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  בס"ד

   –איש ואשה 

  קשר נצחי

הקשר בין השי"ת לעם ישראל נמשל בנביא פעמים רבות לקשר העמוק בין 

, "זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך..." ב)-(ירמיהו ב איש ואשה. השי"ת אומר לנו

כלולות של חתן השי"ת זוכר לנו את החסד והאהבה בלקחו אותנו לעם, כאהבת 

וכלה. ברכת הקידושין הנאמרת תחת החופה נחתמת במילים: "מקדש ַעמו ישראל על 

ידי חופה וקידושין". המפרשים מסבירים שזה נאמר על מעמד מתן תורה, בו השי"ת 

קידש את עם ישראל כחתן המקדש את הכלה. במתן תורה הקב"ה לקח אותנו לו 

 "ה לעם ישראל. לעם וזה היה מעמד הנישואין בין הקב

הקירבה והייחוד העוצמתיים ביותר שקיימים בבריאה הם בין איש ואשה, 

ביניהם מתגלה כח החיבור בבריאה. השי"ת ברא בעולם את הקשר העמוק בין איש 

  ואשה כדי שממנו נוכל להבין ולחוות את הקשר והייחוד העמוק בין השי"ת לבינינו.

ה והנאמנות העמוקה ביניהם, וכך ננסה להבין את מהות הקשר בין איש ואש

  נחזק את הקשר הפנימי שלנו עם השי"ת.
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  פרק א'

  קשר פנימי

מהו הקשר המיוחד בין איש ואשה? בני זוג נישאים ומקימים יחד בית. הבעל 

מעניק לאשתו ומפרנס אותה, האשה מתמסרת לבעלה ומנהלת עבורו את עניני הבית 

אך זהו רק הקשר החיצוני. הקשר האמיתי ושניהם משתדלים להבין ולכבד זה את זה. 

אחד. חז"ל אומרים  –בין איש ואשה הוא עמוק בהרבה. איש ואשה הם במהותם 

, ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת 'בת פלוני לפלוני'. (סוטה ב)לנו 

מאז ארבעים יום קודם יצירתם נקבעו איש ואשה זה לזה, הם באמת שייכים יחד. 

לנישואין, האיש הוא רק 'פלג גופא', חצי גוף, ולאשה חסרה החיות האמיתית עד 

שלה, אין לה כלל מציאות משלה. כשאיש ואשה נישאים הם מגיעים לשלימותם, הם 

  שבים להתאחד ונעשים באמת אחד.

אמנם, לפעמים עלולים להיות חילוקי דעות והבדלים משמעותיים בין בני הזוג 

לפעמים כל אחד מבני הזוג רוצה לגור במקום אחר, או  שמקשים ומפריעים מאד.

לבן הזוג יש הבנה שונה בחינוך הילדים. יש בני זוג שמנוגדים מאד באופיים והדבר 

מקשה עליהם מאד. לפעמים האחד מסודר ודייקן ואילו השני מפוזר ואיטי, או אחד 

לכך, כל אחד רגוע ושליו ובן זוגו נוטה לכעוס ומאבד עשתונות במהירות. בנוסף 

מגיע מבית אחר עם הרגלים שונים ומבט מסוים על נושאים שונים בחיים, וגם זה 

עלול ליצור קשיים בין בני הזוג. אך עם כל זאת עליהם לדעת, כי הקשר ביניהם 

הוא דבר נצחי, שאינו אמור להתערער מכל אלו. בני הזוג מנסים כמובן להגיע 

ה לשניהם, אך לא על כך עומד הקשר. להבנה ולמצוא את הדרך הטובה והנעימ

הקשר בין איש ואשה יהודיים הוא דבר אמיתי ומהותי. גם אם קרה ובן הזוג לא 

התנהג כשורה ולא מתייחס כראוי, אין זה אמור לערער את הקשר בינינו. הקשר בין 

איש ואשה הוא "ברית נישואין". ברית היא התקשרות נצח שאינה מופרת לעולם, 

יהיה. איש ואשה קשורים יחד, פשוט כי הם בני זוג השייכים זה  בכל מצב שרק

  אחד. יהיה מה שיהיה, אלו החיים שלהם.  –לזה. הם במהותם 

אפילו אם בן הזוג חלילה התפרץ בכעס, או אם נקודה מסוימת באישיותו של 

בן הזוג מפריעה מאד, עדיין הקשר ביניהם עומד איתן. בעל עלול לגלות חסרונות 

ואשה עלולה לראות חסרונות אצל בעלה שעלולים להפריע להם מאד. בני באשתו 
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הזוג משתדלים להגיע להבנה ולהסתדר עם הקשיים ככל יכולתם, אך לא על כך 

עומד הקשר ביניהם. לכל אחד יש אופי מסוים והוא לא משתנה כה מהר, יתכן מאד 

בן הזוג כפי  שתמיד ישארו נקודות מסוימות של קושי. כל אחד משתדל לקבל את

שהוא, כי הם שייכים זה לזה בעצם מהותם. הם באמת אחד, בני זוג אותם השי"ת 

הועיד להנשא ולמלא יחד את התפקיד שה' רוצה מהם בעולם. הקשיים וההבדלים 

הם נתונים חיצוניים איתם מנסים להתמודד ככל האפשר, אך לא על כך מבוסס 

ואמיתי, עמוק יותר מכל ההבדלים הקשר. הקשר בין בעל ואשה הוא דבר פנימי 

  שביניהם.

לפעמים השי"ת נותן לאדם שותף בחיים ששונה ממנו או אפילו מנוגד אליו, 

כדי שיתעלה מעל ההבדלים ודוקא כך יגיע לקשר עמוק ופנימי יותר, קשר שאינו 

תלוי בנתונים חיצוניים דומים. ה' מכוון אותנו לגלות את האמת הפנימית המסתתרת 

את הקשר האמיתי והפנימי בין יהודי לזולתו ובינו לבין הקב"ה, העולה על בעולם, 

כל הניגודים החיצוניים. בני הזוג מגיעים לחיבור פנימי אמיתי. הקירבה ביניהם 

מגיעה מחיבור לרצון ה' שהועיד אותם להיות יחד, ובאמונה שכך ה' הנהיג אותם. 

  ר החיים. מקו –אלו הם חיים אמיתיים, חיים המחוברים לה' 

  הקשר הנצחי בין השי"ת לעם ישראל 

כפי שהוזכר, הקשר בין השי"ת לעם ישראל נמשל לקשר בין איש ואשה. השי"ת 

לקח אותנו לו לעם, בחר בנו להיות לו ַעם סגולה, אוצרו היקר. החיבור בינינו הוא 

"לא  :ז)-(ואתחנן זעמוק ומהותי, קשר שנשאר קיים לעד ובכל מצב. התורה אומרת לנו 

מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם..." הקשר שלנו לשי"ת לא תלוי 

בגדולתנו וריבוי זכויותינו, אלא "כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבועה אשר 

נשבע לאבותיכם". השי"ת בחר בנו כי הוא פשוט אוהב אותנו אהבה שאינה תלויה 

ושים. הרמב"ן מסביר את בדבר, אהבה תמידית ונצחית, עליה נשבע לאבות הקד

, לשון חיבוק וקשירה י)-(תרומה כזמלשון "וחשוקיהם כסף"  –המילים "חשק ה' בכם" 

בחבלים, ה' קושר אותנו אליו בחישוקים, 'שנקשר עמכם בקשר אמיץ שלא יפרד 

. השי"ת לקח אותנו לעם בהיותנו במצרים בדרגה ירודה מאד, (רמב"ן)מכם לעולם' 

"ל אומרים לנו שהיה קטרוג על בני ישראל, המלאכים טענו: עובדי עבודה זרה. חז

"הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה", עם ישראל נמצאים הרי במצב 
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גרוע כמו המצרים! אך בכל זאת הקב"ה גאל אותנו והוציא אותנו ממצרים, כי 

עד, בכל שבועתו לאבות הקדושים קיימת תמיד, אהבתו אלינו היא נצחית ונשארת ל

  מצב שהוא.

