
 

 

  !פנימה , בת מלך
רק כאשר ' אשתו בשביל אלא אדם של בביתו מצויה ברכה אין'

  'דבר הסמוי מן העין'האישה היא בבחינת 

וכפי שנאמר בספר . 'אהל'וכמה פעמים מצינו בתורה שהאישה נקראת  כמה
 שמצאו'.) ל(שבת ' ודרשו במס, "לב וטובי שמחים לאהליהם וילכו") סו' ח פס"פ, א(מלכים 

:) ביצה ה(ל "ודרשו חז ,"לאהליכם לכם שובו" )כו, דברים ה(וכן נאמר . 'בטהרה נשותיהם

  . שהכוונה לנשות ישראל
הרי שהדבר מעיד כי עיקר ', אהל'ספק שאם הכתוב מתאר את האישה בשם  ואין

ל "וכדברי המהר. מעלת האשה היא בהיותה כאהל שתוכו צנוע ומוסתר מעין רואה
וככזו , כי בת ישראל בת מלך היא. 'הצניעות היא האשה שבח עיקר', )'ס פרק' גבורות ה(

  . ביתה ראוי לה שתצטנע ִּבְפִנים
נעוצים , הטבועה בנפש בנות ישראל' אהל'שורשיה הרוחניים של בחינת ה, ואכן

ל "שהמפתח לדברי חז ,)ל, בראשית יח(וכדברי התורה תמימה . בהליכותיה של שרה אימנו
שהורישה , של שרה אימנו' באהל הנה'נעוץ בהנהגת ה' אהל'שהאישה נקראת 

  ".כל כבודה בת מלך פנימה"שכותרתו , והנחילה לבנות ישראל את נתיב הצניעות
 - באהל הנה אשתך ויאמר שרה איה אליו ויאמרו", .)פז מ"ב(ל "כפי שדרשו חז וזאת
 באהל אמנו ששרה השרת מלאכי היו יודעים .'היתה וכו צנועה אמנו ששרה להודיע
 שהיא להודיעו לאברהם, 'י"פירש רש[ ".בעלה על לחבבה כדי -באהל מאי אלא ,היתה
 טוב וכן מצינו במדרש שכל ].'אחריה לשאול וצריך, נראית שאינה, חברותיה משאר צנועה

  . 'פנימה יושבת צנועה שהיתה. שרה אל האהלה אברהם וימהר") יח פרק בראשית(
כי שרה אימנו שהיתה . ויקרת צניעותן סמל לדורות, אימהות סימן לבנות ומעשה

וכמנהג . כי מקומה פנימה, הורתה את הדרך לכל בת מלך', צנועה ויושבת פנימה'
אם בלבוש ואם ', אהל'בהקפדה יתירה על צניעות ה, נשות ישראל מימים ימימה

  .ובכל דבר וענין שהצניעות יפה לו, במעשה ודיבור
ולפי פשוטו הכוונה היא לבית  ".ְנכֹתֹה בית") יג ,כ"פ ב מלכים(מר אצל חזקיהו והנה נא

דרשו שהכוונה היא .) קד( סנהדרין' אך במס. האוצר שבו מונחים אוצרות המלך
  .ולכאורה יש להבין מה הקשר בין אוצר המלך לבין האישה .לאשתו של חזקיהו
 צנועה להיות האשה דרךש'משום ' אוצר'שהאשה נקראת ) שם(א "וביאר המהרש

כי צניעות האישה מתבקשת דוקא מחמת היותה , ללמדך. 'כאוצר ובבית באהל
והרי הוא מוסתר ומוטמן , כי כשם שאוצר הינו דבר שאין העין שוזפתו. כאוצר

כך מחמת יקרותה וכבודה יש לאישה להצטנע ולישב בביתה , מחמת ערכו הרב
 .פנימה
 אדם של בביתו מצויה ברכה שאין'.) מ נט"פ ב"ע(כי הנה ידוע , ז"להוסיף עפ ונראה

שלא כל אישה מזכה את , )ליקוטים ,שמות צ"פר( הכהן צדוק' וביאר ר. 'אשתו בשביל אלא
 הברכה אין'והיינו משום ש. אלא רק מי שאוחזת בדרך הצניעות, בעלה לברכה

