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אשת חיל

פרשת עקב פורשת לפנינו פרקים שלמים בעבודת ה' ותיקון המידות .אחד
הנושאים בפרשה הוא מידת הגאוה.
ֹלהיָך ...פֶ ן־ת ֹּאכַּל וְ ָּׁשבָּׁ עְ ָּׁת ּובָּׁ ִתים
פֶן־ת ְשכַּח ֶאת ה' אֱ ֶ
"ה ָּׁש ֶמר לְָך ִ
אומר הכתובִ :
טֹּבִ ים ִת ְבנֶה וְ י ָּׁ ָָּֽׁׁשבְ ָּׁת ...וְ ָּׁאמַּ ְר ָּׁת בִ לְבָּׁ בֶ ָך כ ִֹּחי וְ עֹּצֶ ם י ִָּׁדי עָּׁ ָּׁשה לִ י ֶאת־הַּ ַּח ִיל ַּה ֶזָֽׁה.
ֹלהיָך כִ י הּוא הַּ נ ֵֹּתן לְָך כֹּחַּ ַּלעֲשֹות חָּׁ יִל."...
ָֽׁכַּר ָּׁת ֶאת ה' אֱ ֶ
וְ זָּׁ ְ
הרי לפנינו מהלך של התגברות מידת הגאוה עד כדי אמירת – "כ ִֹּחי וְ עֹּצֶ ם י ִָּׁדי
עָּׁ שָּׁ ה לִ י ֶאת־הַּ ַּח ִיל הַּ זֶ ָֽׁה" ובאמת המצב הזה מוזכר גם בפסוק " -וישמן ישורון
ויבעט" .כשיש לאדם הרבה מידי זהב וכסף הוא מרגיש לאט לאט שהוא
השולט והוא הקובע.
הוא חש שיש לו את חוש המסחר ,את הידע מתי לרכוש ומתי למכור – פשוט
יש לו את זה ...הוא ממולח חכם ,בעל קסם אישי שיודע לשכנע ,לדבר ,וכו'.
ֹלהיָך כִ י הּוא ַּהנ ֵֹּתן לְ ָך
כאן עוצרת אותו הפרשה ואומרת – " וְ זָּׁ ָֽׁ כ ְַּר ָּׁת ֶאת ה' אֱ ֶ
כֹּחַּ לַּ עֲשֹות ָּׁחיִל" .זה לא הכריזמה שלך ,זה לא החוש שלך ולא כלום ,הקב"ה
זה שנמצא בתמונה וגורם לך להתעשר ואין עוד מלבדו.
מי נותן לאדם את הבריאות והכח הפיזי לנהל עסקים? וירוס אחד קטן יכול
להשבית את האדם חודשים ואפילו עגבנייה הוא לא יוכל להרים ,לדבר הוא
לא יוכל.
זאת ועוד ,מי נוטע באדם את החושים וההרגשים לדעת מה לעשות ומה לא.
הרי הכל ממנו יתברך! ובאמת התרגום אונקלוס על הפסוק " -כִ י הּוא הַּ נ ֵֹּתן
לְָך כֹּחַּ לַּ עֲשֹות חָּׁ ִיל" מתרגם – הוא יהב לך עצה למקני נכסים – כלומר הוא
נותן לך עצה לקנות נכסים.
כולנו יודעים שאנשים פשוטים שהפכו פתאום למיליונרים כי הם קנו סחורה
שהיתה בשפל ,ומכרו אותה כשהייתה בשיא .מי נתן לאדם את ההרגש –
"עכשיו תקנה ,עכשיו תמכור"? הרי זה הקב"ה בכבודו ובעצמו .שהרי ראינו
גם להיפך שגם שועי עולם ומיליארדרים פתאום עשו כמה "טעויות" ונפלו
לגמרי מנכסיהם .לאן נעלם החוש המסחרי שלהם??? לכן אמרה חנה בתפילתה
– "ה' מוריש ומעשיר משפיל אף ומרומם" .אם כן מי נתן לאדם את העצה
לקנות נכסים? הקב"ה!
ולסיום נשאל שאלה את הגברים דווקא -מהו הנכס הגדול ביותר שהגבר
קונה במשך חייו? ...זוהי אשתו! הרי לפני החתונה הייתה יכול להתחתן עם מי
שרצית.
מי נתן לך את הגמירות דעת וההחלטה שזו היא? הקב"ה ,הוא נתן לך את
הכח לעשות חיל! לכן בליל שבת כשהבעל חוזר מהבית כנסת הוא שר שיר הלל
והודיה לאשתו – "אשת חיל מי ימצא".
שבת שלום  -אבנר קוואס
שוכר של דירה חדשה מזמין  2חברים שלו להתארח.
הם מופתעים לראות פטיש גדול תלוי על הקיר .מה זה הפטיש
הזה? שואל אחד החברים .זה שעון קיר ,משיב השוכר .מה זאת
אומרת שעון קיר? נדהמים החברים .הנה ,רוצים לראות? מחייך
השוכר ,לוקח את הפטיש ,ונותן  4מכות לקיר .פתאום נשמעת
צעקה מעבר לקיר" :מה אתה עושה? עכשיו  10בלילה"...

