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בית יהודי הרי הוא כמדינה המהווה חלק ממלכות 
משימתו . לכל מדינה יש שר פנים ושר חוץ. בעולם' ד

נתו של שר החוץ היא להציג תדמית מכובדת של מדי
תפקידו של שר . בכל העולם ולהאדיר את שמה

הפנים הוא לדאוג לשלמות הפנימית של מדינתו 
  .ולעיצוב אופייה

תפקידו הוא לקדש שם , "שר החוץ"הוא  האיש
  .בגלוישמים 

תפקידה ". שר הפנים"היא , לעומת זאת, האישה
גוי "לשמור על ה. בסתרהוא לקדש שם שמים 

האישה היא זו  .קדושת העם היהודיעל , "קדוש
קדושתו . שקובעת את מעמדו של היהודי כיהודי

היא היותו נולד לאם , הבסיסית והעיקרית של יהודי
אך , היא יכולה להיות פשוטה שבפשוטות. יהודיה

  .את קדושת העם בתוכהתמיד היא נושאת 

  )הבית היהודי/ הרב עזריאל טאובר (

  

ואילו האישה , מדוע האיש מדליק נרות חנוכה
  ?ליקה נרות שבתמד

ואילו , שהאיש תפקידו להאיר כלפי חוץמכיוון 
   .תפקיד האישה להאיר בתוככי ביתה פנימה

  )מן השמועה(

  

äöåçä úàöì íéùøãðùëäöåçä úàöì íéùøãðùë  

אינה חייבת לאבד את , אישה היוצאת אל החוץ
ויחד , היא יכולה להיות בחוץ. פנימיותה וצניעותה

בה להגן על מוחה ולי. עם זאת להישאר כולה בפנים
גם אישה . באופן שלא יהיו מושפעים מן החוץ

יכולה להיות דוגמא ומופת ליופי , היוצאת לעבוד
  . יהודי פנימי

שעקרת בית הנותרת , עלול בהחלט להיות, מאידך
. הבית פנימה את כל אווירת החוץ לבביתה תכניס א

  .כיום ללא תשומת לב מרובה עלולים להיכשל מאוד

  )היהודי הבית/ הרב עזריאל טאובר (
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כשם , בזמן שהאישה צנועה בתוך ביתה"
כך היא מכפרת על , שהמזבח מכפר

  ".ביתה

  )מגילה י(

  

כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב "
  )תהילים מה( "לבושה

כשהאישה מצנעת את : אמר רבי יוסי
ראויה להינשא לכהן עצמה בתוך הבית 

אם תכבד ... גדוליםגדול ותעמיד כהנים 
נשא למי שכתוב בהן ית, עצמה בתוך הבית

  .'ושבצת הכתונת שש'

  )תנחומא וישלח ו(

  

  "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך"

  )ג, קכח תהלים(

כגפן שהיא  אשתך, אשתך כגפן פוריה
עושה פירות ולא כגפן שאינה עושה 

  . פירות

זיתים , מה זית זה יש בו זית לאכילה
ושמנו , תים לשמרזי, ןזיתים לשמ, ליבש

  .דלוק בכל הנרות
ואינה כך כל זמן שאשתך בירכתי ביתך 

 דומה אלא לגפן זו שאינה זזה ממקומה
מהן , מהן בעלי מקראבאין בניה , לעולם

מהן , ומהן בעלי משא ומתן, בעלי משנה
חכמים מהן נבונים ומהן יודעי בינה ודבר 

  ...בעיתו

 )אליהו רבה יח(

  

שתה כן בניך כשתילי אם ע, בירכתי ביתך
תעמיד בנים נמשחין בשמן , זיתים

  .המשחה סביב

  )תנחומא וישלח ו(

  

רוצה לומר  והצנע לכת עם אלקיך"
ואז ... שיתבודד עצמו ויהיה במקום מוצנע

לכן  כאילו שכינתו עם האלוקיםיהיה 
  ."אמר עם אלקיך

  )אות צ, שער האותיות, שני לוחות הברית(

  

 äùéàä çáù äùéàä çáù––  äúéá êåúáäúéá êåúá  

  "זו האישה –תפארת אדם לשבת בית "

  )בראשית רבה כא( 

  

 ,ביתה בזוית לישב אלא שהילא יופי אין
  .פנימה מלך בת כבודה כל: כתוב שכך

  )ם הלכות אישות יג"רמב(

 úåëìîä úåëìîä––  úéáä êåúáúéáä êåúá  

עיקר הכבוד והתפארת של כל 
כי הבית הוא , אדם הוא בביתו

כי חלק , בית מלכותבחינת 
אחד הוא המלכות שיש לכל 

ומלכות הוא בחינת ... בביתו
וזה . בחינת מלך הכבוד ,כבוד

כל כבודה בת מלך "בחינת 
שעיקר בחינת כבוד ". פנימה

... המלכות הוא בפנים בבית
ועל כן אמרו רבותינו זכרונם 

  .ביתו זו אשתו:  לברכה

  )ליקוטי הלכות(

 


