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מאמר זה נכתב מתוך אהבת ישראל ,ומטרתו להרבות זאת משאת נפשה של כל בת ישראל ,להיות יפה בעיני
בעלה ,ושבעלה לא יתן את עיניו באחרות .אומרת הגמרא
אהבה בעם ישראל.
(מגילה יג" :).אין אשה מתקנאה ,אלא בירך חבירתה".
נקל להבין שבכך שאנו נותנים צדקה ,מרחמים על
אנשים שסובלים ועוזרים לנזקקים ,אנו מקיימים אהבת לכן ,אם אשה באמת רוצה לבוא ולטעון שיש לה אהבת
ישראל .אולם יש חסד לחיי שעה ,ויש חסד לחיי עולם .ישראל ,היא חייבת להתלבש ולהתנהג בצניעות ,ולא
לעשות לחברתה את מה ששנוא עליה ,ולגרום לבעלה
"היערות דבש" אומר ,ששנאת החינם שבגללה נחרב של חברתה שיסתכל עליה.
בית המקדש ,היתה שלא הוכיחו זה את זה .ובגמרא (מסכת
ואמרו חז"ל (סוטה ג" :).אין אדם מקנא לאשתו אלא אם
שבת קיט ):מובא :ש"לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא
כן נכנסה בו רוח טהרה" .ופירש רש"י" :רוח טהרה -
הוכיחו זה את זה".
ששונא את הפריצות" .מי שאוהב את אשתו ,לא ירצה
חז"ל אמרו (אבות דר"נ כ"ט)" :יש לך חברים ,מקצתן שאחרים יסתכלו עליה ,וקל וחומר לא יסתכל על אחרות.
מוכיחים אותך ,ומקצתן משבחין אותך ,אֶהֹוב את
הַמֹוכִיחַָך ושנא את המשבחך ,מפני שהמוכיחך מביאך
לחיי העולם הבא ,והמשבחך מוציאך מן העולם".
הרמב"ן בספר "שער הגמול" מביא את דברי הגמרא
בברכות (נז ):שם מבואר ששעה בגהינום נוראה יותר
משבעים שנה של יסורי איוב כאן בעולם הזה.
לכן החסד הגדול ביותר והאמיתי שאנחנו יכולים
לגמול עם אחינו היהודים ,הוא להציל את החוטאים מן
החטא .וזאת בנוסף לכך שאנו מחויבים במצות התוכחה,
שנאמר" :הֹו ֵכ ַח ּתֹוכִי ַח אֶת ֲעמִיתֶ ָך וְֹלא תִ ּשָׂא ָעלָיו ֵחטְא"
(ויקרא יט ,יז).
אמר רבי עקיבא" :ואהבת לרעך כמוך ,זה כלל גדול
בתורה" .הלל הזקן אמר" :מה ששנוא עליך ,אל תעשה
לחברך .זו היא כל התורה כולה" (שבת לא.).
כל אשה יהודיה עומדת ערב שבת מול נרות השבת
ומתפללת (מתוך תפילת אשה על בעלה המפורסמת)" :ותקבע
אהבתי בלב בעלי שלא יחשוב בשום אשה בעולם זולתי".
וביום טהרתה וחופתה מתפללת (מתוך תפילות חנה השלם וכן
בתפילה לכלה ביום חופתה)" :וכן אהיה בעיני בעלי כאילו אין
אשה יפה בעולם כמותי ,ויהיו מחשבותיו בי ולא בשום
בריה אחרת בעולם".

מה גורם לבעל לאהוב את אשתו? חז"ל אמרו:
מסכת אבות ,פרק ה') "אהבה שתלויה בדבר אינה מתקיימת,
בטל הדבר בטלה האהבה .מהי אהבה שתלויה בדבר?
אומרים חז"ל ,זוהי אהבת אמנון ותמר" .אמנון היה חולה
מרוב אהבה לתמר ,עשה כל מיני תחבולות כדי לשדל
אותה לעבירה .אך ברגע שהשיג את מה שרצה ,התהפכה
ׂשנָ ֶא ָה
האהבה לשנאה ,ככתוב (שמואל ב פרק יג פסוק טו)ַ " :וּי ִ ְ
ׂשנֵאָּה,
ּשׂנְָאה ֲאׁשֶר ְ
ׂשנְָאה ּגְדֹולָה מְא ֹדּ ,כִי גְדֹולָה ַה ִ
ַאמְנֹון ִ
מֵַא ֲהבָה ֲאׁשֶר ֲא ֵהבָּה" .אשה שמחפשת אהבה על ידי
חוסר צניעות ,רק תביא על עצמה שנאה.
(משנה,