תכונות האיש
אם נתבונן בפרסומות נראה שהרוב המכריע
שלהן פונה לנשים .הסיבה לכך היא שנשים
אוהבות לקנות והן נחשבות לכח קניה עצום.
אם הפרסומות היו מופנות רק לגברים ,כל
המותגים היו פושטים את הרגל ,ולבסוף ...גם
את היד! זוג יושבים יחד וקוראים את
העיתון ,הם רואים פרסומת מרהיבה של
מטהר מים במבצע שלא יחזור .מיד היא
רּושים אגורה ליום חייבים
אומרת :בעלי ,זה גְ ִ
לקנות ובעלה ,הופך את הדף באדישות
ואומר :כולם שקרנים רמאים ...היא כבר
שותה את המים מהעיתון עם קש והוא קר
כקרח! גברת ,גם לאיזון הזה את זקוקה!
דוגמא נוספת  -הילד לקח סכין יפני ובטעות
הוא פצע את האצבע שלו וכעת יורד לו המון
דם ...כשאימא רואה דבר כזה היא כמעט
מתעלפת .היא רצה לבעלה ואומרת :תראה
מה הילד עשה לאצבע שלו ...והוא עונה
בקרירות :אז מה ,יש לו עוד תשע אצבעות
ְספֵיר ,שימי לו קפה על החתך - ...מה ,לא
צריך תפרים?  -תפסיקי ,אנשים נהרגו לידי
במלחמה ...שימי לו קפה ,ותשלחי אותו לגן!
כמה טוב להישען על בעל כזה חזק .תארי
לעצמך שבעלך היה רגשן כמוך ,וכשהיית
מראה לו את האצבע שניכם הייתם מתעלפים
הילד היה נשאר עם חתך באצבע ,וההורים
מעולפים על הרצפה .איזו אשה רוצה גבר
שמתעלף יחד איתה במצבים קשים?
דוגמא נוספת  -גברת ציפי עלתה במדרגות
של הבנין .כשהיא הגיעה לקומה השניה,
השכנה ממול פתחה את הדלת וגם את הפה...
ציפי כל כך נעלבה ,היא הגיעה הביתה בוכה.
בעלה שאל אותה :מה קרה? והיא ענתה:
העליבו אותי ...תני לי את הכתובת ...הוא
אמר ,והוסיף :אף אחד לא יעליב את אשתי,
שמעון בשטח ,כולם במתח! כמה טוב שאפשר
להישען על הבעל...
מדוגמאות אלו ורבות אחרות ,למדנו שכל
אשה זקוקה לבעל תומך וחזק .והעובדה
שהוא  COOLעוזרת לאשה לצאת ממצבי
לחץ ומהתפרצויות של רגשות .התברר לנו
שהעובדה שהוא שכלי וקר יחסית אינה דפקט
או חסרון ,אלא אדרבה ,היא יתרון .לכן
גברת ,אל תילחמי בעובדה זאת ,אלא תשמחי
בכך שהיא קיימת.

