




פרשת השבוע ,כי תצא ,מצווה עלינו עניינים רבים שבין אדם
לחברו ויותר מזה ,בין אדם – לחברתו :אישה יפת תואר.
וגרושה .ויבמה .ואלמנה .ואישה שנואה לעומת אישה אהובה.
ונערה שצועקת בשדה אין מוֹ שיע ה1.
ִׁ ַ לָ
וְ ֵ
התעלם"2,

ומילת המפתח ביחסים של בני זוג היא "לֹא תוכַ ל לְ ִׁ ְ ַ ֵ
והתרגום יגיד :לֵ ית לֵ יה ְרשו! 3אין לך רשות להתעלם מהצער
שלה .ומדהים לראות שאלה הן המילים שמככבות בתפילת
הסליחות :יָ -ה ְש ַמע ֶא ְביוֹ נֶ יךַ ...אל ַת ְעלֵ ם ָאזְ נֶ ָך 4,או לפני הווידוי:
ֱאלֹ ֵקינו וֵ אלֹ ֵקי ֲאבוֹ ֵתינוְַ ...אל ִׁת ְת ַע ַלם ִׁמ ְת ִׁח ָנ ֵתנו .או ,בפסוקים
לפני תקיעת שופר יש אקרוסטיכון שמרכיב את צירוף המילים
"קר"ע שט"ן" ובאות ק' כתוב :קוֹ לִׁ י ָש ָמ ְע ָת ַאל ַת ְעלֵ ם ָאזְ נְ ָך
ר חתי ש עתי5.
לְ ַ וְ ָ ִׁ לְ ַ וְ ָ ִׁ
כל הצעקה של החודש הזה היא :יש פה אישה בצער! בבקשה,
אל תתעלם!

ואני רוצה להסביר מה והכאב הנשי הגדול ביותר והוא מופיע
לכל אורך פרשתנוִׁ ,כי ֵת ֵצא .יש מלחמה ויש שם אישה יְ ַפת
ית ַב ִׁש ְביָ ה – החייל רואה אותה בשדה הקרב .וְ ָח ַש ְק ָת
ת ַֹאר וְ ָר ִׁא ָ
6
ָ
ְ
ָ
יתך ,וישבה שם חודש
אתה ֶאל תוֹ ך ֵב ֶ
ָבה ,וְ לָ ַק ְח ָת לְ ך לְ ִׁא ָשה ,וַ ֲה ֵב ָ
יה
ימים ואחר כך אתה מכניס אותה הביתה וְ ַא ַחר ֵכן ָתבוֹ א ֵאלֶ ָ
וְ ָהיְ ָתה לְ ָך לְ ִׁא ָשה 7.ואם אתה לא רוצה בה ,ואתה שונא אותה,
וְ ִׁש ַל ְח ָתה לְ נַ ְפ ָשה 8ומה אין פה ,מה אין? אין פה מילה אחת.
שדֶה ְמ ָּׂצאָּּׂה ָּׂצ ֲעקָּׂה הנער [ ַהנַע ֲָּׂרה] ַהמְא ָֹּׂרשָּׂה ְואֵין
 1דברים כ"ב ,כז " :כִּי ַב ָּׂ
מֹושִּי ַע לָּּׂה".
 2דברים כ"ב ,ג.
 3תרגום אונקלוס לדברים כ"א ,טז " :וִּיהֵי בְיֹומָּׂא ְדי ַ ְחסֵין ִּלבְנֹוהִּי י ָּׂת דִּיהֵי לֵיּה
לֵית לֵיּה ְרשּו ְל ַבכ ָָּּׂׂרא י ָּׂת בַר ְרחּו ְמתָּׂא עַל ַאפֵי ַבר שְנּו ֲאתָּׂא בּוכ ְָּׂרא".
שמַע ֶאבְיֹונֶיָך" ,מחבר :רבי יהודה הלוי ,מתוך נוסח סליחות.
 4הפיוט "י ָּׂה ְ
 5איכה ג' ,נו.
 6דברים כ"א ,יא-יב.
 7דברים כ"א ,יג.
 8דברים כ"א ,י-יד.

