
אודיה מזעקי



'  אבני הבניין'ב, ובדרכים להעמקתו ושכלולו, פרק זה עוסק בקשר שבין בני הזוג
.של הבית היהודי

:  בפרק זה נעסוק בשלושה תחומים

אהבה וכבוד  
שלום בית  

אלימות בין בני זוג

.  קשר טוב דורש השקעה ולימוד
:  בפרק זה עולים נושאים רבים הרלוונטיים גם כיום

הדרך להתמודד עם קונפליקטים  , מהי אהבה, כבוד לזולת, תקשורת בין אישית
. ועוד

, מי שמשקיעה בפיתוח עולם המידות שלה ובקשר איכותי עם הסובבים אותה כעת
. ה"בע, זאת גם בבניית קשר עם בן זוגה בעתיד" תרוויח"



ָהַאֲהָבה  ַמיםִ ַרִבים ֹלא יּוְכלּו ְלַכבֹות ֶאת “
ְטפּוָה   רֹות ֹלא יִשְ ּונְהָ

יתֹו ָבַאֲהָבה   ן ִאיש ֶאת ָכל הֹון בִֵּ ִאם יִתִֵּ
”  בֹוז יָבּוזּו לֹו

(ז, שיר השירים ח)

והיא הבסיס , תחושת קרבה וחיבור אל האחר, האהבה היא רגש של חיים
. לכל קשר זוגי

לּוֹלָתִיְךַאֲהַבת ", יש אהבה שחשים בני הזוג בבואם להינשא , (ב, ירמיהו ב)" כְּ
.ויש אהבה המתעצמת עם השנים והחיים המשותפים



.וכיצד אוהבים צריכים לנהוג זה בזהכיצד מעוררים אהבהל מנחים אותנו ”חז

הזוגיות מתבססת על 
.אהבה וכבוד הדדי

–" כבוד"
הוד  –" כבוד מלכים"•

.  והדר
מתן –" כובד"מלשון •

.  משקל לבן הזוג
,  התייחסות מכבדת

ביטול או , ללא ציניות
מתן ערך למי  . זלזול
כולל גם סיוע . שהוא
.ועזרה

שכל אחד מבני הזוג יחשוב בינו לבין –" הווי נושא ונותן בטובתו"* 
יחשוב  , יבטל, יעלה רעיונות. עצמו איך הוא יכול להטיב עם השני

.ישקיע בכך מחשבה. על רעיונות אחרים





?"זכו"מה פירוש 
.השגת דבר נכסף, זכייה1.
.העומדת לבני הזוגזכות2.
.ועידון של בני הזוגזיכוךזכו מלשון 3.

האש-שיא
-בחיי היום יום אהבה גדולה וכבוד הדדיכשיש , כשהזוגיות שלמה

(  'את שם ה, השכינהמייצגות את ' ה-ו'יהאותיות )השכינהשורה 
.בין בני הזוג

.זה לזהכאשהם נעשים , אך אם אין השכינה שורה בין בני הזוג



" ואין דעתן דומות זו לזו, זה לזהדומיןפרצופותיהןשאין "
(. ב, ברכות ותוספתא)

נשמה ואישיות  , כל אדם הוא בריאה, אין שני בני אדם זהים זה לזה
.  ייחודית בפני עצמה

איש ואישה שבאים להקים יחד משפחה שונים מאוד האחד מהשני
נים בין גבר לאישה, מעצם היותם אנשים שונים .ובשל ההבדלים המובְּ

".שלום בית"קשר טוב בין בני זוג מוגדר כ
.שלום צומח דווקא מתוך השונות שביניהם



השונות ביניהם גדולה גם מעצם . ל מסביר כי איש ואישה הם כשני הפכים"המהר
. וגם מתוקף היותם שני אנשים נפרדים, היותם זכר ונקבה

?  ניתן ליצור חיבור, מתוך ההופכיות, כיצד מתוך השוני האינסופי הזה
לחשוף את האחדות המצויה  , ה הוא היכול בכוחו האלוקי"ל מסביר שהקב"המהר

