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השירה באר מרי א. הפרק

א. השירהפרק -באר מרים

הקדמהא.

בתורה המופיעה היחידה האשה מרתקת, דמות היא הנביאה מנהיגהמרי כמובתור ,

ד)שכתוב ו, מה(מיכה את לפני ואלח דיתי עבדי מית מצרי מאר העלתי ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹי

התרגו מסביר .מרי אהר(ש ברש''י ע(מובא על לכפר אהרו ,ודיני מסורת ללמד משה ְֲִַָֹ

ה'] דר [את לנשי להורות ומרי במדרשאישראל, וכ רע"ה). דברי "כל(ספרי שהיו: זמ

ואשלח אומר הוא וכ ,לפניה מקדמת שמרי עד הולכי היו לא נוסעי הדגליאתלפני

"ומרי אהר .במשה

את למשו הצליחה הנביאה מריהנשי אותהכל .עול לבורא אדירה לשירה אחריה

בחטא לא המדבר, דור חטאי בכל אח''כ חטאו לא ישראל שנשות שגרמה עוצמתית שירה

בבנות שרואי כמו ישראל אר את מחבבות הנשי ואדרבה ,המרגלי בחטא ולא העגל

צלפחד.

את להנהיג ממשיכה מרי הבא בעול ג ,הנשי מנהיגת היא מרי הזה בעול רק לא

הקדוש. בזוהר כמובא הצדקניות, ישראל נשות

הגדולה האחות מילדת, ,ביניה קשר שאי לכאורה הנראי שוני תפקידי עושה מרי

ועוד, ישראל לע מי מביאה הרע, לשו מדברת נביאה, ,לנשי שרה אחיה, על השומרת

הצדקת. מרי של התפקידי כל בי השזור הנפלא החוט את נראה היטיב שנתבונ

אמו מרח בצאתו אשר כמת תהי נא "אל משה תפילת על יב): פרק זוטא (ספרי במדרש הוא וכ ויאכלא.

בשרו אתחצי מלמדי ואנחנו הנשי מלמדת היתה שהיא הייתה חציינו שהיא "מגיד המדרש: מסביר "

."האנשי

אהרו את עמו לקח כ לש בתפילה, שלשה שיהיו ורצה בתפילה משה עמד בעמלק, נלחמו ישראל כאשר ב.

את דווקא לקח מדוע הבעה". רא על וחר אהר "מה יז) (שמות ככתוב מרי של בנה חור ואת ְְֲִֶַַָָֹֹֹאחיו

,מרי של בנה שהוא מפני אלא ואביהו? נדב ולא חור למה (ש אריה (גור המהר''ל כותב משהחור? ובזכות

ישראל רועי שלשה ה כי האויב, ינצחו ומרי ואהר.מרי זכות לו שיש חור היה ולפיכ ,

עומד, העול שעליה העמודי שלושת את בתפילתו שיהיה רצה רבינו משה מבאר: יז) (שמות יקר הכלי

– חסדי גמילות זכות ומרי ,במשכ העבודה זכות  אהרו התורה, זכות  רבינו משה גמ''ח. עבודה תורה

התינוקות. ע עושה שהיתה
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של מתלמידותיה ולהיות הקדושה מדרכה ללמוד שנזכה רצו ויהי בעקבותיה, לדר נצא

הנביאה. מרי

תולדותיהב.

שס"א ב"א בשנת נולדה ומשה. אהר אחות ויוכבד, עמר בת ע"ה, הנביאה (2,361)מרי

החלו בימי כי מרי שמה ונקרא מצרי יציאת קוד שני פ"ז וי''א פ"ו .העול מבריאת

את להפו למתיקות, המרירות את להפו בכוחה ומרי ישראל, בני חיי את למרר המצרי

למתוקי המרי גהמי.

שבעשמונה ב אז שהיה יפונה, ב כלב ע התחתנה נ"ה, ונינדבגיל חור היה בנ ,

המשכ את שבנה יז,י)הבצלאל שמות .(רש''י

ליציאת מ' בשנת ,סי מדבר בקדש ישראל בני כשבת תפ"ח, ב"א בשנת בניס בעשירי

אמנו. שרה כשנות חייה לימי קכ"ז בת מרי מתה ממצרי

לידתהג.

עצו נס ה' עשה קכ"ד בת היתה יוכבד כאשר רק ,לילדי ויוכבד עמר חיכו רבות שני

משה ושמו ילד לה נולד ק"ל ובשנת מרי ושמה ילדה ליוכבד וברש''י)ונולדה ב. סוטה .(גמ'

שנה ושש שמני אלא היה לא ישראל של שיעבוד עיקר תנחומא א"ר ה. פיסקא כהנא דרב פסיקתא ג.

בעבודה חייה את וימררו אמ' דאת כמה מרור, לשו יצחק א"ר ,מרי קורא הוא ולמה .מרי שנולדה משעה

יד). א, (שמות בחומר קשה

(אשת עזובה ותמת וכתיב יהודה, למטה חור ב אורי ב ובצלאל סט:): סנהדרי) הגמ' פי על הדברי מקור ד.

איש דכתיב תליסר, בר  הוי כמה בר משכ בצלאל עבד וכי חור. את לו ותלד אפרת את כלב לו ויקח כלב)

.מרגלי ושלח משכ הקי שניה ,משכ משה עשה ראשונה שנה ותניא: ,עשי המה אשר ממלאכתו איש

הויא כמה שנה, ושמני חמש ב היו אנכי הנה ועתה וגו' ה' עבד משה בשלח אנכי שנה ארבעי ב וכתיב

אשתכח  עיבורי דתלתא שני תרתי דל ושית, עשרי להו פשא  בצלאל דהוה ארביסר דל ,ארבעי  להו

אוליד. בתמני וחד חד דכל

רנע דמ אתי יי עבד מה לח אנכי נה עיאר  אומר: שכלב ז) יד, (פרק ביהושע כתוב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹבקיצור:

היתה ומרי ,ממצרי בצאת השניה בשנה ארבעי ב כלב לבבי. ע אר בר את ואב האר את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלרל

שנה. ושמונה ארבעי של פער בינה שיש יוצא ,88 בת אז

שנאמר מרי בזכות הזאת החכמה לכל [בצלאל] זכה מהיכ מח) פרשה (ויקהל רבה במדרש שאמרו כמו ה.

שנא' מל שהיה דוד ממנו ויצא בצלאל שהעמידה חכמה נטלה ומרי ...בתי לה ויעש א) /שמות/ ש)

(ויקהל) משמואל בש) אפרת. שנקראת מרי מ שבא אפרתי איש ב ודוד וכתיב חור את (אפרת) לו ותלד

התורה) לחכמת המסוגלת ,מרי של מבארה הגיע בצלאל שחכמת כתב

ני והוא .13 ב היה הוא ממצרי לצאת השניה שבשנה יוצא ,המשכ את בונה 13 בגיל בצלאל קצר: חשבו

.סנהדרי גמרא עיי ,ני לכלב היה 27 שבגיל נמצא ,ארבעי שב כלב של

השירה באר מרי א. זפרק

תשעי בת שרה שילדה מה גדול לנס נחשב ושרה אברה בימי שהרי ופלא נס זה היה

שנה. ק"ל בת ללדת עמר בימי וק"ו

יקר הכלי כתב כ שפרה, בש יוכבד נקרא לה שאירע הנס ש א)על פרק "יוכבד(שמות :

היתה אז כי שנה ושלושי מאה בת בהיותה ונערותה לשופרה שחזרה ש על שפרה היינו

בש ממנה שיוולד מופת היה זה נס לשרה, שקרה כמו נערותה, ימי של שופרה מעי ופרה

זה". נס לה נעשה בחנ לא כי לישראל, מושיע

שאירע הגדול הנס על לה' הודיה תפילת חיבר רבינו משה כתב: לתפילה הרוקח בפירוש

.ושלושי מאה בת ילדה שאמו הגדול הנס כנגד ,מילי ושלושי מאה כתב בתפילה לאמו,

ספרד. בנוסח התפילה את הפותח הודו, במזמור יו כל אומרי אנו זו הודיה תפילת את

הערה )ו(ראה



:כלהל לה' והלל באמ ומסתיי שירו במילה הפותח בקטע יש מילי ושלושי מאה ו.

האר ל ליי ירעתי י אל מ רלמה יי גדל י נפלאתיו: יהע כל דב את יב רס : ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

:מקמ וחדוה עז לפניו והדר הד עה: מי ויי אלילי יהע אלהי ל י :אלהי ל על הא ונרא ְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹמאד

:קד הדרת ליי חוה לפניו בא מנחה א מ בד ליי הב ועז: בד ליי הב יע מחת ליי ְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהב

ה ירע :מל יי יב ויאמר האר ותגל מיה מחי ט: ל בל  א האר ל מפניו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹחיל

י טב י ליי דה :האר את לט בא י יי מפני הער עצי ניר אז : אר וכל הדה יעל אמלְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

:תתה להח קד ל להדת יה מ ילנוה צנוק עני אלהי יענה ואמר :חס לְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלע

הע כל אמרו העל ועד להע מ יראל אלהי יי רליי והל אמ: ְְְְְֱִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
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תשעי בת שרה שילדה מה גדול לנס נחשב ושרה אברה בימי שהרי ופלא נס זה היה

שנה. ק"ל בת ללדת עמר בימי וק"ו

יקר הכלי כתב כ שפרה, בש יוכבד נקרא לה שאירע הנס ש א)על פרק "יוכבד(שמות :

היתה אז כי שנה ושלושי מאה בת בהיותה ונערותה לשופרה שחזרה ש על שפרה היינו

בש ממנה שיוולד מופת היה זה נס לשרה, שקרה כמו נערותה, ימי של שופרה מעי ופרה

זה". נס לה נעשה בחנ לא כי לישראל, מושיע

שאירע הגדול הנס על לה' הודיה תפילת חיבר רבינו משה כתב: לתפילה הרוקח בפירוש

.ושלושי מאה בת ילדה שאמו הגדול הנס כנגד ,מילי ושלושי מאה כתב בתפילה לאמו,

ספרד. בנוסח התפילה את הפותח הודו, במזמור יו כל אומרי אנו זו הודיה תפילת את

הערה )ו(ראה



:כלהל לה' והלל באמ ומסתיי שירו במילה הפותח בקטע יש מילי ושלושי מאה ו.

האר ל ליי ירעתי י אל מ רלמה יי גדל י נפלאתיו: יהע כל דב את יב רס : ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

:מקמ וחדוה עז לפניו והדר הד עה: מי ויי אלילי יהע אלהי ל י :אלהי ל על הא ונרא ְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹמאד

:קד הדרת ליי חוה לפניו בא מנחה א מ בד ליי הב ועז: בד ליי הב יע מחת ליי ְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהב

ה ירע :מל יי יב ויאמר האר ותגל מיה מחי ט: ל בל  א האר ל מפניו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹחיל

י טב י ליי דה :האר את לט בא י יי מפני הער עצי ניר אז : אר וכל הדה יעל אמלְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

:תתה להח קד ל להדת יה מ ילנוה צנוק עני אלהי יענה ואמר :חס לְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלע

הע כל אמרו העל ועד להע מ יראל אלהי יי רליי והל אמ: ְְְְְֱִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ



תוף
מרים

והמתופפתחחחח התו ב. פרק

ב. והמתופפתפרק התוף

להיות אותה שהכשירה התקופה ,מרי של בחייה ידוע הלא החלק על נלמד זה בפרק

.הנעורי לבנות ג המתאי סיפורית בצורה ערו זה פרק בישראל. השירה א

- א מריםפרק לידת

בש אביה קראה בשבת לתורה בעליה בשעטו"מ, בת נולדה יוכבד ולא עמר לאבא

חייה. היו ומרי שמה מירי הייתה, כ וכשמה ,מרי

התפתחותה, על מאוד הקשה זה מרפא, חשוכת כרונית מחלה בה נתגלתה שנולדה מיו

מגיל ,חולי לבית חולי מבית איתה התרוצצו חלקה, מנת היו ותרופות וטיפולי ניתוחי

גלולות לבלוע ידעה כבר היא .)ז(מקורותחמש

הכל ולמרות הכל א ועל וגיבורה, חזקה הייתה ונפשה ברוחה אבל ,בגו רק היה זה כל

ולצעוד לשרוד! העיקר מחיר! ובכל הפיזית בחולשה נלחמה ובגבורה להתמודד הצליחה היא

קדימה!

שנה, מבני פחות לתינוקות בפעוטו שלה לאמה כסייעת בהתנדבות לעבוד החליטה היא

מגיעה שהיא...ומרי כמות אותה יקבלו ה ,מיוחדי חשבונות יעשו לא הטהורי התינוקות

התינוקות את מצחיקה קולות, משמיעה מר המו המו ע הנשמה, כל וע הלב כל ע

.אות והיא אותה אוהבי וה ,הקטני

קשות מגמות עברה בסמינר ,במבחני הצליחה יסודי, עברה והתעקשה, התעקשה היא

נצחה! וג נלחמה! היא בה תלוי שהיה מה בכל בסדר, היה הכל אז עד בהצלחה,

במסגרת להשתב כדי טפסי לשלוח כול כמו התחילה והיא בהצלחה, כשסיימה אבל

כל מענה, אי קשב, ואי קול אי מוזר, קצת במשהו נתקלה היא פתאו אז עבודה, איזה

בעבודה וזו מקו כממלאת זו היא, בעבודתה אחת כל איכשהו, לה הסתדרו כבר חברותיה

לא אחד א התחמקות, מי ברור, לא ,לוחצי ,מנסי ,מתקשרי דבר, שו והיא קבועה,

מפחיד די שזה האמת, את הסיבה, את לומר העיזה לא מנהלת שו למה, בדיוק מסביר

דומי פניה שהיו יריעות? שמה נקרא ולמה ,מרי זו "יריעות" וברש"י): יב. (סוטה בגמ' שמסופר כמו ז.

צבועות. שאינ כיריעות ירקרוקת היתה חוליה מחמת אלא אדמומית, מראה בה היה שלא כלומר, ליריעות,

והמתופפת התו ב. טפרק

,הילדי את ישלחו לא ה מזה, מפחדי זה, את אוהבי לא ההורי חולנית, כ"כ מורה לקבל

המוסד. של המעמד את מסכ זה

בריאות. הרבה לה הוסי לא וזה התרופות, היומיומי הסבל ע נשארה והיא

כל ברורה, לא תופעה באותה נתקלה היא ש וג נקנית, האישה פרק התחילה ג היא

יורד, היה זה מוקדמת הודעה ללא ופתאו התקדמות נראה כבר היה זה שהוצעה, הצעה

אבל ,שמי יראת איזו צדקנית, כזו כואב, שזה כמה להגיד, אפשר אי ,מתחמקי היו כול

לחדר בלב ובעיקר בבית מקו יש למי חולה? למיטה להיכנס מוכ מי לעשות, אפשר מה

לזה? להיכנס מוכ מי חלילה? וחוזר מרקחת לבית חולי מקופת להתרוצ מוכ מי תרופות?

הריח וע התרופות, וע החולשה, ע ,משע וללא עבודה, ללא בבית, לבד נשארה והיא

ובדידות. מועקה הרבה וע ,שלה

השכונה... של "המסכנה המכובד התואר את קיבלה היא מסויי ")ח(ובשלב

עד למחלתה, מזור מצאו לא הרופאי מאוד, מאוד החמירה המחלה בזה: נגמר לא וזה

בשלומה דרש לא אחד א ,הופכי לה שאי כאב בבית שכבה היא מתה, כמו הייתה שהיא

.)ט(

ויו אותה. מספידי כבר שכול ג מתייאשת, לא והשירה, האמונה א מרי אבל,

רגליה, על קמה המתה !המתי תחיית פלאות פלא סערה, רוח כמו קמה היא בהיר אחד

ה ממהרת? את לאיפה הולכת? המתה בחו?לאיפה ל מחכה לא אחד א מתה? את רי

שיכול מישהו או משהו בכוח, תחפש היא לה, מחכה לא אחד א שא החליטה, מרי

ממנה. לקבל

– ב המתופפותפרק חוג

שעובדות שפחות ,ה וחיוורות רזות ,אד צלליות ישראל בנות מוקדמת, בוקר שעת

ובלבני בחומר אלא בניקיו עובדת לא ה ,הכוכבי צאת אחרי ועד השחר עלות מלפני

לא אפילו ה בבעיה, שה קולטות לא כבר ה אטומות, כבר ה קצבה. לה שאי ובעבודה

אידיאלי. לא הוא הזה שהמצב מרגישות

הוא קיימת שהיא מודע ולא בבעיה שנמצא אד גולל, סתימת זה אפטיות גרוע, הכי וזה

רק ולא !ממצרי לצאת וחייבי .מכא לצאת סיכוי לה אי ככה ממנה יצא לא מעול

עזבוה שהכל "עזובה" שמה נקרא ולמה ,מרי זו "עזובה" יב.): (סוטה הגמ' מספרת כ (שעזבוהח. מתחילתה

רש"י). היתה חולנית שמתחילה אותה, מלישא ישראל בחורי כל

מתה". מנהג בה ונהגו שנחלית "מלמד א,י"ז): שמות (רבה המדרש מפרש יט) ב א (דה"י עזבה" "ומת ֲַָָָט.



תוף
מרים

והמתופפת התו ב. טפרק

,הילדי את ישלחו לא ה מזה, מפחדי זה, את אוהבי לא ההורי חולנית, כ"כ מורה לקבל

המוסד. של המעמד את מסכ זה

בריאות. הרבה לה הוסי לא וזה התרופות, היומיומי הסבל ע נשארה והיא

כל ברורה, לא תופעה באותה נתקלה היא ש וג נקנית, האישה פרק התחילה ג היא

יורד, היה זה מוקדמת הודעה ללא ופתאו התקדמות נראה כבר היה זה שהוצעה, הצעה

אבל ,שמי יראת איזו צדקנית, כזו כואב, שזה כמה להגיד, אפשר אי ,מתחמקי היו כול

לחדר בלב ובעיקר בבית מקו יש למי חולה? למיטה להיכנס מוכ מי לעשות, אפשר מה

לזה? להיכנס מוכ מי חלילה? וחוזר מרקחת לבית חולי מקופת להתרוצ מוכ מי תרופות?

הריח וע התרופות, וע החולשה, ע ,משע וללא עבודה, ללא בבית, לבד נשארה והיא

ובדידות. מועקה הרבה וע ,שלה

השכונה... של "המסכנה המכובד התואר את קיבלה היא מסויי ")ח(ובשלב

עד למחלתה, מזור מצאו לא הרופאי מאוד, מאוד החמירה המחלה בזה: נגמר לא וזה

בשלומה דרש לא אחד א ,הופכי לה שאי כאב בבית שכבה היא מתה, כמו הייתה שהיא

.)ט(

ויו אותה. מספידי כבר שכול ג מתייאשת, לא והשירה, האמונה א מרי אבל,

רגליה, על קמה המתה !המתי תחיית פלאות פלא סערה, רוח כמו קמה היא בהיר אחד

ה ממהרת? את לאיפה הולכת? המתה בחו?לאיפה ל מחכה לא אחד א מתה? את רי

שיכול מישהו או משהו בכוח, תחפש היא לה, מחכה לא אחד א שא החליטה, מרי

ממנה. לקבל

– ב המתופפותפרק חוג

שעובדות שפחות ,ה וחיוורות רזות ,אד צלליות ישראל בנות מוקדמת, בוקר שעת

ובלבני בחומר אלא בניקיו עובדת לא ה ,הכוכבי צאת אחרי ועד השחר עלות מלפני

לא אפילו ה בבעיה, שה קולטות לא כבר ה אטומות, כבר ה קצבה. לה שאי ובעבודה

אידיאלי. לא הוא הזה שהמצב מרגישות

הוא קיימת שהיא מודע ולא בבעיה שנמצא אד גולל, סתימת זה אפטיות גרוע, הכי וזה

רק ולא !ממצרי לצאת וחייבי .מכא לצאת סיכוי לה אי ככה ממנה יצא לא מעול

עזבוה שהכל "עזובה" שמה נקרא ולמה ,מרי זו "עזובה" יב.): (סוטה הגמ' מספרת כ (שעזבוהח. מתחילתה

רש"י). היתה חולנית שמתחילה אותה, מלישא ישראל בחורי כל

מתה". מנהג בה ונהגו שנחלית "מלמד א,י"ז): שמות (רבה המדרש מפרש יט) ב א (דה"י עזבה" "ומת ֲַָָָט.



תוף
מרים

והמתופפתיייי התו ב. פרק

אותו יקברו ,ש יישאר פשוט ירצה שלא מי לצאת! לרצות ג חייבי אלא לצאת שחייבי

?עושי מה אז .חוש במכת

והיא ,הצהרי אחר בשבת נשי כנס מארגנת היא לתמונה, נכנסת מרי בדיוק אז

הכבוד על יעקב, סבא על יה, שבטי על שלנו, הסבתות על מספרת היא לדבר... מתחילה

.מצרי כל של הבעה"ב שהיה יוס דוד על ,לכא כשהגענו לנו שהיה הגדול

עוד לכ אומרת אני ,לכול קוראת מרי ואז .ניצו איזה זיק, איזה שמה נדלק פתאו

עד ירגע לא והקב"ה סו י על נעמוד ואנחנו מכא אותנו להוציא עתיד הקב"ה זמ כמה

"הי שפת על מת מצרי את ישראל "וירא ש

היא אי המצרית, הקלפעט'ה את יראה, זה אי המכות, עשרת להמחיש, מתחילה היא

זה מבהירה! היא בזה, משוכנעת היא טוב, זה את מספרת היא ,הצפרדעי ע מתמודדת

יהיה! וג יקו זה תאוריות, לא ברור!

