבכדי

,בדרכיוללכת,בתורתוורקאךלהתעסק

.('בוספורנו).בוולהידבק

מבין,והתבוננותשמבחירהאדם!נפלאכמה

זמןבזבוזורקאךהםהריהעולםהבלישכל

בדבריםלהתעסקהואשיכולבעוד,לאדם

.בלבדהמצוותוקיוםהתורהכלימוד,נעלים

,ייןמשתייתלהתרחקעצמועלהואגוזר

מגדל.ראשוקלותלשחוקמביאייןשהרי

,זהאתלבטאמנתעלראשושעראתהוא

ומההחיצונימראהוכלללוחשובשלא

ורקאךהםמעייניוכל.הסביבהיאמרו

.העולםבוראשללרצונו

רַהיִָּמםְמלֹאתַעד":שהנזירעלנאמר ֲאשֶׁ

ֹדש',ַלהַיִזיר מגדירההתורה.('הו)"ִיְהיֶׁהקָּ

ומיוחדשמובדלאדם.קדושכזהאדם

..ה"הקבלכבודזהוכל,מכולם

בהמשךפסוקיםכמהמתקדמיםאםאך

נזירותותקופתשבסיוםאנורואים,הנושא

קורבןלהביאהואנדרש,אדםאותושל

שכלאדםשאותולמה!?האומנם.חטאת

להביאנדרש',האללהתקרבהיהרצונו

כללבדרךמביאיםשאותו,חטאתקרבן

?חוטאשהאדםלאחר

ר":התורהמסבירה יוְוִכפֶׁ לָּ רעָּ אֵמֲאשֶׁ טָּ ַעלחָּ

ש עלחטא"בנזירותואדםאותו."ַהנָּפֶׁ

,כךעלכפרהלהביאהואחייב."הנפש

בדבריםעצמואתוסיגףציערשהוא

.אותוחייבהלאשהתורה

זובדרךשמהלךאדםשכל":ם"הרמבוכותב

:חכמיםואמרו!חוטאנקרא,וסיגוףצערשל

צריךהייןמןאלאפירששלאנזיראםומה

אחתעל,ודברדברמכלעצמוהמונע.כפרה

ימנעשלא,חכמיםצוולפיכך!וכמהכמה

התורהשמנעתומדבריםאלא,עצמואדם

בנדריםעצמואוסריהאולא.בלבד

אמרוכך.המותריםדבריםעלובשבועות

אלא,תורהשאסרהמהדייךלא:חכמים

משנה)"?אחריםדבריםעליךאוסרשאתה

מצד?נזיראותומהו,כןואם.('אגדעותתורה

והתורה,להתקרבשרוצהאדםהואאחד

רואיםאנושניומצד.כקדושאותומגדירה

כי,חטאתקורבןמביאהואנזירותושבסוף

.שמותרמהאתמעצמושמנעבכךחטא

האם?הפסוקיםשתיביןמכריעיםאיך

?חוטאאו,קדושהואהנזיר

סדרלנועושה,(.סג)ברכותבמסכתהגמרא

:אומררביתניא":אומרתהגמרא!בדברים

?סוטהלפרשתנזירפרשתנסמכהלמה

יזיר,בקלקולהסוטההרואהשכללךלומר

."הייןמןעצמו

להוסיףצורךאין,שנכון:לנומסבירההגמרא

והלוואי.(ם"הרמבשמביאכפי)וסייגיםגדרים

בליגםלקייםשעלינומהאתנקייםשקודם

לשתותגדולהושמצווה.ותוספותחומרות

לאסורצורךואין,הראויהבמידהולשמוח

.עצמךעלזאת

,לבשםאדםאםאך

בסביבהנמצאשהוא

ובחברה,מושחתת

ראשלקלותשמדרדרת

,טוביםלאולמעשים

אללמהרעליוחובה

שמציעההמקלט

להתרחק.הנזירות

אתולסגור,מהיין

מפניהדלת

.שבחוץהסביבהשלהרעהההשפעה

,הסוטהבקלקוללראותלושיצאהנזיר

וקלותשיכרייןידיעלזהלמצבשהגיעה

ולחפש,"הנולדאתלראות"הואצריך.ראש

,מעצמולמנועיכולהואשבהםדרכים

בחוץהאווירהכאשר.דומהלמצבמלהגיע

,רוחניתלירידהומובילה,מקולקלתהיא

מחסומיםלעצמינולהציבעלינוחובה

אחרילאבדוןלהיגררמאתנושימנעווגדרות

אלה,כנזירותנחשבזהאיןו.העדר

!כזהירות

דרך":ם"הרמבלנוומסבירמוסיףגםוכך

בדעותיונמשךלהיותאדםשלברייתו

כמנהגונוהג,וחבריוריעיואחרובמעשיו

להתחבראדםצריךלפיכך.מדינתואנשי

כדי,תמידהחכמיםאצלולישב,לצדיקים

הרשעיםמןויתרחק.ממעשיהםשילמד

ילמדשלאכדי,בחשךההולכים

רעיםהיוואם":ואומרומוסיף"..ממעשיהם

,במדינהלישבאותומניחיםשאיןוחטאים

במנהגםונוהגעמהןנתערבכןאםאלא

ינהיגואל,ולמדברות..למערותיצא,הרע