עוד מסביר הרמב"ן על המילים "כי מאהבת ה' אתכם בחר בכם", השי"ת בחר 

בנו כמו מי שבוחר לו ידיד ואוהב, אדם בוחר לו חבר בו הוא יודע שישאר נאמן 

אליו בכל מצב. כך בחר ה' יתברך בעם ישראל ביודעו שיהודי נשאר תמיד נאמן 

ור את נפשו בשביל ה' יתברך. קירבתו של לאלוקיו ובזמנים הכי קשים מוכן למס

השי"ת אלינו נשארת תמיד, וקירבתנו להשי"ת היא נצחית. בכל מצב שה' מנהיג 

אותנו, בין אם חשים את קירבתו ובין אם לא, גם בזמנים קשים של הסתרה, בכוחו 

של יהודי להשאר נאמן להשי"ת. האהבה להשי"ת נטועה בנו. אנו אוהבים את ה' 

  נו, וה' אוהב אותנו.מעצם מהות

כמו בין איש ואשה, לפעמים יש קשיים ונסיונות, לא תמיד מצליחים להתנהג 

בסבלנות כראוי, אך בכל זאת, אנו נשמה אחת. אנו עדיין נשארים קרובים. כך בין 

הקב"ה לעם ישראל. לפעמים יש נסיונות ודרוש מאמץ להתנהג כראוי, יהודי מרגיש 

שר עם בורא עולם, אך האהבה והקירבה קיימות שקשה לו לבטא ולחוש את הק

  אחד! –לעולם, כי אנו במהותנו 

  קשר של אמונה

אמנם לא תמיד מרגישים ורואים את הקשר והקירבה בינינו להשי"ת, לפעמים 

חיות בעבודת ה', לפעמים עוברים עליו קשיים ונסיונות והוא -יהודי מרגיש חסר

אנו ומאמינים שאנו ַעמו של ה' יתברך  מרגיש מרוחק מה' ח"ו. בכל זאת, יודעים

  ושייכים אליו תמיד. 

, "וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט כא)-(הושע בבנביא הושע נאמר 

השי"ת לוקח אותנו להיות  ובחסד וברחמים. וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'".

  ארוסתו. אנו רואים כאן שלש פעמים את הלשון "וארשתיך".

  , השי"ת נקשר אלינו בקשר של קידושין עד עולם.ך לי לעולם""וארשתי
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, האופן הראוי לקשר הוא שאנו "וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים"

מתנהגים "בצדק ובמשפט" כמו שה' רוצה מאתנו, והשי"ת מצידו משפיע עלינו "בחסד 

  וברחמים", שפע ברכה, הארת פנים והרגשת קירבה. 

, גם אם הקשר לא מתנהל "וארשתיך לי באמונה"ן השלישית אך כאן מגיעה הלשו

בשלימות, גם אם מגיעים זמנים קשים של חוסר חיות בעבודת ה' והרגשה של ריחוק 

"וארשתיך לי באמונה". הקשר שלנו עם השי"ת  –מה', תמיד נשאר החלק השלישי 

עת את ה'" עומד על אמונה, אנו מאמינים ויודעים שאנו קשורים להשי"ת תמיד. "ויד

  לשון של חיבור וחיבה, קשר נצחי של אהבה בין השי"ת לבינינו. –

(פסוקים אלו נאמרים בהנחת תפילין. יהודי כורך את רצועת התפילין סביב אצבעו כמו טבעת קידושין, 

הוא כורך שלש כריכות כנגד שלוש לשונות של אירוסין שנאמרו בנביא ואומר את הפסוקים "וארשתיך 

יהודי נקשר להקב"ה בקשר של קידושין. נשים אמנם לא מניחות תפילין כי זו מצות עשה שהזמן לי וכו'". 

גרמא, וגם גברים לא עטורים בתפילין כל היום ובימים בהם אין מניחים תפילין. עם זאת, התורה היא 

ית של נצחית, לכל פסוק או הלכה בתורה יש הבנה פנימית השייכת לכל יהודי בכל עת. משמעותה הפנימ

מצות תפילין שייכת לכולנו, גם נשים יכולות ללמוד מפנימיות המצוה על מהות חייהן. אנו קשורים 

  בהשי"ת בקשר נצחי, קשר של קידושין). 

אין ספק שתפקידנו בחיים הוא להתנהג כראוי כרצון השי"ת. אך בכל זאת, 

תמיד נשאר גם בזמנים של קושי, אפילו אם יהודי נכשל והקשר לא מתנהל כראוי, 

קשר של אמונה. אנו יודעים ומאמינים שהשי"ת אוהב אותנו, ומחכה תמיד שנשוב 

אליו, ואנו אוהבים אותו, הרצון האמיתי שלנו הוא רק לעשות את רצונו. האמונה 

היא כמו טבעת קידושין, קשר עמוק בין השי"ת לבינינו שקיים לנצח, כמו קשר בין 

עדיין יודעים הם שהם אחד ושייכים יחד  בעל ואשה שעם כל מה שעובר עליהם,

  לעד.

השי"ת נתן לנו צדיקים העוזרים לגלות את הקשר שלנו להשי"ת. גם הקשר 

שלנו לצדיקים עומד על אמונה, כמו שהתורה מעידה על עם ישראל, "ויאמינו בה' 

ובמשה עבדו". עלינו להדבק בצדיקים ולאהוב אותם, לבקש ולרצות להתקרב אליהם, 

הדבק בתלמידי חכמים ומעלה אני עליך כאילו  –רשים חז"ל, "ולדבקה בו" כמו שמפ

. אמנם, לפעמים יהודי מרגיש כמה הוא קשור לצדיק וזקוק כב)-(רש"י עקב יאנדבקת בו 

לו, ולפעמים הקשר אינו כה מורגש. יהודי עלול לחשוב שאין לו קשר לצדיקים אם 

או שמא משהו לקוי אצלו אם  הוא לא מרגיש התלהבות ורצון מיוחד אל הצדיק,
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הוא לא מרגיש געגוע לצדיקים. אך האמת היא לא כך. לכל יהודי יש נשמה טהורה 

שקשורה בה' ובצדיקים המגלים את הקשר והקירבה לה'. לפעמים הקשר מורגש 

בגלוי, מתוך חיות ורצון בוער, ולפעמים הוא נסתר יותר. עלינו להאמין ולדעת שבאמת 

ם להיות מקושרים לצדיק. האמונה שלנו היא המגלה את הקשר. אנו מבקשים ורוצי

כשמאמינים בדבר, אזי נמצאים שם, קשורים ודבוקים. אמונה היא הקשר שנשאר 

  תמיד, על ידי האמונה נוכל תמיד להתחבר לאמת הפנימית שלנו. 