כוחות נוסכת היא מאיפה "מתה" אותה של הסוד את שלה מהתיק מוציאה היא ואז

!תו מתוכו ומוציאה התיק את פותחת היא ?החיי בארצות חיי רוח כולה להתהל

שירה קול משמיע הוא כ חזק, יותר עליו שדופקי ככל בתו יודעות את מספרת: והיא

חזק. יותר

שמידה יודעת אני רע, רואה כשאני טוב, שהוא יודעת אני ,עול בבורא מאמינה אני

וכשאני חולנית וכשאני מרובה, טובה מדה אז פורענות במידת הוא כ א מרובה, טובה

מסתכלת החלו את פותחת אני "מתה", שאני וכשמספרי עזובה נקראת וכשאני כעורה

נפלאה. יותר תהיה כ אחר השירה כ חזקה, יותר שהמכה ככל ויודעת לשמי

ה' קרא רח ועצבת עזבה שכאה הוא: המצב כיו נד,ו)א ירחק(ישעיה לא אזי , ְְֲֲִַַַָָָָ

וינק ודר ר מ לע לגא ימו עבר ואי נאה עזבה תהי חת ו ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵַַַַָָָָָהיו

עד  יהיה לא יעקב... אביר וגאל יעמ יי אני י וידע ינקי מלכי וד י ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹחלב

לתפאר ואלהי לע לאר יי ל והיה ל יאיר לא הרח לנג מי לאר מישעיהה) ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

.ס)

הפורענות את ומודדת מטר לוקחת אני אז פורענות, מדת היא כ א לי! פשוט זה

גדולה. יותר תהיה טובה שהמידה ויודעת

אני די... די די לצרותינו תאמר רבש"ע: וצועק הצרות מרוב נאנק יהודי שומעת כשאני

בלי עד ברכה לכ והריקותי המפורס הניגו את בקצב לתופ ומתחילה התופי את לוקחת

אעכ"ו טובה במידה הרי פורענות, במידת כ א כי הפרק)די... בסו ראה זה ליסוד .(מקורות

...נפגשי הבא שבוע ,תופי ידיה במו תבנה אחת וכל מלאכה, חוג נפתח עכשיו כולנו לכ

והמתופפת התו ב. יאפרק

זה ,התופי לחוג להגיע שבוע כל במש ישראל נשות התחילו ,קט כנס אותו ומאז

קולות ,משוני לקולות להתרגל התחילה גוש התורה ועיר וגדל... וגדל וגדל בעשרה התחיל

...מילי ג אלא קצב רק ולא קצב יש ולתיפופי המקהלה, על מנצחת ומרי תופי של

הרס נא ברב ח... נארי יי ימינ ...ירד יכסימ המת ...ב ירה וחיל רעה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹמרבת

.יריא מי עפרת צלל ..חבר פנ ... יאכלמ חרנ ח ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹקמי

ביותר המצחיקות הבדיחות אחד היה זה כבוד, הרבה למרי הוסי לא זה תחשבו, אל

של מרכזית בתחנה לה שיושבת וחמש חמישי בת מבוגרת רווקה יש :שמעת .מצרי של

ה"מעלות" לשלל הוסיפו שכבר כאלה יש אויב". תרע ה' ימינ" ומשוררת: .תופי ע קהיר

ולשיר תופי ע מצרי בתו לשבת משוגעת, אבל נעי לא קצת... וג כעורה חולנית, שלה,

ב כעופרת צללו ?!בקצב... אדירי מי

- ג החתונהפרק

התופעה על שמע הוא ג ,מרבי ה' ועובד עצו עילוי מוצלח צעיר בחור איזה ש היה

לא בכלל הוא אותו, הצחיק כ"כ לא זה מה ומשו התופי ועל ,מרי ששמה הזו האיפי'ת

"ע אחרת רח היתה עקב כלב "ועבי ...תופי היו לו ג בזה כד)זלזל יד, הייתה(במדבר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

,ואהרו משה כמו צדיקי כאלה של שאחות החליט הוא רחוקה, יותר קצת הסתכלות לו

ובדק בדק והוא באחיה", יבדוק אשה "הנושא אמרו חז''ל הרי ,צדיקי בני לה יהיה ודאי

שאהבה את מצא שהוא החליט הוא ,ואהרו משה כמו אחי כאלה ישראל בכל שאי וראה

.)י(נפשו

וחמש חמישי בת מבוגרת משוגעת, קצת ג חולנית, כעורה, אותו, להניע ניסו כול

וה הכל הכל ידע והוא ,כ כל צעיר בחור ואתה ,ילדי להביא עוד תוכל בכלל א ספק

בשעטו"מ. נישאו

במה מתבשל הוא עכשיו והנה הקשיב לא והוא שיהיה, מה שזה לו אמרנו אותו "הזהרנו

מרקחת לבית חולי מקופת הריצות הרפואיות, ההוצאות .החברי אמרו לעצמו", שבישל

שהיא כמה ראה כשהוא מסויי ובשלב הטרי, משי האבר של יומו מסדר לחלק נהפכו

בתעניות פניו השחיר הוא מתענה, שהוא החליט הוא .)יא(סובלת

יריעת ואת אה עזבה את הליד חצר  "וכלב המהרש''א): פי (על ש הגמ' מספרת כ בניהי. ואה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ואר ובב מרי,יר את שעשה ,מרי של בעלה כלב שמות (אלה בוניה אלא בניה תקרי אל  בניה ואלה " ְְְֵֶַָ

ששיבב  שובב (שמי לש מרי את (שנשא עצמו את שישר  ישר .(נשי כשאר ובבני בנישואי בנויה

ולא נוי לש אשה לשאת לו שאמר יצרו את (שכפה יצרו את שרדה  וארדו הרע) ביצרו (שמרד יצרו את

.(מרי את

נקרא ולמה כלב זה אשחור ונערה", חלאה נשי שתי היו תקוע אבי "ולאשחור (יב.): בסוטה הגמ' מספרת יא.
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והמתופפת התו ב. יאפרק

זה ,התופי לחוג להגיע שבוע כל במש ישראל נשות התחילו ,קט כנס אותו ומאז

קולות ,משוני לקולות להתרגל התחילה גוש התורה ועיר וגדל... וגדל וגדל בעשרה התחיל

...מילי ג אלא קצב רק ולא קצב יש ולתיפופי המקהלה, על מנצחת ומרי תופי של

הרס נא ברב ח... נארי יי ימינ ...ירד יכסימ המת ...ב ירה וחיל רעה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹמרבת

.יריא מי עפרת צלל ..חבר פנ ... יאכלמ חרנ ח ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹקמי

ביותר המצחיקות הבדיחות אחד היה זה כבוד, הרבה למרי הוסי לא זה תחשבו, אל

של מרכזית בתחנה לה שיושבת וחמש חמישי בת מבוגרת רווקה יש :שמעת .מצרי של

ה"מעלות" לשלל הוסיפו שכבר כאלה יש אויב". תרע ה' ימינ" ומשוררת: .תופי ע קהיר

ולשיר תופי ע מצרי בתו לשבת משוגעת, אבל נעי לא קצת... וג כעורה חולנית, שלה,

ב כעופרת צללו ?!בקצב... אדירי מי

- ג החתונהפרק

התופעה על שמע הוא ג ,מרבי ה' ועובד עצו עילוי מוצלח צעיר בחור איזה ש היה

לא בכלל הוא אותו, הצחיק כ"כ לא זה מה ומשו התופי ועל ,מרי ששמה הזו האיפי'ת

"ע אחרת רח היתה עקב כלב "ועבי ...תופי היו לו ג בזה כד)זלזל יד, הייתה(במדבר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

,ואהרו משה כמו צדיקי כאלה של שאחות החליט הוא רחוקה, יותר קצת הסתכלות לו

ובדק בדק והוא באחיה", יבדוק אשה "הנושא אמרו חז''ל הרי ,צדיקי בני לה יהיה ודאי

שאהבה את מצא שהוא החליט הוא ,ואהרו משה כמו אחי כאלה ישראל בכל שאי וראה

.)י(נפשו

וחמש חמישי בת מבוגרת משוגעת, קצת ג חולנית, כעורה, אותו, להניע ניסו כול

וה הכל הכל ידע והוא ,כ כל צעיר בחור ואתה ,ילדי להביא עוד תוכל בכלל א ספק

בשעטו"מ. נישאו

במה מתבשל הוא עכשיו והנה הקשיב לא והוא שיהיה, מה שזה לו אמרנו אותו "הזהרנו

מרקחת לבית חולי מקופת הריצות הרפואיות, ההוצאות .החברי אמרו לעצמו", שבישל

שהיא כמה ראה כשהוא מסויי ובשלב הטרי, משי האבר של יומו מסדר לחלק נהפכו

בתעניות פניו השחיר הוא מתענה, שהוא החליט הוא .)יא(סובלת

יריעת ואת אה עזבה את הליד חצר  "וכלב המהרש''א): פי (על ש הגמ' מספרת כ בניהי. ואה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ואר ובב מרי,יר את שעשה ,מרי של בעלה כלב שמות (אלה בוניה אלא בניה תקרי אל  בניה ואלה " ְְְֵֶַָ

ששיבב  שובב (שמי לש מרי את (שנשא עצמו את שישר  ישר .(נשי כשאר ובבני בנישואי בנויה

ולא נוי לש אשה לשאת לו שאמר יצרו את (שכפה יצרו את שרדה  וארדו הרע) ביצרו (שמרד יצרו את

.(מרי את

נקרא ולמה כלב זה אשחור ונערה", חלאה נשי שתי היו תקוע אבי "ולאשחור (יב.): בסוטה הגמ' מספרת יא.



תוף
מרים

והמתופפתיביביביב התו ב. פרק

נכנסת הייתה ומרי מטבחו מכנסי היו ה ,הצו את שובר היה כשהוא ערב כל וכ

לא אחד א החגיגה? מה קרה? מה מתופפת! הייתה והיא !התופי ע מה...?? ע ...ע

הגדולה! הטובה על לקב"ה הודאה החגיגה, מה על יודע הוא ,מבי הצעיר הזוג אבל ,מבי

מה :עוני הנביאה, ומרי יפונה ב כלב המאושר: והזוג ?מדברי את טובה איזה על

,התו על מכה כזה יש א ,חוש יש א ?החוש את רואי לא את ?רואי לא את

התזמורת! תגיע בודאי האור, יבא בודאי

וחדרו עמוק... חור עשו באמת וה באזניי חור עושי האלו שהתופי התלוננו והשכני

.השמי את קרעו וה בענני חור עשו ג וה הלב, תוכי תו אל עמוק

פני הגיעו ובמקומה נעלמה, המחלה ממחלתה, התרפאה לאט לאט החולה מרי

של פני וורד, של פני ,בצהרי כשמש מאירות פני יפהפייה, נערה של פני חדשות,

.)יב(גאולה

במלחמת משה ע בתפילה שעמד חור הצדיק היה מה ואחד לה נולדו ילדי ג

הוא מי את מקו ממלא להשאיר צרי והיה סיני מהר תורה לקבל עלה כשמשה עמלק,

וכלב מרי של בנה חור הצדיק את כד,יד)ממנה? שמות .(רש"י

- ד מריםפרק שירת

י על עומדות החניכות ע יחד עצמה את מרי מצאה אחד ויו ,שני כמה עוברי

ית אחריה יה כל צאו יד ה את אהר אחת הביאה מרי "וח ...ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹסוִ

."ב רמה ורכב סס אה גאה י לידוד יר מרי לה עו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹבמחלת:

תופי לישראל לה היה מני וכי בידה, התו את הנביאה מרי ותקח רבה: מדרש

ע וגבורות נסי לה עושה שהקב"ה ויודעי מובטחי שהצדיקי אלא במדבר? ומחולות

ומחולות. תופי לה והתקינו מצרי יציאת

בצרכי (להתעסק כאב לה שנעשה "אבי" מהרש''א), – שתבריא (שהתפלל בתעניות פניו שהושחרו אשחור שמו

על שמי רחמי מבקש (שהיה שבשמי לאביו לבו את שתקע "תקוע" מחלתה), בעת ומזונתיה רפואתה

מהרש"א). – רפואתה

כשתי מרי נעשתה "נשי שתי "היו ונערה". חלאה נשי שתי היו תקוע אבי "ולאשחור :ש הגמ' אומרת יב.

ולבסו חלאה בתחילה אלא כאחת) ונערה חלאה מרי שנקראת (לא הואי ונערה חלאה לא ונערה, חלאה נשי

כנערה. פני בתואר וחזרה מחליה שנתרפאה  נערה ולבסו רש"י: נערה.

ממחלתה שנתרפאה לאחר כלומר, "ובניני", נאמר כאילו מתפרשת ובני (המילה "ואתנ וצחר צרת חלאה; ְְְְְֵֶֶֶֶַָָֹ"בני

צרה עית  "צרת" (ואתנ וצחר צרת נקראה כ שמחמת עד ויפה משובחת כה להיות מרי ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנבנתה

שהיו צוהר מלשו (צוחר הרי מת ניה הי  "צחר" ביופיה). מתקנאות חברותיה כל (שהיו ְְֳִֶֶֶַַַַָָָָָֹלחברתיה

.(בצהרי כשמש אור בזיו דומות פניה

והמתופפת התו ב. יגפרק

האמי שלא מי ,ממצרי תופי שהביא למי רק פרטי אירוע היה זה ,ש היו כול לא

חוש במכת שמה נשאר הוא אירוע, באותו להשתת זכה לא ,במצרי כבר האלו בתופי

אותו קברו זרועה", לא באר במדבר אחרי לכת" של בהשגה היה שלא מי .החוש ע

.החוש ע חוש במכת

,מרי של דרכה את וממשיכות הצדקניות, ישראל נשות יוצאות הזה, היו וע ומאז

מאמינות תבוא, שוודאי בישועה ומאמינות אחריה הולכות אחריה, יה כל צאֲִֵֶֶַַַָָָו

להזריח, שהולכת הגדולה הישועה על עכשיו, כבר שרות ה כ ועל האור, סיבת הוא שהחוש

שלימה. גאולה נגאל במהרה במהרה צדקניות נשי אות ובזכות

האורהנספח תהיה כך החשכה כגודל – ליסוד מקורות

שלמה יוס רבי הגאו מר עמד אירופה, יהדות של הנורא החורב בזמ השואה, בימי

בפתח שנתקיימה בא"י, אגו"י של הארצית בועידה דבריו ונשא זצוק"ל, מפוניבז' הרב ,כהנמ

ישראל'. אר וקדושת ישראל קדושת על 'משא  תש"ד בשנת תקוה

ה גדל י "הי אמר: הוא וכ המקורית בהסתכלותו המאורעות את האיר הוא ִַָש

יע" מה ליעקב היא צרה ועת מה מאי ז)ההא ל, לכאורה(ירמיה נראי הנביא דברי . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

וא ההוא'? היו' של גדולתו מהי – ליעקב' היא צרה 'עת א ,נפש ממה ,מובני כבלתי

להקדי באה למה כ א  כמהו' מאי ההוא היו גדול 'כי מופלאה גדולה בו נכונה אמנ

'הוי'? הצער קריאת לו

של גדלותו כי נמצא – ההוא' היו' של גדולתו במקור ולהתבונ לחקור בהעמיקנו א"

יותר היא שהצרה ומה הגדולה. עת היא – הצרה עת ליעקב, היא צרה שעת מכ נובעת היו

מכיו הגדולה, התקוה על הנביא מרמז אז כי  כמוה' מאי' בבחינת שהיא עד ונוראה, גדולה

כמהו'". מאי ההוא היו 'גדול אז שדוקא

וממנה רגילה, בלתי צרה עת מתגלית שבו רגיל, בלתי בזמ כ על קשורה הגדולה "הנחמה

יוושע'". 'ממנה האמיתית: הישועה צומחת

ישראל ע על עברו שוני זמני" :ימי לאות ביחס הדברי את מפוניבז הרב והמשי

ושוב ישראל, ואר גלות וירידות, עליות זכינו, שלא וזמני שזכינו זמני היו לגוי, היותו מאז

גמר כאילו הגויי שעול לרגע הגענו ועתה ארוכה, גלות כ ואחר ישראל, אר ושוב גלות

בשתיקה, ומי במעשה מי ,משלימי כאילו הגויי ,בעול ישראל לע מקו שאי אומר

עוד'". ישראל ש יזכר ולא מגוי ונכחיד 'לכו היהודי הע של לחיסולו

בקול אלינו קורא הנביא אבל ובהסגר, במצור ישראל ואר ובמצוקה, בצרה ישראל ע"

יוושע!"... וממנה ליעקב היא צרה עת ההוא... היו גדול כי הוי חזק:



תוף
מרים

והמתופפת התו ב. יגפרק

האמי שלא מי ,ממצרי תופי שהביא למי רק פרטי אירוע היה זה ,ש היו כול לא

חוש במכת שמה נשאר הוא אירוע, באותו להשתת זכה לא ,במצרי כבר האלו בתופי

אותו קברו זרועה", לא באר במדבר אחרי לכת" של בהשגה היה שלא מי .החוש ע

.החוש ע חוש במכת

,מרי של דרכה את וממשיכות הצדקניות, ישראל נשות יוצאות הזה, היו וע ומאז

מאמינות תבוא, שוודאי בישועה ומאמינות אחריה הולכות אחריה, יה כל צאֲִֵֶֶַַַָָָו

להזריח, שהולכת הגדולה הישועה על עכשיו, כבר שרות ה כ ועל האור, סיבת הוא שהחוש

שלימה. גאולה נגאל במהרה במהרה צדקניות נשי אות ובזכות

האורהנספח תהיה כך החשכה כגודל – ליסוד מקורות

שלמה יוס רבי הגאו מר עמד אירופה, יהדות של הנורא החורב בזמ השואה, בימי

בפתח שנתקיימה בא"י, אגו"י של הארצית בועידה דבריו ונשא זצוק"ל, מפוניבז' הרב ,כהנמ

ישראל'. אר וקדושת ישראל קדושת על 'משא  תש"ד בשנת תקוה

ה גדל י "הי אמר: הוא וכ המקורית בהסתכלותו המאורעות את האיר הוא ִַָש

יע" מה ליעקב היא צרה ועת מה מאי ז)ההא ל, לכאורה(ירמיה נראי הנביא דברי . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

וא ההוא'? היו' של גדולתו מהי – ליעקב' היא צרה 'עת א ,נפש ממה ,מובני כבלתי

להקדי באה למה כ א  כמהו' מאי ההוא היו גדול 'כי מופלאה גדולה בו נכונה אמנ

'הוי'? הצער קריאת לו

של גדלותו כי נמצא – ההוא' היו' של גדולתו במקור ולהתבונ לחקור בהעמיקנו א"

יותר היא שהצרה ומה הגדולה. עת היא – הצרה עת ליעקב, היא צרה שעת מכ נובעת היו

מכיו הגדולה, התקוה על הנביא מרמז אז כי  כמוה' מאי' בבחינת שהיא עד ונוראה, גדולה

כמהו'". מאי ההוא היו 'גדול אז שדוקא

וממנה רגילה, בלתי צרה עת מתגלית שבו רגיל, בלתי בזמ כ על קשורה הגדולה "הנחמה

יוושע'". 'ממנה האמיתית: הישועה צומחת

ישראל ע על עברו שוני זמני" :ימי לאות ביחס הדברי את מפוניבז הרב והמשי

ושוב ישראל, ואר גלות וירידות, עליות זכינו, שלא וזמני שזכינו זמני היו לגוי, היותו מאז

גמר כאילו הגויי שעול לרגע הגענו ועתה ארוכה, גלות כ ואחר ישראל, אר ושוב גלות

בשתיקה, ומי במעשה מי ,משלימי כאילו הגויי ,בעול ישראל לע מקו שאי אומר

עוד'". ישראל ש יזכר ולא מגוי ונכחיד 'לכו היהודי הע של לחיסולו

בקול אלינו קורא הנביא אבל ובהסגר, במצור ישראל ואר ובמצוקה, בצרה ישראל ע"

יוושע!"... וממנה ליעקב היא צרה עת ההוא... היו גדול כי הוי חזק:
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והמתופפתידידידיד התו ב. פרק

תבונות בדעת הרמח"ל מארי הישועה סיבת היא שהצרה זה כותב:(קלו)ביסוד הוא וכ

ח"ו, לעול כפיו יגיע מואס הקב"ה אי שבאמת והיא, גדולה, הקדמה לדעת ל יש ,ואמנ

הוא העני ממנו, עזוב העול כאילו שנראה בשעה אלא ;העול את ומניח עוזב ואינו

לתיקונו רק היו כל. תמיד ומחשבותיו ונפלאותיו לעולמו, טובה מחדש הוא הרי שאדרבא,

כמו העול נמצא ואז מאד, גדול הסתר עצתו מסתיר שהוא אלא לקלקולו; לא ,עול של

.חטאתיה עונשי סובלי האד ובני עזוב,

רז"ל אמרו י)וכ צא, לי"(ב"ר, הרעות למה ישראל "ויאמר ע"ה, אבינו יעקב (בראשיתעל

ו) אמרמג, .כא אלא בטלה של דבר אבינו יעקב אמר לא מעול ב"ח, חמא ר' בש ר"ל ,

דאתמר הוא הדא לי'. הרעות "למה אומר, והוא ,במצרי בנו להמלי עוסק אני הקב"ה,

כז) מ, פרישת(ישעיהו על בצער אבינו יעקב שהיה זמ כל כי והיינו, וגו'. מה'" דרכי "נסתרה ,

בשלוה, יעקב את ולהחיות יוס להמלי גלגולי מגלגל אלא היה לא הקב"ה ממנו, יוס

יעקב. על עובר הצער היה היתה, עמוקה שעצה שמתו אלא

הטוב הזדמ זמ כל הנה ,לעול או לאד לתת הקב"ה שרוצה עילוי שלכל אב, בנה וזה

כעני זה והרי צער. לו קוד יקרה כ ועל נסתרת, עצה עומק מתו אלא ובא מזדמ אינו 

ז"ל ע"א)שאמרו ה על(ברכות אלא נתנ לא וכול לישראל, הקב"ה נת טובות מתנות "שלש ,

:"יסורי ידי

משיחו ישועות בספרו האברבנל שכתב ה)כמו פרק  ראשו עיו ב חלק שראוי(ל מה :

הישועה ממעייני י"ב במעי שביארתי כמו כי הוא, בזה ו')שיאמר וקבלו(תמר קיימו חז"ל

הרוע מקצה עניינ שיעתק כדי ישראל על העצומות הצרות ירבו התשועה לזמ שקרוב

הטבעית כהויה הגאולה עני יהיה כי המופלגת. וההצלחה הגדולה אל הגמור והכליו וההפסד

היה כי לו, שהיה בצורה הנושא בהפסד כ"א הצורה תחול ולא ,בהפכי לא א תהיה שלא

הגאולה עד מרי מלידת שנה פ"ו ,מצרי בגלות היה וכ עצומות. צרות בהכרח ההעדר

ביאור ש שביארתי וכמו ליאור, בני ובהשלכת קשה בעבודה והלח העינוי צרות נתחדשו

המעלות. קצה אל והרעות הצרות מקצה נעתקת גאולתינו תהיה וכ .של

ו תמר ב שער יב מעיי  לאברבנל הישועה מעיני ספר

הגוי בי מפוזרת וגלמודה שכולה ודחוקה שפלה הישראלית האומה שהיתה מה וכל

המחברת בזאת והנפלאות הגדולות המעלות יהיו כ מצרי בגלות שהיתה ממה ארו מזמ

הגדול, הגבוה הוא הגדול השפלות הפ הנה כי ,בהפ הפ ומופלגות נמרצות יותר השנית

הישראל עני לשנות טבעה המחברת זאת ולהיות הממוצע, הגבוה הפ הממוצע והשפלות

יותר רבות פעמי כפלי כפלי זה גלותנו שהיה שכמו יתחייב הגמור, ההפ אל ההפ מ

והמתופפת התו ב. טופרק

יותר ופלא הפלא גאולתנו תהיה ככה ,מצרי גלות היה מאשר הרעות מיני בכל העומד ארו

:מצרי מגאולת מאושרת
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והמתופפת התו ב. טופרק

יותר ופלא הפלא גאולתנו תהיה ככה ,מצרי גלות היה מאשר הרעות מיני בכל העומד ארו

:מצרי מגאולת מאושרת
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במצריטזטזטזטז מרי ג. פרק

ג. במצריםפרק מרים

ישראלא. עם של לתינוקות שרה

לוולד, פועה שהיתה ש על "פועה" בש בתורה נקראת כאשר חמש בגיל הייתה מרי

פועה בש לה קראו זה חשוב תפקיד ש על אותו. ומשמחת לו א,טו)שרה שמות .(רש"י

על זה בש קרו חיי לחפ הנה ,עול בורא בעיני זה מעשה היה גדול כמה עד ,נתבונ

קראו למרי .חיי חפ שמו נקרא לכ מהותו, היה זה שספר משו ,חיי החפ ספרו ש

לוולד ומשמחת פועה מהותה היתה שזה משו .יג"פועה"

,הילדי את ומשמחת ששרה זאת ג היא השירה, א לחינ לא נפלא: רעיו כא יש

מעלה שהוא עד מזה ולהתפעל שבו הטוב את לראות הזולת את לשמח שיודע מי ללמד

מהזולת, התפעלות בעל רגש בעל לב לו שיש מי שירה, לשיר ג שיודע זה הוא ,ניגוני מזה

.המלכי מלכי למל ולשיר לבוא ג יכול הזולת את שמשמח מי

שמשמחת זו ג היא הוולדות, את ומשמחת שפועה מרי כותב: טוב מבשר בספר

."הילדי את ותחיי" ישראל בני את להחיות ודואגת הגלות, בצרת ישראל בני את ומפייסת

לה. שנותני הער כפי הוא המצווה שכר ה': בעבודת גדול יסוד כא טמו יג.

