
  

  

  

  

  

  

    ''''תסביכי�תסביכי�תסביכי�תסביכי�''''הא� מדובר בבעל ע� הא� מדובר בבעל ע� הא� מדובר בבעל ע� הא� מדובר בבעל ע� . . . . אחת הפרשיות המעניינות בפרשה היא פרשיית אשה סוטהאחת הפרשיות המעניינות בפרשה היא פרשיית אשה סוטהאחת הפרשיות המעניינות בפרשה היא פרשיית אשה סוטהאחת הפרשיות המעניינות בפרשה היא פרשיית אשה סוטה. . . . אאאא        
        ? ? ? ? אשתואשתואשתואשתושמאמלל את שמאמלל את שמאמלל את שמאמלל את 

  . חלילה, לא מדובר בבעל שאחזתו רוח קינאה לפתע פתאו� ומאפשרי� לו לאמלל את אשתו

הבעל ). להסתגר בחדר, מלשו  להי"תר" (עדי סתירה"ו) מלשו  קנאות" (עדי קינוי" � צרי� עדי� בל נשכח ש
ולאחר מכ  נמצא שהיא נסתרה ע� אותו פלוני , מבקש מאשתו בפני עדי הקינוי שלא תסתר ע� איש פלוני

רה על פי עצ� ההסתרות אסו � א� על כל פני� , באותו חדר איננו יודעי� נעשהמה . עדי הסתירהבפני 
לא מדובר , לכ . הדבר חמור יותר, והואיל והבעל ביקש ממנה מראש בפני עדי� שלא לעשות כ , ההלכה

  .אלא באיש מוטרד שפעל בצורה מושכלת למע  השגת שלו� בית, באיש חולה שמנסה לאמלל את אשתו

  

מקדש מקדש מקדש מקדש אי� יתכ  שלאחר כל התהלי� שעוברת האשה באי� יתכ  שלאחר כל התהלי� שעוברת האשה באי� יתכ  שלאחר כל התהלי� שעוברת האשה באי� יתכ  שלאחר כל התהלי� שעוברת האשה ב, , , , א� המטרה הראשית היא שלו� הביתא� המטרה הראשית היא שלו� הביתא� המטרה הראשית היא שלו� הביתא� המטרה הראשית היא שלו� הבית. . . . בבבב        
        ....יהיה מטע  רגשי בי  האיש לאשתויהיה מטע  רגשי בי  האיש לאשתויהיה מטע  רגשי בי  האיש לאשתויהיה מטע  רגשי בי  האיש לאשתו, , , , הלא ג� א� האשה לא עשתה דברהלא ג� א� האשה לא עשתה דברהלא ג� א� האשה לא עשתה דברהלא ג� א� האשה לא עשתה דבר? ? ? ? מטרה זו תושגמטרה זו תושגמטרה זו תושגמטרה זו תושג

, עצ� ההסתרות אסורה, הסברנו שג� א� האשה לא עשתה דבר אסור במהל� ההסתרות ע� אותו האיש
בכל מקרה שניה� יצטרכו , לכ . כי הדבר לא מניח את דעתו �הג� שבעלה ביקש ממנה שלא לעשות כ  

הוסרו החשדות החמורי� יותר ונית  יהיה  שכעתאלא , )להעזר בגור� שלישי � וא� צרי� (חדש  לפתוח ד$
  .אבל יש התחלה של מהל� מתק , לסיפור" הוליוודי"אי  סו$  .לעשות זאת בפחות קושי

  

        ????""""איש סוטהאיש סוטהאיש סוטהאיש סוטה""""מדוע אי  די  מדוע אי  די  מדוע אי  די  מדוע אי  די  ? ? ? ? ומדוע אי  די  דומה לגברי� כש� שיש לנשי�ומדוע אי  די  דומה לגברי� כש� שיש לנשי�ומדוע אי  די  דומה לגברי� כש� שיש לנשי�ומדוע אי  די  דומה לגברי� כש� שיש לנשי�. . . . גגגג        

בהלכות צניעות מצינו שיש באמת ו. 80%וגברי� ב, מהמקרי� 50%נואפות בב "נשי� בארה �אגלה ל� סוד 
  . 'לשמוע קול שירה של נשי� וכו, לאיש אסור להתבונ  בנשי� �מקומות בה� דווקא באיש מחמירי� יותר 

אי  זה . את טהרת הבית וקדושתו, וא די  המיוחד לאשה שמסמלת את הבית היהודיה אשה סוטה די , אלא
  .חדה די  זה לאשה דווקא באופ  סמלייאלא שהתורה י, חלילה, איש רשות להתהוללאומר שיש ל

  