"...חטאיםבדרךעצמו

אתלקרוא,חשובכמהאנורואיםכןאם

סימניםשרואיםשברגעחשובכמה.המצב

ישר,בסביבתנועולופריקתקלקולשל

נשמור.פגיעהמפניביתנודלתאתנחסום

כלשלפגיעהמפני,משפחתנוועלילדינועל

'פרק ו-אבות 
ט לעומר"מ

ערב חג השבועות

י הקדוש"רש

ֵהןְוֶהֱעִמיד ֶאתּוָפַרע'הֵניִלפְְָהִאָשהֶאתַהכֹּ
('יחפסוקהפרק)ָהִאָשהרֹּאׁש

,לבזותהכדישערהקליעתאתסתר.ופרע

!להןגנאיהראששגלויישראללבנותמכאן

מעלת כיסוי ראש צנוע לאשה נשואה

בגמראכמובא.חכמיםתלמידילבניםזוכה.א

"...לקמחיתלההיובניםשבעה":(.מזיומא)

:ששתרבאמר".בביתהשכינהשתשרהזוכה.ב

('כדברכות)"ערוהבאשהשיער

בנשיםלהיכשלשלאלבעלהכחנותנת.ג

."מידהכנגדמידה".ברחובאחרות

נשמעתותפילתה.גדולהשמיםליראתזוכה.ד

.בביתהמצויהשכינהכי,ביותר

שנעשה,בטןלפריזוכהעקרההייתהאם.ה

(צדיקיםסיפורי).עמהשותףה"הקב

.לההואגנאי,ראשהאתמכסהשלאאישה.ו

.העולםלבוראהִקרבהעלהיאומוותרת

הוא נזר הצניעות של האישה  , כיסוי הראש

.  הנשואה בישראל

ומייחד אותה  , חן ואצילות, הוא מוסיף לה יופי

,  מצוות כיסוי הראש, יתרה מזאת. כבת מלך

,     מנחילה אושר ושפע ומזכה את האם

שהוא   , שכר. באוצרות שלא יסולאו בפז

.שאיפתה של כל בת ישראל

אור החיים הקדוש

...ִיְשָרֵאלִבְבֵניְבכֹורָכלַתַחתַהְלִוִיםֶאתַקח
('המפסוקגפרק)'הֲאִניַהְלִוִיםִליְוָהיּו

כךואחרהברכההקדים.וישמרך'היברכך

לפילהםשמירתו'השיצווהלומר,השמירה

כךשכל:ירצהעוד.וגדולתההברכהערך

.לשומרך'השיצטרךעד,הברכהגדולתתהיה

..מהברכהרעהיסובבולאְיָבֶרְכָך:ירצהעוד

אדםשלפעמיםאותנומלמדעטרבןחייםרבינו

יכולזהדבראך,ה"מהקבברכהשלשפעמקבל

ר"בבחינת.לולהזיק מּורֹעשֶׁ יושָּ לָּ תֹוִלְבעָּ עָּ "ְלרָּ

גרםשרק,ממוןקיבלואנשיםכמה.('יבהקהלת)

זכואנשיםכמה.רעהלתרבותלצאתלהם

ששמחואנשים.אותםדרדרשרקחברלהכיר

הכיהדברהיהזהאך,זיווגםאתמצאוסוףשסוף

ְכָך":הברכהאומרתכךעל.להםשקרהרע רֶׁ ְיבָּ

ָך'ה עםתגיעשהברכהמבקשיםאנו."ְוִיְשְמרֶׁ

מהברכההיזקשוםיקרהשלאשמירה!שמירה

!המושלמתהברכהזוהי,שקיבלנוומהשפע

ֶׁשהֶאל'הַוְיַדֵבר רמֹּ אַיְפלְִִכיִאָשהאֹוִאיׁשֲאֵלֶהםְוָאַמְרָתְִיְשָרֵאלְבֵניֶאלַדֵבר,ֵלאמֹּ
ר ('ב-'אפסוקיםופרק).'ַלהְלַהִזירָנִזירֶנֶדרִלְנדֹּ

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  ל"זזוהרהבןפחימה מסעוד , ל"זבנה בתחזימה , חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתקווהתהל 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןאלכסנדר ליאור , ל"זעישהבןחזן דוד ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר, יוכבדבתויסי ברכה 'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

טלוויזיהסדרתאוכתוכניתשנראהמה

אתולבלותלבדרשמתיימרת,תמימה

לקלקולמובילההיאבפועלאך.הזמן

ילדינושללתמימותמותירשלא,נוראי

–בקלקולהסוטההרואה".חזרהדרך

!"יזיר עצמו מן היין



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ ֵמינו  (' משלי ו כג) דֶׁ ֹה ֲעׂשו  ֲחכָׁ כ 

