
ד"בס
w
w
w
.H
ay
o
m
.o
rg
.i
l
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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןהרמן משה , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

אור החיים הקדוש

עצמועלשגזראדםעלמספרתפרשתנו

הבלימןעצמואתשמפרישאדם.נזירות

זאתוכל,הזהבעולםהאדםבניותענוגות

.ה"הקבבשבילכולוכללהיותבכדי

,בדרכיוללכת,בתורתוורקאךלהתעסק

.('בוספורנו).בוולהידבק

,והתבוננותשמבחירהאדם!נפלאכמה

ורקאךהםהריהעולםהבלישכלמבין

להתעסקהואשיכולבעוד,לאדםזמןבזבוז

וקיוםהתורהכלימוד,נעליםבדברים

עצמועלהואגוזר.בלבדהמצוות

מביאייןשהרי,ייןמשתייתלהתרחק

שעראתמגדלהוא.ראשוקלותלשחוק

חשובשלא,זהאתלבטאמנתעלראשו

יאמרוומההחיצונימראהוכלללו

לרצונוורקאךהםמעייניוכל.הסביבה

.העולםבוראשל

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 חָּ

שַעל עלחטא"בנזירותואדםאותו."ַהנָּפֶׁ

,כךעלכפרהלהביאהואחייב."הנפש

בדבריםעצמואתוסיגףציערשהוא

.אותוחייבהלאשהתורה

בדרךשמהלךאדםשכל":ם"הרמבוכותב

ואמרו!חוטאנקרא,וסיגוףצערשלזו

מןאלאפירששלאנזיראםומה:חכמים

דברמכלעצמוהמונע.כפרהצריךהיין

צוולפיכך!וכמהכמהאחתעל,ודבר

אלא,עצמואדםימנעשלא,חכמים

יהאולא.בלבדהתורהשמנעתומדברים

דבריםעלובשבועותבנדריםעצמואוסר

מהדייךלא:חכמיםאמרוכך.המותרים

עליךאוסרשאתהאלא,תורהשאסרה

,כןואם.('אגדעותתורהמשנה)"?אחריםדברים

שרוצהאדםהואאחדמצד?נזיראותומהו

.כקדושאותומגדירהוהתורה,להתקרב

הואנזירותושבסוףרואיםאנושניומצד

שמנעבכךחטאכי,חטאתקורבןמביא

ביןמכריעיםאיך.שמותרמהאתמעצמו

,קדושהואהנזירהאם?הפסוקיםשתי

?חוטאאו

סדרלנועושה,(.סג)ברכותבמסכתהגמרא

:אומררביתניא":אומרתהגמרא!בדברים

?סוטהלפרשתנזירפרשתנסמכהלמה

,בקלקולהסוטההרואהשכללךלומר

."הייןמןעצמויזיר

צורךאין,שנכון:לנומסבירההגמרא

.(ם"הרמבשמביאכפי)וסייגיםגדריםלהוסיף

שעלינומהאתנקייםשקודםוהלוואי

ושמצווה.ותוספותחומרותבליגםלקיים

,הראויהבמידהולשמוחלשתותגדולה

.עצמךעלזאתלאסורצורךואין

,לבשםאדםאםאך

בסביבהנמצאשהוא

ובחברה,מושחתת

ראשלקלותשמדרדרת

,טוביםלאולמעשים

אללמהרעליוחובה

שמציעההמקלט

להתרחק.הנזירות

אתולסגור,מהיין

מפניהדלת

.שבחוץהסביבהשלהרעהההשפעה

,הסוטהבקלקוללראותלושיצאהנזיר

וקלותשיכרייןידיעלזהלמצבשהגיעה

,"הנולדאתלראות"הואצריך.ראש

למנועיכולהואשבהםדרכיםולחפש

כאשר.דומהלמצבמלהגיע,מעצמו

ומובילה,מקולקלתהיאבחוץהאווירה

להציבעלינוחובה,רוחניתלירידה

מאתנושימנעווגדרותמחסומיםלעצמינו

נחשבזהאיןו.העדראחרילאבדוןלהיגרר

!כזהירותאלה,כנזירות

דרך":ם"הרמבלנוומסבירמוסיףגםוכך

בדעותיונמשךלהיותאדםשלברייתו

כמנהגונוהג,וחבריוריעיואחרובמעשיו

להתחבראדםצריךלפיכך.מדינתואנשי

כדי,תמידהחכמיםאצלולישב,לצדיקים

