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ֵאֶשׁת-ַחִיל, ִמי ִיְמָצא; ְוָרֹחק ִמְפִּניִנים ִמְכָרּה

ָבַּטח ָבּּה, ֵלב ַבְּעָלּה; ְוָשָׁלל, ֹלא ֶיְחָסר

ְגָּמַלְתהּו טֹוב ְוֹלא ָרע, ֹכּל, ְיֵמי ַחֶיּיָה

ָדְּרָשׁה, ֶצֶמר ּוִפְשִׁתּים; ַוַתַּעׂש, ְבֵּחֶפץ ַכֶּפּיָה

ָהְיָתה, ָכֳּאִנּיֹות סֹוֵחר; ִמֶמְּרָחק, ָתִּביא ַלְחָמּה

ַוָתָּקם, ְבּעֹוד ַלְיָלה, ַוִתֵּתּן ֶטֶרף ְלֵביָתּה; ְוֹחק, 

ְלַנֲעֹרֶתיָה

ָזְמָמה ָשֶׂדה, ַוִתָּקֵּחהּו; ִמְפִּרי ַכֶפּיָה, ָנְטָעה ָכֶּרם

ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה; ַוְתַּאֵמּץ, ְזרֹוֹעֶתיָה

ָטֲעָמה, ִכּי טֹוב ַסְחָרּה; ֹלא ִיְכֶבּה בליל ֵנָרּה

ָיֶדיָה, ִשְׁלָּחה ַבִכּיׁשֹור; ְוַכֶפּיָה, ָתְּמכּו ָפֶלְך

ַכָּפּּה, ָפְּרָשׂה ֶלָעִני; ְוָיֶדיָה, ִשְׁלָּחה ָלֶאְביֹון

ֹלא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשֶּׁלג: ִכּי ָכל ֵבּיָתּה, ָלֻבׁש ָשִׁנים

ַמְרַבִדּים ָעְשָׂתה ָלּּה; ֵשׁׁש ְוַאְרָגָּמן ְלבּוָשּׁה

נֹוָדע ַבְּשָּׁעִרים ַבְּעָלּה; ְבִּשְׁבּתֹו, ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ

ָסִדין ָעְשָׂתה, ַוִתְּמֹכּר; ַוֲחגֹור, ָנְתָנה ַלְכַּנֲעִני

ֹעז ְוָהָדר ְלבּוָשּׁה; ַוִתְּשַׂחק, ְליֹום ַאֲחרֹון

ִפּיָה, ָפְּתָחה ְבָחְכָמה; ְותֹוַרת ֶחֶסד, ַעל-ְלׁשֹוָנּה

צֹוִפָיּה, ֲהִליכֹות ֵבּיָתּה; ְוֶלֶחם ַעְצלּות, ֹלא ֹתאֵכל

ָקמּו ָבֶניָה, ַוְיַאְשּׁרּוָה; ַבְּעָלּה, ַוְיַהְלָלּה

ַרּבֹות ָבּנֹות, ָעׂשּו ָחִיל; ְוַאְתּ, ָעִלית ַעל-ֻכָּלָּנה

ֶשֶׁקר ַהֵחן, ְוֶהֶבל ַהיִֹּפי: ִאָשּׁה ִיְרַאת-ה', ִהיא ִתְתַהָלּל

ְתּנּו-ָלּה, ִמְפִּרי ָיֶדיָה; ִויַהְללּוָה ַבְשָּׁעִרים ַמֲעֶשׂיה"
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"ֵאֶׁשת ַחִיל " / ר' ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי 
ַּדף ִלּמּוד ְלַאַחר ְצִפָּיה ַּבִּסְרטֹון "אשת חיל" 

https://youtu.be/cgIKPU9L1co

"ִמְנָהג ָנֶאה הּוא ְלׁשֹוֵרר ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ִּבְׁשַעת ְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת" 
)ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי ְּבִסְפרֹו ְמקֹור ַחִּיים ַהָּׁשֵלם(

ֶאת  )ָהַאֲחרֹון(  ַהחֹוֵתם  ַהֶּפֶרק  ֶזהּו  ֵמַהָּתָנ"ְך.  ֶּפֶרק  הּוא  ַחִיל"  "ֵאֶׁשת  ַהִּמְזמֹור 

ֵסֶפר ִמְׁשֵלי ֶׁשִחֵּבר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך. 

ַהִּמְזמֹור הּוא ִׁשיר ַהֵּלל ְלִאָּׁשה ִיְרַאת ה' ֶׁשּטֹוַרַחת ְלַפְרָנַסת ִמְׁשַּפְחָּתּה, ַאְך ַּגם 

ַמְקִּפיָדה ַלֲעֹזר ָלֲעִנִּיים ְוַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם ַּבֲעָלּה ּוְבֵני ֵּביָתּה.