דבר הסמוי 'היא בבחינת וכאשר האישה , .)מ מב"ב(' העין מן הסמוי בדבר אלא מצויה
. אזי זוכה בעלה לברכה בעבורה, וכל מעשיה והליכותיה אומרות צניעות' מן העין

עין -'סמוי מן העין'ואינה בבחינת , אך אם איננה מקפידה כראוי על ענין הצניעות
  .הרי שאין הברכה שורה בביתה, הבריות

מש המוסתר מעין כי כאשר היא מתנהגת כאוצר של מ', אוצר'ולכך האשה נקראת 
ואין לך אוצר של , הרי שבעלה זוכה בעבורה לפרנסה טובה ולברכה במעשי ידיו, כל

  .שפע גדול מזה
וכתב :). סוטה יא(והנה ידוע שביציאת מצרים נגאלו אבותינו בזכות הנשים הצדקניות 

ולכך צריכות , הנשים בזכות אתה גאולה האחרונהגם הש ,)פרק פב(בספר קב הישר 
 .במהרה בימינו, כדי שתבוא הגאולה בעבורן ,להיות צנועות ביותרהנשים 

  ז"יגליון 
    פרשת וירא

 א"התשע
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  א"שליט ונן גולןר ג"ההר
  "שערים המצויינים"ראש כולל 

 ילה 'רים מצֹוהּכ  "רינונה של תורה"ס "ומח
אנשים בעולם עקבו לפני כשבוע בדריכות  מאות מליוני

שהיו , ילה'הכורים מצ 33רבה אחר חילוצם המרתק של 
יום במעבה האדמה בתוך מכרה  69לכודים במשך 

  .מתחת לפני האדמה' מ 700בעומק של , שקרס
אין ספק שכדי לשרוד כל כך הרבה זמן בתת תנאים יש 

הכל אך מעל , צורך בתושיה רבה וכוחות נפש מיוחדים
אמר , ואכן כפי שפורסם. נדרשת סייעתא דשמיא מרובה

אלוקים , 33ולא  34היינו שם למטה ", אחד מהניצולים
  ". ולכן ניצלנו, היה איתנו בכל רגע ורגע

ובפרט משפט , ה מקפח שכר שיחה נאה"וכידוע אין הקב
  .שמביע כל כך הרבה אמונה בבורא

כל אירוע מ' וכפי שמקובלנו עלינו להפיק לקח בעבודת ה
  . שבודאי בא ללמדנו מוסר השכל, שמתרחש בעולם

ובעצם אם נתבונן נמצא שגם אנו תפקידנו להיות 
הלא , ולכרות ולחפש בעולם הזה זהב ויהלומים, "ּכֹוִרים"

  .   הם התורה והמצוות והמעשים הטובים
, "מתחת לאדמה"אך לפעמים נוצר מצב שהאדם מרגיש 

, ופרנסה, בריאות, ום ביתהיות ותוקפים אותו קשיים בשל
, והוא מרגיש שאין ביכולתו לשנות את המצב, ועוד ועוד

  . 'בעבודת הלש חהודבר זה מרפה את ידיו וגורם לו ל
ימי "ובספרי המוסר מובא שלכל אדם באשר הוא יש 

שבהם " ימי שנאה"ו, שבהם הכל זורם ומצליח לו" אהבה
  . נדמה לו שהכל מסביבו כושל ולא הולך

וכבר דרשו , ללא עננים וערפל "חלקים"ם שחייו אין אד
 הערפל אל ניגש ומשה") יז, כ שמות(על זה את הפסוק 

דהיינו שדוקא בתוך המצב של ערפל , "האלהים שם אשר
לאדם להתחזק באמונה פז ובלבול הדעת יש הזדמנות 
  . ולהרגיש את קרבת האלוקים

ואם האדם ידע ויאמין שגם עמוק עמוק בתוך המכרה 
ה ומחזיק בימינו "נמצא עימו יחד הקב, ראה לו כקורסשנ

צדיק "ו, הרי שבזה הקדים תרופה למכה, לבל ימוט
תחיה אותו ותוציא אותו ' האמונה בה -"באמונתו יחיה