הרשעיםמןויתרחק.ממעשיהםשילמד

ילמדשלאכדי,בחושךההולכים

רעיםהיוואם":ואומרומוסיף"..ממעשיהם

,במדינהלישבאותומניחיםשאיןוחטאים

במנהגםונוהגעמהןנתערבכןאםאלא

ינהיגואל,ולמדברות..למערותיצא,הרע

"...חטאיםבדרךעצמו

אתלקרוא,חשובכמהאנורואיםכןאם

שרואיםשברגעחשובכמה.המצב

,בסביבתנועולופריקתקלקולשלסימנים

.פגיעהמפניביתנודלתאתנחסוםישר

מפני,משפחתנוועלילדינועלנשמור

אוכתוכניתשנראהמהכלשלפגיעה

לבדרשמתיימרת,תמימהטלוויזיהסדרת

מובילההיאבפועלאך.הזמןאתולבלות

שללתמימותמותירשלא,נוראילקלקול

.חזרהדרךילדינו

!"עצמו מן הייןיזיר–בקלקולה הרואה סוטה "

ר אֹמרֹמֶשהֶאל'הַוְיַדבֵּ ר,לֵּ יֶאלַדבֵּ לְבנֵּ ֶהםְוָאַמְרָתִָּיְשָראֵּ ַיְפִלאִכיִאָשהאֹוִאישֲאלֵּ
('ב-'אפסוקיםופרק).'ַלהְלַהִזירָנִזירֶנֶדרִלְנֹדר

יבְִָּבכֹורָכלַתַחתַהְלִוִיםֶאתַקח לְבנֵּ ...ִיְשָראֵּ
('מהפסוקגפרק)'הֲאִניַהְלִוִיםִליְוָהיּו

כךואחרהברכההקדים.וישמרך'היברכך

ערךלפילהםשמירתו'השיצווהלומר,השמירה

גדולתתהיהכךשכל:ירצהעוד.וגדולתההברכה

:ירצהעוד.לשומרך'השיצטרךעד,הברכה

..מהברכהרעהיסובבולאְיָבֶרְכָך

אדםשלפעמיםאותנומלמדעטרבןחייםרבינו

יכולזהדבראך,ה"מהקבברכהשלשפעמקבל

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

להםגרםשרק,ממוןקיבלואנשיםכמה.('יבהקהלת)

חברלהכירזכואנשיםכמה.רעהלתרבותלצאת

מצאוסוףשסוףששמחואנשים.אותםדרדרשרק

על.להםשקרהרעהכיהדברהיהזהאך,זיווגםאת

ְכָך":הברכהאומרתכך רֶׁ ָך'הְיבָּ מבקשיםאנו."ְוִיְשְמרֶׁ

שוםיקרהשלאשמירה!שמירהעםתגיעשהברכה

הברכהזוהי,שקיבלנוומהשפעמהברכההיזק

!המושלמת

ןְוֶהֱעִמיד ֶאתּוָפַרע'היִלְפנֵָָּּהִאָשהֶאתַהֹכהֵּ
('יחפסוקהפרק)ָהִאָשהרֹאש

מכאן,לבזותהכדישערהקליעתאתסתר.ופרע

!להןגנאיהראששגלויישראללבנות

מעלת כיסוי ראש צנוע לאשה נשואה

יומא)בגמראכמובא.חכמיםתלמידילבניםזוכה.א

"...לקמחיתלההיובניםשבעה":(.מז

:ששתרבאמר".בביתהשכינהשתשרהזוכה.ב

('כדברכות)"ערוהבאשהשיער

אחרותבנשיםלהיכשלשלאלבעלהכחנותנת.ג

."מידהכנגדמידה".ברחוב

נשמעתותפילתה.גדולהשמיםליראתזוכה.ד

.בביתהמצויהשכינהכי,ביותר

שנעשה,בטןלפריזוכהעקרההייתהאם.ה

(צדיקיםסיפורי).עמהשותףה"הקב

.לההואגנאי,ראשהאתמכסהשלאאישה.ו

.העולםלבוראהִקרבהעלהיאומוותרת

הוא נזר הצניעות של האישה הנשואה  , כיסוי הראש

ומייחד אותה  , חן ואצילות, מוסיף לה יופיהוא . בישראל

מנחילה , מצוות כיסוי הראש, יתרה מזאת. כבת מלך

שלא יסולאו  באוצרות , אושר ושפע ומזכה את האם

.של כל בת ישראלשהוא שאיפתה , שכר. בפז



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

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

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵׁ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