אשר העבריות למילדות מצרי מל "ויאמר ה): עמוד שמות תורה דעת (בספר זצ''ל ירוח ר' שאומר כמו

הוולד.פועה את שמשפרת ש על יוכבד זו שפרה רש''י: טו) א פועה"(שמות השנית וש שפרה האחת ש

בוכה. תינוק המפיסות הנשי כדר לוולד והוגה ומדברת שפועה ש על .מרי זו

יתכ כי הנה ,מיוחדי בשמות כא נקראו אלא עכשיו, עד שנקראו בשמותיה (ומרי (יוכבד כלל נזכרו לא

נשי אשר מהדרכי שהוא תינוקות, ופיוס שיפור כמו קטנטני הכי בדברי ואפילו ,קטני שבדברי ואפשר

.אות הנושא של מציאותו עיקר הוא שמות דעני בשמות. להיקרא זכו בזה וה תמיד, אומרתעושות זאת

המציאות מזו נעשו כול כל אלו שאנושפעולות הדברי ה ,האד כל את יהווה כזה קט שבדבר יתכ כי הנה ,

הוא הגדול האד .באד תלוי הכול אלא ,גדולי דברי ולא קטני דברי לא בבריאה אי כי תמיד, אומרי

מתהווי ,בעצמ רמי היותר הדברי ג הקט ולאד .קטני הכי מהדברי גדלות של אלומות ונושא ההול

ורוממות, גדלות עניי בכל הרואי ה מגדלות. ויודעי בגדלות, חיי גדולי אנשי כי ואשפתות... לרפש בידיו

המעלה. לרו ה זוכי ,קטני לילדי פו פו של ממשחק קטנוניות. מיני מכל גדולות אמנ ה ומשיגי

בעיניה הכול נכונה, מעלה כל על ברגליה דורסי הנ ה ,פשוטי ואנשי הקדושה, בתורה מיוחד למקו

עכ"ד. .מעשיה יהיו וכמוה קטני דברי

עושה מעפר גדול אד המוסר: בעלי אמרו כ על אותה. מחשיב שאתה אי המצווהלפי ער את קובע אתה

עפר. עושה מזהב קט אד זהב.

במצרי מרי ג. יזפרק

דיבור לשו א,טו)פועה שמות יקר ללמד(כלי הדיבור, תיקו היה בעול מרי של תפקידה .

ה על הדיבור לבורא, ושירה הודיה של דיבור הטוב, הדיבור מעלת את ישראל בנות טבאת

הדיבור. את לתק זכתה כי פועה בש נקראה לכ ה', של

 למשה" "תפלה הספר את לדפוס סידרה אשר היא תשע בת תנ"ו)ילדה (דעסא

כתבה הספר הקדש)ובסוף ללשו אשכנזית(מתורג ביהודית האותיות "את :

ילדים ששה ובין תשע, הן שנותי מהולאנד. משה בת געלה ידי, במו סידרתי

הדברים". את סידרה ילדה כי לכם, דעו טעות, תמצאו ואם יחידה. בת הנני
הילדיםב. את ותחיין

"הילדי את יחו מצרי מל אליה ר אר ע יז)"ולא א, פרק (שמות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הוצר למה ?הילדי את שקיימו יודעי אנו אי ,אליה דיבר כאשר עשו שלא מאחר וכי

עוד אלא פרעה, דברי את קיימו שלא דיי לא אלא ?"הילדי את ותחיי" לומר: הכתוב

מי ואוספות המילדות והולכות עניות שהיו מה יש טובות, היולדות ע לעשות הוסיפו

.בינה את מחיות וה לעניות ונותנות ובאות עשירות של מבתיה ומזו

ה אבל אבר, בו לחתו או מומי בעלי או סומי או חגרי לצאת שראויי מה יש

אתה הקב''ה: לפני ואומרות בתפילה עומדות עושות? היו מה יפה. שיצא הילד על שקדו

הוולד יצא ,העול רבו – לקיי מבקשות אנו דברי פרעה, של דבריו קיימנו שלא יודע

להרוג שבקשו ,מומי בעלי יצאו הרי לומר, עלינו להשיח ידיה ישראל ימצאו שלא לשלו

שלמי ויצאו קול שומע הקב''ה היה מיד .ידאות.

עומדות והיו ,בלידת להסתכ יכולה אמ או יציאת בשעת למות שראויי מה יש

יאמרו שלא נפשותיה לה ות עכשיו לה תלה רבש''ע, ואומרות: הקב''ה לפני בתפילה

.הילדי את ותחיי נאמר לפיכ .תפלת עושה והקב''ה !אות הרגו ה ישראל,

חיילג. עשו בנות רבות
זבינא: בר יהודה רב אמר ?הל להיכ  לוי מבית איש ויל

כ היה, הדור גדול עמר תנא: בתו. בעצת שגזרשהל יו

לשוא אמר: תשליכוהו, היאורה הילוד הב כל הרשע פרעה

את וגירשו כול עמדו אשתו, את וגירש עמד !עמלי אנו

פרעה, משל יותר גזירת קשה אבא, בתו: לו אמרה .נשותיה

ועל הזכרי על גזרת ואתה ,הזכרי על אלא גזר לא שפרעה

שהכוונה המהרז"ו ופירש מת. אומרי כשהיו התינוק את מפיעה שהיתה פועה, איתא: מרי לגבי א,יג רבה שמות יד.

שיחיה. עליו התפללה היא למות שעמד או מת התנוק נולד שכשהיה והיינו בתפילתה. החיי באור מאירה שהיתה
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במצרי מרי ג. יזפרק

דיבור לשו א,טו)פועה שמות יקר ללמד(כלי הדיבור, תיקו היה בעול מרי של תפקידה .

ה על הדיבור לבורא, ושירה הודיה של דיבור הטוב, הדיבור מעלת את ישראל בנות טבאת

הדיבור. את לתק זכתה כי פועה בש נקראה לכ ה', של

 למשה" "תפלה הספר את לדפוס סידרה אשר היא תשע בת תנ"ו)ילדה (דעסא

כתבה הספר הקדש)ובסוף ללשו אשכנזית(מתורג ביהודית האותיות "את :

ילדים ששה ובין תשע, הן שנותי מהולאנד. משה בת געלה ידי, במו סידרתי

הדברים". את סידרה ילדה כי לכם, דעו טעות, תמצאו ואם יחידה. בת הנני
הילדיםב. את ותחיין

"הילדי את יחו מצרי מל אליה ר אר ע יז)"ולא א, פרק (שמות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הוצר למה ?הילדי את שקיימו יודעי אנו אי ,אליה דיבר כאשר עשו שלא מאחר וכי

עוד אלא פרעה, דברי את קיימו שלא דיי לא אלא ?"הילדי את ותחיי" לומר: הכתוב

מי ואוספות המילדות והולכות עניות שהיו מה יש טובות, היולדות ע לעשות הוסיפו

.בינה את מחיות וה לעניות ונותנות ובאות עשירות של מבתיה ומזו

ה אבל אבר, בו לחתו או מומי בעלי או סומי או חגרי לצאת שראויי מה יש

אתה הקב''ה: לפני ואומרות בתפילה עומדות עושות? היו מה יפה. שיצא הילד על שקדו

הוולד יצא ,העול רבו – לקיי מבקשות אנו דברי פרעה, של דבריו קיימנו שלא יודע

להרוג שבקשו ,מומי בעלי יצאו הרי לומר, עלינו להשיח ידיה ישראל ימצאו שלא לשלו

שלמי ויצאו קול שומע הקב''ה היה מיד .ידאות.

עומדות והיו ,בלידת להסתכ יכולה אמ או יציאת בשעת למות שראויי מה יש

יאמרו שלא נפשותיה לה ות עכשיו לה תלה רבש''ע, ואומרות: הקב''ה לפני בתפילה

.הילדי את ותחיי נאמר לפיכ .תפלת עושה והקב''ה !אות הרגו ה ישראל,

חיילג. עשו בנות רבות
זבינא: בר יהודה רב אמר ?הל להיכ  לוי מבית איש ויל

כ היה, הדור גדול עמר תנא: בתו. בעצת שגזרשהל יו

לשוא אמר: תשליכוהו, היאורה הילוד הב כל הרשע פרעה

את וגירשו כול עמדו אשתו, את וגירש עמד !עמלי אנו

פרעה, משל יותר גזירת קשה אבא, בתו: לו אמרה .נשותיה

ועל הזכרי על גזרת ואתה ,הזכרי על אלא גזר לא שפרעה

שהכוונה המהרז"ו ופירש מת. אומרי כשהיו התינוק את מפיעה שהיתה פועה, איתא: מרי לגבי א,יג רבה שמות יד.

שיחיה. עליו התפללה היא למות שעמד או מת התנוק נולד שכשהיה והיינו בתפילתה. החיי באור מאירה שהיתה
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במצרייחיחיחיח מרי ג. פרק

ולעוה"ב! בעוה"ז ואתה בעוה"ז, אלא גזר לא פרעה הנקיבות!

אתה מתקיימת, אינה ספק גזירתו מתקיימת ספק הרשע, פרעה

ויק אומר ותגזר שנאמר: מתקיימת, שגזירת בודאי צדיק

.נשותיה את והחזירו כול עמדו אשתו, את והחזיר עמד !ל

לו שעשה זבינא: בר יהודה א"ר ליה! מיבעי ויחזור  ויקח

לפניה, מרקדי ומרי ואהר באפריו הושיבה ,ליקוחי מעשה

שמחה. הבני א אמרו: השרת ומלאכי

יב/א) ד סוטה (מסכת

ונוע כבוד בדרכי מסבירה היא כאשר זה בתורה, מרי את פוגשי אנו בה השניה הפע

חייל. עשו בנות רבות  ויקרות חשובות בנות שג לאביה

,מרי של אביה  עמר תשליכוהו, היאורה הילוד הב כל גוזר פרעה המעשה: היה וכ

את לגרש מחליט והוא ,בני ללא מבנות יצא מה ,לעול ילדי להביא מה לש אי מיואש

את ג ומגרשי מתייאשי ישראל ע כל הסנהדרי ראש שהיה עמר בעקבות אשתו.

ולהאמי הטוב, את לראות תמיד להתאמ הוא חייה שדר צעירה, נערה שמגיעה עד ,נשותיה

ישראל. כלל את מצילה היא ובכ לישראל, להטיב מאוד רוצה הקב''ה שהרי טוב, שיהיה

להתייאש: לא בשביל טענות ג' לאביה, וטוענת באה מרי

לא עמר של בדעתו .תתחת לא א אפילו מצוות, לקיי תוכל היא שווה, לא בת הא א.

חלשה דעת לבנות שיש סבר פרעה בנות. ג שיש לו להזכיר צריכה היא בנות... ג שיש עלה

דעה יש לבני ואילו ,"תחיו הבת "וכל ולכ ,מצרי תרבות בתו אות לבולל אפשר ולכ יותר

חושבת אני אבל פרעה, חושב ככה אבא, – אומרת מרי מאדחזקה. חזקה דעת יש .שלבנות

הבנות רק הוא ישראל ע את שיציל מה כל היאאדרבא, שלה. אבא של דעתו על עלה לא זה .

המצב. כל את להציל שלה והיכולת הבת של הדעת תוק את עצמה את מכירה

אומרת היא בנוס גוזרב. וכשהוא רשע, הוא פרעה .נגד טענה עוד לי יש שלה, לאבא

משהו, שאומר מי כל לגבי וכ גוזר, מל כאשר ג זכויות. לו אי כי ,תתקיי גזרתו א ספק

אתה וא צדיק, אתה בכלל?! תתקיי שגזרתו אומר מי רשע, הוא .שיתקיי כדי זכות צרי

.תתקיי ודאי גזרת הנשי את לגרש גוזר

גוזר כשאתה אבל הזה בעול רק לגזור יכול פרעה לאביה, טענה היא שלישי, דבר ג.

הבא מהעול אות מוציא אתה יוולדו לא טושילדי.

שומע הוא אי ללידתו? הראשו ביו התינוק חיי של ושווי ערכ מהו חדש: אור בספרו זייטשיק הרב כתב טו.

בשר ,מפותחי אינ עדי חושיו היממה, של שעות וארבע העשרי כל הוא יש רואה. ואינו מדבר הוא ואי

בעול הזה, העול באויר הימצאו בשביל רק הוא מאושר ,מקו ומכל .בחיי הבנה כל לו ואי הוא ועצמות

במצרי מרי ג. יטפרק

שכל וכדי יוכבד, – אשתו את מחזיר בתו, של החיובית הראייה את מקבל עמר ב''ה

בעקבות רבינו. משה לה נולד השנה ולתקופת ,ע ברוב ענקית חתונה עשו ידעו ישראל

הקטנה מרי זכתה כ ,נשותיה את מחזירי ישראל ע כל ג הדור, גדול שהיה עמר

.מרי של הטובה העי בזכות ניצלו ישראל ע וכל ישראל, נשות לכל לעזור

היה בצדקות גדולות ישרות נשים ושתים "עשרים הביא: כ"א תדשא במדרש

חנה, מנוח, אשת דבורה, ומרים, יוכבד, ולאה. רחל, רבקה, שרה, בישראל.

נעמי, חולדה, השונמית, אליהו, של האלמנה התקועית. אשה אביגיל,

בנות וחמש המלכה, ואסתר הנביאים, בני מנשי אחת ואשה ויהושבע,

צלפחד. 
התקווהד. את שהעלתה הנבואה

,מרי שרה, נינהו? מא לישראל לה נתנבאו נביאות שבע

"ותקח דכתיב  מרי ואסתר. חולדה, אביגיל, חנה, דבורה,

נחמ רב אמר  משה? אחות ולא "אהר אחות הנביאה מרי

ואומרת: ,אהר אחות כשהיא מתנבאה שהיתה רב: אמר

שנולד ובשעה ישראל. את שיושיע ב שתלד אמי עתידה

אמר ראשה, על ונשקה אביה עמד אורה, כולו הבית כל נתמלא

עמד  ליאור שהשליכוהו וכיו .נבואתי נתקיימה בתי לה:

היינו ?נבואתי היכ בתי, לה: ואמר ראשה, על וטפחה אביה

בסו יהא מה לדעת  לדעה מרחק אחתו ותתצב דכתיב

נבואתה.

יד/א) ד מגילה (גמרא

עוברות שני ,סו לה שאי גלות נראה זה ירוד, רוח המצב בגלות, נמצאי ישראל ע

מגיע אז ושעבוד, שעבוד שעבוד, רק כוו רואי נפלאה,ולא נבואה ע שש בת מרי ה

ישראל את שיושיע ב להביא אימי במצבועתידה ישראל ע את חזקה זו נפלאה נבואה .

גואל. יבוא שעוד תקווה ונתנה היבשות, בעצמות חיי רוח הפיחה הקשה,

מ'ושיע ר'בינו מ'שה י'ולד ר"ת 'מ'ר'י

שהוא ידי שעל מפני ונכבדי חשובי יומו ב התינוק של וחייו הבא. עול קוני בו השוק של באוויר הבחירה,

הבא. לעול בא ואינו נולד שאינו זה על בחשיבותו עולה והוא הבא, לעול יבוא הזה, בעול חי
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במצרי מרי ג. יטפרק

שכל וכדי יוכבד, – אשתו את מחזיר בתו, של החיובית הראייה את מקבל עמר ב''ה

בעקבות רבינו. משה לה נולד השנה ולתקופת ,ע ברוב ענקית חתונה עשו ידעו ישראל

הקטנה מרי זכתה כ ,נשותיה את מחזירי ישראל ע כל ג הדור, גדול שהיה עמר

.מרי של הטובה העי בזכות ניצלו ישראל ע וכל ישראל, נשות לכל לעזור

היה בצדקות גדולות ישרות נשים ושתים "עשרים הביא: כ"א תדשא במדרש

חנה, מנוח, אשת דבורה, ומרים, יוכבד, ולאה. רחל, רבקה, שרה, בישראל.

נעמי, חולדה, השונמית, אליהו, של האלמנה התקועית. אשה אביגיל,

בנות וחמש המלכה, ואסתר הנביאים, בני מנשי אחת ואשה ויהושבע,

צלפחד. 
התקווהד. את שהעלתה הנבואה

,מרי שרה, נינהו? מא לישראל לה נתנבאו נביאות שבע

"ותקח דכתיב  מרי ואסתר. חולדה, אביגיל, חנה, דבורה,

נחמ רב אמר  משה? אחות ולא "אהר אחות הנביאה מרי

ואומרת: ,אהר אחות כשהיא מתנבאה שהיתה רב: אמר

שנולד ובשעה ישראל. את שיושיע ב שתלד אמי עתידה

אמר ראשה, על ונשקה אביה עמד אורה, כולו הבית כל נתמלא

עמד  ליאור שהשליכוהו וכיו .נבואתי נתקיימה בתי לה:

היינו ?נבואתי היכ בתי, לה: ואמר ראשה, על וטפחה אביה

בסו יהא מה לדעת  לדעה מרחק אחתו ותתצב דכתיב

נבואתה.

יד/א) ד מגילה (גמרא

עוברות שני ,סו לה שאי גלות נראה זה ירוד, רוח המצב בגלות, נמצאי ישראל ע

מגיע אז ושעבוד, שעבוד שעבוד, רק כוו רואי נפלאה,ולא נבואה ע שש בת מרי ה

ישראל את שיושיע ב להביא אימי במצבועתידה ישראל ע את חזקה זו נפלאה נבואה .

גואל. יבוא שעוד תקווה ונתנה היבשות, בעצמות חיי רוח הפיחה הקשה,

מ'ושיע ר'בינו מ'שה י'ולד ר"ת 'מ'ר'י

שהוא ידי שעל מפני ונכבדי חשובי יומו ב התינוק של וחייו הבא. עול קוני בו השוק של באוויר הבחירה,

הבא. לעול בא ואינו נולד שאינו זה על בחשיבותו עולה והוא הבא, לעול יבוא הזה, בעול חי
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במצריככככ מרי ג. פרק

 בתנ"ך: גדולות לה.""""הגרהגרהגרהגר""""נשים נראו ברוח""""תמרתמרתמרתמר""""שמלאכים לה שנאמר

יג)הקודש לח, בראשית הגדול אשראשראשראשר"""".(מדרש בתבתבתבת לגן""""סרחסרחסרחסרח בחייה שנכנסה

זוטא)עדן אר דר שמחה""""יוכבדיוכבדיוכבדיוכבד"""".(מס' הבנים אם אומרים השרת שמלאכי

ק) ד מכפרת""""מריםמריםמריםמרים"""".(ב"ב צדיקים מיתת אמרו כ"ח)שעליה .(מו"ק

עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב"""" בתבתבתבת רבה""""אלישבעאלישבעאלישבעאלישבע במדרש כ')כמובא פרעהפרעהפרעהפרעה"""".(ויקרא בתבתבתבת """"בתיהבתיהבתיהבתיה

עדן לגן בחייה ונכנסה ל"א)שזכתה משלי משונה""""צפורהצפורהצפורהצפורה"""".(מדרש שהיתה

הטובים א)במעשיה י"ב, במדבר הגדול צלפחדצלפחדצלפחדצלפחד"""".(מדרש היו""""בנותבנותבנותבנות צדקניות

קי"ט) הקודש""""רחברחברחברחב"""".(ב"ב רוח עליה ב')ששרתה רות תבורך""""יעליעליעליעל"""".(מדרש

כ"ד)מנשים ה' מתנבאה""""רותרותרותרות"""".(שופטי ה')שהיתה רבה שהיו""""נעמינעמינעמינעמי"""".(רות

ונעימים נאים ב')מעשיה רבה חנה.""""חנהחנהחנהחנה"""".(רות זו סחרה, טוב כי טעמה

י"ח) חיל אשת פ' המכירי וילקוט משלי נתכונה.""""פנינהפנינהפנינהפנינה"""".(מדרש שמים לשם

שאולשאולשאולשאול"""" בתבתבתבת תפילין""""מיכלמיכלמיכלמיכל מנחת צ"ו)היתה היתה""""אביגילאביגילאביגילאביגיל"""".(עירובי טובה

שבעולם קרבנות מכל כ"ב)אביגיל י"ח משלי המכירי שבעשבעשבעשבע"""".(ילקוט בת""""בתבתבתבת

הצדקת א')שבע שמות איהאיהאיהאיה"""".(תנחומא בתבתבתבת היא""""רצפהרצפהרצפהרצפה חיל אשת (רד"קכי

י"א) כ"א ב' שמעישמעישמעישמעי"""".שמואל תתרנ"ג)""""אשתאשתאשתאשת אסתר הצרפתיתהצרפתיתהצרפתיתהצרפתית"""".(ילקוט """"אלמנהאלמנהאלמנהאלמנה

זו כאשה זכאי נמצא לא הדורות א)שבכל רכ"ב, שמות עובדיהעובדיהעובדיהעובדיה"""".(זהר """"אשתאשתאשתאשת

אבודים ישראל היו כבר זכותה רכ"ה)אלולי ב' מלכי """"האשההאשההאשההאשה.(ילקוט

במעשיההשונמיתהשונמיתהשונמיתהשונמית"""" ב)גדולה מ"ד, שמות רוח""""אסתראסתראסתראסתר"""".(זהר שלבשתה

י"ד)הקודש .(מגילה

חיל) אשת  (מהספר 
מצבה. בכל אמונה

על נשיקה למרי ונות אביה עומד שמחה שמרוב עד שמחי כול נולד, רבינו משה

את יושיע זה ב ודאי נולד, שהוא אורה נתמלא הבית שכל לב זכינו בזכות הנה ראשה,

ישראל.