  קירבת התשובה אחרי כשלון

לנו את דרך התשובה, שמביאה גם אם יהודי חלילה נכשל בחטא, השי"ת נתן 

לקירבה עוד יותר עמוקה לה' יתברך. בזמן בית המקדש, היה הקשר בין השי"ת לעם 

ישראל בשלימותו, היה אז קשר נישואין שלם, השי"ת ירד להשרות את שכינתו 

בתוכנו, "ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם". הקב"ה ציווה על בניית המשכן לאחר חטא 

לו נפילה חמורה והתרחקו מהשי"ת ר"ל, אך לאחר מכן כשחזרו העגל. עם ישראל נפ

בתשובה, הגיעו לדרגה הגבוהה ביותר של השראת השכינה, בבניית המשכן. הדבר 

נראה תמוה, כיצד יתכן שהקירבה הגדולה ביותר מגיעה דוקא לאחר החטא? אכן 

ן שני כן, קירבה אמיתית מגיעה דוקא לאחר שיש חיכוך בין שני צדדים. כאשר בי

ידידים חל קושי וחוסר הבנה ונוצר ביניהם ריחוק, לאחר מכן, כשהם מתפייסים, 

מתגלה הקירבה והנאמנות האמיתית שביניהם. מתגלה ששניהם לא רוצים לוותר על 

הקשר ביניהם, ומוכנים להקדיש מאמץ ומסירות כדי להתאחד שוב. כך בין השי"ת 

ו, מרגיש מרוחק מה' ולפעמים חלילה לעם ישראל. לפעמים יהודי עובר קשיים בחיי

נכשל בחטא, ודוקא כאשר הוא מוכן לבוא אל ה' בהכנעה ולבקש מחילה, מתגלה 

שהקירבה לה' יקרה וחשובה לו באמת. הקשר לה' כה יקר לנו עד שמוכנים אנו 

לעבור את כל הקשיים הכרוכים בדרך חזרה, ולהקדיש מאמץ להתקרב ולהתפייס, 

רובים וקשורים לה'. נוצר קשר מחודש ומתגלה נאמנות עמוקה, העיקר שנשוב להיות ק

  עוד יותר משהיה לפני כן.

השי"ת מגלה את קירבתו לעם ישראל לאחר שחטאו ר"ל. ספרי הנביאים 

גדושים בפסוקים בהם הקב"ה מצפה לנו וקורא אלינו לשוב אליו. ה' מתחנן אלינו, 

י, נתפייס יחד ואמחל לכם. כאן , חזרו אלז)-(מלאכי ג"שובו אלי ואשובה אליכם" 

מתגלה האהבה האמיתית והמהותית של השי"ת אלינו, אהבה שנשארת בכל מצב, 
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כמו האהבה העמוקה שבין איש ואשה. זה היה גילוי האהבה המיוחד בבניית המשכן 

ובית המקדש. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", השי"ת רוצה לשרות בתוכנו, אנו 

אחד. אף חטא לא יוכל להפריד בינינו, שוב ושוב נבקש  קשורים יחד, אנו באמת

  מחילה, פעם ועוד פעם נתפייס, העיקר שנשוב להיות יחד. 

העבודה העיקרית בבית המקדש היתה עבודת הקרבנות, שבאו לכפר על עוונות 

שונים. גם כאן עולה השאלה, כיצד יתכן כי במקום הקדוש ביותר והקרוב ביותר בין 

ל מתעסקים בתיקון עוונות? אלא דוקא כך מגלים אנו את הקירבה השי"ת לעם ישרא

האמיתית והעמוקה ביותר להשי"ת. כאשר יש דברים שמפריעים, חלילה לא התנהגנו 

כראוי, ואנו בכל זאת מתאמצים, מוכנים לכופף את הראש ולבוא לפני ה', להודות 

ונות ומעידות בכשלון ולבקש ממנו מחילה. אנחנו לא רוצים להמשיך כך, כשכשל

מעיבים על הקשר בינינו. למרות הקושי, אנו רוצים להתנהג כרצון ה', להתפייס 

ולהחזיר את הקירבה בינינו. השי"ת מוחל לנו, הוא מצפה שנשוב אליו והוא ישיבנו 

אליו בחזרה. ה' נתן לנו את מתנת התשובה שמכפרת על עוונותינו, כדי שנוכל תמיד 

  לשוב ולהתאחד מחדש. 

ימינו, כאשר לצערנו אין לנו בית מקדש ואין קרבנות, יש לנו כח התפילה גם ב

שהוא במקום קרבנות, "ונשלמה פרים שפתינו". אנו מתוודים בפה וחוזרים בתשובה, 

  וכך מתגלה הקירבה האמיתית.

בקשר בין איש ואשה זה גם כך. כשנופלים קשיים בין בני זוג, הם מרגישים 

חמצה, חושבים שאם יש קשיים ביניהם, הרי שלא עלה לפעמים תחושה קשה, כעין ה

בידם להיות הזוג הנפלא כרצון התורה עליו נאמרה הברכה, "אשר ברא ששון 

ושמחה... אהבה ואחוה ושלום ורעות". שמא הנישואין שלהם הם כישלון חלילה והם 

אינם מאוחדים באמת... אך האמת היא בדיוק להיפך. דוקא אז מתגלה אחדותם של 

ל ואשה, כשצצים קשיים וחלוקי דעות, כאשר לאחד קשה לסבול את אופיו של בע

השני והתנהגותו ומתקשים להגיע להבנה, ובכל זאת הם מנסים לשוחח על כך, לבטא 

את הקושי ולהסביר מה מעיק, מנסים להבין את השני ככל האפשר ולהתפייס. דוקא 

וררת ביניהם. מתגלה כאן כך מתגלה הקירבה האמיתית, ברית הנאמנות העמוקה הש

שכל כך חשוב להם להיות יחד, עד שהם מוכנים להתאמץ ולהתגבר על כל מה 

  שמפריע וכואב, ובלבד שישארו קשורים ומאוחדים.
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אכן, הקשר ביניהם לא כל כך "נוצץ" כמו שהיה לפני כן. הוא טומן בחובו 

היות בלי השני, קושי. אך זהו קשר אמיתי ועמוק, כל אחד מהם חש שהוא לא יכול ל

מוכרחים להגיע לעמק השוה בכל אופן שהוא, להתפייס, לוותר, העיקר שנוכל להיות 

  שוב יחד. כאן מתגלה הקשר האמיתי והנצחי בין איש ואשה, זהו קשר "נוצץ" באמת.

כך גם בקשר בין חברים. דוקא כאשר לאחד קשה לסבול את אופיו של חברו, 

ו של החבר שקשה לו לשאת, אז מתקיים מבחן הוא מגלה נטיות מסוימות באישיות

הידידות האמיתי. חבר טוב מבין שלמרות הכל הם היו חברים קרובים ורוצים 

להשאר ידידים נאמנים וחלילה לא להפרד, לכן הם מבליגים על הקשיים ועושים 

כל שביכולתם כדי להגיע להבנה ולהשאר חברים קרובים. או אז נוצר ביניהם קשר 

קשר ששילמו עבורו מחיר, הקדישו מסירות עבורו, כאן מוכחת האהבה אמיתי. זה 

  והנאמנות האמיתית שביניהם.
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  פרק ב'

  נאמנות בכל מצב

כל אשה כשרה ונאמנה רוצה להיות "עזר כנגדו" לבעלה. פיסגת חייה היא 

לתמוך בבעלה, שיוכל להתעלות ולהגיע לתכליתו, למלא את התפקיד שה' רוצה ממנו. 

