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 "אשת חיל", אשת יפת תואר :כי תצא פרשת

ם ופרשת בן ולאחריה מופיעים דיני ירושה במשפחה שיש בה שתי נשי, פותחת בפרשת אשת יפת תוארפרשתנו 

 דברה לא4 "יר את סמיכות הפרשיות על פי האופי של אשת יפת תוארל כבר הסב"י בעקבות חז"רש. סורר ומורה

 להיות סופו – נשאה אם אבל. באיסור ישאנה - מתירה הוא ברוך הקדוש אין שאם ,הרע יצר כנגד אלא תורה

 פרשיות נסמכו לכך, ומורה סורר בן ממנה לידלהו וסופו' וגו לאיש תהיין כי( טו פסוק) אחריו שנאמר, שונאה

שכן התורה מכירה בכך שאם לא תאפשר לעשות , "כנגד יצר הרע"לקיחת אשת יפת תואר היא ביסודה ". הללו

ולכן , יחסים אלה מובילים למצבים משפחתיים לא טובים, בסופו של דבר. ייעשו הדברים באיסור, זאת בהיתר

נה במסגרת ההיתר הזה התורה אוסרת להתעלל בנשות האויב שנפלו בשבי ומג  . התורה אינה רואה זאת בעין יפה

אליה בכבוד חייבים להתייחס , חייבים לתת לה זמן להתאבל על משפחתה4 על האישה השבויה ועל רגשותיה

ָשה" השוואה אשר מתבהר במיוחד לאור ה, בכך יש חידוש גדול של התורה. לבזות אותה ואסור, "ְוָהְיָתה ְלָך ְלא 

 .של פרשת אשת יפת תואר עם חוקים דומים של עמים אחרים מאותה תקופה

ת תַֹּאר "בהתחלה כתוב 4 לשוני קטן אך משמעותי ביותר בפרשתנו פרטיש לשים לב ל ת ְיפַּ ְביָה ֵאשֶׁ ש  יָת בַּ ְוָרא 

ְקתָ  ָשה ְוָחשַּ ְחָת ְלָך ְלא  ם ֹלא4 "אך בהמשך נאמר, "ָבּה ְוָלקַּ ְצתָ  ְוָהיָה א  התורה מלמדת אותנו בהבדל ...". ָבּה ָחפַּ

ְקתָ "4 לשוני זה מסר חשוב ביותר כי הרי , פירושו שמבחינת ההתרשמות החיצונית היא מושכת אותך" ָבּה ְוָחשַּ

ים 4 "כלי המקדששל כמו בהקשר , שטחיו יצונילרושם חקשור ק "חשהשורש  ד  ף ַוֲחֺשֵקיֶהםָוֵוי ָהעַּםֻּ שמות " )ָכסֶׁ

ם ֹלא "הוא הניסוח בהמשך , בניגוד לכך .עמודיםה והמראה החיצוני של הציפוי דהיינו, (י, ז"כ , "ָבּה ָחַפְצתָ ְוָהיָה א 

פסוקים רבים במופיעה  "ָחַפְצתָ "לשון . את מערכת היחסים הזאת בפועל להגשיםדהיינו יש כאן חוסר רצון 

  1.דהיינו הגשמת הרצון באופן מעשי, הייבהקשר של עש

 

 2.אשר מציג את האישה בדרך חיובית ביותר, שבסידור התפילה "ַחִיל ֵאֶשת"ברצוני לעסוק היום בשיר הנפלא 

ת" את לומר עשרה-ששה המאה בסוף הנהיגו צפת מקובלי ל ֵאשֶׁ י   פנים כקבלת בבית לפני הקידוש שבת בליל" חַּ

 את ומחזקת מייצבת השבתואיל וה 4.שבת בערב" השירים שיר" בדומה לאמירת 3,בשבתשורה ש, לשכינה

ת" של המרכזית תרומתה בזכות ואשתו אישה יחסי ואת המשפחתית האווירה ל ֵאשֶׁ י   מקרינהאכן  האישה – "חַּ