השוטרי של הפטרולי את לראות מתחילי ויוכבד עמר ,הקשיי מגיעי אז אבל

ילד כא להיוולד אמור שבקרוב מידע יש שלמצרי מביני וה ,לבית מסביב המצריי

א אומריהודי, עמר ליאור. אותה ומשליחי משה את בה שמי תיבה מכיני ברירה י

נשיקה, נת שהוא הראש ועל מת. והילד שעות כמה עוד התנבאת סת רואה את זהו למרי

הילד !?נבואת היכ בתי, מרי" ואומר נשיקה. במקו מכה נות הוא הולכת(הנבואה)עכשיו

ח''ו. לאיבוד

במצרי מרי ג. כאפרק

היא תקווה מאבדת ולא אמונה מאוד הרבה שלה, האמונה מבאר שואבת מרי אבל

הנס. קורה כיצד לראות הולכת והיא עיי כהר ה' ישועת שכ ה', בישועת מצב בכל מאמינה

כמובא:

הגמ' מסבירה לו". יעשה מה לדעה מרחוק אחותו "ותתצב

יג/א) נבואתה".(סוטה בסו יהא מה "לידע

הקדוש האלשי ב)מסביר פרק יהיה(שמות מה שיאמר מהראוי :

ז"ל רבותינו אמרו הנה א א)מהנער. יג יולד,(סוטה שטר ,

את שיושיע אמי תלד ב הנה ולאמה, לאביה ותאמר התנבאה

היכ לה ואמרו ראשה על טפחוה ביאור, וכשהוש ישראל.

נבואתה, באמונת מתחזקת עודנה כי ספק אי והנה .נבואת

אלא נס, לו שיעשה בודאי ידעה הנה כי הכתוב אומר כ על

לו, יעשה מה לדעה אומרו וזהו הנס. יהיה מה ידעה שלא

לו יעשה אשר הנס יהיה מה .טזכלומר

א מרחוק, אחותו ותעמוד כתוב שלא מזה זאת ודרשו נס, שיעשה בטוחה היתה שמרי למדו במדרש ג לאטז.

מיוחדת שהיאותבמילה מלמד .ל מהֿעה לדעה מרחק האמונהאחת על "דתנצבה כמו בנבואתה. ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

לה שיעשה בטוחה היתה מרי כ דעתו. על עומד פירושו ניצב אד זקופה. בקומה – "ניצבי יצאו ואביר

נס.

מצינו היכ וכי הנביאה, מרי ותקח י) פרשה דשירה מסכתא  בשלח ישמעאל דרבי (מכילתא המדרש וז"ל

איש ויל מיד מצרי מיד ישראל את שמושיע ב מוליד אתה סופ לאביה שאמרה אלא מרי היתה שנביאה

היכ בתי לה אמר אביה בה נז הצפינו. עוד יכלה ולא וגו' ב ותלד ותהר א) ב (שמות וגו' ויקח לוי מבית

בנבואתהנבואותי מחזקת לוועודה יעשה מה לדעה מרחוק אחותו ותתצב נבואהשנאמר אלא יציבה ואי

והתיצבו יהושע את קרא ואומר ג,י) (ש"א, ויתיצב ה' ויבא ואומר א) ט (עמוס המזבח על נצב ה' את ראיתי שנ'

יד). לא דברי) מועד באהל ויתיצבו ויהושע משה ויל וגו'

אמרה משה שנולד שקוד מרי זו מתניה". בעז "חגרה לו): סימ לא פרשה (משלי חיל אשת מדרש וכ

ראשה, על וטפחה אביה עמד מלכות, עול עליה וכבד שנולד כיו ישראל, את שמושיע ב שתלד אמי עתידה

דכתיב בנבואתה, מתאמצת היא זאת כל וע בפניה, וירק ועמד ,נבואתי היכ לה מרחוקותתצבאמר אחותו

ד). ב (שמות

לדעת דרצתה רק הביאור דאילו משו הנבואה של הידיעה על דקאי דרשו שלכ מהפסוק, כ לדייק שכתבו יש

צ"ל הי' לבד משה אחי' שלו כתיבלדעתאת והבא לו. יעשה לדעהמה לדעה לו. יעשה מה ה') (באות

יתגלגל היא ידעה דלא אלא לו, יעשה מה היא דיודעת ברור דזה נמצא קיימת. שהנבואה בודאי ידעה שהיא

שעמדה דרשו ולכ לנבואה. לו יעשה ומה נבואה ע"י כבר דעה דהי' לו יעשה מה לדעת דדרשו נמצא הדבר
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במצריכבכבכבכב מרי ג. פרק

חיי מי באר בספר מסביר ג אמרו(שמות,ב,ד)כ חז"ל :

כי נראה נבואתה. בסו יהיה מה לידע לו יעשה מה לדעה

לצד להצילו הקב"ה שעתיד הצדקת היתה יודעת ודאי

סיבה באיזה ידעה לא רק עמו, והשכינה טוב אותו שראתה

לידע וחפצה לפניו והצלה ריווח הרבה כי הקב"ה יציל ועשייה

סיבה יעשה(צורה)באיזה מה לדעה אומרו והוא הקב"ה, יצילו

הזה. הצדיק הצלת בשביל מה' יתחדש ופעולה עשיה איזה לו

ולכ הנס, התרחש כיצד רק השאלה כל ספק אי בזה תגיע, שודאי בישועה בטוחה מרי

ה'. בישועת לראות הנס, את עושה ה' כיצד לראות ליאור הולכת היא

מפוניבז' הרב  שלמה באמונה מאמי אני

יהודי של הלוויתו פוניבז' ישיבת ליד חלפה כאשר אחד יו"

הישיבה ראש נכנס ,ברבי ידוע לא איש אביב, מתל פלוני

פוניבז' ישיבת וראש מקי זצ"ל כהנמ שלמה יוס רבי הגאו

הוא א לנפטר. אחרו כבוד ולחלוק לרדת מהתלמידי וביקש

קרוב עד האיש מיטת אחרי והל המלווי אל הצטר עצמו

דברי להשמיע וביקש אתנחתא עשה פה .העלמי לבית

לסבר רצה רק הוא הרגיל. במוב הספד היה לא זה .אחדי

בהלוויה. להשתת מה ביקש מדוע הישיבה בני של אזנ את

וסיפר מפוניבז' הרב פתח – וההשמדה המלחמה ימי בעצ

לשלוח דחו באופ נזקקתי הישיבה, הקמת כשהחלה – ברטט

במימוש שיטפלו אפריקה, דרו – ביוהנסבורג לידידי מברק

לש הבניה. לצור אלי הכס ולהעביר ש לנו שהיה הנכס

א אביב, בתל הדואר של למברקה ברק מבני נסעתי כ

מספיק שאי לי התברר לשעה קרוב אחרי לש כשהגעתי

מברק. משלוח מחיר כדי אפילו ברשותי מעות

ש להתפלל אלנבי ברחוב הגדול הכנסת לבית אפוא פניתי

ששאלני ,דנ הנפטר זה, אד אותי עצר הילוכי כדי תו מנחה.

,כהווית דברי צערי, את לו שחתי .כ כל מדוכא אני מדוע

עכשיו מדעתו?] [יצא דעתיה? ש וכי – עלי השתומ והוא

בקרוב עומד הנאצי שהאויב אומרי כול הלא ישיבה? לבנות

הנבואה. יתקיי והיא הדבר יתגלגל היא לדאות ש

במצרי מרי ג. כגפרק

דר כל ומנסה מחפש הו ואיש סוחר כל הנה... לפלוש

הנה להביא חושב ומר כספו, את מכא להוציא כיצד אפשרית

בשביל ?טרשי של גבעה לרכוש כדי מה? ובשביל כספו? את

אפריקה לדרו ויסע יקו ישמע, לקולי א ישיבה? של חלו

...כס ש לו יש באמת א

אני לו: ואמרתי נעניתי – וסיפר הרב המשי – ואני
ציו ש'בהר 'חיי ה'חפ שאמר כמו שלמה באמונה מאמי

קדש' והיה פליטה שלימהיזתהיה באמונה מאמי אני .
חובתנו וכי הקדושה, בארצנו תדרכנה לא הצר שרגלי
ישיבה אבנה בנה התורה. את להקי זו גורלית בשעה

דיברתי... כאשר

רבי. ניצחתני, – אלי ויאמר טעמו את האיש שינה והנה

דוקא ...עמכ הצדק ,של המוצקה באמונה אותי שיכנעת

מארנקו הוציא מדבר, ועודנו ישיבה... לבנות יש עכשיו

משל לצור הדרוש הסכו את לי הטלגרמה.והושיט וח

השתלשלות כל כ אחר התפתחה זה ממשלוח כתוצאה

ניצבה. וג פוניבז' ישיבת קמה ...הדברי

זה לאד הטוב הכרת של רגש מתו מפוניבז', הרב סיי ,ובכ

היתה כש'האר הישיבה, של ברא' ב'בראשית חלק לו שהיה

שנחלוק חובה הרגשתי עולמו, לבית הל ועכשיו ובוהו', תוהו

מנוחתו". מקו אל ללוותו כבוד כולנו עמ'לו ח"ג מפוניבז" ('הרב

קטז)

מפוניבז' הרב שאל בידו, הממשלה רס ולקח לגדולה עלה ימ"ש באשכנז היחודי כל כשצורר תרצ"ג, בשנת יז.

על בפומבי הכריז הצורר הרשע אשר אחרי ,ופולי אשכנז במדינת אחינו של גורל יהי' מה  חיי החפ את

חלילה. ישראל ש להכחיד מטרתו

לפליטה". הנשאר המחנה והי' והכהו האחת המהנה אל עשו יבוא א" הוא מפורש כתוב ענהו... חיי והחפ

לפלטה? שישאר המחנה איפוא זה הוא מי לתומו... לשאול והוסי קרובה, הסכנה כי מפוניבז' הרב הבי

א' (עובדיה קודש" והי' פליטה תהי' ציו "ובהר :הנביאי בדברי מפורש כתוב זה ג זצ"ל: הח"ח ענהו וע"ז

ארצנו כי בטוח נכו היה ולבו אירופה, יהדות חורב על רועדות כשידיו הח"ח מאת יצא מפוניבז' הרב י"ז)

עב) עמ' וישלח פרשת התורה, על 'חיי חפ') בה. תעבור לא וחרב תנצל, הקדושה
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במצרי מרי ג. כגפרק
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השתלשלות כל כ אחר התפתחה זה ממשלוח כתוצאה

ניצבה. וג פוניבז' ישיבת קמה ...הדברי

זה לאד הטוב הכרת של רגש מתו מפוניבז', הרב סיי ,ובכ

היתה כש'האר הישיבה, של ברא' ב'בראשית חלק לו שהיה
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על בפומבי הכריז הצורר הרשע אשר אחרי ,ופולי אשכנז במדינת אחינו של גורל יהי' מה  חיי החפ את
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א' (עובדיה קודש" והי' פליטה תהי' ציו "ובהר :הנביאי בדברי מפורש כתוב זה ג זצ"ל: הח"ח ענהו וע"ז

ארצנו כי בטוח נכו היה ולבו אירופה, יהדות חורב על רועדות כשידיו הח"ח מאת יצא מפוניבז' הרב י"ז)

עב) עמ' וישלח פרשת התורה, על 'חיי חפ') בה. תעבור לא וחרב תנצל, הקדושה
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במצריכדכדכדכד מרי ג. פרק

תופיםו. להכין

היו מני וכי בידה. התו את אהר אחת הנביאה מרי ותקח

היו הצדיקי אלא במדבר ומחולות תופי לישראל לה

עת וגבורות נסי לה עושה שהקב"ה ויודעי מובטחי

ומחולות. תופי לה והתקינו ממצרי שיוצאי

י) פרשה דשירה מסכתא  בשלח ישמעאל דרבי (מכילתא

לש ."תופי עמכ קחו "אנא ישראל לנשות מרי אומרת ,ממצרי יוצאי ישראל ע

אז הניסי כשיהיו ,גדולי ניסי הבטיח הקב''ה :מרי לה אומרת ?הנשי שואלות מה

של החזקה האמונה את רואי אנו כא ג .התופי את להכי כבר צרי אדירה, שירה נשיר

לעמו. ה' באהבת ישראל ונשות מרי

הגאולהז. את מילדת מרים

הא של כתפקידה ממש ישראל, גאולת כמכינה ,מרי של פעולתה את ונראה נתבונ

.והילדי האב של המצוות לקיו הקרקע את להכי בבית

לביאת הקרקע את להכי המשיח, לפני הנביא אליהו לבוא אמור העתידה בגאולה

לב והיב והרא: הדל יי י א לפני הביא אלה את לכ לח אנכי "הה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהמשיח,

"תאב על ני ולב ני על ג)אבת פרק את(מלאכי ולהכי הגאולה על לבשר בא אליהו . ְֲִִֵַַָָָָ

לגאולה. ישראל ע

האמונה ידי על לגאולה ישראל ע את ולהכי הגאולה על לבשר ,מרי של תפקידה כ

ומחכה שמצפה לע רק מגיעה גאולה שכ עליה. וההודיה והשירה אליה הצפיה בגאולה

לה.

שיכינו כדי ,ולמרי לאהרו מתוכו, שצמחו נביאי לאות זקוק הוא יאמי שהע בשביל

סיני. הר מעמד לפני כזו להכנה זקוק הע היה בזה, כיוצא הגאולה. של בואה לקראת אותו

תורה של התגלות שתהיה איאפשר סיני. הר למעמד תנאי היא ונשמע" "נעשה אמירת

אלה שה משו לנשי ראשונה שפוני רואי אנו ש וג התורה. את לקבל נכונות ללא

.והרצו הקרקע את להכי שיכולות

האומה של מסוי במוב אלא – אהרו ושל משה של רק לא הגדולה, האחות היא מרי

אבל – הגאולה של היוצרת אינה היא לבוא. העתיד לקראת להכי הוא שלה התפקיד כולה.

לבוא. כזו גאולה תוכל שאכ האפשרות את נותנת היא

ללידת עוזרת המיילדת בגאולה, תפקידה את כמתאר כמיילדת, תפקידה את לראות נוכל

באופ נוצר הוולד – הוולד את ליצור אינו המיילדת של תפקידה עצ שהרי ישראל, נשי של

במצרי מרי ג. כהפרק

כל ואת ההכנות כל את ולעשות לדאוג צריכה המיילדת אבל ,אחרי גורמי ועלידי אחר,

גאולת של כ"מיילדת" ,מרי של המיוחד תפקידה ג כראוי. הוולד ייוולד שאכ כדי הפעולות

התהלי בתו הכרחי חלק היא אבל הגאולה, את בעצמה יוצרת איננה אמנ היא ישראל.

אות המעוררת דווקא, ישראל נשי אל המדברת כנביאה, מרי של המציאות הזו. היצירה של

לגאולה. לשאו

חז''ל שדרשו כמו ,העול מתיקו חלק הוא בהכנה הנשי את להקדי כח)הצור (שמו"ר

היה והחטא תחילה לאד הציווי נית עהדעת חטא בזמ הקב"ה: אומר שכביכול כ על

:להיפ לעשות צרי התורה קבלת לש ואילו בעצמה. הצו את שמעה שלא חוה, של חטאה

,הגברי את לשכנע כואחר – לנשי יעקב", ל"בית לדבר זו,קוד בדר הזה, שהצירו כדי

יותר יציב אח''כיהיה ורק ,והרצו הצפיה את הרגש את הנשי את תחילה בוני כאשר .

.לעול יציב בני יהיה הדבר בפועל, הגאולה המעשי השלב מגיעה
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במצרי מרי ג. כהפרק

כל ואת ההכנות כל את ולעשות לדאוג צריכה המיילדת אבל ,אחרי גורמי ועלידי אחר,

גאולת של כ"מיילדת" ,מרי של המיוחד תפקידה ג כראוי. הוולד ייוולד שאכ כדי הפעולות

התהלי בתו הכרחי חלק היא אבל הגאולה, את בעצמה יוצרת איננה אמנ היא ישראל.

אות המעוררת דווקא, ישראל נשי אל המדברת כנביאה, מרי של המציאות הזו. היצירה של

לגאולה. לשאו

חז''ל שדרשו כמו ,העול מתיקו חלק הוא בהכנה הנשי את להקדי כח)הצור (שמו"ר

היה והחטא תחילה לאד הציווי נית עהדעת חטא בזמ הקב"ה: אומר שכביכול כ על

:להיפ לעשות צרי התורה קבלת לש ואילו בעצמה. הצו את שמעה שלא חוה, של חטאה

,הגברי את לשכנע כואחר – לנשי יעקב", ל"בית לדבר זו,קוד בדר הזה, שהצירו כדי

יותר יציב אח''כיהיה ורק ,והרצו הצפיה את הרגש את הנשי את תחילה בוני כאשר .

.לעול יציב בני יהיה הדבר בפועל, הגאולה המעשי השלב מגיעה
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מריכוכוכוכו שירת ד. פרק

ד. מריםפרק שירת

מגיעה הנסי שרשרת .ממצרי ישראל ע את ה' מוציא עבדות שנות מאות לאחר

וסגירתו ישראל, בני מעבר את המאפשרת סו י של קריעתו :מכול הגדול בפלא לשיאה

המ בהגיע .הרודפי המצרי את המטביעה בשירתמחדש הע את הוביל משה לסיומו, עמד

.הי שירת גדולה, הלל

אחד הינה ,סו י קריעת נס על לבוראו ישראל ע של ההודיה שירת  הי שירת

העול של בהיסטוריה ביותר המיוחדי .יחהמאורעות

עצמה רבת אבל היא קצרה אמנ ,הנשי שירת על התורה מספרת הגברי שירת לצד

כל שג והג ,המי על שירה שאמרה מרי בזכות מי לבאר שזכו שרואי כמו במיוחד.

על נעמוד יותר, הרבה גבוהה בדרגה היתה והנשי מרי שירת שירה, אמרו ישראל בני

.הנשי בשירת שיש מעלות חמשה

ראשונהא. שרו הנשים

:הגברי לפני עוד שרו שהנשי מהפסוקי מדייק ושמש המאור

מצרי את יראל ורא מצרי מד יראל את ההא  יי וע נאמר: הגברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאצל

ישיר ה...אז פת על ל)מת יד, פרק הי(שמות שפת על מתי מצרי את שראו לאחר רק ְֵַַַָ

שרו.

עלה יי וב  בפריו רכ רעה סס בא י כתוב הנשי בשירת זאת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלעומת

ה את אהר אחת הביאה מרי וח :ה ת בה הלכ יראל בני ה מי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאת

במחלת: ית אחריה יה כל צאו יד(כיט טו, פרק את(שמות הטביע שהי ברגע ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לשיר. והתחילו ה' בישועת הנשי האמינו כבר מתי מצרי את שראו לפני עוד ,מצרי

ושמש המאור כותב מלשונו)כ שבאו(ליקוט כשראתה תיכ רק המתינה, לא ,מרי :

ותקח מיד  הי בתו ביבשה הלכו ישראל ובני עליה המי בו הי תו אל ְָהמצרי

תיכ לומר, רצה פרעה" סוס בא "כי הכתוב: לנו מרמז זאת שירה. ואמרה בידה התו את

סא נכ ב) צג תהלי) דכתיב הוא הדא  משה ישיר אז לשונו: וזה א) כג (שמו"ר במדרש שכתוב כמו ְֲֲִָָיח.

עד ,בעולמ נודעת ולא כסא נתיישב לא  אתה שמעול פי על א אבהו, רבי בש ברכיה רבי אמר ֵָמאז,

שירה. בני שאמרו

מרי שירת ד. כזפרק

ולא שירה לומר בידה התו את הנביאה מרי ותקח מיד  וגו' פרעה סוס בא כאשר ומיד

משה.. על המתינה

ה' בישועת בטחות ה הנס, שהתחיל ברגע כבר ביותר, חזקה האמונה ישראל בנות אצל

לשיר. כבר שיכלו עד

תופיםב. עם שירה

משתמשת התורה הנשי ובשירת נקבה, בלשו הזאת' 'השירה כתיב האנשי בשירת

ותע' כדכתיב נקבה, לשו במקו זכר בלשוהיאלה 'לה' גאה', גאה כי לה' שירו מרי

?'לה' כתוב להיות צרי היה ולכאורה זכר, לשו

הקדוש השל"ה בשלח)מתר נגאלו(פרשת  הדור באותו שהיו צדקניות נשי בשכר :

ממצרי יא:)ישראל ד בדברי(סוטה שלימה אמונה לה היתה המיוחדת? צדקת היה מה ,

ה לכ ונפלאות. נסי לה יעשה הקב''ה והבאתי, ולקחתי, וגאלתי והצלתי שהוצאתי ה'

שירה. לומר עצמ את והכינו ,ממצרי ומחולות תופי לקחו

יראל "ורא כדכתיב: האמינו, לא הניסי את בעניה ראו שלא עד הגברי זאת ְְִֵַַָלעומת

יי את הע יראו מצרי יי עה אר הדלה הד ייאת אמינו"ועב (שמותבמה ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לא) יד, זכר,פרק לשו ובנשי נקבה לשו כתיב באנשי כ על האמינו. שראו לאחר רק ,ֹ

לנשי והאנשי לב, אמיצות להיות האנשי לגבורת הנשי .יטשנתהפכו

:באבודרה מובא בתופי הנשי שירת מעלת על

ישראל ובני "משה :אומרי ושחרית ערבית ענובתפילת ל
עלשירה לרמוז "ענו" אמר :האבודרה מסביר רבה" בשמחה

בתופי" ע"ש רבה" "בשמחה אמר ."מרי לה ותע"

וכתיב מג)ובמחולות" קה, את(תהילי ברנה בששו עמו ויוציא

ש על שמחה אצל שירה וסמ כז)בחיריו. לא, בשמחה(ברא'

בזה. תלוי שזה לפי ובשירי

האמונה לה שנתברר לאחר רק שירה אמרו האנשי כ): פסוק טו פרק (שמות סופר החת כותב זה כעי יט.