לעמת זאת אשה צנועה תזכה לאהבת אמת .בפרשת
חיי שרה ,אברהם שולח את אליעזר למצוא כלה ליצחק.
כתוב (בראשית כד ,טו)ַ " :ויְהִי הּוא ט ֶֶרם ִּכּלָה לְדַ ּבֵרְ ,ו ִהּנֵה
ִר ְבקָה יֹצֵאת" .לכאורה היה ראוי לכתוב :והנה רבקה
באה ,ולא :והנה רבקה יוצאת .ומתרץ הזוהר הקדוש
(חיי שרה דף קלב ע"א ,מתוק מדבש)" :שהקב"ה הוציא והבדיל
את רבקה בזכות צדקותיה מכל בנות העיר ,שכולם היו
רשעים ,והיא יצאה בצדקותיה מכלל שאר בנות עירה...
ולפי שקשה על הרמז שיוצאת שכתוב ברבקה ,כי גם
בשאר בנות העיר כתוב יוצאות אל העין ...אלא הטעם
הוא לפי שאלו הבנות היו טמונות בביתם כל היום מחמת
צניעותן ,ורק בשעות הערב יצאו לשאוב מים ,כשכבר
הרועים הלכו לביתם ולא יפגשו בהם ,ולפי זה ,כל אותן

שיצאו באותו הזמן כולן צנועות ,ואת סימן זה לקח העבד
בידו ,לפי שהקב"ה הזמינו אל העין בזו השעה ,הבין
שרצון הקב"ה שמאלו הבנות הצנועות שדרכן לצאת
רק לעת ערב בהם ינסה ,ולא מאותן שהיו נמצאות שם
מקודם שאינן צנועות" .עד כאן לשון הזוהר.
וכשחזר אליעזר מארם נהריים יחד עם רבקה ,יצא
יצחק באותה עת לשוח בשדה ,ומיד כשראתה אותו
רבקה ,מה עשתה? (בראשית כד ,סה)" :וַּתִ ּקַח ַה ָּצעִיף וַּתִ תְ ּכָס"
ומפרש מעם לעז" :ואז כיסתה פניה יפה בצעיף" .זאת
היתה תגובתה הטבעית של רבקה הצנועה כשראתה את
יצחק ,לכסות את פניה .ובפסוק הבא כתובַ " :וי ְ ִב ֶא ָה
י ִ ְצחָק הָא ֹ ֱהלָה ׂש ָָרה אִּמֹוַ ,וּיִּקַח אֶת ִר ְבקָה ,וַּתְ הִי לֹו
ְל ִאּשָׁה ַוּיֶאֱ ָה ֶבהָ" .ופירש בעל הטורים" :ב' במסורה .פה
ושם ,ויאהבה אמנון שם :היתה האהבה התלויה בדבר,
על כן בטלה ,אבל פה אינה תלויה בדבר ,על כן לא
בטלה" .וכתב האלשיך הקדוש" :על כן ,אחר שלקח
אותה ונשאה ,הסתכל בצניעותה ומעשיה ,וירא כי היא
לו לאשה נאותה אליו ,שאם היותו עולה תמימה היא
נערכת אליו להיות לו לאשה ,אז ַוּי ֶ ֱא ָה ֶבהָ".
פירוש הדבר הוא שבשני מקומות במקרא כתובה
המילהַ " :וּי ֶ ֱא ָה ֶבהָ" .בפעם הראשונה מדובר באהבתו של
יצחק לרבקה ,ובפעם השניה באהבתו של אמנון לתמר.
וההבדל בין שניהם הוא ,שאמנון אהב את תמר אהבה
גדולה עד כדי חולי ,ולאחר מכן הפכה האהבה לשנאה
גדולה ,אפילו יותר מהאהבה שאהב אותה ,מכיוון שלא
היתה שם צניעות .אבל כשרבקה ראתה את יצחק כיסתה
את פניה מרוב צניעותה ,ולכן אהב אותה יצחק לאחר
שנישאה לו אהבה נצחית.