ית של אשה היא לעזור לבעלה. לפעמים הבעל לא מצליח להתעלות החיות האמית

כמו שרצה, הוא חווה קשיים ולא מצליח להתעלות, מתקשה בהתמדה בתורה או 

בעמידה בנסיונות, או מרגיש נחות בין חבריו וקשה לו, גם אז תפקידה של האשה 

ן לנסות לתמוך בבעלה. היא זאת שיכולה לחזק אותו לבל יפול ברוחו, שיהיה מוכ

  שוב. היא רואה את מאמציו, מעריכה את רצונותיו הטובים וכך עוזרת לו להתחזק. 

אך יש לפעמים מצבים בהם האשה נשברת. היא רואה איך בעלה מנסה ונכשל 

שוב ושוב, היא רואה בצערו וגם היא מרגישה שבורה מכך. אין בפיה מילים לחזקו, 

ן לאשה את הכשרון למצוא את המילים אין בה עוד כח לראות בכשלונו. לפעמים אי

המתאימות כדי לחזק את בעלה. במקרה כזה יש לאשה תפקיד עוד יותר גדול. הצער 

שהיא מצטערת יחד עם בעלה והאמונה בה' בה היא מחזקת את עצמה, גם כשאינה 

  יודעת להביע זאת במילים, הם הנותנים לו את הכוחות להחזיק מעמד בנסיונותיו. 

זאת לאדם שהתבקש לדחוף עגלה כבדה במעלה ההר, ואדם  נוכל להמשיל

נוסף ניצב מצידה העליון של העגלה ועוזר לו לשאת את העגלה מלמעלה. האדם 

העומד למטה, שדוחף ומתייגע, עדיין מרגיש שהוא עומד כאן לבד ומתמודד לבדו 

עם המשא הכבד. חבר אחר נעמד למטה ביחד איתו, מטה שכם ועוזר לו. כעת הם 

ושאים את העגלה יחד, הם מנסים ביחד להתקדם. אשה שאין בפיה מילות חיזוק נ

לבעלה, היא כמי שאין בכוחו לשאת את המשא מלמעלה. השי"ת העמיד אותה יחד 

עם בעלה, היא נמצאת לצידו תחת המשא הכבד. היא מצטערת עמו בצערו וכואבת 

היא לא נותנת לבעלה  את כאבו, קשה לה בדיוק כמו שקשה לו, וכך היא עוזרת לו.

לשאת לבד את החבילה, לא מניחה לו ליפול לבד, שלא יתאכזב לבד, הם שניים 

ביחד. חז"ל מלמדים אותנו את המידה הטובה של 'לשאת בעול עם חבירו'. כשחבר 

נושא על גבו צער אנו מצטערים בצערו, כך נושאים את העול איתו ביחד וזה כבר 

כאשר שני אנשים נושאים חבילה ביחד נעשה מקל על הצער, כמו שבגשמיות, 

  לשניהם קל יותר. 
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לפעמים אשה רואה שהצער מעיק עליה עוד יותר מאשר לבעלה. הוא כבר 

מתחזק, והיא עדיין נתונה בקושי, לא יכולה להירגע מכך שבעלה שוב ספג מכה, 

שוב לא הצליח. אך היא אינה שמה לב לכוחה המופלא, אינה מבחינה שרק משום 

יא השתתפה בצערו וכאבה את כאבו הוא יכל להתחזק. היא לקחה ממנו מעט שה

מהמשא הכבד, מהצער המעיק, וכבר נהיה לו קל יותר. בזכות נשיאתה בעול עימו 

  הוא קיבל כח להתחזק ולנסות להתחיל שוב מחדש. 

יש יהודי שעובר נסיונות פעם אחר פעם, נאבק ומידי פעם נופל, מתחזק ושוב 

רוח שיש לה' מאותו -מוצא את עצמו בנקודת ההתחלה. לפעמים הנחת נופל, ושוב

יהודי, היא דוקא מכך שאינו מתייאש, עדיין יש לו רצון טוב והוא מוכן לנסות שוב 

ושוב. הוא יודע שהקירבה להשי"ת היא התכלית היחידה בעולם, למרות כל מה 

ם אחר. את ליבו שעובר עליוהוא נשאר נאמן לה' ולא פונה לחפש את אושרו במקו

הכאוב ממשיך היהודי לשפוך לפני ה', הקב"ה נשאר תמיד הכתובת היחידה שלו. 

יהודי כזה לא תמיד זקוק לאשה שתשפיע עליו דברי חיזוק, לפעמים הוא צריך דוקא 

אשה שחשה את כאבו ויחד עימו נאחזת באמונה ובנאמנות להשי"ת. יחד עימו היא 

להתחיל שוב מהתחלה. אין זו עבודה קלה, זו מוכנה להמשיך להאמין ולרצות, ו

מסירות נפש! כל כך הרבה פעמים מנסים ומתאמצים, ועדיין לא רואים תוצאות 

בשטח. אך כמה נחת רוח יש לה' מאמונה ומסירות שכזאת. ואיזו נאמנות עמוקה 

  מגלה האשה בכך, לבעלה, ולהקב"ה.

מצפה לעזרה, עצה או בין חברים זה גם כך. אחד משיח את ליבו בפני רעהו, 

דיבורי חיזוק. אך לפעמים רעהו מרגיש שאין לו במה לעזור לחברו. החבר עובר קושי 

כה גדול עד שאין בפיו מילות חיזוק מתאימות. כל מילה שיאמר רק תכאיב לו עוד 

יותר. בזמן כזה העזרה האמיתית שנוכל לתת לחבר היא להקשיב ולהשתתף עימו 

, ב)-(נדרים לטו, כמו שאומרים חז"ל על מצות ביקור חולים בצערו, וזה כבר מקל עלי

'כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערו'. המבקר משתתף בצערו של החולה ובכך 

נוטל ממנו חלק מהצער. כשמטים לב ואוזן לחבר הנתון בצער ומשתתפים בכאבו, 

עימו החבר כבר לא נושא את המשא לבדו, עוד מישהו מצטער עימו ומאמין יחד 

שעם כל הקושי, השי"ת מנהיג הכל ואין לנו אל מי לפנות רק אליו. כשאנו כואבים 

את כאבו של החבר אנו נותנים לו כח להמשיך הלאה, להמשיך להאמין. הוא כבר 

  לא נושא את המשא לבדו, יש מי שנושא בעול עימו.
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 יש הורים שחווים זאת עם בניהם. הורים כה רוצים לעזור לבניהם להתגבר

על כל נסיון ולעשות את הדבר הנכון שה' רוצה מהם. אך ישנם מצבים בהם הורים 

לא יודעים איך לחזק את בנם. הם עדים לקשיים שהוא חווה, רואים איך הוא נופל, 

מנסה שוב ושוב נופל, וכבר אין להם איך לחזק אותו. כאן העזרה היא פשוט להרגיש 

וגם באמונתו. זו העזרה הגדולה ביותר  את צערו של הילד, להיות יחד עימו בצערו

שהורים יכולים לתת לילד, הוא לא נושא את המשא לבדו, אבא ואמא מצטערים 

עימו ונאחזים באמונה יחד איתו. יודעים הם שעם כל הקושי, הדבר היחיד שיש לנו 

לחפש כאן בעולם הוא לעשות רצון ה', אנחנו מנסים פעם ועוד פעם, ולהשי"ת יש 

ה רבה מהרצונות והמאמצים שלנו. כאשר ההורים משתתפים ונושאים נחת רוח כ

בעול מתוך אמונה, גם הילד מקבל כח לא להתייאש, להמשיך להחזיק באמונה בה' 

  ולהשתדל ככל יכולתו.