העושה משה אי א כי האמינו עבדו, ובמשה בה' ויאמינו גדולי ונפלאות אותות ידו על שראו מפני במשה,

אחר אד אי אמרו כי בעגל, קלקלו מיד לשעה, משה מה כשנתעל לפיכ אחר, ע"י עושה ה' אי נפלאות

כאלה. ומופתי אותות ידו על להיעשות כמשה ראוי

הנשי שירת את המתאר (הפסוק שעשתה נפלאות שו ראו שלא אע"פ מרי ע שירת אמרו הנשי בר

מצליחה ,ומופתי אותות ללא ,קוד רקע ללא בשיר, ופוצחת בידה התו את לוקחת היא 'ותקח'. במילה פותח

לבדו, לה' בלתי בדבר תלויה היתה לא הנשי שהאמינו האמונה לכ ,(הנשי כל את אחריה לסחו מרי

.אחרי נביאי יש משה אי א אמרו קלקלו, לא הנשי וקלקלו, באנשי מהומה כשירדה כ משו
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מרי שירת ד. כזפרק

ולא שירה לומר בידה התו את הנביאה מרי ותקח מיד  וגו' פרעה סוס בא כאשר ומיד

משה.. על המתינה

ה' בישועת בטחות ה הנס, שהתחיל ברגע כבר ביותר, חזקה האמונה ישראל בנות אצל

לשיר. כבר שיכלו עד

תופיםב. עם שירה

משתמשת התורה הנשי ובשירת נקבה, בלשו הזאת' 'השירה כתיב האנשי בשירת

ותע' כדכתיב נקבה, לשו במקו זכר בלשוהיאלה 'לה' גאה', גאה כי לה' שירו מרי

?'לה' כתוב להיות צרי היה ולכאורה זכר, לשו

הקדוש השל"ה בשלח)מתר נגאלו(פרשת  הדור באותו שהיו צדקניות נשי בשכר :

ממצרי יא:)ישראל ד בדברי(סוטה שלימה אמונה לה היתה המיוחדת? צדקת היה מה ,

ה לכ ונפלאות. נסי לה יעשה הקב''ה והבאתי, ולקחתי, וגאלתי והצלתי שהוצאתי ה'

שירה. לומר עצמ את והכינו ,ממצרי ומחולות תופי לקחו

יראל "ורא כדכתיב: האמינו, לא הניסי את בעניה ראו שלא עד הגברי זאת ְְִֵַַָלעומת

יי את הע יראו מצרי יי עה אר הדלה הד ייאת אמינו"ועב (שמותבמה ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לא) יד, זכר,פרק לשו ובנשי נקבה לשו כתיב באנשי כ על האמינו. שראו לאחר רק ,ֹ

לנשי והאנשי לב, אמיצות להיות האנשי לגבורת הנשי .יטשנתהפכו

:באבודרה מובא בתופי הנשי שירת מעלת על

ישראל ובני "משה :אומרי ושחרית ערבית ענובתפילת ל
עלשירה לרמוז "ענו" אמר :האבודרה מסביר רבה" בשמחה

בתופי" ע"ש רבה" "בשמחה אמר ."מרי לה ותע"

וכתיב מג)ובמחולות" קה, את(תהילי ברנה בששו עמו ויוציא

ש על שמחה אצל שירה וסמ כז)בחיריו. לא, בשמחה(ברא'

בזה. תלוי שזה לפי ובשירי

האמונה לה שנתברר לאחר רק שירה אמרו האנשי כ): פסוק טו פרק (שמות סופר החת כותב זה כעי יט.

העושה משה אי א כי האמינו עבדו, ובמשה בה' ויאמינו גדולי ונפלאות אותות ידו על שראו מפני במשה,

אחר אד אי אמרו כי בעגל, קלקלו מיד לשעה, משה מה כשנתעל לפיכ אחר, ע"י עושה ה' אי נפלאות

כאלה. ומופתי אותות ידו על להיעשות כמשה ראוי

הנשי שירת את המתאר (הפסוק שעשתה נפלאות שו ראו שלא אע"פ מרי ע שירת אמרו הנשי בר

מצליחה ,ומופתי אותות ללא ,קוד רקע ללא בשיר, ופוצחת בידה התו את לוקחת היא 'ותקח'. במילה פותח

לבדו, לה' בלתי בדבר תלויה היתה לא הנשי שהאמינו האמונה לכ ,(הנשי כל את אחריה לסחו מרי

.אחרי נביאי יש משה אי א אמרו קלקלו, לא הנשי וקלקלו, באנשי מהומה כשירדה כ משו
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מריכחכחכחכח שירת ד. פרק

מחמת הנשי שירת את במיוחד מזכירי וערבית, שחרית יו בכל ישראל בית שכל נמצא

הגדולה. מעלתה

מריםג. להם ותען

הבנה הצרי לשו במטבע פותחת הנשי מרי"שירת לה עהבאר"ו בשירת ג , ְִֶַַַָָ

בתהלי כתוב ביטוי אותו ,"ל ענ באר "עלי ז)כתוב בביכורי(קמז, ג תדה", ליי ענ" ְְֱֱֲִֵַָָָ

ה)כתוב כו, המופיע(דברי ענו/עניה הביטוי מה אבי". אבד ארי אלהי יי לפני ואמר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ"וענית

ושירה? בהודיה דווקא

"אז במילי מתחילה הי שירת המהר''ל: שכתב מה פי על הדברי את לבאר נראה

"אז עתיד בלשו מתחילה השמש את העמיד כאשר יהושע שירת ג עתיד, בלשו ישיר"

יב)ידבר" י, בה(יהושע פתח הבאר שירת יז)וכ כא שירה(במדבר מדוע ישראל" ישיר "אז

עתיד? בלשו נאמרת

רש"י טו,א)מבאר הנס(שמות כשראה אז בלבו: עתידעלה לשו וזהו שירה, שישיר

לשיר. בלבו שהחליט

המהר"ל ששר(גו"א)שואל נכתוב לשיר, בליבו החליט ששר שלפני לדעת חשוב למה

לשיר? החליט שהוא לבד יבי ואני

שכל של פעולה אינה ג מזמרות, שפתי של פעולה אינה שירה המהר"ל: מתר

השמחה יגיע "כאשר וכלשונו הלב שירת היא אמתית שירה לשיר, וראוי שחשוב שמחליט

הצדיקי השירהבלב בלב ושמחי".עולה משוררי היו לב בכל כי ספק ל ואי ,

לנבוע חיבת אמיתית שירה שכל, של או שפתי של פעולה אינה לבורא ולהודות לשיר

עולה ומזה בלב, גדולה שמחה לו "מתחדש ואז לבוראו הטוב בהכרת גדותיו על העולה מלב

שישיר". בלבו

:הדברי את שימחיש נפלא סיפור נביא

מתלמידיו, לאחד אמר זי"ע הבעש"ט וקודשו ישראל אור

להחסיד בשמו, שלו פריסת ימסור פלונית, בעיר שכשיעבור

נזדרז העיר, לאותה בהגיעו ההיא. בעיר שנמצא בער, רבי

למי יודעי א העיר, אנשי את ושאל רבו, שליחות לקיי

שנקרא העיר, גביר על לו הראו המה הקדוש. רבו כוונת היתה

עליו לא כי הבי ספורות, מלי עמו בדברו אבל זה. בש

האנשי כל ע ודיבר חיפש ,אכ הקדוש. רבו כוונת היתה

אולי לו אמרו שלבסו עד רוחו, נרגעה ולא זה, בש שנקראו

מרי שירת ד. כטפרק

אשר העיר, בקצה הנמצא אחד תינוקות מלמד על הכוונה

.עניי בני כמה ע לומד

שמע הפתוח, החלו לפני ובעמדו חודש ראש היה ,היו אותו

ברכי מהפרק ,פסוקי כמה לתלמידיו מסביר שהמלמד אי

ק"ד)נפשי מה(תהלי" הפסוק אל בהגיעו ר"ח. בכל הנאמרת

,"קנינ האר מלאה עשית, בחכמה כול ה', מעשי רבו

צרי היה דמקומו מקומו, כא אי זה פסוק לכאורה הסביר:

ה' נפלאות כל לספר שמתחיל לפני הדברי בראש או להיות

אמנ באמצע? לא א בסופו, או בראשית, מעשה ובריאת

בא ,יתבר נפלאותיו ובחשבו בשוררו ,המל דוד כי הוא העני

לפרט להמשי יכול היה שלא ,כ כל גדולה התלהבות לכלל

רבו "מה הכל: את הכולל בדבר קולו ונת מעשיו, פירוט

מאהבת היוקד לבו להתפעלות ביטוי נת בזה וגו'". ה' מעשי

ה'. מעשי בפירוט הלאה המשי ואח"כ השי"ת,

אכ כי השליח הבי המלמד מפי אלו נפלאי דברי בשמעו

מרבו שלו פריסת לו ומסר הק' הבעש"ט כוונת היה זה על

רבו מקו כממלא נתפרס הימי ברבות אשר בער, לר'

זצוק"ל. ממזריטש המגיד ה"ה הקדוש

הטוב הכרת מרגיש הלב מהלב, הפורצת הודיה של ספונטנית תגובה של ביטוי זה שירה

חברו, לקריאת העונה אד כמו 'עניה' נקראת השירה לכ והודיה. בשירה להחזיר רוצה והוא

הבורא. אהבת מחמת החוזרת מהלב קריאת היא השירה ג כ

מעי ,"חיי מי באר  גני מעי" נובעי מי באר ישראל לע מביאה הנביאה מרי

החוצה. שפור הלב מרי כשירת החוצה, מהאדמה הנובעי מי זה

מתחדש בראשית מעשה רש''י: מסביר אומר" יביע ליו יו" נאמר יט: פרק בתהלי

כ ומתו לבקר וזורחת שוקע' חמה לערב יו אל הברימיו ידיותיביעו על שבח אמרי

לשו יביע פתר מנח ולהודות לקלס הבריות את שמורי והלילות נובעהימי' הבריאהמעי .

לבורא. והודיה שירה נובעי להיות להביע לבריות גורמת

כ שירה, שישיר בלב עלה היא שהשירה כש באר", "עלי ב מתחילה הבאר שירת

לה". ענו  באר "עלי הבאר בשירת נאמר
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מרי שירת ד. כטפרק

אשר העיר, בקצה הנמצא אחד תינוקות מלמד על הכוונה

.עניי בני כמה ע לומד

שמע הפתוח, החלו לפני ובעמדו חודש ראש היה ,היו אותו

ברכי מהפרק ,פסוקי כמה לתלמידיו מסביר שהמלמד אי

ק"ד)נפשי מה(תהלי" הפסוק אל בהגיעו ר"ח. בכל הנאמרת

,"קנינ האר מלאה עשית, בחכמה כול ה', מעשי רבו

צרי היה דמקומו מקומו, כא אי זה פסוק לכאורה הסביר:

ה' נפלאות כל לספר שמתחיל לפני הדברי בראש או להיות

אמנ באמצע? לא א בסופו, או בראשית, מעשה ובריאת

בא ,יתבר נפלאותיו ובחשבו בשוררו ,המל דוד כי הוא העני

לפרט להמשי יכול היה שלא ,כ כל גדולה התלהבות לכלל

רבו "מה הכל: את הכולל בדבר קולו ונת מעשיו, פירוט

מאהבת היוקד לבו להתפעלות ביטוי נת בזה וגו'". ה' מעשי

ה'. מעשי בפירוט הלאה המשי ואח"כ השי"ת,

אכ כי השליח הבי המלמד מפי אלו נפלאי דברי בשמעו

מרבו שלו פריסת לו ומסר הק' הבעש"ט כוונת היה זה על

רבו מקו כממלא נתפרס הימי ברבות אשר בער, לר'

זצוק"ל. ממזריטש המגיד ה"ה הקדוש

הטוב הכרת מרגיש הלב מהלב, הפורצת הודיה של ספונטנית תגובה של ביטוי זה שירה

חברו, לקריאת העונה אד כמו 'עניה' נקראת השירה לכ והודיה. בשירה להחזיר רוצה והוא

הבורא. אהבת מחמת החוזרת מהלב קריאת היא השירה ג כ

מעי ,"חיי מי באר  גני מעי" נובעי מי באר ישראל לע מביאה הנביאה מרי

החוצה. שפור הלב מרי כשירת החוצה, מהאדמה הנובעי מי זה

מתחדש בראשית מעשה רש''י: מסביר אומר" יביע ליו יו" נאמר יט: פרק בתהלי

כ ומתו לבקר וזורחת שוקע' חמה לערב יו אל הברימיו ידיותיביעו על שבח אמרי

לשו יביע פתר מנח ולהודות לקלס הבריות את שמורי והלילות נובעהימי' הבריאהמעי .

לבורא. והודיה שירה נובעי להיות להביע לבריות גורמת

כ שירה, שישיר בלב עלה היא שהשירה כש באר", "עלי ב מתחילה הבאר שירת

לה". ענו  באר "עלי הבאר בשירת נאמר
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מרילללל שירת ד. פרק

ריקודיםד. עם שירה

יה כל צאו" אומר: הפסוק ישראל, נשות בשירת לראות נוכל נפלאי דברי ִֵֶַַָָָעוד

במחולות? המילה באור ומה ?הנשי כל יצאו להיכ במחלת". ית ְְֲִִֶַָֹֹאחריה

והודיה שמחה מרוב רקדו ג אלא שרו רק לא הנשי שליט''א: קניבסקי חיי ר' מסביר

יצאו צניעות חוסר יהיה שלא וכדי במעגל, ריקוד מלשו מחול המילה פירוש וזה לבורא,

בה שיקדה הבורא אהבת מרוב ושרו רקדו וש אות רואי לא שהגברי הספרלמקו (ע"פ

הגר''ח) .תשובות

שיהיה למחול רומזי ,הנשי אצל שהיו אלו שמחול/ריקודי כתב ושמש מאור בספר

בגמרא כמובא לבוא א)לעתיד לא לעשות(תענית הוא ברו הקדוש עתיד ,לצדיקי ,מחול

באצבעו מראה אחד וכל ביניה יושב ט)והוא כה השיגו(ישעיהו ישראל בנות .ל ינק ה' ִִֶזה

הגברי אצל לכ לבוא, לעתיד שיהיו להשגות הגיעו לבורא הגדולה באהבת מעמד באותו

ריקוד. ג השמחה כללה ישראל ובנות מרי אצל ואילו שירה, אלא היתה מובאילא (דבריו

.)כבהערה

ה דבריו זצ"ל אפשטיי הלוי קלמ קלונימוס הרב מאת ושמש מאור בספר בזה כתב מאוד נפלאי דברי כ.

את הבנו הגיעו גבוהה דרגה לאיזה הנשי שירת במעלת נפלאי חידושי בה שיש מחמת אבל קבלה, דברי

.החידושי את והדגשנו ,הדברי

מרי לה עו במחלת ית אחריה יה כל צאו יד ה את אהר אחת הביאה מרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹוח

קשה ג .2 ?הוציאת ולהיכ הנשי כל שהוציאה בזה להשמיענו בא מה לדקדק, יש .1 וגו'. גאה י לה' ירִִַָֹ

מפניע לדקדק, יש 3.עוד אחת? אות אפילו מיותר אינו הקדושה ובתורתינו כמיותר, שנראה 'ובמחולות' מלת ל

לה''? 'שירו הוה לשו אמרה ומרי עתיד, לשו שהוא לה'' 'אשירה משה אמר מה

,לצדיקי מחול לעשות הוא ברו הקדוש עתיד א), לא (תענית בגמרא דאיתא מה פי על בזה, לרמוז נראה

כלאי) כמו סביב מחול רש"י, ופירש .ל ינק ה' זה ט) כה (ישעיהו באצבעו מראה אחד וכל ביניה יושב ִִֶוהוא

הכר מחול כמו משהו. "סביב" הנרקד מעגלי, ריקוד פירושה 'מחול' המילה (באור: הכר מחול מ"א) פ"ד

יצאו הנשי וכל מרי שכאשר ,למדי [נמצאנו .(הכר את המקיפה הבלתימעובדת האדמה שפירושו

לבוא] לעתיד הצדיקי מחול כמו בדיוק מעגל, בצורת ריקוד זה היה במחולות,

עיגול, ונעשה שמו יתבר אלקותו צמצ  העול את לברוא הפשוט ברצונו כשעלה דהנה נראה, הדבר ולהבי

העול שנתגש עד בשוה, שמו יתבר אלהותו ממשיכי העולמות וכל הישר, בקו העולמות את ברא כ ואחר

ממנו התחתו ובעול מעט, אלהותו צמצ העליו בעול דהיינו ,צמצו ונעשו עולמות ברורי להיות והתחיל

הניצוצות לברר אנו שצריכי  לעילא מא אלוהותו משיגי ואנו העולמות. כל סו עד וכ יותר, צמצ ְִֵַָָ

ומקבל; משפיע בחינת  ונקבא כר בבחינת ה הברואי וכל העולמות וכל למדריגה. ממדריגה וליל ְְְַָהקדושות

שהוא דבר כל כי ממנו, ללמוד  לדל צרי הקט וכ ממנו, התחתו לעול משפיע גבוה היותר העול ַָכי

להראש, יותר קרוב הוא  הסו מ למעלה שהוא וכל רחוק, הוא  סופו עד ומראשו וראש, סו לו יש בקצוות

ללמוד לדל צרי הקט ולכ ב"ה. סו לאי יותר קרוב הוא  התחתו מעול למעלה למעלה שהוא כל ַָכ

ממנו. לקט ומשפיע יותר משיג הוא כי ,הש עבדות ממנו

מרי שירת ד. לאפרק

מסרי להעביר להכיל, מסוגלי אינ המילוליי התקשורת שכלי מה את מביע הריקוד

שמילי מה את להביע מנת על ובתנועה, במחול להתגייס, נדרש כולו הגו .מהמילי גבוהי

רגשותינו את לבטא מסוגל מכל, והנגלה החיצוני ,הגו דווקא לבטא. מסוגלות אינ

מכל. והכמוסי הפנימיי ומחשבותינו

ויופיע וכל, מכל יתבטלו והחיצוניות ,הקדושי הניצוצי ויעלו שרשו, עד נשמתו חלק אחד כל יתק לעתיד, אבל

שוה, והקו העיגול ויהיה העולמות, בכל אלהותו בהירות אור בשוהאז כול כי ונקבא כר בחינת אז יהיה ְְְַָולא

שמו יתבר אלהותו אור כמוישיגו מחבירו, ללמוד אד שו עוד יצטר ולא ;וסו ראש שאי עגל, דבר כמו .ְָָָֹ

בשוה, אלהותו הבהירות מאור כול ישיגו אז כ בשוה, העיגול לכל קרוב האמצעי מו שהוא ,רה ְְִִִֶֶֶַַָָמחל

.דל ועד טנמ תא ידע  י ,רעה את אי עד דיל ולא לג) לא (ירמיהו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹכדכתיב

הגמרא פירוש לצדיקיוזהו מחול לעשות הוא ברו הקדוש לבואעתיד לעתיד פירוש, ביניה יושב והקב"ה

ללמוד יצטר מה אחד שו ואי ונקבא, כר בחינת  אי אשר העליו מאור גדולה השגה הצדיקי ְְְַָָישיגו

שמקו ,רה מחל כמו בשוה הקו ע עיגול ויהיה העולמות, בכל אלהותו בהירות אור יתגלה אז כי ְֶֶַמחבירו,

אנו  עצרת ובשמיני רבה בהושענא מקיפי שאנו ההקפות כוונת וזה בשוה. העיגול לכל קרוב הוא האמצעי

העליו אור את הקפות ידי על [לעולמנו] להמשי כא), לא (ירמיהו בר סבב נקבה בסוד הקפות ְְֵֵֶָָעושי

ונקבא. כר בחינת  אי ְְְַָָאשר

אחריה הנשי כל שהוציאה הנביאה, מרי כוונת היתה הקפותוזאת עמה בר,ועשתה סבב נקבה בסוד , ְְְֵֵֶָָֹ

ונקבא כר בחינת  אי אשר עליו אור להמשי אתכדי 'הוציאה' מרי המעגלי, המחול באמצעות (באור: . ְְְַָָ

ובכ המעגל, של יותר הרחבה לתודעה אות העלתה קווית, לחשיבה המוגבל ,המצומצ תודעת ממצב הנשי

העיגול, תודעת חזו סוד על ישראל בנות את העמידה מרי העתידית. התודעה את עכשיו לחוות לה איפשרה

ונוקבא). דכר בחינת ש אי אשר העליו אור בר, סבב נקבה ְְֵֵֶָָסוד

לכ העליו הבהירות אור עדיי הופיע שלא ונוקבא דכר בבחינת אמר שמשה מפני לה', אשירה משה אמר לכ

אשיר. אז כשאשיג עתיד לשו אמרו לכ אלקות, השגת למ השיגו לא שעדיי  אשירה מריאמרו אבל ִֵָ

מה היה שהשגת עתה, שירו אמרה לכ יותר, להשיג אפשר אי אשר אז והשיגו ,עליו אור בהקפתה המשיכה

יותר להשיג אפשר בלשושאי "שירו" אמרה שמרי בזמ עתיד, בלשו '" לה "אשירה משה אמר מדוע (באור: .

לא ההווה במציאות ונוקבא, דכר בחינת הקווית, התודעה של יותר המוגבל בחזיו אחזו שהגברי מפני הווה.

באותו "אשירה" אמרו משה ע ששרו הגברי לכ מעמדות. בי המשווה העליו הבהירות אור עדיי הופיע

התודעה את אחד יו כשאשיג אומרי כאילו עתיד, בלשו אמרו ולכ אלקות, השגת השיגו לא עדיי ה רגע

איתההמעגל שרקדו והנשי ,עליו אור בהקפתה המשיכה כ זאת, לעומת מרי אבל אשיר. אז הגבוהה, ית

עתה השגת הווה, בלשו "שירו" מרי אמרה לכ ,עדיי יותר להשיג אפשר אי אשר את אז כבר השיגו כ

בהווה). אצלכ כבר נמצא העתיד לה', עתה שירו לכ יותר, להשיג אפשר שאי מה ,כ כל גדולה השגה

פירוש 'ובמחולות' בתופי אחריה הנשי כל ותצא וגו' מרי ותקח הפסוק פירוש הפהוזהו עמה שעשתה ,ַָָ

בר סבב נקבה בסוד ,רה לה'מחל' ותע ונקבא. כר בחינת ש אי אשר עליו אור המשיכה ובזה , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

פירוש, לה' שירו לה'מרי עתה שירו לכ יותר, להשיג אפשר שאי מה כ כל גדולה השגה השגת .שעתה

גמליאל ב שמעו רב אמר ח) משנה ד פרק (תענית במשנה שמובא למה ושמש המאור דברי את [השווה

שבה הכפורי וכיו באב עשר כחמשה לישראל טובי ימי היו ירושללא שאוליבנות לב בכלי יוצאות

יוצאות ירושלי ובנות טבילה טעוני הכלי כל לו שאי מי את לבייש בכרמישלא אנווחולות ש ג .