ת ָחְכָמה" בעלה לב ועל ביתה בני על רַּ ד ְותוֹּ סֶׁ  של פשוטו לפי הן, המשפחה לתוך שכינה מביאהובכך היא אכן " חֶׁ

  5.תהקבלי הסהתפי לפי והן מקרא

 

  ת"השיר ל ֵאשֶׁ י   העיסוק התאורטי. 'יראת הבמוסר וב, אשר עוסק בקניין החכמה, משלי פרחותם את ס" חַּ

ת" של בזכותה ביותר הטובה דרךבחכמה מתגשם כביכול באופן מעשי  ברכישת ל ֵאשֶׁ י   לבעלה מנחילה אשר, "חַּ

יהָ "4 אלו ערכים היומיום בחיי ביתה בני ולכל ת ְבָחְכָמה ָפְתָחה פ  רַּ ד ְותוֹּ ל חֶׁסֶׁ נָּה עַּ ָשה ...ְלשוֹּ ְרַאת א  יא' ה י   ה 
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ם4 "לכך נאמר בהקשר של ייבוםבדומה . ל"בלשון חז" חפצא"מלשון " חפץ"ו, ם"כך מסביר המלב   יש ַיְחפֹץ ֹלא ְוא  ת ָהא  חַּ ת ָלקַּ  אֶׁ

ְמתו ד... ְיב  ר ְוָעמַּ ְחָתּה ָחַפְצִתי ֹלא ְוָאמַּ י"4 יג', רות גבגם נאמר ובעקבות כך , (ח-ז, ה"רים כדב) "ְלקַּ ינ  ְיָלה ל  לַּ ר ְוָהָיה הַּ בֹּקֶׁ ם בַּ ְגָאֵלְך א   י 
ְגָאל טוֹּב ם י  יְך ְלָגֳאֵלְך ַיְחפֹץ ֹלא ְוא  י ּוְגַאְלת  י ָאנֹּכ  י 'ה חַּ ְכב  ד ש  ר עַּ בֹּקֶׁ ַוְיַדֵבר ֲחמוֹר ִאָתם 4 "ראו גם" חפץ"ל" חשק"על ההבדל בין ". הַּ

ֹ ְלִאָשה ָחְשָקהאמֹר ְשֶכם ְבִני לֵ  ְתנּו ָנא אָֹתּה לו ֹ ְבִבְתֶכם  ְכָבד ִמכֹל  ָחֵפץַהָדָבר ִכי  ַלֲעׂשוֹתְוֹלא ֵאַחר ַהַנַער ... :ַנְפשו ְבַבת ַיֲעקֹב ְוהּוא ִנ
 "ַלֲעשֹוֹת ָחֵפץְשֹלמֹה ֲאֶשר  ֵחֶשקְוֶאת ֵבית ַהֶמֶלְך ְוֵאת ָכל ' ת הַוְיִהי ְכַכּלוֹת ְשֹלמֹה ִלְבנוֹת ֶאת ֵבי"5 (יט, ח, ד"בראשית ל) "ֵבית ָאִביו

 (.א', מלכים א ט)
2

ת"ל צמוד פירוש, לספרות מפורטות הפניותהכוללת  ,זה מאמר של מורחבת גרסה מופיעה www.tefilah.org באתר   ל ֵאשֶׁ י  ודף  "חַּ
 .זה למאמרמקורות צבעוני 

3
' עמ, (ב"תשנ) 3 ,מחקרי חג ,"ליל שבת ותיקונו לשלום בית –ודרכי קישורה ללילות שבת  'אשת חיל'" ,טוקרנפתלי הרץ  ורא  

הנהגות  ,משה חלמיש5 333-343' עמ, (ו"תשמ)ד , 31 ,בית מקרא ,"(לא-י, משלי לא)בפולחן היהודי  'אשת חיל'" ,לויןיעל 5 44-33
 .232-300' עמ, ו"ירושלים תשס ,קבליות בשבת