וכך יתחזק ויוסיף שאת , ממעבה האדמה אל האור
בוראו .בעבודת
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 א"שליט בן משה אובן רהרב 

 א"שליט לירן עימנו הרב א"שליט לירן עימנוהרב  3



  בשורה משמחת ללומדי התורה ושוחריה
  ט"הבעלח כסלו "ה יפתח בקרית עקרון בר"ב

  כולל יום מלא לאברכים ללימוד עיוני בתלמוד ובהלכה
  ולמבחני הסמכה לרבנות הראשית

  " שערי בינה"כולל 
וכן מסגרת לבעלי בתים שחשקה נפשם בתורה ורצונם להתקדם בלימוד 

  ,בחברותות ובקבוצות קטנות
עד לידיעת ההלכה בבחינת לאסוקי שמעתתא, החל מיסודות הגמרא והמפרשים

  .אליבא דהלכתא
המוסד מוכר לצורך גמולים של משרד  - קימת אפשרות למילגה לרציניים

  .החינוך
  ינים להצטרף יבני העיר וסביבותיה המעונ

  052-5111550, 08-9452903:או לברר פרטים נוספים
 רחובות" דרכי תורה"מוסדות , בברכת התורה ולומדיה

  






       






      



       


        
         

   
       

       





 





      


   





                

  



          




    


      © úëøòîä úáåúë :çø ' ïéìåâøî12 ,úåáåçø ìè '08-9452903.  ñ÷ô :153-89452903 .àåã"ì: salami1@bezeqint.net  
     ì úåìàùäàøåää úéá : ììåë ùàø"äøåú éëøã "äøä" â éàåîéì ïåðîàèéìù"à - 052-7656488  áøä éçéáà øëùùéèéìù"à- 050-4130321  

              îäéá úåéåìéòôî"ã :ììåëé  íåéì íéðééåöî íéëøáà• îéá" úåðáøì äàøåäì ã•  áøò ììåë•  éîåéä óãä ììåë• òì äçöðä" ðíéøèôðä .  
            äøåúä ú÷æçä úåöî øåáòá úåîåøúïåìòá úåçöðäå úåùã÷äì ïëåç øàåãä ÷ðáá ãé÷ôäì ïúéð -ï  8795528 "äøåú éëøã"  

נפתח זמן חורף בשיחה  "דרכי תורה"בכולל ❖
ישראל ג "מיוחדת ומאלפת של נשיא המוסדות הרה

ששוחח על גודל ערך וחשיבות עמל , א"שליטמחפוץ 
בזמן הזה ממשיכים לעסוק בכולל בהלכות . התורה

איסור והיתר בעמל ושקידה רבה תחת שרביטו של ראש 
  .  א"שליטאמנון לימואי ג "הכולל הרה

רונן גולן ג "בראשות הרה" שערים המצויינים"בכולל  ❖
מציינים בסיפוק רב את סיום לימוד הלכות מוקצה א "שליט

עד בזמן קיץ האחרון שבהם עסקו מתחילת ייסוד הכולל 
נלמדו ובכלל המוסדות כמקובל בכולל . לשבוע שעבר

ע "שיטות הראשונים עד לשווגמרא הסוגיות ההלכות החל מ
ה "וב, האברכים נבחנו בהצלחה על ההלכות. ב"ומשנ

   .בהלכות שהיה חזרה והטמנהמתחילים בימים אלו לעסוק 
נערכים לקראת ייסוד הכולל  "דרכי תורה"במוסדות  ❖

הכולל יפתח בקרית עקרון ויקרא בשם . י"כ השלישי במספר
אביחי יששכר ג "רהצ ה"מוובראשו יעמוד ה, "שערי בינה"

א הידוע בעומק עיונו והיקף ידיעותיו בתלמוד "שליט
  .ואשר רבים נצרכים לפסיקותיו, ובהלכה

   

àåã"úåøòäå úåøàäì ì , úåôøèöäåàåãá úðåå÷îä äøåãäîä ìù äöåôúä úîéùøì"ì: Darchait@shtaygen.co.il  
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