ָכרִמַיִין',ַלהרְלַהִזיָנִזירֶנֶדרִלְנֹדרַיְפִלאִכיִאָשהאֹוִאיש ץֹחמֶַָּיִזירְושֵּ
ָכרְוֹחֶמץַיִין ('ג-'בפסוקיםופרק)ִיְשֶתהלֹאשֵּ

בעלעםלדרכינסעתיאחתפעם:מטולטשיןנחמןרביהצדיקסיפר

מצקלונוייןבקבוקהעגלוןהוציאלפעםמפעם.ושיכורזקןגויעגלה

והעגלוןישנהחורבהפניעלעברנוהדרךבמהלך.הגונהלגימהולגם

.הסכמתיואני,מועטלזמןהחורבהאללהיכנסרשותממניביקש

בהתפעלותמביטכשהוא,ארוכהשעהבחורבהושהההעגלוןנכנס

.ימיםמרובאזובשהעלוובקירות,והחרביםההרוסיםבחדריםובערגה

כךכללשהותראיתמהלינאאמור":שאלתיולבסוףחזרכאשר

ביתבעברהיהזובחורבה":העגלוןענה"..אחח""?זוישנהבחורבה

להיזכרכדינכנסתיכעת,בחרותיבימירבותשהיתיובו,משובחמרזח

..."העברעלולהתרפק

זמןכלחכמיםתלמידי":ל"חזשאמרומהזה.הרביאמר,אתםמבינים

,שמזקיניםזמןכלהארץעמיאבל.בהםנתוספתחכמה,שמזקינים

,הרביהסביר,הארץעמי.(איובשמעוניילקוט)"בהםניתוסףטיפשות

אלהלהםואין.לחורבהנהפכיםובזקנותםמתהולליםבצעירותם

נלחמיםבצעירותם,החכמיםתלמידיאבל.זיכרונותיהםעללהתרפק

אלהםבאים,מזקיניםוכאשר,תאוותיהםאתומכניעיםביצרם

.מפריעבאין'האתועובדיםהנחלהואלהמנוחה

('יבפסוקהקפר)!ָמַעלבֹוּוָמֲעָלהִאְשתֹוִתְשֶטהִכיִאישִאיש

הִכי":ְספֹוְרנֹועובדיהרביפרש !צניעותמדרכיתסטה-"ִאְשּתֹוִתְשטֶׁ

ֲעלָּה" ַעלבֹוּומָּ ,האישותבקדושיאהבאשר'הקדשאתִחללה-"מָּ

.ודומיהם,(בעלה)אישּהזולתונישוקכחבוק

ישראלנגאלוצדקניותנשיםבזכות":אומרת(.יאסוטה)הגמרא

בהקפדתן."להיגאלישראלעתידיםצדקניותנשיםובזכות,ממצרים

וסוףקץבזההןנותנות,והטהרההצניעותגדריעלישראלנשותשל

ברגע.בידיהןנתונותהגאולהמפתחות,כןאם.ישראלשללגלותן

,בלבדלבעליהןגופןאתמקדשותולא,הצניעותמדרכיהןשסוטות

וברגע.ישראלבעםוניאוףפריצותומרבות,הגאולהאתהןמרחיקות

הןמרבות.לבעליהןיופייןאתושומרותמלךלבתכיאההןשמתנהגות

.הגאולהאתומקרבות,ביתםבתוךברכהמשרות,ישראלבעםקדושה

!ברחובשמצוימהכמולא.ומיוחדתשונהלהיותצריכהישראלבת

בתוךיהלוםכמוהיא,בצניעותשהולכתאישהשכל,זהבדורבמיוחד

ששומרתאישהאשרי!שבךהצניעותזה,שלךהיופי!חולשלערימה

רעֹוז":נאמרועליה,לבעלהורקאךעצמה דָּ הְוהָּ ְליֹוםַוִּתְשַחק,ְלבּושָּ