(ע"ש יששכר בבני שמובא כמו באב בט"ו זה והיה במחול. בריקוד ה' באהבת שמחות ישראל שבנות מוצאי
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מרי שירת ד. לאפרק

מסרי להעביר להכיל, מסוגלי אינ המילוליי התקשורת שכלי מה את מביע הריקוד

שמילי מה את להביע מנת על ובתנועה, במחול להתגייס, נדרש כולו הגו .מהמילי גבוהי

רגשותינו את לבטא מסוגל מכל, והנגלה החיצוני ,הגו דווקא לבטא. מסוגלות אינ

מכל. והכמוסי הפנימיי ומחשבותינו

ויופיע וכל, מכל יתבטלו והחיצוניות ,הקדושי הניצוצי ויעלו שרשו, עד נשמתו חלק אחד כל יתק לעתיד, אבל

שוה, והקו העיגול ויהיה העולמות, בכל אלהותו בהירות אור בשוהאז כול כי ונקבא כר בחינת אז יהיה ְְְַָולא

שמו יתבר אלהותו אור כמוישיגו מחבירו, ללמוד אד שו עוד יצטר ולא ;וסו ראש שאי עגל, דבר כמו .ְָָָֹ

בשוה, אלהותו הבהירות מאור כול ישיגו אז כ בשוה, העיגול לכל קרוב האמצעי מו שהוא ,רה ְְִִִֶֶֶַַָָמחל

.דל ועד טנמ תא ידע  י ,רעה את אי עד דיל ולא לג) לא (ירמיהו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹכדכתיב

הגמרא פירוש לצדיקיוזהו מחול לעשות הוא ברו הקדוש לבואעתיד לעתיד פירוש, ביניה יושב והקב"ה

ללמוד יצטר מה אחד שו ואי ונקבא, כר בחינת  אי אשר העליו מאור גדולה השגה הצדיקי ְְְַָָישיגו

שמקו ,רה מחל כמו בשוה הקו ע עיגול ויהיה העולמות, בכל אלהותו בהירות אור יתגלה אז כי ְֶֶַמחבירו,

אנו  עצרת ובשמיני רבה בהושענא מקיפי שאנו ההקפות כוונת וזה בשוה. העיגול לכל קרוב הוא האמצעי

העליו אור את הקפות ידי על [לעולמנו] להמשי כא), לא (ירמיהו בר סבב נקבה בסוד הקפות ְְֵֵֶָָעושי

ונקבא. כר בחינת  אי ְְְַָָאשר

אחריה הנשי כל שהוציאה הנביאה, מרי כוונת היתה הקפותוזאת עמה בר,ועשתה סבב נקבה בסוד , ְְְֵֵֶָָֹ

ונקבא כר בחינת  אי אשר עליו אור להמשי אתכדי 'הוציאה' מרי המעגלי, המחול באמצעות (באור: . ְְְַָָ

ובכ המעגל, של יותר הרחבה לתודעה אות העלתה קווית, לחשיבה המוגבל ,המצומצ תודעת ממצב הנשי

העיגול, תודעת חזו סוד על ישראל בנות את העמידה מרי העתידית. התודעה את עכשיו לחוות לה איפשרה

ונוקבא). דכר בחינת ש אי אשר העליו אור בר, סבב נקבה ְְֵֵֶָָסוד

לכ העליו הבהירות אור עדיי הופיע שלא ונוקבא דכר בבחינת אמר שמשה מפני לה', אשירה משה אמר לכ

אשיר. אז כשאשיג עתיד לשו אמרו לכ אלקות, השגת למ השיגו לא שעדיי  אשירה מריאמרו אבל ִֵָ

מה היה שהשגת עתה, שירו אמרה לכ יותר, להשיג אפשר אי אשר אז והשיגו ,עליו אור בהקפתה המשיכה

יותר להשיג אפשר בלשושאי "שירו" אמרה שמרי בזמ עתיד, בלשו '" לה "אשירה משה אמר מדוע (באור: .

לא ההווה במציאות ונוקבא, דכר בחינת הקווית, התודעה של יותר המוגבל בחזיו אחזו שהגברי מפני הווה.

באותו "אשירה" אמרו משה ע ששרו הגברי לכ מעמדות. בי המשווה העליו הבהירות אור עדיי הופיע

התודעה את אחד יו כשאשיג אומרי כאילו עתיד, בלשו אמרו ולכ אלקות, השגת השיגו לא עדיי ה רגע

איתההמעגל שרקדו והנשי ,עליו אור בהקפתה המשיכה כ זאת, לעומת מרי אבל אשיר. אז הגבוהה, ית

עתה השגת הווה, בלשו "שירו" מרי אמרה לכ ,עדיי יותר להשיג אפשר אי אשר את אז כבר השיגו כ

בהווה). אצלכ כבר נמצא העתיד לה', עתה שירו לכ יותר, להשיג אפשר שאי מה ,כ כל גדולה השגה

פירוש 'ובמחולות' בתופי אחריה הנשי כל ותצא וגו' מרי ותקח הפסוק פירוש הפהוזהו עמה שעשתה ,ַָָ

בר סבב נקבה בסוד ,רה לה'מחל' ותע ונקבא. כר בחינת ש אי אשר עליו אור המשיכה ובזה , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

פירוש, לה' שירו לה'מרי עתה שירו לכ יותר, להשיג אפשר שאי מה כ כל גדולה השגה השגת .שעתה

גמליאל ב שמעו רב אמר ח) משנה ד פרק (תענית במשנה שמובא למה ושמש המאור דברי את [השווה

שבה הכפורי וכיו באב עשר כחמשה לישראל טובי ימי היו ירושללא שאוליבנות לב בכלי יוצאות

יוצאות ירושלי ובנות טבילה טעוני הכלי כל לו שאי מי את לבייש בכרמישלא אנווחולות ש ג .

(ע"ש יששכר בבני שמובא כמו באב בט"ו זה והיה במחול. בריקוד ה' באהבת שמחות ישראל שבנות מוצאי
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מרילבלבלבלב שירת ד. פרק

כל את ממלאת שהשירה עד לה' ולשבח להלל חזקה התעוררות מרגישה הנשמה כאשר

באופ להתנועע מתחיל הגו ג אלא בלבד, בפה לשיר מספיק שלא חש האד פנימיותה,

תנועות ה הריקוד תנועות השירה. ברגשי הנשמה ע להשתת רצו מתו מעצמו טבעי

בזוהר שמובא כפי כשלהבת, היא הנשמה של טבעה מציאות שכ הנשמה, מתכונות טבעיות

ע"א)הקדוש רי"ט ד פנחס הנשמה,(פ' והתלהטות מהתעוררות נובעת השירה כאשר כ ועל .

מצד ג רצו מורגש אז גדלה, העוצמה וכאשר בפנימיותו, ריקוד תנועות מעי מרגיש האד

השירה. ע ביחד ולהתנועע להצטר הגו

לשיר המיוחד נשי של הכוח נפלאי:במחולעל דברי המהר''ל בדברי מצאנו

כדכתיב בפרט לבתולות מיוחד ל"א)המחול תשמח(ירמי' במחול"אז בחוריבתולה

מפני וזה לבתולה. הוא המחול כי לחוש נראה זה ודבר וגו', "שמחהוזקני הוא המחול כי

נמצאבפעל הוא השמחה הריקוד אבל בלב השמחה רק בפעל שאינו בלב השמחה כמו ואינו ,

בעלות אינ הבתולות ובפרט הנשי כי מפני לבתולות, דוקא שיי זה ולפיכ לגמרי. בפעל

השמחה את מעכב מחשבה כל ויותר, יותר מחשבה בעל הוא אשר איש כל כמו מחשבה

בלב הוא השמחה באנשי ולפיכ השמחה. אל מתנגד המחשבה כי לגמרי לפעל תצא שלא

אינה כי אליה מעכב אי הבתולה אבל לפעל, לצאת השמחה מעכב מתנגד לה שיש מפני

מחשבה בפעלבעלת השמחה אצלה זהונמצא בפעל השמחה עד בג לעתיד כי ומפני .

שאינה בלב שהוא השמחה כמו לא בפעל שמחת שיהי' שר"ל ,לצדיקי מחול נקרא בעצמו

בפעל.

הרביעי) הבאר  הגולה באר (מהר''ל

הצטרפוה. הנשים כל

בידה התו אהר אחות הנביאה מרי "ותקח סופר: החת מוסי כלעוד ותצאנה

נאהנשי לא רבינו משה בשירת וגו'. בשירת" רק ישראל, ובני משה אלא ישראל כל מר

.הנשי כל את איתה שלקחה נאמר מרי

כל אהר את ויבכו כתיב אהר במיתת כ'] חקת [ילק"ש חז"ל שאמרו כמו לענ''ד נראה

.שלו רוד שהיה על יותר לע מרוצה אהר שהיה כל, נאמר לא רבינו ובמשה ישראל בית

כתיב לכ הנשי לכל מרוצת כ ג שהיתה זה בעני אהר אחות מרי היתה בשירה ג כ

רבינו. משה אצל נאמר שלא מה "הנשי כל "ותצאנה אצלה

אות הוא בי"ת "באל הט"ו אות כי רמז בא"ב, כט"ו לישראל טובי ימי היו לא הרמז וזהו במדויק): לשונו

,וסו ראש בו ואי סביב עגול שהוא המחולס' בחינת לעתידוהוא יהיה לא כ ,וסו ראש ומטה מעלה ש אי ,

לישראל]. הגדול טוב היו והוא מזה למעלה גבוה זה לומר ושנאה קנאה

מרי שירת ד. לגפרק

" יחיד בלשו נאמרה רבינו משה שירת :להוסי נית לייעוד ססאירה אה גאה י ִִַָָָָָָֹ

" רבי בלשו שנאמרה הנשי שירת לעומת "ב רמה לייורכב ירסס אה גאה י ְְִִַַָָָָָָָֹֹ

בשירה היו הנשי כל כנראה כ אחריה, הנשי כל ותצאנה שכתוב כמו ,"ב רמה ְְַָָָֹורכב

יקר הכלי שכתב כמו .מרי טו)ע פרק כי(שמות אחריה, הנשי כל ותצא נאמר לכ" :

הנשי לנבואה". זכו כול כי זה במעמד בעקבותיה יצאו הנשי וכל במרי התחילה הנבואה

הגברי לעומת בהתלהבות, כול ושרות נסחפות כול שמוש מי ושיש ה' את אוהבות בטבע

לו. טפלי וכול העיקר היה רבינו שמשה

וכוח האישית הדוגמא מפני אלא אחריה, לצאת מה בקשה שמרי נאמר לא

הנשי כל 'ותצאנה אחריה יצאו לבד כול ולכ מדבקות תכונות ה והשמחה ההתלהבות

.'מרי לה 'ותאמר מכ לאחר ורק ובמחולות' בתופי אחריה

ישראלו. נשות שירת

או אלא ,לנשי מיוחד באופ פרשה תייחד שהתורה מצאנו שלא יראה בתורה המתבונ

הנשי את ג וכוללת לגברי כתובה לפניה"שהפרשה תשי אשר המשפטי "אלה (לדוגמא:

(שניה את כולל שניהשהפסוק את מפרט שהפסוק אישאו "כל "הנשי על האנשי "ויבואו (כמו:

(המשכ בנדבת – לב נדב אשר בר,ואשה ישראל. לבנות מיוחדת פרשה התורה כתבה אחת פע

:הי בשירת –

כל צאו יד ה את אהר אחת הביאה מרי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ"וח

י לה' יר מרי לה עו במחלת. ית אחריה יְֲִֶַַָָהְְִִִִִֶַַַַָָֹֹ

"ב רמה ורכב סס אה כ)גאה טו .(שמות ְְַָָָָָָֹֹ

בתופי" בשמחה והשירה מצרי יציאת של הסיפור ג כ התורה, סיפורי כל כמו

מרומז שזה נראה לדורנו. וג הדורות, לכל הוראה ה ישראל, ונשי מרי של ובמחולות"

ותצא" הנשיבפסוק נמשכותכל להיות עליה הדורות כל סו עד ישראל נשי שכל אחריה",

."... גאה גאה כי לה', "שירו תמיד: לה' ולהלל להודות מרי של דרכה אחרי

מריםז. ניצוץ יש ישראל בת בכל

רבינו משה של ניצו יש חכ תלמיד בכל ,בספרי קיט)מובא תהילי אנ חומת ,(החיד''א

שפיר "משה, לו אומרי היו נפלא חכמה דבר אומר היה אמורא שכאשר בגמרא מובא לכ

קא:)קאמרת" ד בשבת הנביאה(כגו מרי של ניצו יש ישראל בת בכל כ שלכא. כוחה ,

מרי

אשה כל לכ לה', השתוקקות על המורה ,מרי בזכות שבאר המהר''ל בדברי (מרי בזכות מי) לקמ עיי כא.

הטוב לה' ולהודות לשיר להשתוקק רצו לה הגור מרי באר טמו אשה שבכל מדבריו למדנו באר. נקראת

ג. שער טוב מבשר בספר כתב וכ והמטיב.
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מרי שירת ד. לגפרק

" יחיד בלשו נאמרה רבינו משה שירת :להוסי נית לייעוד ססאירה אה גאה י ִִַָָָָָָֹ

" רבי בלשו שנאמרה הנשי שירת לעומת "ב רמה לייורכב ירסס אה גאה י ְְִִַַָָָָָָָֹֹ

בשירה היו הנשי כל כנראה כ אחריה, הנשי כל ותצאנה שכתוב כמו ,"ב רמה ְְַָָָֹורכב

יקר הכלי שכתב כמו .מרי טו)ע פרק כי(שמות אחריה, הנשי כל ותצא נאמר לכ" :

הנשי לנבואה". זכו כול כי זה במעמד בעקבותיה יצאו הנשי וכל במרי התחילה הנבואה

הגברי לעומת בהתלהבות, כול ושרות נסחפות כול שמוש מי ושיש ה' את אוהבות בטבע

לו. טפלי וכול העיקר היה רבינו שמשה

וכוח האישית הדוגמא מפני אלא אחריה, לצאת מה בקשה שמרי נאמר לא

הנשי כל 'ותצאנה אחריה יצאו לבד כול ולכ מדבקות תכונות ה והשמחה ההתלהבות

.'מרי לה 'ותאמר מכ לאחר ורק ובמחולות' בתופי אחריה

ישראלו. נשות שירת

או אלא ,לנשי מיוחד באופ פרשה תייחד שהתורה מצאנו שלא יראה בתורה המתבונ

הנשי את ג וכוללת לגברי כתובה לפניה"שהפרשה תשי אשר המשפטי "אלה (לדוגמא:

(שניה את כולל שניהשהפסוק את מפרט שהפסוק אישאו "כל "הנשי על האנשי "ויבואו (כמו:

(המשכ בנדבת – לב נדב אשר בר,ואשה ישראל. לבנות מיוחדת פרשה התורה כתבה אחת פע

:הי בשירת –

כל צאו יד ה את אהר אחת הביאה מרי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ"וח

י לה' יר מרי לה עו במחלת. ית אחריה יְֲִֶַַָָהְְִִִִִֶַַַַָָֹֹ

"ב רמה ורכב סס אה כ)גאה טו .(שמות ְְַָָָָָָֹֹ

בתופי" בשמחה והשירה מצרי יציאת של הסיפור ג כ התורה, סיפורי כל כמו

מרומז שזה נראה לדורנו. וג הדורות, לכל הוראה ה ישראל, ונשי מרי של ובמחולות"

ותצא" הנשיבפסוק נמשכותכל להיות עליה הדורות כל סו עד ישראל נשי שכל אחריה",

."... גאה גאה כי לה', "שירו תמיד: לה' ולהלל להודות מרי של דרכה אחרי

מריםז. ניצוץ יש ישראל בת בכל

רבינו משה של ניצו יש חכ תלמיד בכל ,בספרי קיט)מובא תהילי אנ חומת ,(החיד''א

שפיר "משה, לו אומרי היו נפלא חכמה דבר אומר היה אמורא שכאשר בגמרא מובא לכ

קא:)קאמרת" ד בשבת הנביאה(כגו מרי של ניצו יש ישראל בת בכל כ שלכא. כוחה ,

מרי

אשה כל לכ לה', השתוקקות על המורה ,מרי בזכות שבאר המהר''ל בדברי (מרי בזכות מי) לקמ עיי כא.

הטוב לה' ולהודות לשיר להשתוקק רצו לה הגור מרי באר טמו אשה שבכל מדבריו למדנו באר. נקראת

ג. שער טוב מבשר בספר כתב וכ והמטיב.
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מרילדלדלדלד שירת ד. פרק

הגורמת מרי של בארה זוהי לה', ולהודות ולשיר במחול לצאת הנשי כל את להלהיב הוא

לה'. ולהודות לשיר השתוקקות הנשי לכל

ואכ נפרדת. פרשה התורה לה יחדה לכ בשירה, מהגברי יותר מיוחד כוח יש לנשי

בתופי שיר כלי ע א אלא ,הגברי כמו בפה רק שרו רק לא שהנשי מציינת התורה

הבורא אות חנ בזה ,נשי של המיוחד המקצוע ה לבורא וההודיה השירה שכ ובמחולות,

.מהגברי יותר כוח לה ונת

כי העגל בחטא הנשי חטאו לא שלכ זי"ע, מבעלזא דוב ישכר רבי הרה"ק בש נאמר

התו את מרי "ותקח כדכתיב יתירה ובשמחה ובמחולות בתופי הי שירת את אמרו ה

מהחטא ניצלו ולכ בשלח)בידה", הפרשה .(באר

יעשה שבודאי אמונה ,מהגברי יותר לנשי שיש החזקה האמונה כוח את מכא רואי

הקב' אשהלנו ר''ת לכ והודיה שירה שמחה לידי שמביאה אמונה ונפלאות, נסי מונהא'ה

וש ודיה.המחה

טוב.ח. טבע בנות – נשים

כל לכ ,עול בורא את שאוהב טוב טבע בטבע לה יש שנשי לומר מסתבר עוד

קשה. טבע לה שיש הגברי אצל משא''כ ,עול לבורא לשיר בשמחה יצאו הנשי

בספרי שמבואר הערהכמו נבראה)כב(עיי האשה זאת לעומת האדמה, מ נוצר האיש

טוב, טבע ע נולדה היא לכ ,אלוקי של כפיו יציר  הראשו מאד ורוחני גבוה מדבר

מצאנו המדבר דור בהמש וכ לשיר. הנשי כל באו לכ עול לבורא קרובה היא בטבעה

רב. ערב הנשי אצל מצאנו ולא צרות, הרבה שעשו גברי רב ערב שהיו

לכ רע חלק ע נולד שהגבר מילה, בברית מצוות אינ שהנשי מה את מסבירי ג כ

הגמרא לשו אשה אבל אותו, למול כז/א)צרי זרה דהינו(עבודה דמיא". דמהילא כמא "אשה

שורש שהוא ערלה, עני מעול בה היה שלא כלומר: מהולות. נולדו כאילו מעלה לנשי יש

אד יוס יעקוב משה :מהולי שנולדו סגולה יחידי כמה שמנו לחז''ל שמצאנו כמו הרע.

וה' האדמה. מ לוקח האיש של גופו חומר האשה. בריאת האיש כבריאת לא ב. פרק בראשית הירש רש"ר כב.

הוא אי ,אכ) לאשה. נבנה אחר וחלק ,לשני נחלק האיש כביכול, לאשה. אותו ובנה האיש של אחד צד לקח

את ג לכ מייחסי חכמינו לאשה. להיות והותק שוכלל הוא .("ויב" אלא: "ויעש", "וייצר", "ויברא", אומר:

יצירת לדר קשורי אלו כל המוקדמת. הרוחנית בגרותה את וכ ומזגה אופיה קולה, את האשה: סגולות שאר

(עי' האדמה מ לוקח שגופו  לאיש, בניגוד וחי; הרגיש חש, שכבר  ,אד של מגופו נוצרה היא האשה.

א). יח, רבה בראשית

מתבאר הזאת הפרשה מתו הפרק). בסו) ב פרק בראשית בחיי עדרבינו בג נבראת האשה נלקחהכי ש כי

.לג חו נברא עד בג שהונח והאד מעצמיו, ועצ האד מצלעות

מרי שירת ד. להפרק

מהשורש מהולה נולדת הטבעית ואמונתה קדושתה ברוב אשה ג כ ונוח. בנו ושת הראשו

הרע.

עלמת ת נגני אחר רי מק ישראל: נשות שירת את מתאר בתהילי ְְְֲִִִַַָָֹהכתוב

יראל: מקר יי אלהי רכ מקהלת סח)פפת. פרק תהלי) ְְְְְְֱִִִֵֵֵַָָָֹ

ואמרו בידה התו לקחה אשר ונערותיה מרי בתו  תופפות עלמות בתו רש"י: מסביר

שירה. אמרו אמ ממעי עוברי א  ישראל ממקור אלהי ברכו במקהלות :בשבח

את לעורר אפילו לגרו שהצליחה חזקה כ כל היתה הנשי שירה.שירת לומר העוברי

צדקניות..."ט. נשים "בזכות

שנאמר כמו ,מצרי גאולת כעי הגאולה תהיה לעתיד גאולה חז''ל טו)אמרו ז, 'כימי(מיכה

להגאל עתידי ובניס נגאלו ובניס נפלאות', אראנו מצרי מאר א)צאת יא השנה .(ראש

ושרו ,נסי שיעשה בהקב''ה שהאמינו צדקניות נשי אות בזכות נגאלו שבמצרי כש

עוד מראש שר ה', בטוב אמונה לו שיש שאד אמנה", מראש "תשורי בבחינת מראש, והודו

הנשי בזכות תהיה לבוא לעתיד הגאולה ג כ ה'. בטוב אמונתו בכוח הישועה לפני

שלפני עד ,לה להטיב הגדול וברצונו לבניו ה' באהבת להאמי תמיד שמתחזקות הצדקניות

טוב. ה' לנו יעשה שוודאי שלימה אמונה מתו ומודי שרי הישועה

נפלאות. אראנו מצרי מאר צאת כימי במהרה שנזכה רצו יהי

 הבעש"ט של בתו

בוצינא בספר מובא למאד, עד מפורסמת היתה "אדל" הבעש"ט של בתו

השלם ז"ל)דנהורא ממעזיבוז' ברו ר' אדל(לרבי שנשמת אמר, שהבעש"ט

למו" דת "אש הפסוק: את עליה ודרש טהור, הכי הנשמות מאוצר היא

אדל) תיבות: .(ראשי

איך שמעה המדרש בית ליד שבת במוצאי כשעברה המעשה מפורסם

שנזכה שבת במוצאי הנאמר בפזמון עצמם לבין בינם מתווכחים החסידים

היותר? הטוב הוא שער איזה וכ"ו גדולה, שערי ברכה, שערי אורה, לשערי

דשמיא" "סיעתא שערי הוא ביותר החשוב שהשער חושבת שהיא הוסיפה

הכול. יש אותו יש אם בפזמון, המוזכר 
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מרי שירת ד. להפרק

מהשורש מהולה נולדת הטבעית ואמונתה קדושתה ברוב אשה ג כ ונוח. בנו ושת הראשו

הרע.