ִּפיָה  ְוַיַחד ִעם ֹזאת ּפֹוַתַחת ֶאת  ָנִאים  ּוַמְלּבּוִׁשים  ֵּכִלים  ּוְמִכיָנה  ִהיא טֹוַרַחת 

ֵהם   – ַהּטֹובֹות  ְוַהִּמּדֹות  טֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשֲהֵרי   - ּוְבתֹוָרה  ְּבָחְכָמה 

ָהִעָּקר.

ִמיִהי אֹוָתּה ִאָּׁשה? ְּתׁשּובֹות ׁשֹונֹות  ַהִּמְזמֹור?  ַהֶּמֶלְך ֶאת  ִחֵּבר ְׁשֹלֹמה  ִמי  ַעל 

 / ַהּמֹוֲאִבָּיה  רּות   / ִאֵּמנּו  ָׂשָרה   / ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלֹמה  ֶׁשל  ִאּמֹו   - זֹו  ִלְׁשֵאָלה  ִנְּתנּו 

ַהַּׁשָּבת / ִאָּמא ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֶׁשּטֹוַרַחת ָּכל ָּכְך ְלַמֲעֵננּו.

ְּבֵעדֹות ַרּבֹות נֹוֲהִגים ְלַזֵּמר ֶאת  ַהֶּפֶרק "ֵאֶׁשת ַחִיל" ִלְפֵני ַהִּקּדּוׁש ְּבֵליל ַׁשָּבת, 

ְוִנָּתן ִלְראֹות ְּבָכְך ַּגם ַהֲעָרָכה ָלִאָּׁשה/ ְלִאָּמא ַעל ֲהָכנֹוֶתיָה ִלְקַראת ַׁשָּבת.

שאלות:
ַהִּמְזמֹור ָּבנּוי ּוְמֻעָּצב ְּבצּוַרת ַאְקרֹוְסִטיכֹון ְלִפי אֹוִתּיֹות ָהא' - ב'.    ַסְּמנּו ֶאת 

ָהאֹוִתּיֹות ִּבְתִחַּלת ָּכל ָּפסּוק.

ַהִאם נֹוֲהִגים ָלִׁשיר ֶאת ַהִּמְזמֹור ְּבֵביְתֶכם? ִאם ֵּכן, ָאז ָמַתי?

ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשעֹוָׂשה ָהִאָּׁשה ַּבִּפּיּוט. 

"ִּפיָה ָּפְתָחה ְּבָחְכָמה, ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה..." ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשִאָּמא עֹוָׂשה 

ְוַלֲעׂשֹות  ֵמִאָּמא  ִלְלֹמד  ֲהִכי אֹוֲהִבים  ַאֶּתם  ָמה  ּוְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו.  ְמַחֶּנֶכת  ִהיא 

ַיַחד ִאָּתּה ?

ִמְתחּו ַקו ְוַהְתִאימּו  ֵּבין ַהִּמִּלים ְלֵפרּוָׁשן:

ָּדְרָׁשה, ֶצֶמר ּוַפְׁשִּתים – 
ִּכיׁשֹור –

ַּכָּפּה ַּפְרָסה ְלָעִני – 
ָחְגָרה ְּבֹעז ָמְתֶניָה -

ַמְרַבִּדים ָעְׂשָתה ָלּה  -
ָזְמָמה ָׂשֶדה ַוִּתָּקֵחהּו -

–  ָנְתָנה ֹאֶכל ְלָעִני
- ֵהִכיָנה ְׁשִטיִחים

– ֵהִכיָנה ַּבִּדים ִלְתִפיָרה
- ָרָצה ִּבְזִריזּות ַלֲחָפֶציָה

- ָחְׁשָבה ֵּכיַצד ְלַהְצִליַח ִלְקנֹות ָׂשֶדה 
ְוִהְצִליָחה ִלְרֹּכׁש אֹותֹו

– ַמְכִׁשיר ָקדּום ַלֲהָכַנת חּוִטים ִלְטִוָּיה.

ְּבִסּיּום ַהִּמְזמֹור ִנְכַּתב ָּכְך:  ִאָשּׁה ִיְרַאת-ה´, ִהיא ִתְתַהָלּל ְתּנּו-ָלּה, ִמְפִּרי ָיֶדיָה; ִויַהְללּוָה ַבְשָּׁעִרים ַמֲעשֶׂיה. 

ִּכְתבּו ְּבָרָכה ַּבִּמִּלים ֶׁשָּלֶכם ַעל ָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים ְלִאָּמא ֶׁשָּלֶכם ּתֹוָדה. 

ַצְּירּו ִצּיּור ַהַּמְתִאים ְלַאַחד ַהְּפסּוִקים, ְוָהִביאּו ְלִאָּמא ַמָּתָנה. ּתּוְכלּו ְלהֹוִסיף ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבָרָכה ֶׁשְּכַתְבֶּתם ַּבְּׁשֵאָלה ַהּקֹוֶדֶמת.