�מי סוטה יש בכוח� לברר את המציאות מי סוטה יש בכוח� לברר את המציאות מי סוטה יש בכוח� לברר את המציאות מי סוטה יש בכוח� לברר את המציאות . . . . דדדד        ���סוכ  לייחס סוכ  לייחס סוכ  לייחס סוכ  לייחס האי  זה מהאי  זה מהאי  זה מהאי  זה מ. . . . הא� האשה חטאה או לאהא� האשה חטאה או לאהא� האשה חטאה או לאהא� האשה חטאה או לא    
            ????למי� כוחות מאגי�למי� כוחות מאגי�למי� כוחות מאגי�למי� כוחות מאגי�

ירור ומה שלקחו דווקא מי� כאמצעי לב. אלא הציווי האלוקי, מטמאי� או מטהרי�אלה שאינ� מי סוטה 
" המראות הצובאות"אותו כיור נעשה מ  ו, משכ נלקחי� מ  הכיור שבהדבר משו� שמי סוטה , העני 

). השתמשו הנשי� הצדקניות במצרי� בכדי להתייפות בפני בעליה  ולעודד� לפרות ולרבות  המראות בה(
הפרת  �תיה שימוש במי הכיור באי� לסמל א� כ  את המעשה של אותה אשה סוטה המנוגד למעשה אימו

  ). כפי שהסברנו קוד� לכ , ובי  א� לאכשנסתרה בי  א� חטאה (שלו� הבית 

  

        ????לבירור העני לבירור העני לבירור העני לבירור העני ת המקדש ת המקדש ת המקדש ת המקדש להביא את האשה אל בילהביא את האשה אל בילהביא את האשה אל בילהביא את האשה אל בישיי� שיי� שיי� שיי� מדוע מדוע מדוע מדוע . . . . הההה        

 הרב אומרוש� , על האמו  המשפחתיבי  היתר מדבר  )ו"פרק כ( "ישראל ותחייתו אורות"הרב קוק ב
בי  , בי  אד� לבוראואמו   � לכל אמו  שקיי� במציאות שהאמו  המשפחתי בי  איש לאשתו הוא הבסיס 

יש , הלכאורה שנעשה בי  האיש לאש פרטי�כ� שאותו בירור פנימי. 'וכו ע� אחד לזולתובי  , אד� לחבירו
  .שולכ  הוא חלק מעבודת המקד, עולמית�לו השלכה כלל ישראלית

  : אל מול השלו� בי  אד� לקונו ל על גדולתו של השלו� בי  איש לאשתו"ידועי� מאמרי חז � בנוס$ 

 א"התשע, "נפגשים בפרשה"

  נשאפרשת 

  הרב אבינר ואלישיב רייכנר

  ו"לרפואת יעקב בן סעדה הי
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כדי , ימחה במי� :אמר הקדוש ברו� הוא, שש� הגדול שנכתב בקדושה, גדול שלו�: תני רבי ישמעאל"
  . )ט, ויקרא רבה ט( "להטיל שלו� בי  איש לאשתו

ומצאה את , מאיר' וכ  הסיפור הידוע על אשה שאחרה לשוב לביתה בליל שבת מפני שהיתה בשיעורו של ר
לה לשוב הביתה עד  יאפשרבעלה נשבע לאשתו שלא . בעלה ממתי  לה לסעודת שבת לאחר שכבה הנר

 7ו גר� לה בחוכמתו שתירק בפני, מאיר' הלכה האישה לשיעורו של רוכש. מאיר' שתירק בפניו של ר
לא דיו למאיר ': אמר לה� '?כ� מבזי� את התורה, רבי': מאיר' אמרו לו תלמידיו לר": וכ� נאמר ש�. פעמי�

  ..."גדול שלו�: ישמעאל' שכ� שנה ר, להיות שווה לקונו

  

� ג� פרשיית נזיר בולטת בפרשה זו ג� פרשיית נזיר בולטת בפרשה זו ג� פרשיית נזיר בולטת בפרשה זו ג� פרשיית נזיר בולטת בפרשה זו . . . . וווו         � � �מה מניע אד� מה מניע אד� מה מניע אד� מה מניע אד� . . . . מגדל את שערומגדל את שערומגדל את שערומגדל את שערו, , , , אד� שמזיר עצמו מ  היי אד� שמזיר עצמו מ  היי אד� שמזיר עצמו מ  היי אד� שמזיר עצמו מ  היי     
        ? ? ? ? להוסי$ על עצמו איסורי� והחמרותלהוסי$ על עצמו איסורי� והחמרותלהוסי$ על עצמו איסורי� והחמרותלהוסי$ על עצמו איסורי� והחמרות

� באמת אומר שהדר� הנכונה "הרמבו. "?לא דיי� במה שאסרה תורה" � הירושלמי שואל שאלה זו 
לא להיות סגפ  ולא  � רה מוחלטת בצולדעת לא להיות קיצוני לא$ כיוו  , היא דר� האמצע) לכתחילה(