,  "עזר"ההוא יכול לגלות את נקודת , "נושא הפכים"ה הוא "הקב. ביסוד כל הנבראים
,  אך מי שלא זוכה. כ שונים ורחוקים"שכלפי חוץ נראים כ, החיבור והדיבוק בין השניים

,  כאשר אין שלום בין בני הזוג והשכינה לא שורה ביניהם ומגלה את החיבור שביניהם
.של ריחוק והפרדה. "כנגדו"אז הם נהיים במצב של 

ל מפרש את "המהר
לא טוב היות  "הפסוק 

האדם לבדו אעשה לו  
, בראשית ב)" עזר כנגדו

בעקבות מאמר  (. יח
לא  , עזר–זכה "ל "חז

בראשית  )" כנגדו–זכה 
(ג, יזרבה 



מצליח להתמודד אף עם עלבונות  , בית שהשלום תופס בו חשיבות רבה

.  וכעסים שעולים לעתים בין בני הזוג

הוא מקרין  , בית שהשלום חשוב בו הוא בית שהחיים בו מלאי תוכן ושמחה

ובכך הוא תורם תרומה משמעותית למרקם החיים שבין בני אדם , יציבות

.להסרת המתח והתחרות-בכלל 

דוגמאות לדרכים להשכנת שלום בית ולמידות  בהמשך הפרק מובאות 

.בין בני הזוגהחיבור המיטבי המאפשרות את 



וותרנות1.

במקום קפדנות לבחור במידת " מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי"
.  הסלחנות והעין הטובה, הוותרנות

–אונאת דברים* 
קנטור או אמירת  
מילים שגורמות  

.צער



אור בבית–נרות שבת 2.

ומצווה זו עניינה השכנת , חכמים קבעו שחובה להדליק נרות שבת
.  שלום בבית

וכן בשל החשכה עלולות  , יש המבארים כי החושך יוצר אווירה קודרת
.  להתעורר מריבות בבית

.הדלקת הנרות בערב שבת ממלאת את הבית אור ושמחה



-נרות השבת קשורים ומסמלים שלום בית מכמה טעמים
, תוספת האור בבית בעת הדלקת נרות השבת יוצרת אווירה טובה-א

.מאור פנים ושמחה ובכך מונעת מריבות
עת הדלקת הנרות היא זמן של תפילה עמוקה של האישה על -ב

כמו כן הנר במהותו , בעלה וילדיה מתוך אהבה וחיבור גדול
בין הרוחני לממשי ובכך  , בין השמן לאש, מבטא חיבור בין הפכים

.מהווה משל גם לחיבור בין איש לאישה



כשאין ידה של  , מקור זה בא להראות שבמצבים קיצוניים
המשפחה משגת לרכוש את כל הנדרש לקיום מצוות ועליהם 

.רכישת נרות שבת קודמת-לקבוע סדרי עדיפות 



דיבור בנחת3.

ואפילו גם בזמן הלחוץ  ... בתוך הביתדיבור בנחת יוצר אווירה נעימה ונינוחה
".  ערב שבת עם חשכה"והעמוס ביותר כזמן של 

,  ולא יעוררו התנגדותיתקבלו על הלבדיבור בנחת הוא גם התנאי לכך שהדברים 
.מריבות וכעסים

:דייק בלשון המשנה( על המשנה שם, תפארת ישראל)הרב ישראל ליפשיץ 
אלא שיש לומר את הדברים  ? "לומר לבני ביתו"מדוע לא כתוב ". ביתובתוךלומר "

.ולא לומר בקול רם שיישמעו גם מחוץ לבית, בתוך הביתבנחת 



שמחה4.