הוא רואה אותה ,לוקח אותה ,חי איתה ,לא רוצה אותה ...ולא
אומר לה מילה .זוגיות נטולת קול.
וה"אור החיים" הקדוש כותב :והנפש תקרא "אישה" ,וקרא לזו
"יְ ַפת ת ַֹאר" ,כי הנפש יפה עד מאד 9.והנשמה רוצה שמישהו
ישמיע לה איזשהו קול ,גם כשהוא לא רוצה בה ,גם כשהוא
יה ֵשם ָרע 10.הוא מדבר
מעז וְ ָשם לָ ה ֲעלִׁ ילֹת ְד ָב ִׁרים וְ הוֹ ִׁצא ָעלֶ ָ
עליה באוזני מישהו אחר .רגע ,יש לך משהו – תגיד לי ,תגיד
לי! איך אתה פתאום מוציא מילים כאלה?
אני רואה את זה לפעמים אצל בני זוג .הוא יושב ומדבר והיא
פותחת זוג עיניים מופתעות" :אבל ...אף פעם לא אמרת לי
שזה מפריע לך?"
זוגיות נטולת קולות רוצחת אישה .אישה צריכה לשמוע קול,
היא חייבתַ " .ח ָוה" – חיה מחיווי ,ממה שמחווים כלפיה,
מהעובדה שמקשיבים לחוות דעתה 11.מזוג כזה ,נטול קול,
נולד ,לא עלינוֵ ,בן סוֹ ֵרר ומוֹ ֶרה ֵאינֶ נו ש ֵֹמ ַע ְבקוֹ ל ָא ִׁביו ו ְבקוֹ ל
ִׁאמוֹ  12,כי בבית הזה אין קול ואין עונה .לא תוכל להתעלם!
להתאלם! אישה צריכה מילים.
זו הצעקה הענקית של הסליחותַ :אל ַת ְעלֵ ם ָאזְ נְ ָך! איך אנחנו
אומרים מאה פעמים (מאה לפי הספרדים) בסוף הסליחות:
 9רבי חיים בן עטר" ,אור החיים" לדברים כ"א ,יא" :ואומרו (להלן יא)
"וראית בשביה אשת יפת תואר" אמר "אשת" סמוך פירוש נשמת אדם ,כי
אין הס"מ שולט בנפש עד שתרד מטה ותכנס באדם ממנו הוא לוקחה בשבי,
והנפש תקרא אשה ,וקרא לזו יפת תואר כי הנפש יפה עד מאד אלא
שמתנוולת במעשיה הרעים וכשינוצח היצר אז ישכיל האדם בנפשו מה יפה
ומה נעימה היא".
 10דברים כ"ב ,יד.
 11רבי יעקב בן אשר" ,בעל הטורים" לבראשית ג' ,כ " :חוה  -על שם
שמחווה ,וזהו שאמרו בקידושין מ"ט :י' קבין שיחה ירדו לעולם ,ט' נטלו
נשים" .וגם :רבנו בחיי לבראשית ג' ,כ-כא" :חוה  -בפשט הוא מלשון דבור,
כבאיוב ט"ו" :אחוך שמע לי" ,שבטבעה היא דברנית".
 12דברים כ"א ,יח.

ן14.

ֲענֵ נוֲ ,ענֵ נוֲ ,ענֵ נוַ 13,ר ֲח ָמנָ א ְד ָענֵ י לִׁ ְת ִׁב ֵירי לִׁ ָבא ֲענֵ ינָ ן ,הו ֲענֵ ינָ
ענה לשבורי לב .אתה לא תשאיר אותי אישה ללא תשובה .אני
רוצה לשמוע קול!
והקב"ה אומר" :אלול הוא חודש הקולות .הוא חודש התשובה.
אני עונה לך תשובה .את לא מסתובבת כך בעולם עם סימן
שאלהֲ ' :אנִׁ י לְ דוֹ ִׁדי וְ ֲ ?...אנִׁ י לְ דוֹ ִׁדי וְ  15?...מתי ,מתי אני אשמע
אותך משיב לי?' אין דבר כזה שאת משמיעה קול ואני לא מגיע
בחודש אלול" .וזה קול שופר וזה הקול של התפילות.