גם בין השי"ת לעם ישראל יש אותה נאמנות בעת צרה. לצערנו, אנו בגלות, 

נו ולקרב את הגאולה, לגאול בית המקדש חרב. תפקידנו להשתדל לתקן את מעשי

את השכינה מגלותה. אך יש גם תפקיד אחר, עצם ההשתתפות בצער השכינה, להרגיש 

את כאבה. חז"ל קבעו לנו זמנים לאבלות על החורבן בהם עלינו להצטער בצער 

  השכינה. אנו נושאים עימה בצערה, לא מניחים לה לשאת את הצער לבדה.

מנו בצערנו. עם ישראל נמצאים בגלות, טרם השי"ת כביכול גם הוא משתתף עי

הגיע הזמן להושיענו ולגאלנו גאולה שלמה, אנו מצפים לה בכל יום שתבוא. אך גם 

בהיותנו בגלות, הקב"ה לא משאיר אותנו לבד. "עמו אנכי בצרה", ה' איתנו בצערנו, 

מה הוא נושא את צער הגלות יחד עימנו, צר לו בצרתנו והוא כואב את כאבנו. זה 

שנותן לנו כח לעמוד בנסיונות לאורך הגלות, להמשיך לשאת את הכאב ולהשאר 

  נאמנים להשי"ת בכל מצב. 
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  פרק ג'

  עושה רצון בעלה

האשה היא "עזר כנגדו" לבעלה. תפקידה בעולם הוא לעזור לבעלה להוציא 

לפועל את רצונותיו הטובים. חז"ל אומרים, "איזוהי אשה כשרה? כל שעושה רצון 

". אשה כשרה משתדלת למלא את רצון בעלה. לפעמים אשה שואלת את עצמה, בעלה

הרי גם לי יש רצונות ורגשות, איך אוכל לחיות רק עבור השני? אני גם בן אדם, יש 

לי דעה והבנה משל עצמי, אני מרגישה מה טוב בשבילי. האם נדרש ממני למחוק 

  לגמרי את רגשותי ולרצות לעשות רק את רצון בעלי? 

ז"ל מלמדים אותנו בעבודת ה', "בטל רצונך מפני רצונו". עלינו לבטל את ח

רצוננו האישי ולרצות לעשות רק את רצון ה'. גם כאן קשה להבין, וכי הקב"ה ברא 

אדם עם רגשות ורצונות רק כדי לדחוק ולבטל אותם? מלמדים אותנו גם שעלינו 

שר יורוך... לא תסור מן הדבר "ושמרת לעשות ככל א י)-(שופטים יזלהתבטל לצדיקים, 

אשר יגידו לך ימין ושמאל", מסביר רש"י, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל 

ועל שמאל שהוא ימין! עלינו לנהוג כפי שמורים לנו חכמים וצדיקים, גם אם אנו 

מבינים בדיוק הפוך. שוב נשאלת השאלה, לשם מה ברא אותנו השי"ת עם הבנה 

, האם כדי לדחוק אותם וללכת אחרי חכמים בלי להרגיש עצמית ורגשות אישיים

  ולחשוב מאומה?

עלינו להבין נכון, מה הכוונה "להתבטל", מהי המשמעות של "ביטול". אנו 

מוצאים את המושג ביטול בהלכות בשר וחלב. ההלכה היא שאם נפלה טיפת חלב 

אך הוא  לתוך סיר מלא במרק בשרי, המרק נשאר כשר. מדוע? החלב עודנו חלב,

. כמות החלב כה מועטת לעומת המרק כולו, עד שאינו משנה כלל "בטל בששים"

את טעמו של המרק. טיפת החלב אינה פוסלת את המרק כי היא בטלה מולו, היא 

  חסרת משמעות לעומת המרק כולו. 

כך גם כשאשה נישאת לבעלה. יש לה כמובן רגשות ומשאלות משלה. היא 

ם ממנה, היא רוצה שהבית יתנהל כפי שהורגלה וכפי שהיא רוצה שהוריה יהיו מרוצי

מרגישה שנכון. כל הרצונות האלו קיימים, אך הם מאבדים את משמעותם לעומת 

הרצון האחד שבוער בה וחשוב לה יותר מכל, הרצון להתאחד עם בעלה, למצוא חן 
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ין בעיניו ולמלא את רצונו. אשה מרגישה שאם היא לא נעשית "אחד" עם בעלה, א

חייה חיים. כל הרצונות האחרים שיש בה מתבטלים לעומת רצונה העיקרי ללכת 

  יחד עם בעלה. 

, כי איש ואשה שניהם (שו"ע יו"ד סי' רמ ס' יז)כך מוצאים בהלכות כיבוד אב ואם 

ואם, אלא שאשה נשואה אין בידה לעשות כי היא מחוייבים במצות כיבוד אב 

משועבדת לבעלה, לכן היא פטורה ממצות כיבוד אב ואם. רואים כאן, שעל אף 

שאצל אשה קיימת מצות כיבוד הורים, יש לה אמנם הורים ומשפחה, חיים אישיים 

ואישיות משל עצמה, אך כל אלו בטלים לעומת מציאות חזקה יותר. המציאות 

ותר שיש לה היא שהיא משועבדת לבעלה, עד שכל דבר אחר מתבטל העוצמתית בי

  לעומתה.

כמובן, אשה יכולה להשיח לבעלה את המעיק עליה ולחלוק עימו את רגשותיה 

השונים ממנו, אך לא כי היא רוצה לנהוג אחרת מרצונו. הדבר שהכי חשוב לה 

לחיות. היא רק בחיים הוא לצעוד יחד עם בעלה, ברור לה שבלי זה היא לא יכולה 

משיחה את קשייה כדי שתשמע מבעלה ותוכל להבין היטב מה הוא באמת רוצה 

במקרה המסוים הזה, הוא יסביר מדוע הוא נוהג כך למרות הקשיים הכרוכים בדבר, 

והיא תוכל להגיע בתוכה להבנה ברורה שהיא אכן מוכנה להתמסר בשבילו. אם גם 

זאת כדאי לנהוג אחרת, אז גם עבורה  אחרי כל מה שהסבירה, הבעל מרגיש שבכל

זה הרצון האמיתי והחשוב ביותר. רצון חייה הוא להשאר מאוחדת עם בעלה. כאשר 

  ברור לה מהו רצון בעלה, אזי כל הדברים האחרים מתבטלים למולו.

כך גם, לאשה יש הבנה ייחודית משלה, חז"ל אומרים שהקב"ה נתן באשה 

מבינה דברים מנקודת המבט שלה, כפי הרצון בינה יתרה יותר מבאיש. אך האשה 

שלה וכפי שהיא מרגישה שכך תפקידה. ישנה הסתכלות רחבה יותר. התפקיד העיקרי 

של אשה נשואה היא לעזור לבעלה להגיע לתכליתו, לעזור לו למלא את תפקידו 

בעולם. לכל יהודי יש חלק מיוחד בכבוד שמים השייך לנשמתו, כל אחד נמשך לדרך 

מסוימים המתאימים לו. תפקידה של האשה לעזור לבעלה בתפקידו הייחודי,  וכיוון

ללכת בדרך אליה נשמתו נמשכת. אשה שיודעת זאת ומאמינה בכך, רוצה ללכת 

בדרך השייכת לבעלה. איש ואשה הם נשמה אחת, יש להם תפקיד משותף, האשה 

  תם יחד.משתמשת בהבנה שלה כדי לעזור בתפקיד הנעלה, התפקיד השייך לנשמ
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התורה לא באה לדחוק את האשה ולמחוק את רגשותיה והבנתה, בדיוק להיפך. 