4
  .121-123' עמ, (3הערה , לעיל)חלמיש  ורא  
5

אשר זכה , מאמר זה נמסר בשמו של רבי עקיבא .(א"ע יז סוטה" )ביניהן שכינה – זכו ואשה איש4 "עקיבא רבי של מאמרוראו   
 (.רהם יצחק הכהן קוק לשיר השיריםמבוא של הרב אבה ורא)' ת הבבזכות אהבתו את רחל אשתו להתקרב לאה
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ָלל ְתהַּ ת" של שבחּה תיאור(. ל-כה, א"ל" )ת  ל ֵאשֶׁ י   מעין משמש והשיר, משלי ספר של ושיא למעשה הוא" חַּ

 . כולו לספר הולם ואקורד סיום מעגל סגירת

 חרוצה האישה. הבית של האישה בתוך פעולתה בעיקר מתוארת( יט-י) הראשון בחלק4 חלקים בנוי משני השיר 

ׂש" – עצמאי ובאופן מיוזמתה פועלת והיא, וזריזה עַּ ץ וַּתַּ יהָ  ְבֵחפֶׁ פֶׁ יהָ " דהיינו, (יג" )כַּ פֶׁ  כביכול מתפקדות" כַּ

 הסביבה על השפעתה מפורטת גם( ל-כ) השני בחלק .החריצות שלה תכונתובכך באה לידי ביטוי , עצמן מכוח

י" דואגת היא4 רוךהא לטווח החיצונית ָענ  ן"ו" לֶׁ ְביוֹּ ים" נודעים מעשיה, (כ" )ָלאֶׁ ְשָער   את משווקת היא, (כג" )בַּ

ת ָחְכָמה" דברי ומדברת( כד) סחורותיה ד ְותוֹּרַּ ( כט-כח) בעלה, (כח) בניה אותה מהללים כך בעקבות(. כו" )חֶׁסֶׁ

 אות של אשת חיל מתבטאות בעצמהתכונותיה הנפל4 מבנה זה מלמד מסר חשוב(. לא-ל) רואיה כל ולמעשה

 .ברבים גם מחוץ לביתה ובזכות מעשיה היא זוכה לפרסום, ובתוך הבית פנימה

  ת"שיר השבח ל ֵאשֶׁ י  ת" השיר של הפסוקים ושניים עשרים4 אמנותית בנוי בדרך" חַּ ל ֵאשֶׁ י   יוצרים" חַּ

  7".ו"תי ועד ף"אל"מ התכונותי שלמות על ללמדנו 6,אלפביתי אקרוסטיכון

 ג-ב-דהיינו א, כיאסטי נפלא במבנה בנוי השיר-X-ת" המילים 48'א-'ב-'ג י ל" –" ֵאשֶׁ ְעָלּה" –" חַּ בפתיחת השיר " בַּ

ת4 "כעין שאלה רטוריתהן  ל ֵאשֶׁ י  י חַּ ינ ים ְוָרחֹּק י ְמָצא מ  ְפנ  ְכָרּה מ  ח 4מ  ְעָלּה ֵלב ָבּה ָבטַּ לאחר ". יְֶׁחָסר ֹלא ְוָשָלל בַּ

י ל"תיאור מפורט של  ת חַּ ְשרּוהָ  ָבנֶׁיהָ  ָקמּו4 "בסדר הפוך אך, יים באותן שלוש מיליםתהשיר מס, "ֵאשֶׁ ְיאַּ ְעָלּה וַּ  בַּ

ְלָלּה ְיהַּ בוֹּת 4וַּ ל ָעׂשּו ָבנוֹּת רַּ ְת  ָחי  ית ְואַּ ל ָעל  ָלנָה עַּ ר 4כֻּ קֶׁ ֵחן שֶׁ ל הַּ בֶׁ י ְוהֶׁ יֹּפ  ָשה הַּ ְרַאת א  יא 'ה י  ָלל ה  ְתהַּ  ". ת 

