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 בנתה ביתה. חכמת נשים

 

 רות )בובר( פרשה ד  -מדרש זוטא 

כשרה כאלו קיים כל התורה כולה מראש  ויאמרו כל העם אשר בשער וגו'. אמר ר' אחא כל הנושא אשה

ועד סוף, ועליו הוא אומר אשתך כגפן פוריה וגו' )תהלים קכ"ח ג'(, ולפיכך נכתבה אשת חיל מאל"ף ועד 

תי"ו, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבהור /שבדור/, שנאמר זכר חסדו ואמונתו לבית 

 לא נאמר אלא לבית ישראל. ישראל )שם /תהלים/ צ"ח ג'(, לבני ישראל

והיתה לו אשה כשרה, לסוף נעשה שכיר, פעם אחת היה חורש בשדה,  מעשה באחד שירד מנכסיו, 

נזדמן לו אליהו ז"ל בדמות ערבי אחד, א"ל יש לך שבע שנים טובות, אימתי אתה מבקש אותם, עכשיו או 

שלום, וחזר אצלו עד שלשה פעמים, בסוף ימיך, א"ל קוסם אתה אין לי מה ליתן לך, אלא הפטר מעלי ל

פעם שלישית אמר לו אלך ואמלך באשתי, מה עשה הלך לו אצל אשתו ואמר לה בא אחד אלי והטריח עלי 

עד שלשה פעמים, ואמר לי יש לך שבע שנים טובות אימתי אתה מבקש אותם עכשיו או בסוף ימיך, 

אצלו ואמר לו הבא אותם עכשיו, א"ל לך  אמרה לו אמור לו הבא אותן היום, והיה מתחבא מבניו, וחזר

לביתך ואינך מגיע לשער חצירך עד שתראה ברכה פרוסה בבית, והיו יושבין בניו לחפש בידם בעפר, 

ומצאו מטמון שיזונו שבע שנים, ובאו וקראו לאמן, ולא הגיעו לשער עד שיצאה אשתו לקראתו ובישרה 

תה אשתו הכשירה, אמרה לו אנו בכל מקום כבר מושך לו, מיד הודה להקב"ה, ונחה דעתו עליו, מה שעש

עלינו הקדוש ברוך הוא חוט של חסד ונתן לנו לשבע שנים אלא בוא נעסוק כגמילות /בגמילות/ חסדים 

בשבע שנים הללו, שמא מוסיף לנו הקדוש ברוך הוא טובה מאצלו וכן עשתה, וכל מה שעשתה אמרה 

עשה, לסוף שבע שנים בא לו אליהו ז"ל, ואמר לו כבר הגיע לבנה קטן כתוב כל מה שאנו נותנין, וכן 

שעה ליטול מה שנתתי לך, אמר לו כשנטלתי לא נטלתי אלא מדעת אשתי, אף כשאני מחזיר לא אחזיר 

אלא בדעת אשתי, הלך אצלה ואמר לה כבר בא הזקן ליטול את שלו, אמרה לו לך אמור לו אם מצאת בני 

ך, וראה הקדוש ברוך הוא דבריהם ובגמילות חסדים שעשו, והוסיף להם אדם נאמנים ממנו אתן לך פקדונ

 טובה, לקיים מה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום )ישעיה ל"ב י"ז(.

 

 

 



 

 והולך לעבוד. -איש כשר שיורד מנכסיו 

 קוסם. אל תזעזע לי את העולם. -סרוב לקבל את הברכה 

 הלא דבר הוא -שלש פעמים-  

  .הווה מול עתיד. מחזור, ביציות. עתיד. שמפסיד את ההווה. האשה או למה היום? אשה מול איש

 הצד הנקבי הוא ממלכת ההווה. הטוב כעת.

 שלא ליצור אצלם אכזבות, או אשליות. לשמור עליהם מסינוור -מסתיר מבניו 

 להביא בשורה טובה, לצאת לקראת, לשמח,לומר לו שזה  -יצאה אשתו לקראתו ובשרה אותו

 בזכותו

 ונחה דעתו. עכשיו יהיה טוב ורגוע -מיד הודה 

  יש לה תכנונים אחרים. והיא משתפת. אותו, את הילד. שפע הוא הזדמנות לתת. קיבלת אך היא

 כדי להעביר  הלאה. נמצאת נאמן לפקדון. 

 .לא שינו את אורחות חייהם 

  .לא  ושוב הוא נועץ.  המשמעות שהוא פוגש אותו עדיין בשדה.–אליהו בא ליטול. שפע זמני

 שינו מאורחות חייהם.

  באמת אפשר לקחת את הפקדון. השמחה שלהם בחיים זה שהם זוכים להיות צינור. אך להם מצד

 עמם לא היה כל כך הבדל. ראה לא רק את מעשיהם, אלא גם את דבריהם. את היחס כפיקדון.

 זק אצל השאלה. שאלה. היחס לדברים בתור פיקדונות הרבה יותר ח –לשון בעלות. אשה  -בעל

. האחריות מצד אחד, העקשנות לא האשה. הבעלות פחותה.  זו עומק העצה. ההפריה ההדדית הזו

 לוותר, אך היכולת להיוועץ, לשאול, להפתח אל אפשרות הפקדון

  