היא מוצאת חיות עמוקה ועוצמתית יותר, יש לה רצון פנימי אמיתי להתאחד עם 

בעלה, מולו הופכים כל הרצונות האחרים לקטנים ושוליים, רצונותיה והבנתה כולם 

ותי, הרצון הפנימי שנטע ה' באשה, מתמוססים והופכים לחלק מרצון אחד גדול ומה

  להיות עזר לבעלה. 

  בהתבטלות לצדיקים –החיות האמיתית 

בספרים הקדושים מוצאים את הלשון "התבטלות לצדיקים", עלינו "להתבטל" 

לצדיק. גם כאן אין הכוונה שאדם מאבד את רצונותיו ורגשותיו. לכל אדם יש בודאי 

אד לפרנסה, בריאות ועוד צרכים גשמיים, ויש רצונות וצרכים אישיים. יהודי זקוק מ

לו גם רצונות רוחניים, מעשים ומידות שחשוב לו לשנות ולשפר. יש אדם שמגיע 

לצדיק ומבקש שיעזור לו בענינים המטרידים אותו. הוא מבקש ברכה בפרנסה או 

רוצה לשמוע איך להתקדם בנקודה מסוימת בעבודת ה'. אך אין זו הדרך האמיתית 

צה מאיתנו. עלינו להגיע לצדיק מתוך התבטלות, בציפיה לשמוע מה הצדיק שה' רו

רוצה להאיר לנו. לפעמים יעורר אותנו הצדיק בנקודה אחרת לגמרי ממה שחשבנו. 

אנו מבקשים לשמוע מהצדיק ומוכנים למלא אחר הוראתו והדרכתו. אנו יודעים 

נו את הרצון לה' שזהו שאנו זקוקים לצדיק שידריך אותנו בדרך הנכונה, שיעורר ב

הרצון האמיתי שלנו, זה באמת מה שטוב בשבילנו. יהודי משיח את לבבו ומספר 

מה מעיק עליו, ברוחניות ובגשמיות, אך לא במטרה שהצדיק יעזור לו להגשים את 

כל משאלותיו, אלא הוא מצפה שהצדיק ימסור לו מהו רצון ה' יתברך מאיתו. הוא 

צון הפנימי שלו להשי"ת, מולו יתבטלו כל הרצונות מצפה שהצדיק יחבר אותו לר

  והרגשות האחרים.

לעומד מבחוץ עלול להראות שיהודי הדבוק בצדיק הולך אחר מנהיגו בעיניים 

עצומות, נטול כל חיות ורגש אישי. האמת היא בדיוק להיפך. האדם ההולך בדרך 

צון האמיתי לעשות הצדיקים עולה לדרגה גבוהה יותר, הוא מתחבר לחיות פנימית ולר

  את רצון ה', עד שכל רצונותיו ורגשותיו האישיים מתמוססים לעומתו.

הספרים הקדושים מלמדים אותנו לבטל את שכלנו לדעת תורה, לדעת 

הצדיקים, לחיות עם אמונה אפילו שלא מבינים. גם כאן אין הכוונה שאדם הופך 
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ללים בדעת עליונה יותר. לחסר דעת שאינו מבין כלום. ההיפך הוא הנכון. אנו נכ

אדם רואה בעיני שכלו מה נח ומועיל עבורו ועבור אחרים. מי שניחן בהבנה שורשית 

יותר מבין גם מה נכון לעשות ומה פחות ראוי, אך עדיין הכל נמדד לפי ראות עיניו 

וכפי הבנתו המוגבלת. אך יש מבט רחב הרבה יותר, שגבוה משכל אנוש. לצדיק יש 

, הוא רואה את הנתונים מכיוון נוסף, מנקודת מבט עליונה של הסתכלות מקיפה

בורא העולם. מלבד העובדות הגלויות לעינינו, הוא גם רואה מהי הדרך לתיקון 

נשמתנו וכיצד נמלא את חלקנו בגילוי כבוד שמים בעולם. כשאנו מבינים זאת, אנו 

גבל מאד, ורוצים רוצים לחיות בדרך שמנהיג אותנו הצדיק. אנו מבינים ששכלנו מו

להכלל בשכל הגדול יותר. אנו משתמשים בשכלנו כדי להבין היטב מה הצדיק מוסר 

לנו, מה ה' רוצה מאתנו. אנו נכללים בחיים מרוממים יותר, הרגש וההבנה שלנו 

  מסעיים לנו לצעוד בדרך בה הצדיק מוביל אותנו. 

לדבר אל בורא  צדיקים מלמדים אותנו להתבודד עם קוננו, להקדיש זמן ביום

עולם בשפתנו האישית, כדבר איש אל רעהו. בהתבודדות אנו מגיעים לביטול להשי"ת. 

אנו משיחים את רגשותינו ורצונותינו לפני ה', מספרים את כאבינו ולבטינו, וכך 

מוצאים בתוכם את ה', ידיד נאמן ואב הרחמן. הנשמה מתעוררת, אנו מגיעים 

, עד שמרגישים שכל הרצונות והקשיים שלנו לקירבה ואהבה כה גדולה להשי"ת

מתגמדים ומתבטלים מול הרצון הפנימי היחיד והבוער בליבנו להיות קרובים לה', 

לצעוד עימו בדרך בה הוא מנהיג אותנו. בזמן השיחה עם ה' מתעורר הקשר העמוק 

בין השי"ת ליהודי, שהוא כמו הקשר בין איש ואשה, זה קשר עמוק שגובר על כל 

נות, הרגשות והרצונות כולם מתבטלים ונכללים ברצון העמוק הזה. אנו רוצים הרצו

באמת לזנוח את כל הרצונות האחרים עבור הרצון הכי חזק להיות קשורים ודבוקים 

  בה'.
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  פרק ד' 

  הלבוש מבטא את הפנימיות

השי"ת ברא את האשה כך שמטבעה היא אוהבת להראות טוב, להתלבש יפה 

ן בעיני הסובבים. לעומת זאת, המצוה המיוחדת של האשה ובטעם טוב, ולשאת ח

היא מצות הצניעות, להצטנע ולהסתתר, לא להתבלט בפני זרים. "כל כבודה בת מלך 

פנימה", כבודה של בת ישראל, בת מלך, כשהיא מוסתרת בביתה פנימה. לפעמים 

א חן אשה עלולה להרגיש קושי עם הניגוד שבתוכה, היא אוהבת להראות יפה ולמצו

בעיני הסביבה, האם עליה לדחוק את הרגש הזה? אין היא יכולה לבטא את עצמה 

  ולשוות לעצמה הופעה נאה ונעימה בצאתה לרחוב? 