"יכול אדם להנהיג חומרות וסייגים בעצמו כל זמן שאינם פוגעות באנשים אחרים"
(רבי ישראל מסלנט)

מרן הסטייפלר זצוק"ל

המקובל רבי יהודה פתיה זצוק"ל

בילדותו למד ב"מדרש תלמוד תורה" ולאחר שעבר ל'מדרש
בית זילכה' נודע כבקי עצום בש"ס .מצעירותו ניכר כי לגדולות
נועד .נטה לפרישות וכל ימיו התרחק משררה והסתפק במועט.
מחכמי בבל וארץ ישראל ומקובל נודע .שימש כראש ישיבה
ב'מדרש בית זילכה' .התנהג בחסידות ובקדושה .ענוותן
מופלא .במשך השנים הרבה לעזור לזולת .בקי בפתרון
חלומות ,כתב קמעות וריפא חולים וערך תיקונים עבור
נפטרים .גאון בנגלה ובנסתר.
מעשה היה בדורנו ,עת אשר חפצו לבנות בשכונת מחנה יהודה
הממוקמת בירושלים את בית הכנסת הגדול "מנחת יהודה" על
שמו של המקובל רבי יהודה פתיה זצ"ל ,העסקנים חתמו חוזה
עם קבלן על סדר הבניה והמחיר הסופי.
כשהחל הקבלן בעבודתו נוכח במהרה לראות לאכזבתו,
שהאדמה המיועדת לבנות עליה את הבניין ,הינה מלאה סלעים
ואבנים המקשים מאוד על הצבת יסודות הבניין ,הלה חכך
בדעתו ,אם להימנע מהבניה עקב ההוצאות הגדולות והעבודה
הקשה הכרוכה בכך היות שהעלות לבניית בית-הכנסת תהיה
גדולה עד מאוד מהמחיר שסוכם.
והנה בלילה ,עת אשר נם הקבלן את שנתו ,ראה בחלום את
ר' יהודה פתיה בכבודו ובעצמו ,הרב פנה אליו ושאלו" :מדוע
מתעכב הנך מבניית בית הכנסת על שמי?"" -מפני שגיליתי
שהקרקע היא סלעית לחלוטין" ,השיב הקבלן .הרב פנה לעברו
ואמר" :אל דאגה ,אני כבר איישר לך את הקרקע מכל הסלעים
והאבנים".
הקבלן ראה את הרב פתיה בחלומו מפנה בזריזות את
הסלעים ,התעורר והנה חלום.
למחרת בבוקר הזדרז הקבלן להגיע לאתר המיועד לבניה,
ונדהם למראה עיניו ,הקרקע הייתה ללא סלעים ואבנים כלל
ועיקר.
הלה מיהר לספר את החלום לתלמידי חכמים גדולים
בירושלים ,וכשהללו הגיעו לאתר הבניה לראות את הנס
בעיניהם אישרו שבודאי חלום אמת הוא והרב פתיה בכח
קדושתו יישר את הקרקע מהעולם העליון .על העובדה ,כי הרב
היה בקי בפיתרון חלומות יעיד הסיפור הבא :פעם אחת הגיעה
אליי אשה זקנה ,ואמרה ,כי ראתה בחלום שהוציאה ספר
תורה מן ההיכל ,להוליכו אל התיבה לקרות בו בציבור .ובאה
אשה אחרת וחטפה אותו מידה.
אמרתי לה" :זה פתרונו ,שיתנו לך ילד אחד להגישו למילה
אצל כסא אליהו הנביא ,ותבוא אישה אחרת ותחטוף את הילד
ממך ,והיא תזכה בו להגישו למילה" .והשיבה לי כי דבר זה
נתקיים בה כבר לפני שני שבועות.
אמרתי לה" :ואימתי ראית את החלום?" .אמרה לי" :זה
חודש ימים" .אמרתי לה" :אם כן ,קדם החלום למעשה ואין
זה בכלל שאין מראין לו לאדם דבר שעבר ומה בידי לעשות אם
את לא באת לשאול פתרון החלום ,אלא עד אחר שנתקיים".
ודע ,כי הכלל הוא בזה ,כי ספר תורה מורה על בן זכר .ולכן
אם רואה האדם שקנה ספר תורה או שהביאו לו ספר תורה
פירושו :שתתעבר אשתו בבן זכר .ואם נפל ספר תורה מידו-
ח"ו תפיל אשתו .ואם נקרע -ימות הוולד ל"ע .וזה הפתרון הוא
בדוק ומנוסה.

