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  א"שישי, ערב פרשת ויקהל התשעיום 

  

  בעד קורטוב צניעות וקדושה
  

זה ארבע שבתות שדרך דבר ה' בפרשיות השבוע אנו  5 
כל פרטי הפרטים של ב ,בבניין הקודש נועסוקים כול

הקודש שכידוע מבטא את סידור  ,סידור הקודש במשכן

. לצד הקרבנות כולו ובעולםבעיני הבריות בחיים 

רגש החיים הנראה המושכים את תשומת הלב מטבע 

בגדי קודש אשר לאהרן שאנו נוטים לשכוח  עשוק, 10 
. חשיבותם הודגשה היטב תובעים הבנה לא פחות ולבניו

שון: למה נסמכה פרשת בגדי שר' ענני בר ') טז.בערכין (

כהונה לפרשת קרבנות? לומר לך: מה קרבנות מכפרין, 

אף בגדי כהונה מכפרין; כתונת מכפרת על שפיכות 

מכנסים מכפרים על גילוי עריות, דכתיב ועשה ...דמים,  15 
להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה; מצנפת מכפרת על 

את . 'אבנט מכפרת על הרהור הלב ...גסי הרוח, 

הצניעות לה מכנסי בד נותנים ביטוי באה לעטר כהני 

צניעותם  מדועת. אבל מכפרת על גילוי עריו ךה', ובכ

הם כאשר על חטאי אחרים? משום ש תשל כהנים מכפר 20 
עם כולו את ה לעמקרינם מהווים דוגמא לצניעות, הם 

קדושה וטהרה עליה מצווים רבותינו אווירה של אותה 

 אדם יסתכל שלא ,רע דבר מכל ונשמרת' )כ:בע"ז (

וגו'  מכוערת' ואפי איש באשת, פנויה ואפילו נאה באשה

 25 ביום אדם יהרהר שלא ,רע דבר מכל ונשמרת' או עוד '
 ,יאיר בן פנחס ר"א מכאן. בלילה טומאה לידי ויבוא

, זריזות לידי מביאה זהירות, זהירות לידי מביאה תורה

, פרישות לידי מביאה נקיות, נקיות לידי מביאה זריזות

  . וגו' ' טהרה לידי מביאה פרישות

טהרה יש ה תאם בתוך עולם הקודש נשמרת אוויר 30 
דוגמא חיה זו משום שעם, היפוכה במקום לכפרה 

 תחדיר במוקדם או במאוחר את רוח הטהרה הדרושה.

הגשמת  יןמזמהקב"ה בימים בהם  .אלא שדא עקא

, מוצאים להם אי אלו רבנים צעירים, זה רעיון נשגב

מעמידים עצמם החסרי נסיון, שלא שימשו ת"ח,  35 
כ'פוסקי הלכה' במה שאין להם שיג ושיח, ולעיני עם 

ועדה, באתרי אינטרנט החשופים לעיני כל ילד וכל 

אינם מסוגלים לעמוד בפני  הםשממילא כבר יצרי ,צעיר

 ,הגירויים המתועבים של אתרי הזנות האלקטרונית

פרטי ומוסיפים על סבל וכאב רוחני זה עוד שפע של  40 
חדרי שינה במסווה של סתרי מחיי המשפחה ומפרטים 

בעיני  גםשחשים אינם תורה ושל דיון הילכתי, עד ש

וכל התורה  – נעשים ללעג וקלסעמי הארצות הם 

, בעיני הבריות -ולתם ומחיר איאת אתם משלמת 

לפורנוגרפיה בחותמת  כיםפוהקדושה וטהרה והילכות  45 
מוצאת מקום להתגדר בה וכל שפלות חומרית  ,בד"ץ

  רי מסווה של תורה.ומאח סתתרולה

ויחידה עומדת בבסיס תופעה עגומה זו:  מגמה אחת

רבים מדי בציונות הדתית מכופפים את האידיאל האלהי 

בפני הרוח החילוניות השוטפת את העולם כולו, ודרך  50 
שהחילון העולמי פושה במחוזותינו  אגב גם מציאותנו.

וכבש לא מעט מבצרים ציונים המחשיבים עצמם משום 

ברוח בולשביקית  מאמרים אנטישמייםמה לדתיים (כגון 

כופים את הבים מחיי הרחוב ום' השאיפסק'נגד רבנים, 

הכרעות רבותינו של בוב געצמם על ההלכה באמצעות  55 
), אין זו עובדה עודו הצליחו להבין אותם לאשורםשלא 

חדשה כל כך, אבל שרבנים מציגים בחלון ראווה את כל 

מכנסי הבד. טות משפהתיש כאן משום הראוי לצניעות, 

מצד אלה בלבד ערווה בשר לוי גיאינה  וזתופעה עגומה 

משקפת אנשים 'כהני ה' ', אלא היא  שמשאמורים לה 60 
ת"ח, וכידוע (ברכות מז:)  וולא שימש וושנ אושקר

סלם לזימון והיה מן הראוי לפ ,יוהראמחשש האילמלא 

  .1(הבינו: לשתף אותם אתנו בהגשמת דבר ה' ושבחו)

  

 65  הרב ד"ר אליהו זייני
 ראש ישיבת ההסדר חיפה
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