עלמת ת נגני אחר רי מק ישראל: נשות שירת את מתאר בתהילי ְְְֲִִִַַָָֹהכתוב

יראל: מקר יי אלהי רכ מקהלת סח)פפת. פרק תהלי) ְְְְְְֱִִִֵֵֵַָָָֹ

ואמרו בידה התו לקחה אשר ונערותיה מרי בתו  תופפות עלמות בתו רש"י: מסביר

שירה. אמרו אמ ממעי עוברי א  ישראל ממקור אלהי ברכו במקהלות :בשבח

את לעורר אפילו לגרו שהצליחה חזקה כ כל היתה הנשי שירה.שירת לומר העוברי

צדקניות..."ט. נשים "בזכות

שנאמר כמו ,מצרי גאולת כעי הגאולה תהיה לעתיד גאולה חז''ל טו)אמרו ז, 'כימי(מיכה

להגאל עתידי ובניס נגאלו ובניס נפלאות', אראנו מצרי מאר א)צאת יא השנה .(ראש

ושרו ,נסי שיעשה בהקב''ה שהאמינו צדקניות נשי אות בזכות נגאלו שבמצרי כש

עוד מראש שר ה', בטוב אמונה לו שיש שאד אמנה", מראש "תשורי בבחינת מראש, והודו

הנשי בזכות תהיה לבוא לעתיד הגאולה ג כ ה'. בטוב אמונתו בכוח הישועה לפני

שלפני עד ,לה להטיב הגדול וברצונו לבניו ה' באהבת להאמי תמיד שמתחזקות הצדקניות

טוב. ה' לנו יעשה שוודאי שלימה אמונה מתו ומודי שרי הישועה

נפלאות. אראנו מצרי מאר צאת כימי במהרה שנזכה רצו יהי

 הבעש"ט של בתו

בוצינא בספר מובא למאד, עד מפורסמת היתה "אדל" הבעש"ט של בתו

השלם ז"ל)דנהורא ממעזיבוז' ברו ר' אדל(לרבי שנשמת אמר, שהבעש"ט

למו" דת "אש הפסוק: את עליה ודרש טהור, הכי הנשמות מאוצר היא

אדל) תיבות: .(ראשי

איך שמעה המדרש בית ליד שבת במוצאי כשעברה המעשה מפורסם

שנזכה שבת במוצאי הנאמר בפזמון עצמם לבין בינם מתווכחים החסידים

היותר? הטוב הוא שער איזה וכ"ו גדולה, שערי ברכה, שערי אורה, לשערי

דשמיא" "סיעתא שערי הוא ביותר החשוב שהשער חושבת שהיא הוסיפה

הכול. יש אותו יש אם בפזמון, המוזכר 
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למתוקלולולולו המר את להפו ה. פרק

ה. למתוקפרק המר את להפוך

למתיקותא. שנהפך המרירות

,אהרו אחות הדגשה מה "אהר אחת הביאה מרי "וח בשירה מדגישה ְְֲֲִִִַַַַָָֹהתורה

משה? ג מוזכר לא ומדוע

נפל דרגה לכזאת מרי הגיע לחינ שלא חז''ל אחריהמסבירי שסחפה שירה בשירה, אה

הארבעי שכל שגרמה שירה עצומות, לדרגות אות שהרימה שירה ישראל, נשות כל את

ישראל. בחטאי הנשי יחטאו לא שנה

השיעבוד מחמת מאוד ישראל לע מר שהיה בשעה שנולדה על זה בש נקראה מרי

זוטרתא בפסיקתא כמובא טו)הקשה, פרק בשלח פרשת שבחייה(שמות ,מרי שמה נקרא למה

נקודת הגיע ואז ישראל, בע לאחוז התחיל הייאוש .במצרי אבותינו חיי את המצריי מררו

ע את שיושיע הב יוולד שבקרוב ישראל בע תקווה שהפיכה הנביאה מרי עצומה אור

להאמי המשיכה מרי לא, אבל ביאור, טובעת מרי נבואת שכל נראה היה בהמש ישראל.

הצפייה שהתקיימה נבואתה את רואי כול והנה רבות שני עוברי ה', לישועת ולקוות

עמוק טמונה שהייתה התקווה ,עצו מעומק נבעה מרי שירת עצמה, את הוכיחה לישועה

לבורא אדירה בשירה פרצה ומרי ,ק אי עד עצומה הייתה השמחה כאמתית, התגלתה בלב

שהתקיימה. נבואתה על ,עול

בשמה מרי את שפוגשי אחרי מיד ,מרי שירת לאחר שמיד הדברי נפלאי כמה

בתורה: מסופר כ ,מרי היו והמי למרה שהגיעו כתוב בתורה, הראשונה בפע

כל צאו יד ה את אהר אחת הביאה מרי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוח

ליקוק יר מרי לה עו במחלת: ית אחריה יְֲִֶַַָָהְְִִִִֶַַַַָָָֹֹֹ

יראל את מה וע ס :ב רמה ורכב סס אה גאה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹי

ולא דר ימי לת לכו ר מדר אל צאו ס ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמ

לת יכל ולא מרתה באו :מי מצאמרי י מרה מי ְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
מהה אמר מה על הע נו מרה: מ קרא  על ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

יה אל לו ע יקוק רהו יקוק אל וצעק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹה:

א ואמר :הנ ו מט חק ל   יה קמְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹו

והאזנ עה עיניו והר אלהי יקוק לקל מע ְְְְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמע

למתוק המר את להפו ה. לזפרק

לא במצרי מי אר החלה ל חיו ל מרו ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹלמצתיו

:רפא יקוק אני י עלי יְְֲִִִֶֶָָָֹֹא

ככו) טו, פרק (שמות

?מרי למי מרי שירת של הסמיכות מה

,המי אל לזרוק מר ע לקחת למשה אמר הקב''ה ,מרי מי היו המרירותבמרה וע''י

מתוקי המי מתוק)כגיהיו השורש בתורה שמופיע היחידה הפע .(זהו

מתוק, להיות האד את שהופ זה הוא המר דווקא :לכ דעו אותנו מלמד הקב''ה

בחייו עובד אד כל הבשר. את שממתק מלח בבחינת ,האד את מעלי בחיי היסורי

לאור יד על להגיע ושער פתח המה אלו מצבי כי ולהכיר לדעת לאד ראוי ,קשי מצבי

או ברוחניות דרגה לשו להגיע כלל אפשרות שו אי הגשמי בעול עצומה, וטובה נפלא

קשה. מצב איזה שעוברי אחרי ורק א אלא גשמי, לשפע

"וימררו שלל בתקופה נולדה היא גדולה, מרירות עליה עבר מרי שהייתה מה בדיוק זה

זו מרירות דווקא אבל נכשלה, שנבואתה נראה היה מכ לאחר ,"חייה אותהאת הרימה

(מרי לשו הכרת(מרי המלא מלב הפורצת בשירה נפלאה לדרגה ישראל נשות כל את להרי ֵ

עמנו. חסדיו כל על עול לבורא ואהבה הטוב

למי המרירות כל את להפו כוחה היה שזה משו המרירות, ש על נקראה מרי

.חיי מי שמוציא באר ,מרי לבאר המר את להפו ,מתוקי

להתרוממות המרירות את להפו הוא מרי של הרמה)כוחה מלשו ג אביה(מרי כש ,

ונישא. ר הוא ישראל שע המרמז רעמ



בתו נס והוא מר הע שהיה (כא ותנחומא (מכילתא אמרו רבותינו טו,כה): (שמות ''ברמב שמובא כמו כג.

דרכו. הורהו "ויורהו", אלא נאמר לא ויראהו ,ע ה' כא).ויורהו ב (מ"ב במי אלישע שנת המלח כעני נס,

במר. המר ממתיק שהוא הוא ברו הקדוש של דרכו ולמדהו שהורהו כלומר
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ונישא. ר הוא ישראל שע המרמז רעמ
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מרילחלחלחלח באר ו. פרק

ו. מריםפרק באר

מריםא. של בארה

מאי צחיח! מדבר בתו  שנה ארבעי במש הולכי ,אד בני 3,000,000  מ למעלה

לשתות? מי לה היו

את שהקיפה הנפלאה, הניסי שרשרת בתו ,נוס מופלא נס היתה  "מרי של "בארה

בזכותה ,מסעותיה בכל במדבר ישראל ע את המלווה ,חיי מי באר במדבר. ישראל ע

הנביאה, מרי הישל על שירה אמרה .אשר

עשויה? הבאר היתה היא

עמה ובאה מתגלגלת והיתה עגולה, סלע כמי היתה הבאר !הדברי נפלאי

ליד ,המשכ בפתח ועומדת עולה הבאר היתה לחנות, ישראל צריכי היו כאשר .במסעותיה

ישראל, שבטי נשיאי עשר שני באי היו הבאר, עמדה כאשר רבנו. משה של אהלו

עד מהבאר סימ האר על וחוקק מטהו את לוקח היה אחד וכל הבאר, סביב מתאספי

שבטו. של המחנה מקו

גדותיה, על עולה הבאר היתה  "ל ענ באר "עלי :ואומרי רי הנשיאי היו ְֱֲִֵָכאשר

טורח לה יהיה שלא כדי ושבט, שבט כל חניית לפני ובאי סימ אותו דר נמשכי ומימיה

קילומטר 12כ של בשטח היה כולו ישראל מחנה [שהרי רחוק, ממקו מי לשאוב ללכת

ניכר היה וכ צדדיו, מכל ומחנה מחנה כל מקיפי היו אלו מי נהרות קילומטר!]. 12 על

למחנה ממחנה המעבר נעשה יד שעל נוספת, תועלת בה היתה ושבט. שבט שבי הגבול

שטה היתה האחר, המחנה מ חברתה את לבקר ללכת אשה רצתה למשל, כאשר ,ונעי קל

טורח. ללא ומגיעה למחנה ממחנה לעבור כדי כאבסירה במדבר רש"י ,ובמפרשי א רבה (במדבר

תכו) סימ מ שמות שמעוני ילקוט יח,

במדרש שכתוב כמו ,שרי ישראל ע כאשר רק ,מי נובעת השירה באר הדבר, נפלא

תכו) רמז נשיאי(שמעוני י"ב היו החצר קלעי שעמדו שירה"כיו ואומרי הבאר על עומדי

נהרי נהרי ונעשי יוצאי הבאר מימי והיו ,שרי חפרוה באר ".כדשנאמר

אי אמר, וא .מה (באר) זזה לא ז אר מ ,הע את אס למה ה' אמר אר בזוהר: שנינו כ ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹכד.

הי ואז ,דדיה לכל ויצא מתמא עיוה ,נחלי ער ללה מציא הא אא ? מה לאב ְְִִֶָָֹיכלְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

מרי באר ו. לטפרק

מנוחותב. מי על
הללו? הבאר מי של טיב היה מה

ואי לרחו שנאי מי ויש ,לרחו נאי ואי לשתות שנאי מי יש שמואל: רבי אמר

לנפש! ומרפא לעצ נוח !לרחו ונאי לשתות נאי  הבאר מי אבל לשתות. מדרשנאי)

כג) תהלי

.ומיוחדי מבושמי מי א כי לשתיה, וטובי מתוקי מי היו רק לא  הבאר מי

ומיני דשאי מיני וכל ,ומעדני משובחי מאכלי מיני כל לישראל מעלה הבאר היתה

שנאמר: ,בה מפעפעי הללו הריחות והיו ,ב)בשמי כג על(תהלי יריצני, א ְְִִִֵֶֶַַ"נאת

המל שלמה שאומר כמו סופו! ועד העול מסו נוד הריח והיה ינהלני". מנחת (שירמי ְְֲִֵֵַ

יגטו) ד השרימיב ראי ל ע ואהלת מר לבנה, עצי ל ע ,מוק קנה וכר נר" :ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

!"...יח מי אר ,י מעי (כג תהלי כה(מדרש ְְִִִֵַַַַַ

נפלא. וזיכרו ז בשכל אות חוננו אלו מי ,מרי של בבארה היו רבות סגולות ,מכ לבד

הוצרכו שלא כ מתרפא, ומיד אלו ממי שותה היה כאב, או מיחוש איזה לו שהיה מי כל ג

קופת ולא חלב, טיפת לא  שנה ארבעי במדבר היות מש רפואיי לטיפולי ישראל ע

.ומתרפאי שותי היו מי של מבארה אלא ...חולי

להציא מימי העלי באר. עלי ?מריא מה ירה. מריוא עליה מדיע ,מי ציור ניח עה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיראל

,מריא הי אמת בר .'וג רי חפרה אר את, אר ל בח מריא וכ .מ קימ ולהית לל ְְִִַַֹמיְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

הא. ְָוכ

ר תא א מעה תא א  דר י מעה י מעלה, ל ברי לערר רצה מי ל ,למדנ אְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמ

א ימע אבל מעלה, בר הנסת בית לערר לכיה להע ני ל בר. מערר לא ראי, נעה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלא

לקרא דעיי לא א אבל ראי. הבר לערר ל לקרא דעיה לכל קרב הא ר דוה לערר, דעיְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ראי, אמת בר לערר דעי אמת? ה מה .'וג קראיו לכל ה' קרב קמה) ש) תב קרב, אינ הא ,ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹל

ל. ְֵַֹוכ

אומרי ה שפסקה הבאר על מתלונני ישראל בני כאשר :הפסוקי מתו ג זאת לדייק נית ְָָ"ולמהכה.

לת". אי מי ור וגפ תאנה זרע מק לא הה הרע קה אל אתנ להביא צרימ ֱִֶהעליתנְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

גפ) פירות לה שאי ג מתלונני ישראל בני מדוע ,המי באר נסתלקה א :האורי ילקוט בספר שואל

פירות? לה שאי הבעייה את פתר זה כיצד הבאר את ושהחזירו ?(ורימו תאנה

היה לאד פירות שנותני מה כל נפלאות, סגולות המו בה שהיו מיוחדת באר היתה מרי שבאר :ומתר

ד סנהדרי) הגמ' וכדברי לפירות ג אלא ,למי רק לא צור הרגישו ה הבאר שפסקה לכ הבאר, מי בתו

א אמרו: עקיבא רבי משו בתוכה... לדור רשאי חכ תלמיד אי הללו דברי עשרה בה שאי עיר כל יז:)

כיו .(העיני את מאירי פירות שמיני מפני פירות, מיני א) העיני את מאירי פירא שמיני מפני פירא, מיני

בפירות. ישראל לע צור היה לא ושוב סגולותיה, כל חזרו ,מרי של בארה שחזרה

טועמי שהיו הבאר זה הטובה... כל על חדוה: לשו יתרו. ויחד יח): שמות (פסיקתא במדרש: שאמרו כמו

:שבבעול הממתקי כל טע דבש טע חדש יי טע ,יש יי טע הימנה
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שנאמר: ,בה מפעפעי הללו הריחות והיו ,ב)בשמי כג על(תהלי יריצני, א ְְִִִֵֶֶַַ"נאת

המל שלמה שאומר כמו סופו! ועד העול מסו נוד הריח והיה ינהלני". מנחת (שירמי ְְֲִֵֵַ

יגטו) ד השרימיב ראי ל ע ואהלת מר לבנה, עצי ל ע ,מוק קנה וכר נר" :ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

!"...יח מי אר ,י מעי (כג תהלי כה(מדרש ְְִִִֵַַַַַ

נפלא. וזיכרו ז בשכל אות חוננו אלו מי ,מרי של בבארה היו רבות סגולות ,מכ לבד

הוצרכו שלא כ מתרפא, ומיד אלו ממי שותה היה כאב, או מיחוש איזה לו שהיה מי כל ג

קופת ולא חלב, טיפת לא  שנה ארבעי במדבר היות מש רפואיי לטיפולי ישראל ע

.ומתרפאי שותי היו מי של מבארה אלא ...חולי

להציא מימי העלי באר. עלי ?מריא מה ירה. מריוא עליה מדיע ,מי ציור ניח עה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיראל

,מריא הי אמת בר .'וג רי חפרה אר את, אר ל בח מריא וכ .מ קימ ולהית לל ְְִִַַֹמיְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

הא. ְָוכ

ר תא א מעה תא א  דר י מעה י מעלה, ל ברי לערר רצה מי ל ,למדנ אְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמ

א ימע אבל מעלה, בר הנסת בית לערר לכיה להע ני ל בר. מערר לא ראי, נעה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלא

לקרא דעיי לא א אבל ראי. הבר לערר ל לקרא דעיה לכל קרב הא ר דוה לערר, דעיְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ראי, אמת בר לערר דעי אמת? ה מה .'וג קראיו לכל ה' קרב קמה) ש) תב קרב, אינ הא ,ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹל

ל. ְֵַֹוכ

אומרי ה שפסקה הבאר על מתלונני ישראל בני כאשר :הפסוקי מתו ג זאת לדייק נית ְָָ"ולמהכה.

לת". אי מי ור וגפ תאנה זרע מק לא הה הרע קה אל אתנ להביא צרימ ֱִֶהעליתנְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

גפ) פירות לה שאי ג מתלונני ישראל בני מדוע ,המי באר נסתלקה א :האורי ילקוט בספר שואל

פירות? לה שאי הבעייה את פתר זה כיצד הבאר את ושהחזירו ?(ורימו תאנה

היה לאד פירות שנותני מה כל נפלאות, סגולות המו בה שהיו מיוחדת באר היתה מרי שבאר :ומתר

ד סנהדרי) הגמ' וכדברי לפירות ג אלא ,למי רק לא צור הרגישו ה הבאר שפסקה לכ הבאר, מי בתו

א אמרו: עקיבא רבי משו בתוכה... לדור רשאי חכ תלמיד אי הללו דברי עשרה בה שאי עיר כל יז:)

כיו .(העיני את מאירי פירות שמיני מפני פירות, מיני א) העיני את מאירי פירא שמיני מפני פירא, מיני

בפירות. ישראל לע צור היה לא ושוב סגולותיה, כל חזרו ,מרי של בארה שחזרה

טועמי שהיו הבאר זה הטובה... כל על חדוה: לשו יתרו. ויחד יח): שמות (פסיקתא במדרש: שאמרו כמו

:שבבעול הממתקי כל טע דבש טע חדש יי טע ,יש יי טע הימנה



תוף
מרים

מריממממ באר ו. פרק

כעי מצוירי נראי הנהרות היו וכ הנהרות, בתו משתק היה הענ עמוד של אורו

"מי :יתבר לה' ומשבחי רב, למרחק אות רואי העול ואומות והחמה, והלבנה ִהשחר

חה...!" רה כבנה יפה חר, מ הקפה תכו)זאת מ שמות ילקוט י. ו השירי (שיר ְְְִַַַַַָָָָָָָָָָ

הבארג. שירת

הבאר. ידי על שהתפרס גדול, נס התרחש ישראל, אר אל ישראל בני התקרבו כאשר

ובה ,גדולי הרי נצבי היו הנחל צידי משני .ארנו בנחל לעבור עליה היה ,בדרכ

מכיני כשה ובמערות, הסלעי בנקיקי והתחבאו האמורי חיילי הלכו .ושקעי בליטות

ה .גדולי וסלעי ואבני נשק של מלאי ואזלעצמ בנחל, למטה, יעברו שישראל חיכו 

והתקרבו הזדעזעו ההרי נס: נעשה אז אבל !אות ויהרגו והאבני החיצי את עליה יזרקו

כל את והרגו ומחצו השני, ההר של השקעי בתו נכנסו האחד ההר של בליטותיו לזה, זה

ידעו לא למטה, ישראל כשעברו .למקומ וחזרו ההרי נפרדו ,מכ לאחר !האמוריי החיילי

התגלגלה ?עמה עשיתי אשר הנס על לבני יודיע מי הקב"ה: אמר .לה נעשה נס איזה ה

והוליכה ,ואיברי וזרועות ההרוגי ד את מש והעלתה ,ארנו נחל לתו מרי של בארה

הבאר! שירת  בשירה לה' והודו פתחו ומיד ישראל, זאת ראו ישראל. מחנה סביב אות

טוטז) כא במדבר (רש"י

האת: הירה את יראל ייר ל."אז ענ באר הע,עלי נדיבי רה ,רי חפרה אר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

לבאר.] הסימ את במטותיה הנשיאי [שחקקו ."ענתמ יז)מחקק כא (במדבר ְְְֲִִֵָֹֹ

הבאר.ד. על שירה

באר עלי האת הירה את יראל ייר לאז כא).ענ פרק (במדבר ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מתנות הג' כל מתו ,מי ובאר כבוד ענני ,מ – לישראל הקב''ה נת טובות מתנות שלוש

במדרש: כמובא שירה ישראל שרו הבאר על שרק מצאנו טובות,

על שירה אמרו ולא הבאר על שירה לומר ראו מה באר עלי

תפלות של קשי דברי המ על שהוציאו מפני אלא ,המ

שנאמר המ זה ולב תופל, ובי פאר בי כזרע(והמ)שנאמר

יבשה, נפשנו ועתה הקלוקל בלח קצה ונפשנו ואמרו לב גד

ולא בתרעומתכ לא אפשי אי הוא ברו הקדוש אמר

אות ומחבבי מי מבקשי היו שעה בכל מי אבל בקילוסכ

שירה. לומר רשות לה נית רמזלפיכ חקת שמעוני (ילקוט

תשסד)

מרי באר ו. מאפרק

השירה א בזכות הגיע הבאר שירה, שרו הבאר על רק מדוע נוס טע לומר יש

השירה א בזכות שמגיע באר שירה. לשיר ישראל לע לגרו הבאר זכתה לכ בישראל,

השירה כוח בה שירה.טמו לשיר ישראל ע את לזכות היא ויכולה ,

הכבוד ענני אצל מצאנו שלא מה ,'מרי של 'בארה מקו בכל נקראת הבאר רק לכ

משו אלא .בזכות שהיו א משה', של מ' שיקרא המ ואצל 'אהר של כבוד 'ענני שנקראו

בבאר. טמו היה וההודיה השירה כוח – מרי של שכוחה

באר "עלי בשירה, מרי רמוזה א ,ג להראה המתחילהענו מרי שירת את מזכיר ענו ,"

נא רפא נא אל – מרי על משה תפילה את מזכיר לה ,מרי לה ותע .להבמילה

כתב חקת)החיד''א פרשת  דוד מרי(פני בזכות דהבאר במשז"ל לפרש אפשר פשוטו לפי :