האמת היא שמצות הצניעות לא באה לדחוק את האשה. כשנבין היטב את 

משמעות המצוה, נגלה בדיוק להיפך. האשה מקבלת את מקומה המכובד המתאים 

  החן והיופי האמיתיים איתם תרגיש טוב ונעים.לה באמת, את 

נראה מה התורה מספרת על צניעותה של האם היהודיה הראשונה והחן המיוחד 

בו התברכה. שרה אמנו היתה סמל הצניעות. התורה מספרת שכאשר שלושת 

"ויאמרו אליו: איה שרה אשתך? ויאמר: היָנה  ט)-(וירא יחהמלאכים באו אל אברהם, 

צנועה היא. מקומה היה באוהל פנימה. עם זאת  –ר רש"י, הינה באוהל באוהל". אומ

"ויהיו חיי שרה מאה שנה  א, רש"י)-(חיי שרה כג אומרים חז"ל על שרה אמנו בפטירתה,

ועשרים שנה ושבע שנים", המילה "שנה" חוזרת על עצמה בכל סיפרה כדי להראות 

 –יל עשרים כבת שבע לחטא, ובג –ששרה היתה בגיל מאה שנה כמו בת עשרים 

  ליופי. לשרה האשה הצנועה, היה חן ויופי מיוחד כשל ילדה בת שבע.

כאן נשאלת שאלה, הרי עיקר יופיה של האשה הוא בגיל עשרים, בגיל שבע 

היא עדיין ילדה קטנה. מהי המעלה בכך שיופיה של שרה אמנו בגיל עשרים הוא 

ן וטוהר מיוחדים שהיו לשרה כשל ילדה קטנה בת שבע? אלא חז"ל מביעים כאן ח

  אמנו כמו לילדה רכה, ואלו החן והיופי האמיתיים של בת ישראל. 

כל ילדה קטנה אוהבת להראות יפה, גם ילדה בת שבע שמחה ללבוש שמלה 

נאה, אך אצלה זה נובע מרגש טבעי, לא כי היא רוצה להרשים אחרים. היא מביטה 

את שמלתה כי היא יפה ונחמדה  במראה, והיא שמחה במרֶאה שלה. היא אוהבת
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בעיניה. אצל אשה בוגרת כבר עולות מחשבות, איך יסתכלו עלי הסובבים, מה יגידו 

בחברה? היא רוצה למצוא חן ולהרשים את הסובבים. שרה אמנו בהיותה בת עשרים 

היו לה יופי וחן טבעיים ואמיתיים כמו לילדה, יופי טהור שנובע מהפנימיות. כמו 

תו מאירה ממנו בטבעיות, כך הוא החן והיופי של אשה יהודיה, חן ילד שפנימיו

"בנות ישראל נאות הן", (נדרים סו) אמיתי שמאיר מנשמתה ופנימיותה. חז"ל אומרים 

בת ישראל היא נאה בעצם מהותה, יש לה חן ויופי אמיתיים, חן שקורן מפנימיותה 

  ומביע את נועם נשמתה.

ל החן האמיתי של בת ישראל. בפרשת כי נראה מה עוד אומרת לנו התורה ע

תצא מלמדת אותנו התורה את דינה של "אשת יפת תואר", אשה נוכריה יפת תואר 

משבויי האויב שנשבתה במלחמה. התורה מתירה ליהודי לקחת אותה לאשה, כי בזמן 

"לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע", התורה אינה מצווה  –כה קשה של מלחמה 

באמת לא מסוגל לעמוד בו. ההלכה היא שמותר לאיש לקחת את  דבר שיצר האדם

האשה השבויה, אך תחילה תשב האשה בביתו, היא תגלח את ראשה ותגדל את 

צפורניה, תסיר את בגדי שביה הנאים וכך תשב ותבכה על אביה ואימה חודש ימים. 

, בת רש"י מסביר שכך היא תתגנה עליו, הוא יראה כי 'בת ישראל שמחה וזו עצבה

ישראל מתקשטת וזו מתנוולת'. הוא יגלה שבת ישראל היא נאה באמת ואילו הגויה 

  עצובה ומאוסה, וכך כבר לא יחפוץ בה. 

קשה להבין, מדוע תתגנה עליו האשה? הרי הוא ראה אותה בשבי יפה ומקושטת, 

הוא יודע שכרגע היא נראית כך כי התורה צוותה שתראה מאוסה, אך כעבור חודש 

כל שוב להתקשט ולחזור ליופיה, אם כן מה משתנה במהלך אותו חודש? היא תו

אלא במלחמה היו הגויים מביאים את נשותיהם מיופות ומקושטות, וזה גרם ליהודי 

לטעות. כאשר היהודי רואה את השבויה במצבה העכשווי, בוכיה, עצובה וחסרת חן, 

יא באמת. כעת הוא נוכח לראות שבעצם, המראה הזה משקף בדיוק את מה שה

מבין הוא היטב כי ההופעה ההדורה במלחמה היתה משהו ריק וחיצוני שסינוור את 

עיניו, אך באמת האשה היא במהותה מאוסה, ריקנית וקודרת בדיוק כפי שהיא 

 (נדרים סו)נראית עכשיו. לעומת זאת, בת ישראל היא בדיוק להיפך, כמו שאמרו חז"ל, 

יות מנוולתן". אם בת ישראל נראית עניה ועלובה, "בנות ישראל נאות הן אלא שהענ

זה רק מצבה החיצוני. בת ישראל היא במהותה נאה, נעימה ושמחה. כשהיא מתקשטת 
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בבית בעלה, המראה שלה מבטא את פנימיותה האמיתית. החן האמיתי שלה קורן 

  ממהותה, רואים את היופי והאור הקורנים מנשמתה.

ל החן הפנימי המיוחד שלה, "שקר החן שלמה המלך משבח את אשת החיל ע

והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל". חן ויופי חיצונים שאינם נובעים מהפנימיות, 

הם שקר והבל, דבר ריקני וחסר טעם. החן האמיתי של בת ישראל הוא חן ויופי 

נאצל שמבטאים פנימיות עשירה ויראת שמים. אשה כזו ראויה לשבח על יופיה, 

  נושאת חן, "היא תתהלל".היא אכן 

  החן האמיתי של בת ישראל –צניעות 

הבה נבין טוב יותר מהי הופעה שמביעה חן של פנימיות, ונבין מהי ההופעה 

  הצנועה שהתורה רוצה מאיתנו.

כל אדם מרגיש בנוח כשהופעתו החיצונית תואמת את פנימיותו, כך הוא מרגיש 

שנמצא במצב של ישוב הדעת עם  אדם שלם, ללא ניגודים בתוכו. לדוגמא, אדם

סדר במוחו, חש צורך טבעי שגם החדר בו הוא שוהה יהיה מסודר. מפריע לו אם 

בבית סביבו שורר בלגן, הוא לא מרגיש במקום כשסביבתו אינה תואמת את מצב 

רוחו. חז"ל אומרים שאסור לתלמיד חכם ללכת עם בגד שעליו כתם. תלמיד חכם 

ה שהיא שלמה וטהורה, "תורת ה' תמימה משיבת נפש", הוא נציג של התורה הקדוש

  לכן על תלמיד חכם להביע זאת גם בבגדיו, וללבוש בגדים חשובים ונקיים. 

כך גם בת ישראל, היא בת מלך, אוצר חשוב ויקר. לכן מובן שהיא חשה רצון 

להתלבש בצורה נעימה ומכובדת ובטעם טוב. היא לא מרגישה בנוח עם עצמה 

ה מוזנח ועלוב, זה נוגד את פנימיותה האמיתית. אשה יהודיה רוצה כשהמראה של

להראות נעימה ומכובדת כי הפנימיות שלה נאה ונעימה. היא רוצה להראות כמו 

  שמתאים באמת לפנימיותה האצילית והמרוממת. 