רַיְפִלאִכיִאָשהאֹוִאיׁש ַיִזירְוֵׁשָכרִמַיִין',ַלהירְלַהזְִָנִזירֶנֶדרִלְנדֹּ
ֶמץ ֶמץַיִיןחֹּ ֹּאֵׁשָכרְוחֹּ ('ג-'בפסוקיםופרק)ִיְׁשֶתהל

בעלעםלדרכינסעתיאחתפעם:מטולטשיןנחמןרביהצדיקסיפר

מצקלונוייןבקבוקהעגלוןהוציאלפעםמפעם.ושיכורזקןגויעגלה

והעגלוןישנהחורבהפניעלעברנוהדרךבמהלך.הגונהלגימהולגם

.הסכמתיואני,מועטלזמןהחורבהאללהיכנסרשותממניביקש

בהתפעלותמביטכשהוא,ארוכהשעהבחורבהושהההעגלוןנכנס

מרובאזובשהעלוובקירות,והחרביםההרוסיםבחדריםובערגה

כללשהותראיתמהלינאאמור":שאלתיולבסוףחזרכאשר.ימים

בעברהיהזובחורבה":העגלוןענה"..אחח""?זוישנהבחורבהכך

כדינכנסתיכעת,בחרותיבימירבותשהיתיובו,משובחמרזחבית

..."העברעלולהתרפקלהיזכר

כלחכמיםתלמידי":ל"חזשאמרומהזה.הרביאמר,אתםמבינים

זמןכלהארץעמיאבל.בהםנתוספתחכמה,שמזקיניםזמן

,הארץעמי.(איובשמעוניילקוט)"בהםניתוסףטיפשות,שמזקינים

ואין.לחורבהנהפכיםובזקנותםמתהולליםבצעירותם,הרביהסביר

.זיכרונותיהםעללהתרפקאלהלהם

אתומכניעיםביצרםנלחמיםבצעירותם,החכמיםתלמידיאבל

הנחלהואלהמנוחהאלהםבאים,מזקיניםוכאשר,תאוותיהם

.באין מפריע' ועובדים את  ה

ךָׁ  בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵ (' דברים ד לט) ְויָׁ

('יבפסוקהרקפ)!ָמַעלבֹוּוָמֲעָלהִאְׁשתֹוִתְשֶטהִכיִאיׁשִאיׁש

הִכי":ְספֹוְרנֹועובדיהרביפרש !צניעותמדרכיתסטה-"ִאְשּתֹוִתְשטֶׁ

ה" ֲעלָּ ַעלבֹוּומָּ ,האישותבקדושיאהבאשר'הקדשאתִחללה-"מָּ

.ודומיהם,(בעלה)אישּהזולתונישוקכחבוק

ישראלנגאלוצדקניותנשיםבזכות":אומרת(.יאסוטה)הגמרא

."להיגאלישראלעתידיםצדקניותנשיםובזכות,ממצרים

הןנותנות,והטהרההצניעותגדריעלישראלנשותשלבהקפדתן

נתונותהגאולהמפתחות,כןאם.ישראלשללגלותןוסוףקץבזה

גופןאתמקדשותולא,הצניעותמדרכיהןשסוטותברגע.בידיהן

בעםוניאוףפריצותומרבות,הגאולהאתהןמרחיקות,בלבדלבעליהן

יופייןאתושומרות,מלךלבתכיאההןשמתנהגותוברגע.ישראל

,ביתםבתוךברכהמשרות,ישראלבעםקדושההןמרבות.לבעליהן

לא.ומיוחדתשונהלהיותצריכהישראלבת.הגאולהאתומקרבות

שהולכתאישהשכל,זהבדורבמיוחד!ברחובשמצוימהכמו

!חולשלערימהבתוךיהלוםכמוהיא,בצניעות

ורקאךעצמהששומרתאישהאשרי!שבךהצניעותזה,שלךהיופי

רעֹוז":נאמרועליה,לבעלה דָּ הְוהָּ לאמשלי)"ַאֲחרֹוןְליֹוםַוִּתְשַחק,ְלבּושָּ

שלבמחיצתוהיאשנכנסתלפנירגע,האחרוןביומהתשחקמי.('כה

בהדרשהתלבשהזאתרק."לבושהוהדרעוז"שזאתרק?ה"הקב

.המלךלבתכיאהוכבוד

מקנאבעלשבומצבעללמדיםאנובפרשתנו

והוא.אחרגברעםשנסתרהמפנילאשתו

אותועםראוילאמעשהשעשתהבהחושד

אינםזוגאותושלחייהם,זהבמקרה.אדם

,חושדהבעל,הופרבביתהשלום.חיים

מיאין,מאשמהומתנערתשבההאישה

אתלהחזירניתןולא,הצדקמיעםשיפסוק

.למסלולםהחיים

גודלמפאתזהלמצבפתרוןנתנההתורה

צריךהיה,זוגאותו.הביתשלוםשלחשיבותו

והכהן,הגדולהכהןאלהמקדשלביתללכת
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