התלמיד-חכם בפני פרשת דרכים ,ולא ידע בדיוק באיזה
חלקים בתורה כדאי שישים עכשיו את כל עיונו ,החליט לגשת
אל מרן ה'קהילות יעקב' ,ולהציג בפניו את השאלה ,ולבקש
הדרכה.
הסטייפלר ,בשומעו את השאלה ,השיב שהיהודי צריך לדעת
את כל חלקי התורה ,ולכן -לבד מהחזרה התמידית על הש"ס,
צריך לעבור גם על שאר חלקי התורה שבע"פ" .מרן זצ"ל עודדני
מאוד בדבריו ,ויצאתי ממנו במצב של חיזוק עצום" ,מספר
הת"ח .לפתע אני שומע שהסטייפלר לערך ,ייתכן שזה מה 40
קורא לי .סבתי על אחוריי בחרדת-קודש ,ואמרתי בליבי,
שייתכן שמרן שכח את לימודי ה'קבלה' ,וכיוון שהייתי אז בגיל
שהוא מתכונן לומר לי עתה.
נכנסתי שנית אל החדר ,והקדמתי וכתבתי למרן (שסבל כידוע
מחוש השמיעה) ש"מן הסתם הרב רוצה לעודדני בעניין לימודי
הקבלה" .הרב קרא את הפתק הקטן וחייך" .נכון ,אני רוצה
לדבר איתך על קבלה ,אבל לא על לימודי קבלה ,אלא על קבלה,
שהינך צריך לקבל על עצמך בהנהגתך בבית עם רעייתך .כאשר
אדם יודע כבר את כל הש"ס ,ומתקדם בדרך לידיעת חלקים
נוספים בתורה ,ייתכן שבמצב כזה הוא עלול לשכוח את אשתו,
ולהתעלם מצרכיה ,והוא ילמד וילמד ולא יעזור לה במאומה.
ולכן הינך צריך לקבל על עצמך ,שלמרות התמסרותך ללימוד
תורה ,לא תזניח את העזרה בבית!!!".
אם כבר לפני עשרות שנים ,ראה מרן את הצורך להדגיש את
הדבר בפני הת"ח ההוא ,הרי שבתקופתנו המתאפיינת בבעיות
רבות וקשות בכל מה שקשור לשלום בית ,על אחת כמה וכמה!
גם אם הינך משקיע את כל-כולך בתורה ,וגם אם אתה ראוי
לתואר "תורתו אומנותו" ,כל זה עדיין אינו פוטר אותך מלעזור
בבית ,ומלהתעניין בצרכי זוגתך ,ומלסייע לה בפועל ,בכל מה
שהיא זקוקה.
על ענוותנותו של הרב יעידו הסיפורים המופלאים הבאים:
הגאון היה מתאונן בענוותנותו ,כי אנשים קוראים בסיפורי
צדיקים על מופתים ופלאות  -ואחר כך באים אליו בתקוות
שווא .הוא אמר ,שלא ייתכן שכל כך הרבה אנשים באים
להתברך מפיו ,כי מי הוא ומה ערך לתפלתו ,ולבטח זהו קומץ
אנשים ,שבאים וחוזרים ובאים כמה פעמים ביום! מטעם זה
היה קורה לפעמים ,שפנה לאנשים ,שבאו להתברך מפיו  -ואמר:
"כבר הייתם כאן היום" .בהיותו בטוח שחוזרים ובאים.
"בשנתיים האחרונות של הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי -
הסטייפלר זצ"ל ,גדשו אלפים את היכל כולל חזון אי"ש ,בשעה
שאמר שיעור ליום השנה של החזו"א שחל בט"ו חשוון .המעמד
היה נאדר בקודש .לעת ערב התבטא הסטייפלר בפני ברוב
ענוותנותו" :מפני שהשיעור הוא פעם אחת בשנה ,לכן באים
הרבה אנשים .מסתבר שאם הייתי אומר שיעור פעם בשבוע ,לא
היה אפילו מניין אחד להגיד אחר כך קדיש דרבנן ".ביום
הפורים ,במיוחד בשנותיו האחרונות של הסטייפלר ,היה
מתאסף ציבור גדול בביתו מכל החוגים והעדות בהם ילדים
רבים שציפו לקבל את ברכתו ,אמר לי על כך הצדיק" :בפורים
אין לומדים ב"חיידרים" .הילדים הקטנים מסתובבים לאמהות
בבית ומפריעים להן להכין את סעודת פורים ומשלוחי המנות,
על כן החליטו הנשים לשלוח את כל הילדים עם אבותיהם לזקן
אחד ,שמפאת חולשתו נמצא תמיד בביתו ,כדי שיסתובבו בביתו
כמה שעות ,ובכך להקל מעליהן את עבודת היום".
(עין חמד)