המקום להראות נאה ומקושטת ולשאת חן הוא בבית פנימה. כאן מתגלה 

הרצון להיות קרובה וקשורה לבעלה. הופעתה נאה הפנימיות האמיתית של האשה, 

של אשה בביתה מביאה לקשר של קדושה, "איש ואשה זכו, שכינה שרויה ביניהם". 

גם בהיותה מחוץ לביתה, מרגישה האשה רצון להראות נעימה, אך כאן עליה להתאים 

את הופעתה למצב נפשה ופנימיותה בהיותה ברשות הרבים. היא יודעת שהיא בת 
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חשובה ויקרה, כמו יהלום יקר ושמור שמוסתר בחדר פנימי ולא נראה לכל, כך  מלך

בת ישראל בהיותה ברחוב היא צנועה ושמורה. לבושה והתנהגותה ברחוב צנועים, 

'אני לא  –עדינים ומאופקים, חן יהודי נסוך עליה ועם זאת היא משדרת הסתייגות 

כבת מלך, שכבודה בבית  מעונינת בקשר עם זרים'. היא מעריכה את חשיבותה

  פנימה.

אמנם, כל אשה אוהבת ליצור רושם טוב במפגש עם חברותיה או משפחתה 

המורחבת. אשה נהנית כשמחמיאים לה שהיא נראית טוב. זו תכונה טבעית, ואין זה 

אומר שהופעתה הוא משהו חיצוני ומגושם שאינה מחוברת לפנימיותה. אך עליה 

ה, שמתאימה באמת לפנימיות האצילית והנעלה לרצות לקבל את המחמאה הנכונ

  שהיא רוצה לשדר. 

ניתן להמשיל זאת לאדם שגומל חסד, מקיים מצוה בהידור או כל הנהגה טובה 

אחרת, וחבר מעניק לו על כך מילה טובה. כמה חיזוק הוא מקבל, זה נותן לו כח 

טובים מתוך להמשיך להשתדל ולהשתפר עוד. כמובן, אנו מקיימים מצוות ומעשים 

רצון טהור לעשות את רצון ה'. אך בכל זאת יש לנו גם גוף, לגוף קל יותר לשמוח 

בעבודת ה' כשרואים במוחש שגם מישהו בעולם הזה מעריך את המעשים שלנו, 

  "ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם". 

עוד יותר מכך, לפעמים יהודי מתפלל בדבקות רבה, או מתנהג לזולתו ביחס 

ם ומיוחד וכדומה, ומיד עולה בו מחשבה: 'אילו פלוני היה רואה את התנהגותי ח

המיוחדת, היה מתפעל ממני מאד'. האם זה מראה שאנו מבקשים להרשים אחרים 

בעבודת ה' שלנו? לא. לכל יהודי יש נשמה טהורה ורצון לעשות את רצון ה', רצון 

המניע אותנו לקיים את תורתו  להתקרב אל ה' ולעשות לו נחת רוח, והרצון הזה הוא

ומצוותיו. אך לגוף יש מחשבות משלו, אדם אוהב לראות שגם אנשים מביטים על 

מעשיו בהערכה, כך קל לו יותר להרגיש שהוא אכן עושה טוב. עלינו להאמין ברצוננו 

האמיתי הטהור ובקשר האמיתי שלנו להשי"ת, להמשיך לעבוד את ה' בשמחה, ולא 

  דעת ממחשבות צדדיות שעולות בנו. ליפול לחלישות ה

כך גם אשה שמתלבשת לקראת שמחה משפחתית או מפגש חברתי ורוצה 

לשאת חן, עדיין אין זה חלילה מראה שהופעתה היא משהו חיצוני וריקני. יש לה 

צורך טבעי להראות נעימה ולבושה בצורה שתואמת את פנימיותה. קורה שאשה 



 22 אותך אבקש

חוק בבית, ואז מוסיף לה מאד המפגש עם חברה, במצב רוח ירוד, בפרט בזמן של רי

שהיא נראית טוב. היא מרגישה שבעצם היא לא כל כך  –לשמוע ממנה מילה טובה 

"עלובה" כמו שהרגישה, היא אשה יהודיה, בת מלך חשובה ויקרה לה'. היא גם רוצה 

להראות כך, רוצה שפנימיותה האמיתית תתבטא, שהיא אכן תוכל לחוש חשובה 

   ויקרה.

אך עלינו להזהר מאד לא לסטות מפנימיותנו האמיתית, אלא להראות מי 

שאנו באמת, מה שהשי"ת הועיד אותנו להיות, בת ישראל עדינה, יקרה וחשובה. אנו 

רוצות ליצור רושם טוב בין חברותינו, אך רושם שמביע את מה שאנו באמת, חלילה 

אין לו כל קשר לפנימיותנו לא רושם מסוג אחר, אותו שהרחוב קבע לרושם טוב אך 

הנעלה. אנו רוצות ליצור רושם של בנות ישראל יקרות ועדינות. לפני צאתנו לרחוב, 

נביט במראה ונשאל את עצמנו: "האם אני אכן נראית בת ישראל יקרה כפי שאני, 

  נעימה ומכובדת, ויחד עם זאת עדינה, צנועה ומוסתרת?" 

יצוני מושך בעוצמה, משפיע ומכניס פעמים רבות הנסיון הוא קשה. הרחוב הח

בלבול אף בתוך מחננו, ואשה עלולה לשכוח את מקומה האמיתי. לפעמים נראה 

שמה שרועש ורחובי הוא יפה, לפעמים החברות מביעות התפעלות רק מבגדים 

אופנתיים וחדשניים שחלילה מיועדים למשוך תשומת לב מיותרת במקום בלתי נכון, 

כל ההתחלות קשות, עלול להיות קשה מאד לשנות הרגלים,  בחוץ לעיני זרים ח"ו.

ולהופיע בצורה צנועה ומוסתרת. לפעמים אשה מרגישה שהיא לא נראית טוב, היא 

חשה עלובה ולא נערכת בעיני חברותיה. אך סופה של הנשמה היהודית להתעורר, 

בת במשך הזמן אנו בעצמנו נראה, ותראינה גם אחרות, את החן האמיתי הקורן מ

  ישראל עדינה וצנועה. 

נתלבש בצורה נאה ונעימה מתוך הרגשה שאשה יהודיה היא משהו נעים ונאה, 

ויחד עם זאת נתלבש בצניעות, בלבוש עדין ומסתיר, כי נשמתנו היא פנימית ונסתרת, 

אנו שומרות על החן האמיתי והפנימי שלנו. אנו רוצות להראות בת ישראל יקרה 

שמורות לבעל ולמשפחה הקרובה בבית פנימה, וצנועות  ועדינה כמו שאנו באמת,

  ומוסתרות בצאתנו לרחוב. 
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(כמובן, אל לנו ללכת אחר רגשות הלב, רק ההלכה ופסקי הרבנים יקבעו מהי הופעה 

צנועה ושמורה לבת ישראל ברשות הרבים ומהם בגד או התנהגות בלתי ראויים. 

  לפנימיותן של הלכות צניעות).  המאמר לא בא כלימוד הלכה, אלא רק כעזר להתחבר

זהו חלק מנאמנותה של אשה יהודיה לבעלה, שהיא צנועה ומוסתרת בהיותה 

ברחוב. היא שייכת רק לבעלה וסגורה ושמורה מפני זרים. זה החן האמיתי של בת 

  "אשה ירא –ישראל היא חן המבטא יראת שמים, ונאמנות עמוקה לבעלה ולהשי"ת 
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