היאשנכנסתלפנירגע,האחרוןביומהתשחקמי.('כהלאמשלי)"ַאֲחרֹון

זאתרק."לבושהוהדרעוז"שזאתרק?ה"הקבשלבמחיצתו

.המלךלבתכיאהוכבודבהדרשהתלבשה

מקנאבעלשבומצבעללמדיםאנובפרשתנו

חושדוהוא.אחרגברעםשנסתרהמפנילאשתו

.אדםאותועםראוילאמעשהשעשתהבה

.חייםאינםזוגאותושלחייהם,זהבמקרה

שבההאישה,חושדהבעל,הופרבביתהשלום

מיעםשיפסוקמיאין,מאשמהומתנערת

.למסלולםהחייםאתלהחזירניתןולא,הצדק

גודלמפאתזהלמצבפתרוןנתנההתורה

צריךהיה,זוגאותו.הביתשלוםשלחשיבותו

היהוהכהן,הגדולהכהןאלהמקדשלביתללכת

.הענייןאתלבררמנסה

ואומרתמודההייתההנחשדתהאישהאם

כתובהללאמגורשתהיאהייתה,שחטאה

הכהן,ומכחישהשבההייתהאםאך.מבעלה

הכיורמןבמיםאותווממלא,כלילוקחהיה

ולוקחמהקרקעאפרמעטבושם,שבמקדש

שהיאכפיהסוטהפרשתאתכתובשבוקלף

.המיםמןלשתותלאישהונותןבתורהכתובה

נענשת,לבעלהחטאהבאמתאישהאותהאם

ה“)חמורבעונשהיא ְבתָּ ְפלָּהִבְטנָּּהְוצָּ ּהְונָּ ,(”ְיֵרכָּ

במקבילנענשחטאההיאשאתוהנואףואף

נטמאהלאשהאישהבמקרהאך.דומהבאופן

כלעלשכרתקבלהיא,לבעלהחטאהולא

מקבלת.נפשעוגמתלהגרםשוודאי,המהלך

זכתהלאעדייןאם,בבניםלהיפקדהבטחההיא

ה“)בטןלפרי הְוִנְקתָּ ַרעְוִנְזְרעָּ הבניםוכל.(”זָּ

יפיםיהיומעתהלהםלהיוולדשעתידים

.לחינםבהשחשדובגללזהוכל.ומוצלחים

שלזהבמקרהלהתערבמוכןהיהה”הקב

ואף,כולםלעיניגלוינסולעשות,סוטהאישה

זהוכל,הקלףעלשנכתבשמואתלמחות

.היהודיבביתישכוןשהשלוםכךלמען

סוףכמעטעד,שנה1000-כבמשךכךואכן

זכאיבןיוחנןשרביעד]השניהמקדשביתתקופת

כל,[המקריםריבויעקב,הסוטהטקסאתביטל

ניסיםעושהה”שהקב,בעיניווראהידעיהודי

שיקרהמהעלהנבואהוגם,ישראללעםגלויים

.ועומדתקיימת,בעלהי”עשנחשדהלאישה

בסיפורמוצאיםאנו,הנבואהלאמיתותראיה

ומאוד,שניםהרבהעקרהשהייתה,חנהשל

השנייהאשתו,שפנינהביחוד,בטןבפריחשקה

.ילדיםשבעהכברילדה,בעלהשל

,שנהאחרישנה,ליבהמעומקשהתפללהחנה

לאשעדייןשראתה,להובצר.לילדיםזכתהלא

לאאניאם“:ה”להקבבתפילתהאמרה,נפקדה

לואגרוםואני.מבעליואסתראלךאני,בבןיפקד

ייקחבעלי.אסורמעשהשעשיתיבילחשוד

שאניובעת.הענייןאתלבררכדי,הכהןאלאותי

אני,בבעליבגדתישלאבעודמהמיםאשתה

הרי!בתורתךכתבתכךכי,בטןבפריאתברך

(:לאברכות)”…כביכולשקרתורתךאתתעשהלא