. שמחהלהשכנת שלום בבית יתרום הרצון ההדדי לחיות יחד מתוך 

.  חשיבותה של השמחה בחיי הנישואין היא גדולה ועצומה

. איש ואישה המקימים בית חדש בישראל מעוררים שמחה רבה בעולם

שמחתם הגדולה של בני המשפחה והאורחים בנישואיהם של בני הזוג 

.  נותנת בהם כוחות רבים לבניית ביתם

ּתֹו": גם בשגרת החיים האיש מצּווה ִשַמח ֶאת ִאשְּ ". וְּ

של ביטוי לאהבה ולקשר  , של חיבור, השמחה היא יסוד של חיים בבית

.הבריא בין בני הזוג



הינם משמעותיים  -והדרך בה הדברים נבנים והקשר נרקם ראשית החיים 
לכן בתקופה זו יש להתכנס פנימה ולהקדיש את . ביותר לכל המשך החיים

. לפיתוח הקשר וחיזוק האהבה, הכוחות לבנייה הזוגית
המצווה היא לא רק בפטור מהשירות הצבאי אלא , ם"וכפי שמדגיש הרמב

על בני הזוג להיות יחד באופן אינטנסיבי  ". שלא ייסע חוץ לעיר"אפילו 
.בתקופה זו של ראשית חייהם המשותפים ולבנות יחד את יסודות ביתם

בפסוק זה טמונות שתי הדרכות  
-חשובות

הפטור מהצבא . א
"ושמח את אשתו אשר לקח. "ב

הפטור מהצבא בשנה הראשונה 
מבטא את השקעת האנרגיות 

וכוחות העשייה בראשית 
, בבנייתו, הנישואין בבית פנימה

.  בחיזוקו ובביסוסו



–" ושמח את אשתו אשר לקח"–ההדרכה השנייה שבפסוק 
?  מדוע הציווי הוא רק לשנה אחת–הרב נריה שואל 

ידע האיש , "ושמח את אשתו"לאחר שנה שלמה של קיום מצוות –תשובתו 
כ חשובה כך שהוא ימשיך לשמח אותה מרצונו העצמי אף  "שהשמחה היא כ

.ללא ציווי אלוקי למשך כל ימי חייהם



"אימה יתרה"ולא –אהבה וכבוד . א
. הם מעשים שליליים ואסורים, נפשית ומילולית, אלימות פיזית

ועל אחת  , דברים חריפים נאמרו על מי שרק רוצה להכות את חברו
.  כמה וכמה כשמדובר באלימות בין בעל ואישה

. בני זוג נישאים מתוך אהבה וִקרבה גדולה על מנת להקים משפחה
ומפרקת את , פוגעת, אלימות מכל סוג שהוא ביניהם היא מרחיקה

.המשפחה



אומר שאם נאסר על איש להכות אדם שהוא אינו מצווה ם"המהר
שאותה הוא , קל וחומר שברור שאסור לו להכות את אשתו, בכבודו

וכן צוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר  )"...כן מצווה לכבד 
(ו"ם הלכות אישות ט"רמב, "מגופו ואוהבה כגופו



.הקשר הטוב והנעים שבין איש לאישה הוא מיסודות הבית היהודי
ה כביכול מתערב על מנת לשמר את השלום והזוגיות בין בני  "הקב

-סוטה אשהפרשת )זוג כשנוצר חשד שנעשו מעשים כעורים 
(.כד-יח, במדבר ה



. ולא מתוך פחד וכעס, הקשר והשיח בין בני הזוג צריך להתנהל בנוחות ובחיבה
.  אין לנהוג באלימות מילולית ונפשית שיכולה מהר מאד להגיע לאלימות פיזית

.בני הזוג אינם מחנכים זה את זה ואינם נותנים פקודות זה לזה
עליהם ללבן ביחד את הדברים ולהגיע  , במצבים בהם הם אינם מסתדרים

.ולא שצד מסוים יכפה את עמדתו על האחר, לתובנה משותפת



תכונות אלימות ניתן לזהות במקרים רבים כבר בשלבי ההיכרות הראשונים  
.  עוד לפני החתונה, "(דייטים"ב)