דר� הזו . )ומידה בי  שני הקצוות של כל מידהבכל סיטואציה נתונה אז  בצורה נכונה לאלא (להיות תאוות  
וה� , )פורשי� מהנאות שאינ  נצרכות לה� בעול� הזה(א� יש אנשי� יוצאי דופ  שה� פרושי� , רבי�ל

או , למעטי�המתאימה זו דר� . ת כל מילוי צרכיה�אלא ה� מוצאי� באותה פרישות א, אינ� מסכני�
  . באופ  זמני התיקו  נעשההדגש הוא שו, שצריכי� תיקו  לקיצוניות בה ה� אוחזי�" חולי הנפשות"ל

לא לכל  � פונה אל היחידי� " פרישות"ומה, פונה אל הרבי�" נקיות"שעד ל" מסילת ישרי�"וכ  מצינו בספר 
  .אחד מתאימה הדר� הזו

� דבר אחד בטוח , אבל בי  כה ובי  כה. � נזיר קרוי חוטא או לאאה.) אתענית י(מוראי� בגמרא נחלקו א 
התורה בגדולתה פונה ג� אל החריגי� בע� ). השאלה א� הוא מעל הנורמה או מתחת לה(נורמלי הוא לא 

  .ומעניקה ג� לה� יחס מפורט

  

        ????יש עני  לייש� את חיי הנזיר כיו�יש עני  לייש� את חיי הנזיר כיו�יש עני  לייש� את חיי הנזיר כיו�יש עני  לייש� את חיי הנזיר כיו�. . . . זזזז        

אבל יחידי� באומה יכולי� ללמוד מדרכו של . קשה למצוא כיו� �כפי שמתארת התורה להיות נזיר לגמרי 
ג� בכ� יש סוג , שהוא לא אוכל יותר מדי ולא יש  יותר מדי ותמצא למשל כמעט כל חייל קרביקח . הנזיר

מוצא שפתי� " �וכ  כמוב  אפשר לקחת את נושא הנדרי� . אבל לא נזירות לכל החיי� כמוב  ,של נזירות
יש מקרי� מיוחדי� בה� הדבר  � אבל כמו בנזיר . דורנעדי$ שלא ל, בשגרה". ועשית כאשר נדרת, תשמור

תוכל  כ"אח, ֶהיה צדיק �קיי� את המוטל עלי� בשגרה , לפני שאתה מתנזר, אבל לפני שאתה נודר. נצר�
  .חסידות וקדושה, לחשוב על פרישות

  

        ????נזירנזירנזירנזיראד� אד� אד� אד� אי  מחיר חברתי לאי  מחיר חברתי לאי  מחיר חברתי לאי  מחיר חברתי ל. . . . חחחח        

והוא היה כל כ� אוהב את , היה עושה קידוש על מי, תפוחי�) ל"זצ הרב דוד כה (הרב הנזיר . לא בהכרח
, פע� אחת הלכתי אליו ע� חבר שלי. ועדי  נפש באופ  שקשה לתארואחד מסביר פני� לכל אחד , הבריות

  .כ� שאד� יכול להיות נזיר ובו זמנית אד� חברתי .הנזיר פנה אל חבר שלי בגו$ שלישיוהרב 

                

�מי מבר� את הע� בברכת כהני� מי מבר� את הע� בברכת כהני� מי מבר� את הע� בברכת כהני� מי מבר� את הע� בברכת כהני� . . . . טטטט        ���        ????אי  כא  כח מסוכ  שנמסר לכהני�אי  כא  כח מסוכ  שנמסר לכהני�אי  כא  כח מסוכ  שנמסר לכהני�אי  כא  כח מסוכ  שנמסר לכהני�? ? ? ? הההה""""הכהני� או הקבהכהני� או הקבהכהני� או הקבהכהני� או הקב    

ה הוא זה שמבר� "הקב �י אומר "וכפי שרש, "ואני אברכ� �ושמו את שמי על בני ישראל "נאמר , ראשית
  .כי הברכה באמת לא מגיעה ממנו, � כותב שכה  רשע עולה לדוכ  ומבר�"ולכ  הרמב .באמת

וצוונו לבר� את עמו " �כח זה נמסר בידי הכהני� דווקא כיוו  שה� בטבע� אוהבי� את ע� ישראל , שנית
 כה  שכ , כפי שאמרנו �ומצד שני . לא יעלה לדוכ  � אחד מהקהל אד� כה  שלא אוהב . "באהבה �ישראל 

  ".מקרב  לתורה" �ומתו� אותה אהבה . יעלה לדוכ  ויבר� �א$ על פי שהוא עצמו רשע , י"עמאוהב את 

  

�  

  

  שבת שלום ומבורך