 (4 כ-יט) כיאסטי במבנה הוא אף שבנוי הציר מופיע השיר של במרכזו 

 

 ָלֶאְביוֹן ִשְּלָחה ְוָיֶדיהָ  לֶָעִני ָפְרָׂשה ַכָפּה:ָפֶלְך ָתְמכּו ְוַכֶפיהָ  ַבִכישוֹר ִשְּלָחה ָיֶדיהָ 

ת של וכפיה" ידיה משלח" י ל ֵאשֶׁ  דהיינו, פנימה הבית במשק לעשייהבחלק הראשון של השיר  מכוונים חַּ

ישוֹּר" כ  ְך"וב" בַּ תבחלק השני של השיר . הבית תוךשב" ָפלֶׁ ל ֵאשֶׁ י   לגמילות גם שלה העשייה תחום את מרחיבה חַּ

י" חסדים ָענ  ְביוֹּן לֶׁ יהָ " מילים אותן על החזרה 9.לביתה שמחוץ" ְוָלאֶׁ ְלָחה יָדֶׁ יהָ ... ש  פֶׁ ָפּה/כַּ  שחריצותה מלמדת" כַּ

ת של י ל ֵאשֶׁ  (. כ) כולה לחברה גם ובכך בחוץש לעניים גם דאגהל מתרחבת (יט) ביתה בתוך החַּ

 

ועל דרך הניגוד את השפעתה המבורכת של , ראינו אפוא את השפעתה השלילית של אשת יפת תואר בפרשתנו

ת ל ֵאשֶׁ י   .בספר משלי ובסידור התפילה חַּ
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 – 'ה בדרכי ההולך הצדיק שלו "עולם של צדיקו"כ 'ה של תיאור יש ב"קי-א"קי בתהלים. ה"קמ, ט"קי, ז"ל, ד"ל, ה"כ תהלים ורא  
 הצורני המבנה – תאומים מזמורים4 ביק-קיא תהלים" ,בזק יעקב ורא .הפרקים בין בולטות מקבילות עם תייבפאל בסדר שניהם

 .טז-א' עמ, (ב"תשמ) ב-א, צא ,סיני, "והמשמעות גיאומטרי
7

ֵתן'4 "תרו רות, שמעוני ילקוט פי על   ת' ה י  ָשה אֶׁ  ועד מראש התורה כל קיים כאלו – כשרה אשה הנושא כל 4אחא רב מרא –' ָהא 
ְשְתָך' אומר הוא ועליו, סוף ן אֶׁ פֶׁ ָיה ְכגֶׁ ר   אלא נגאלים הדורות ואין, ו"תי ועד ף"מאל חיל אשת נכתבה לפיכך, (ג, ח"קכ תהלים)' פֹּ

ר' שנאמר, בדור שיש צדקניות נשים בשכר ְסּדוֹּ ָזכַּ מּוָנתוֹּ חַּ אֶׁ ְׂשָרֵאל ְלֵבית וֶׁ  אלא, כאן כתיב אין' ישראל לבני' –( ג, ח"צ תהלים)' י 
ְׂשָרֵאל ְלֵבית'  כל לקיום כשרה אישה עם נישואין משווה הז מדרש (.יא, ד פרשה, (בובר) רות – זוטא מדרש ורא לכך בדומה" )'י 

 (..הסימניה אינה מוגדרת! שגיאה הערה ליד ראו) אחר בהקשר למעלה שנאמר למה בהתאם כולה התורה
8

 .וצג בהמשךתכפי ש, התוכנית ואך לא עמדו על משמעות, המקצועית בספרות תיארו הכיאסטי המבנה את  
9

ת" של פיהכ ומעשה דיהי משלח את מתארים ף"וכ ד"יו באותיות הפותחים הפסוקים ששני, לב לשים יש   ל ֵאשֶׁ י  ד "והאותיות יו, "חַּ
 . ף אכן מסמלות את כף היד"וכ