.  המעידות על קשר בעייתי" נורות אדומות"ישנן 
ניסיון לשלוט ולקבוע לחברה  , קנאה מוגזמת מצד הבחור כלפי חברתו: לדוגמה

ניסיון לבודד אותה  , דרישה לאישור ממנו על כל פעולותיה, מה ללבוש, מה לעשות
,  עלבון ופגיעה בחברה במילים ומעשים, זלזול, מחברותיה וממשפחתה וקרוביה

ועוד  , איומים, כעס מהיר, התנהגות אובססיבית, חשדות ומעקב אחריה, האשמות
. תכונות מעין אלו

ועלולות להיות סימן מקדים לכך שמדובר , כל אלו הן התנהגויות בעייתיות ביותר
.בבעל אלים

במצבים כאלו צריך לבחון בתשומת לב רבה תוך התייעצות עם אנשי מקצוע את 
.ולקבל בעת הצורך החלטה נכונה ומידית על הפסקת הקשר, עתידו של הקשר

זיהוי תכונות אלימות בשלבי היכרות מוקדמים  . ב
והתמודדות עמן



האישה צריכה לדעת  , והבעל נוהג באלימות כלפי אשתו, כאשר בני זוג נישאו
. שהבעיה לא תיפתר מעצמה עם הזמן

. האישה לא צריכה להרגיש אשמה על מצבה
. אין שום הצדקה לאלימות של בעל כלפי אשתו

ויש לפנות אליהם באופן  , כיום יש אנשי מקצוע רבים שיכולים לעזור ולסייע
.מידי ולשתפם

זו עילה  -אם הסיוע והתמיכה לא עוזרים והמצב נשאר כמו שהיה או שהחמיר 
.ברורה לפרק את קשר הנישואין



,מילולית, נפשית, האיסור החמור לנהוג באלימות פיזית. ג
מינית וכלכלית  





,מילולית, אלימות נפשית: לאלימות יש ביטויים נוספים. אלימות אינה רק פיזית
.  וכלכלית, מינית

יכולה לבא לידי ביטוי כשבעל מזלזל בדברי אשתו אלימות נפשית ומילולית
שותק , אינו מוכן לפתוח דברים לדיון, מבטל את דעתה, בפניה או בפני אחרים

.ועוד, לא משתף אותה, איתהלא מדבר , שתיקות ארוכות
.אישה לא צריכה לסבול משום סוג של אלימות מצדו של הבעל כלפיה

אסור לבעל לנהוג באלימות מינית , במסגרת חיי המשפחה-אלימות מינית 
.כלפי אשתו



. אסור לאיש לנהוג באלימות כלכלית כלפי אשתו-אלימות כלכלית 
:בכתובה מתחייב בכלכלת אשתו במילים שונות

,תוכן הכתובה מלמד על כך שעל הבעל לפרנס את אשתו בתמידות ובנאמנות
.י שליח"לה בקמצנות או עשיתןאו , ולא שיפסיק לעשות כן

.  החזרות המרובות נועדו להעצים את ההתחייבות הללו
,  מניעה של רכישת צרכים אישיים כגון ביגוד, קמצנות-אלימות כלכלית 

הם בניגוד גמור לתפקידו, הטלת מגבלות כלכליות אחרות', תכשיטים וכד
.והתחייבותו של הבעל



אף שההתמקדות בספרי הפסיקה היא בבעל הנוהג באלימות כלפי אשתו
ברור מאליו שגם לאישה אסור לנהוג באלימות כלשהי כלפי, כאמור לעיל

ובהתאמה לדוגמאות, וכלכלית, מינית, מילולית, אלימות נפשית-בעלה 
.שנכתבו לעיל

צריכים להתנהל בכבוד ובשמחה וכמו שנאמר בברכה, חיי הזוגיות והמשפחה
".גילה רינה דיצה חדוה אהבה אחווה שלום ורעות"ב, ביום הנישואין