לקולות של הסליחות .החודש הזה ,הקב"ה משיב לנו ,משיב
אותנו בתשובה שלמה .מחפה ומרפא את צערן של כל הנשים,
של קול הנשים.
בצוות העריכה :הדסה סאסי

מה זה אומר" ,להשמיע קול"? מה זה שנערה בשדה ,לא עלינו,
ָצ ֲע ָקה ַה ַנ ֲע ָרה 16.מה זה מועיל שהיא צועקת?
"קול" ,בשפה העברית ,פירושו בחירה .קול הוא בחירה
מהבחינה הזו שאת אומרת" :זה רע .אני לא קשורה לרע הזה.
אני לא רוצה אותו .כך אני בוחרת" .ו"קול" זה גם להגיד" :אני
אוהבת" .זו בחירה בטוב.
אנחנו מתקרבים ליום הבחירות .רק בעברית אומרים על
הבחירות "אני נותנת את הקול שלי ל ."...באנגלית ,בחירה
פירושה  ,voteלא  .voiceרק בעברית" ,קול" זה "בחירה".
עצם זה שאת צועקת ,את עכשיו בוחרת בחיים .את אומרת
"זה רוע שפגש אותי ,חס ושלום שלא נדע ,אבל אני בוחרת,
בכך שאני אומרת 'זה לא טוב .זה לא קשור אלי בכלום' .וכשאני
אומרת 'ה' ,אני אוהבת אותך ורוצה בך' (או שאת אומרת כך
לילד שלך ,למשל) ,אני בוחרת בחיים".
קול הוא בחירה .ובחודש הזה ,ה' רוצה קולות" .תראי לי שאת
בוחרת בי" .אומרים חז"ל :בכל פעם ששומעים קול שופר
בחודש אלול ,זה לא רק הקול שמשמיע התוקע .מהפיה הצרה
אנחנו משמיעים קול לכיוון השמים ,אבל מהפיה הרחבה  -הוא
משיב לנו .הוא משיב רוח חדשה ב ֵריאוֹ ת שלנוִׁ .מן ַה ֵמ ַצר
אתי ָי-ה ,מהפיה הצרה של השופר ואז ָ -ענָ נִׁ י בַ ֶמ ְר ָחב .הוא
ָק ָר ִׁ
עונה לי מהצד הרחב של השופר ,הווו – ע י ,ע י במרחב!17
ָ נָ נִׁ ָ נָ נִׁ ַ ֶ ְ ָ
זה חודש שבו נשים מרגישות שמישהו עונה לִׁ ְת ִׁב ֵירי לִׁ ָבא,
לליבן השבור .לכו לסליחות .אתן תמצאו שם תשובה ומענה
לנפשכן המעונה .תצעקו .תבחרו בטוב .כי לשתוק ולחשוב
"אוקיי ,אלה החיים שהקב"ה נתן לי" ,זו מרירות ,זו השלמה עם
הרוע .הקב"ה רוצה את הקול שלך! תממשי את זכות הבחירה
שלך .קוֹ לִׁ י ָש ָמ ְע ָת? ַאל ַת ְעלֵ ם ָאזְ נְ ָך לְ ַרוְ ָח ִׁתי לְ ַשוְ ָע ִׁתי.

https://parasha.org/yoman2019

ֵא ֶשת יְ ַפת ת ַֹאר זו את .וה' מקשיב לקולך .והחודש הזה הוא
עונה לך וכל מה שצריך זה להידבק לקולות השופר ,להידבק
info@parasha.org
ֲ " 13ענֵנּו" מתוך נוסח סליחות לעדות ספרדֲ " :ענֵנּו אֶֹל ֵקי ַאב ְָּׂרהָּׂם ֲענֵנּוֲ :ענֵנּו
ּו ַפחַד י ִּ ְצחָּׂק ֲענֵנּוֲ :ענֵנּו ֲאבִּיר יַעֲק ֹב ֲענֵנּו ."...
ַ " 14ר ֲח ָּׂמנָּׂא ְד ָּׂענֵי" מתוך נוסח סליחות ובפרפראזה על ניגון " ַר ֲח ָּׂמנָּׂא ְד ָּׂענֵי"
בלחן החב"די של הרב מאיר שלמה ינובסקי.
 15שיר השירים ו' ,גֲ " :אנִּי לְדֹודִּי וְדֹודִּי לִּי".
 16דברים כ"ב ,כז.
 17תהילים קי"ח ,ה.