הבןשנהבאותהלהשייוולדחנהגרמהובדבריה

הכיהנביאיםאחדלהיותהפךשלימים,שמואל

.ישראלעםשלגדולים

אֶָּאתִָּאְשתֹוָָּּאֹוִָּאישֲָּאֶשרַָּתֲעֹברָָּעָליוָּרּוַחִָּקְנָאָּ, ַתַחתִָּאיָשּהְָּוִנְטָמָאהִאָשהֲאֶשרִָּתְשֶטהַָּהְקָנֹאתזֹאתָּתֹוַרתָּ הְָּוִקֵֵּּ
יָּהָהִאָשהְוֶהֱעִמידֶָּאתָּ תָָּכלַָּהתֹוָרהַָּהזֹאת’ ִלְפנֵּ ןָּאֵּ (’ל-’פרק ה פסוקים כט).. ְוָעָשהָָּלּהַָּהֹכהֵּ

?מותר לשטוף את הבית עם מים בשבתהאם 

לשטוףרבותינושאסרו,מבואר(:צה)שבתבמסכתבגמרא

משוםהיה,בזההאיסורוטעם.בשבתבמיםהביתאת

כמורצפותעםמרוצפיםהיולאהבתיםרובשבזמנם

זהומטעם.הביתרצפתעלחולמפזריםהיואלא,שבזמנינו

,בשבתהביתחדריאתלטאטא,כלומר,"לכבד"אפילואסרו

שיש,חלקהשתהיההביתרצפתאתלהשוותיבואשמא

.בשבתאיסורבזה

.ם"הרמבלשוןאתהעתיק(שלזסימן)ערוךשלחןהומרן

לציוןאור)ל"זצשאולאבאציוןבןרבינוהגאוןהורהולפיכך

לשטוףלהקלאיןערוךהשלחןמרןשלדעת,(ערהעמודב"ח

שבמקרה,כתבהואאףאולם.בשבתהביתכלאת

במיםלהדיחהלהקליש,מיוחדבאופןהתלכלכהשהרצפה

והואמאחרבשבתהביתאתלטאטאשהקלוכשם,בשבת

.חיוניצורך

מותר,מרוצףשהואשבבית,הפוסקיםובדבריבגמראמבואראולם

אינםשבעירהבתיםרובאםאפילובזהוהיקלו.בשבתאותולטאטא

מסוייםביתשאותוכל,בדברוחיוניגדולצורךוישמאחר,מרוצפים

אתלשטוףאולם.בשבתאפילואותולטאטאמותר,מרוצףהוא

.מרוצףהביתאםאפילוהיקלולאבשבתהביתרצפת

,הזהבזמןשהמציאותכפי,מרוצפיםבעירהבתיםרובאםאבל

שיטתוזו.הביתרצפתעלמיםמעטלזלףאפילורבותינוהיקלו

,הראשוניםמרבותינוכמהדעתולעומתו.(שבתמהלכותא"בפ)ם"הרמב

אפילולהקלישאז,מרוצפיםהעירבתירובשאם,לגמריבזהלהקל

.רביםמיםעםהביתאתלשטוף

שהעיד,א"שליטיוסףיצחקרבינולציוןהראשוןמהגאוןושמענו

באיםהיוכאשר,ל"זציוסףעובדיהרבינומרןשלשבביתו,בגודלו

באופןמתלכלכתהביתרצפתוהיתה,בשבתלביתרביםאורחים

גומיבאמצעותלגרוףהרבניתלרעייתומיקלל"זצמרןהיה,מיוחד

.לנקותהכדיהביתרצפתעלמים(ונסחטשסופגבדברולא)

שבמקוםאירעאםאבל.בשבתהביתאתלשטוףאין,למעשהלכן

,רוטבאומיץשםשנשפךוכגון.מאדהביתרצפתהתלכלכהמסויים

שלאבאופן,הביתרצפתעלולהעבירםמיםלשפוךלהקלישאז

בלבדמגומיעשוישהמגבוכגון.סחיטהחששלידייבואו