ש ָׂראֵל" .ומדוע? משום שהיתה
ש ְכּנ ֹתֶ יָך י ִ ְ
א ֹ ָהלֶיָך יַעֲק ֹב ִמ ְ ׁ
בעם ישראל צניעות! רש"י מפרש" :על שראה פתחיהן
שאינן מכוונים זה מול זה" .אף אחד לא רואה מהחלון
שלו את הבית של השכנים .לכן יעץ לו עצהְ " ,לכָה
אִי ָעצְָך" (במדבר כד ,יד) :אלקיהם של אלה ,שונא זימה
הוא ,אם תחטיא אותם בעריות תצליח להשמיד אותם.
וכך החטיא בלק ,את בני ישראל בבנות מדין .ומובא
בפרקי דרבי אליעזר (פרק מז) שהמעשה שעשו בנות
מדין כדי להכשיל את בני ישראל בעבירה היה ש"היו
ְמ ַכחֲלֹות את עיניהן" ,כלומר מתאפרות ,וזה מה שגרם
לבני ישראל לתעות אחריהן .והתוצאה היתה שעשרים
וארבעה אלף איש מתו במגיפה .עד שפנחס קינא את
קנאת ה' ונעצרה המגפה .ואלמלא מעשהו של פנחס,
היה מכלה ה' את כל בני ישראל ,ככתוב (במדבר כה ,יא):
"ּפִינְחָס ּבֶן ֶא ְל ָעזָר ּבֶן ַאהֲר ֹן הַּכֹהֵןֵ ,הׁשִיב אֶת ֲחמָתִ י ֵמעַל
ְּבנֵי יִׂש ְָראֵלְּ ,ב ַקנְאֹו אֶת ִקנְָאתִ יּ ,בְתֹוכָם וְֹלא ִכּלִיתִ י אֶת ְּבנֵי
יִׂש ְָראֵל ְּב ִקנְָאתִ י" ,מכאן שהזימה גורמת לכליון.
ה'שומר אמונים' הקדוש כתב בקונטרס הצוואה:
"שהאשה שהולכת בצניעות ומתכוונת לשם שמים,
מגינה על חלק מהדור ,ותזכה למה שאף מלאך גדול לא
יזכה לו ,וכל הצרות שיש לישראל בעוונותינו הרבים
מגיעות רק מחמת הפריצות של הנשים" .כמאמר הפסוק
(דברים ,כג ,טו)ּ" :כִי ה' אֱֹלקֶיָך מִתְ ַהּלְֵך ְּבק ֶֶרב ַמ ֲחנֶָך ְל ַהּצִילְָך
ְולָתֵ ת אֹיְבֶיָך ְל ָפנֶיָך ְו ָהי ָה ַמ ֲחנֶיָך קָדֹוׁש וְֹלא י ְִראֶה בְָך
ע ְֶרוַת ּדָ בָר ְוׁשָב מֵַאח ֲֶריָך" .ה' אלוקינו שומר עלינו,
הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ,אבל מה התנאי
לשמירה? והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר,
אחרת ח"ו – ושב מאחריך .אשה צנועה היא כמו כיפת
ברזל ,כי צה"ל זה למעשה  -צניעות הגנה לישראל .וכן
להיפך .אשה שאינה צנועה גורמת לאסונות וצרות.

על-כן הצנועה מרוויחה גם זכויות לרוב וגם אהבת
אמת ,ולא עוד ,אלא זוכה לאהבת בן זוג צדיק .כמו
שאומרת הגמרא" :אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי
מעשיו" (סוטה ב ,).ופירש רש"י" :צנועה לצדיק ופרוצה מצינו אם כן ,שאין אהבת
ישראל מתקיימת אלא על
לרשע".
ידי צניעות.
כשבלק רצה להשמיד את כל ישראל ,פנה לבלעם ,יהי רצון שנזכה להרבות
המכשף הגדול ,והציע לו ממון רב ,כדי שיקלל את אהבת חינם והשראת שכינה
ישראל .אולם בלעם הרשע מנסה לקלל ולא מצליח ,בינינו ויתקיים בנו שבזכות
ובמקום קללות ,יוצאת לו ברכות (במדבר כד ,ה)" :מַה ט ֹּבּו נשים צדקניות ניגאל בב"א.
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