וז"ש משה, בזכות היה אהר ג נסתלק וכאשר ואהר משה בזכות חזרה מרי וכשנסתלקה

לה מריענו שנסתלקה ואחר הבאר, היא שבזכותה למרי רמז דייקא לה חפרוהשבחו באר

שריהע נדיבי כרוה אהר שנסתלק ואחר רש"י, שפירש כמו ואהר בזכותבמחוקקמשה

יסמוכו עליו עדתנו קהל וכל משענות שהיה ע"ה רבינו (דברימשה ככתוב מחוקק שמו (ונקרא

כא) ספ).לג, מחקק חלקת  ְְִֵֶַָָֹי

שירה אומרי לה' להודות שרוצי האוכל. על ולא המי על שירה אומרי אנו היו עד

היי ועוד)על מילה בברית ברכות, על(בשבע ישראל אמרו השירה שאת כש האוכל, על ולא

.המ על ולא הבאר

היה אשר הצור הוא הזה הסלע כי אמרו מרים של בבארה רבותינו דעת על

מעינו נסתם עתה כי לתת, דרכו היה אשר "מימיו" יפרשו ולפיכך בחורב,

נסי באר מעולם שהיה מרים, של בבארה לרבותינו הכוונה כי מרים. במות

הרצון שם שיהיה מקום בכל נובע חיים מים אותומקור העלה עליו,

שם, שהיה ההוא הצור מן בחורב ונבקע שבע, באר במדבר לישמעאל

הצדקת מתה וכאשר שם, שיחנו במקום הצור מן נובע המסעים ובשאר

הזה הסלע מן נפתח מקור לו להיות משה ידי על חזר ועתה המעיין, פסק

הנודע. הסלע" "אל שאמר מה והוא בעצמו,

כ פרק במדבר "רמב 
מרים.ה. בזכות מים

מסופר: חוקת בפרשת

מרי  ומת קד הע וב הרא חד צ מדר העדה ל יראל בני באְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹו

אמרו מה ע הע ורב :אהר ועל מה על הלו לעדה מי היה ולא : ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹובר



תוף
מרים

מרי באר ו. מאפרק

השירה א בזכות הגיע הבאר שירה, שרו הבאר על רק מדוע נוס טע לומר יש

השירה א בזכות שמגיע באר שירה. לשיר ישראל לע לגרו הבאר זכתה לכ בישראל,

השירה כוח בה שירה.טמו לשיר ישראל ע את לזכות היא ויכולה ,

הכבוד ענני אצל מצאנו שלא מה ,'מרי של 'בארה מקו בכל נקראת הבאר רק לכ

משו אלא .בזכות שהיו א משה', של מ' שיקרא המ ואצל 'אהר של כבוד 'ענני שנקראו

בבאר. טמו היה וההודיה השירה כוח – מרי של שכוחה

באר "עלי בשירה, מרי רמוזה א ,ג להראה המתחילהענו מרי שירת את מזכיר ענו ,"

נא רפא נא אל – מרי על משה תפילה את מזכיר לה ,מרי לה ותע .להבמילה

כתב חקת)החיד''א פרשת  דוד מרי(פני בזכות דהבאר במשז"ל לפרש אפשר פשוטו לפי :

וז"ש משה, בזכות היה אהר ג נסתלק וכאשר ואהר משה בזכות חזרה מרי וכשנסתלקה

לה מריענו שנסתלקה ואחר הבאר, היא שבזכותה למרי רמז דייקא לה חפרוהשבחו באר

שריהע נדיבי כרוה אהר שנסתלק ואחר רש"י, שפירש כמו ואהר בזכותבמחוקקמשה

יסמוכו עליו עדתנו קהל וכל משענות שהיה ע"ה רבינו (דברימשה ככתוב מחוקק שמו (ונקרא

כא) ספ).לג, מחקק חלקת  ְְִֵֶַָָֹי

שירה אומרי לה' להודות שרוצי האוכל. על ולא המי על שירה אומרי אנו היו עד

היי ועוד)על מילה בברית ברכות, על(בשבע ישראל אמרו השירה שאת כש האוכל, על ולא

.המ על ולא הבאר

היה אשר הצור הוא הזה הסלע כי אמרו מרים של בבארה רבותינו דעת על

מעינו נסתם עתה כי לתת, דרכו היה אשר "מימיו" יפרשו ולפיכך בחורב,

נסי באר מעולם שהיה מרים, של בבארה לרבותינו הכוונה כי מרים. במות

הרצון שם שיהיה מקום בכל נובע חיים מים אותומקור העלה עליו,

שם, שהיה ההוא הצור מן בחורב ונבקע שבע, באר במדבר לישמעאל

הצדקת מתה וכאשר שם, שיחנו במקום הצור מן נובע המסעים ובשאר

הזה הסלע מן נפתח מקור לו להיות משה ידי על חזר ועתה המעיין, פסק

הנודע. הסלע" "אל שאמר מה והוא בעצמו,

כ פרק במדבר "רמב 
מרים.ה. בזכות מים

מסופר: חוקת בפרשת

מרי  ומת קד הע וב הרא חד צ מדר העדה ל יראל בני באְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹו

אמרו מה ע הע ורב :אהר ועל מה על הלו לעדה מי היה ולא : ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹובר
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מרימבמבמבמב באר ו. פרק

 למת הה הדר אל יי קהל את הבאת ולמה יי: לפני אחינ גוע גוענ ול ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלאמר

זרע מק לא הה הרע קה אל אתנ להביא צרימ העליתנ ולמה :בעירנ ְְְֱֲִִֵֶַָָאנחנְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לת: אי מי ור וגפ אה)תאנה כ, פרק (במדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַָ

ללמד לעדה, מי היה שלא למעשה מרי מיתת נסמכה מדוע ,סמוכי דרשו חז''ל

הבאר. נסתלקה שמתה וכיו ,מי באר היה מרי שבזכות

ו :מרי פטירת של בפסוק נמצא לזה חדברמז צ מדר העדה ל יראל בני א ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ובאהר מרי  ומת קד הע וב השלישיתר מהאות אותיות בדילוג . ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

אותיות. 29 של בדילוג באר המילה את נמצא ,מהסו השלישית האות עד מהתחלה

שלה שהש אפשר ג שמה, בתו חבויה מי מיהמילה על מרמז מרי שמה ג

[תהלי] "רבי מי "מקולות במשפט: מרי.רמירמוז = בי

במדרש: שנינו כ

,ה ואלו לישראל, עמדו טובי פרנסי שלשה אומר יוסי ר'

טובות, מתנות שלש לה נתנו ובזכות ,ומרי ואהר משה

משה, בזכות המ כבוד. וענני ,המ מריהבאר, בזכות ,הבאר

אומרי והיו הבאר, ופסקה מרי מתה הכבוד, ענני אהר בזכות

אהר מת ,ואהר משה בזכות וחזרה ותאנה, זרע מקו לא

הה"ד הכבוד, ענני כ')נסתלקו גוע(במדבר כי העדה כל ויראו

משה, בזכות שניה וחזרו וייראו, אלא ויראו תקרי אל ,אהר

חזרו לא ושוב שלשת נסתלקו משה פרשהמת רבה השירי (שיר

.ד)

למיםו. זכתה מים בזכות

שבזכותו ,מרי שעשתה הטוב המעשה היה מה מידה, כנגד מידה הקב''ה של מידותיו כל

במדבר? מי שנה ארבעי  הלאומי המי מפעל את ישראל לע נתנה

רבותינו: בדברי באורי כמה בזה מצאנו

בחיי רבינו כ)א. פרק בזכות(במדבר הבאר היה כי הבאר, נסתלק מרי "כשמתה מסביר:

,שנאמר:מרי ממשה, המי זכות לה ד)שהיה ב, מרחוק".(שמות אחותו "ותתצב

נצבה התינוק, אחיה חיי את לשמור היאור שפת על שעמדה שבזכות מבאר בחיי רבינו

ובאמת ,מהמי משה בהצלת ה' חסדי את לראות והלכה ה' בישועת האמינה התייאשה, ולא

מרי באר ו. מגפרק

שא לדאוג מצליחה היא ובחוכמה פרעה בת אל פונה היא לב ובאומ בהצלתו לסייע זכתה

היה זה נכריות, מנשי עול בורא ע לדבר שעתיד פה ינק לא כ הילד, את תניק התינוק

.למי צמאו כאשר המדבר בלב והצלה לרווח לה להיות ישראל, לע מי להביא זכותה

אלקי בית בספרו המבי"ט ח"י)ב. פרק  התפילה למרי(שער הבאר זכות "נתיחד מסביר:

לה והספיקה הילדי בהצלת שהשתדלה מה מחבאתמיבשביל והיתה ואמה, היא ומזו

ליאוראות ישליכו לו,שלא יעשה מה לדעה ליאור משה כשהושל מרחוק במיונתיצבה

בזכותה מי ובאו ".זכתה

תנחומא מדרש ב)ג. סימ המי".(במדבר על שירה שאמרה ,מרי בזכות "הבאר :

המהר''ל בדברי מצאנו נוס באור לקמ)ד. שיש(מובא ההשתוקקות את מסמלת באר

ישראל. לנשות מיוחד זה וכוח ,עול בורא כלפי ישראל לע

ע עברו בניס בי' מכ לאחר שנה ,בניס בי' נפטרה מרי

ככתוב הירד את יט)ישראל ד, הר(יהושע מ על והע"ְְִֵַַָָָ

שעשתה מרי של שזכותה נראה ."הרא לחד ִֶֶַָָֹער

על חסד עשתה ,המי על האמינה ,המי על טובי מעשי

ונקרע יו באותו לישראל לה עמדה ,המי על ושרה ,המי

.המי לה

הכיסופיםז. באר

ג' כנגד ה ,ומרי אהרו משה לישראל, הקב''ה שנת המנהיגי ג' מבאר המהר''ל

חיבור. אותו את מסמלי ישראל לע ה' שנת המתנות ג' ג ישראל. לע שיש החיבורי

מחמתמשה ישראל לע שיש החיבור את מסמל ישראל– ע את הקב''ה שאוהב אהבה

לע מהשמי שיורד לח שהוא ,מ מגיע משה מחמת לכ באהבה" ישראל בעמו "הבוחר

ישראל.

מחמתאהרו ,עצמ ישראל בני בי שיש החיבור את מסמל לזה– זה שאוהבי ,אהבה

ביחד הבריות את ומקרב שלו ורוד שלו אוהב שהיה אהר עני מי"ב)שכ פ"א כ(אבות ,

שכ ,אהרו ידי על כבוד ענני מגיע לכ ישראל. ע לכל אחד הוא ובמזבח, במשכ בעבודה

ישיבנו. ומי באחד והוא כדכתיב ,עליה לשרות יכולה השכינה באחדות ה ישראל ע כאשר

נאמרה הסוכה ועל הכבוד. לענני זכר בסוכה, לשבת הקב"ה אותנו ציוה הסוכות בחג ג

ארבעת וג .לשלו סמל היא הסוכה .'שלומ סוכת עלינו 'ופרוש שנאמר שלו המילה

.שלו ענינ שבחג המיני



תוף
מרים

מרי באר ו. מגפרק

שא לדאוג מצליחה היא ובחוכמה פרעה בת אל פונה היא לב ובאומ בהצלתו לסייע זכתה

היה זה נכריות, מנשי עול בורא ע לדבר שעתיד פה ינק לא כ הילד, את תניק התינוק

.למי צמאו כאשר המדבר בלב והצלה לרווח לה להיות ישראל, לע מי להביא זכותה

אלקי בית בספרו המבי"ט ח"י)ב. פרק  התפילה למרי(שער הבאר זכות "נתיחד מסביר:

לה והספיקה הילדי בהצלת שהשתדלה מה מחבאתמיבשביל והיתה ואמה, היא ומזו

ליאוראות ישליכו לו,שלא יעשה מה לדעה ליאור משה כשהושל מרחוק במיונתיצבה

בזכותה מי ובאו ".זכתה

תנחומא מדרש ב)ג. סימ המי".(במדבר על שירה שאמרה ,מרי בזכות "הבאר :

המהר''ל בדברי מצאנו נוס באור לקמ)ד. שיש(מובא ההשתוקקות את מסמלת באר

ישראל. לנשות מיוחד זה וכוח ,עול בורא כלפי ישראל לע

ע עברו בניס בי' מכ לאחר שנה ,בניס בי' נפטרה מרי

ככתוב הירד את יט)ישראל ד, הר(יהושע מ על והע"ְְִֵַַָָָ

שעשתה מרי של שזכותה נראה ."הרא לחד ִֶֶַָָֹער

על חסד עשתה ,המי על האמינה ,המי על טובי מעשי

ונקרע יו באותו לישראל לה עמדה ,המי על ושרה ,המי

.המי לה

הכיסופיםז. באר

ג' כנגד ה ,ומרי אהרו משה לישראל, הקב''ה שנת המנהיגי ג' מבאר המהר''ל

חיבור. אותו את מסמלי ישראל לע ה' שנת המתנות ג' ג ישראל. לע שיש החיבורי

מחמתמשה ישראל לע שיש החיבור את מסמל ישראל– ע את הקב''ה שאוהב אהבה

לע מהשמי שיורד לח שהוא ,מ מגיע משה מחמת לכ באהבה" ישראל בעמו "הבוחר

ישראל.

מחמתאהרו ,עצמ ישראל בני בי שיש החיבור את מסמל לזה– זה שאוהבי ,אהבה

ביחד הבריות את ומקרב שלו ורוד שלו אוהב שהיה אהר עני מי"ב)שכ פ"א כ(אבות ,

שכ ,אהרו ידי על כבוד ענני מגיע לכ ישראל. ע לכל אחד הוא ובמזבח, במשכ בעבודה

ישיבנו. ומי באחד והוא כדכתיב ,עליה לשרות יכולה השכינה באחדות ה ישראל ע כאשר

נאמרה הסוכה ועל הכבוד. לענני זכר בסוכה, לשבת הקב"ה אותנו ציוה הסוכות בחג ג

ארבעת וג .לשלו סמל היא הסוכה .'שלומ סוכת עלינו 'ופרוש שנאמר שלו המילה

.שלו ענינ שבחג המיני



תוף
מרים

מרימדמדמדמד באר ו. פרק

רמז מישור, הכול ועושי הבקעות וכל ההרי כל את מישרי היו הכבוד ענני בנוס

ישראל ע כל את והופ ליהודי, יהודי בי שיש הגבעות כל את מוריד שהיה הכה לאהרו

אחד. למישור

מחמתמרי ישראל לע שיש החיבור את מסמלת להקב''ה ישראל שאוהבי ,אהבה

.יתבר אליו ומשתוקקי

המהר''ל: ז"ל

כ כמו ישראל, בדביקות חפ הוא יתבר שהש כמו אמנ

לי "דודי כי ,יתבר הש אל ומשתוקקי חפצי ה ישראל

לו" טז)ואני ב, מרי,(שיה"ש הוא שלישי, גואל עוד היה ולפיכ .

גואל היה לכ .יתבר הש אל משתוקקי שה ישראל נגד

אשה כמו נחשבי שה ישראל כי מצד זה חבור כי נקבה, זה

.יתבר הש אל משתוקקי ה ,מקו בכל להקב"ה

שהיו בישראל היה כי הבאר. היה מרי ידי על אמנ

הוא הזה והשתוקקות העלה, אל השתוקקותמשתוקקי
העליוני אל הזכרהתחתוני אל הנקיבה השתוקקות כמו ,

(תשוקת איש ועולה(ואל נובע הבאר כי הבאר, לה נת לכ .

וכדכתיב למעלה, ז)מלמטה כא, כי(במדבר לה". ענו באר "עלי

מ למטה אשר המי שה ,התחתוני התעלות הוא הבאר

כי מלמעלה, יורד הענ שהיה וכמו למעלה. נובעי האר

וזה ,'שמי ענ' נקרא הוא שהרי ,השמי אל מתייחס הענ

שהתבאר. כמו ,התחתוני אל העלה השתוקקות על מורה היה

ולכ למעלה, התחתוני השתוקקות על מורה הוא הבאר כ

.התחתוני מ עולה היה הבאר

כדכתיב "באר", בכתוב האשה נקראת זה טו)ומפני ה, (משלי

מתדמי ה והבאר האשה כי זה וכל ."מבור מי "שתה

השתוקקות היה ידה שעל ,מרי בזכות לכ .ומתיחסי

מתעלה מקור שהוא הבאר, היה העלה, אל והתעלות

מאוד נאמני ה כי האלו, הדברי והב למעלה. ומשתוקק

ס אי בה.מאוד, פק

נד פרק  ישראל נצח ספר

מרי ישראלבאר לע שיש הכיסופי את מסמלת ,מי ומעלה נובעת שהיתה באר ,

ע ישראל לע שיש והשתוקקות לחיבור ביטוי היא השירה .בורא ע ולהדבק לאהוב

מרי באר ו. מהפרק

הקדוש בזוהר שאמרו כמו יט.)הבורא, השומע(שמות שכל 'לוי'? המשוררי שבט נקרא למה

קול נפשואת ונדבק נובעת.נלווה באר מגיעה השירה א בזכות לכ בה'. למעלה

הבאר)בשירה ושירת ,הי הנס(שירת כשראה אז רש"י: מסביר ישיר", "אז בליבוכתוב עלה

שירה. פורצת ומתוכו לה' באהבה גדותיו על שעולה מלב נובעת שירה דהינו שירה. שישיר

על עולה הוא מי שמרוב באדמה מעי זה באר באר" "עלי עליה שנאמר לבאר הדמיו זהו

ליבשה. ופור 'ותע')גדותיו במילה מתחילה מרי שירת מדוע לעיל שכתבנו מה עיי)

האוהב נשים, מאהבת נפלאה יוצרנו שאהבת וכיון לשורר, החושק דרך

ומרים ישראל ובני משה שרו כאשר יתברך לפניו ישיר שלם בלב אותו

"משכיל דאתמר כמה הקודש, ברוח ושלמה ודוד קרח ובני ויהושע ודבורה

שלו שהשלום למלך לשלמה" אשר השירים "שיר וכתיב ידידות" שיר

" וכתיב לו" זמרו לו "שירו תמידתמידתמידתמיד""""וכתיב תשגהתשגהתשגהתשגה הראב"דבאהבתהבאהבתהבאהבתהבאהבתה פירש ,

גם הראשונים יתברך בו החשק ובתוקף לדוד. שגיון כמו שיר לשון דהוא

עזרא, אבן אברהם ור' החסיד, יהודה ר' הלוי, יהודה ר' לפניו שרו האחרונים

זצ"ל. וחבריהם

ה') אהבת של מצוה ענ א פרק עשה מצוות חרדי .(ספר 
מיםח. מרים לחם, משה

מבי מרי הלח?מדוע את ומשה המי את אה

יש משה ובזכות מי יש מרי בזכות מדוע נפלא הסבר מביא לבושה והדר עוז בספר

?לח/מ

אלקי בית בספר כתב הדברי ל"ז)יסוד פרק  היסודות שער וז"ל:(למבי''ט

שהיה ,ומרי משה בזכות היו הכרחיי שהיו והמ "הבאר

התורה והיא ,ומי כלח ישראלית לאומה הכרחי ענינ

ומרי לאנשי תורה מלמד היה רבינו שמשה ,לה שנמשלה

על ההווי נסי השני באלו ונרמז חייבות שה במה לנשי

אי כ ומי לח בלא לחיות לאד אפשר שאי כמו כי יד

תורה אי קמח אי א במשנה ששנו וכמו תורה, בלי אפשר

אל בער ללח התורה ונמשלה קמח, אי תורה אי א

למזו כלח ,נפש למזו לאנשי המחוייבת כולה התורה

והיא מקצתה בער למי התורה כ ג ונמשלה ,הגו

לבד, לנשי ועיכולהמחייבת הכנה אלא מזו המי אי כי



תוף
מרים

מרי באר ו. מהפרק

הקדוש בזוהר שאמרו כמו יט.)הבורא, השומע(שמות שכל 'לוי'? המשוררי שבט נקרא למה

קול נפשואת ונדבק נובעת.נלווה באר מגיעה השירה א בזכות לכ בה'. למעלה

הבאר)בשירה ושירת ,הי הנס(שירת כשראה אז רש"י: מסביר ישיר", "אז בליבוכתוב עלה

שירה. פורצת ומתוכו לה' באהבה גדותיו על שעולה מלב נובעת שירה דהינו שירה. שישיר

על עולה הוא מי שמרוב באדמה מעי זה באר באר" "עלי עליה שנאמר לבאר הדמיו זהו

ליבשה. ופור 'ותע')גדותיו במילה מתחילה מרי שירת מדוע לעיל שכתבנו מה עיי)

האוהב נשים, מאהבת נפלאה יוצרנו שאהבת וכיון לשורר, החושק דרך

ומרים ישראל ובני משה שרו כאשר יתברך לפניו ישיר שלם בלב אותו

"משכיל דאתמר כמה הקודש, ברוח ושלמה ודוד קרח ובני ויהושע ודבורה

שלו שהשלום למלך לשלמה" אשר השירים "שיר וכתיב ידידות" שיר

" וכתיב לו" זמרו לו "שירו תמידתמידתמידתמיד""""וכתיב תשגהתשגהתשגהתשגה הראב"דבאהבתהבאהבתהבאהבתהבאהבתה פירש ,

גם הראשונים יתברך בו החשק ובתוקף לדוד. שגיון כמו שיר לשון דהוא

עזרא, אבן אברהם ור' החסיד, יהודה ר' הלוי, יהודה ר' לפניו שרו האחרונים

זצ"ל. וחבריהם

ה') אהבת של מצוה ענ א פרק עשה מצוות חרדי .(ספר 
מיםח. מרים לחם, משה

מבי מרי הלח?מדוע את ומשה המי את אה

יש משה ובזכות מי יש מרי בזכות מדוע נפלא הסבר מביא לבושה והדר עוז בספר

?לח/מ

אלקי בית בספר כתב הדברי ל"ז)יסוד פרק  היסודות שער וז"ל:(למבי''ט

שהיה ,ומרי משה בזכות היו הכרחיי שהיו והמ "הבאר

התורה והיא ,ומי כלח ישראלית לאומה הכרחי ענינ

ומרי לאנשי תורה מלמד היה רבינו שמשה ,לה שנמשלה

על ההווי נסי השני באלו ונרמז חייבות שה במה לנשי

אי כ ומי לח בלא לחיות לאד אפשר שאי כמו כי יד

תורה אי קמח אי א במשנה ששנו וכמו תורה, בלי אפשר

אל בער ללח התורה ונמשלה קמח, אי תורה אי א

למזו כלח ,נפש למזו לאנשי המחוייבת כולה התורה

והיא מקצתה בער למי התורה כ ג ונמשלה ,הגו

לבד, לנשי ועיכולהמחייבת הכנה אלא מזו המי אי כי



תוף
מרים

מרימומומומו באר ו. פרק

למזושאי אות וה מצות בקצת מחוייבת היא האשה כ ,

הלומד האיש עניני ולהכי להזמי שתוכל כדי גרמא הזמ

."הלח אל המי כער תורה,

את נבאר: האדא. לעיכולגו עוזרי והמי ,מזי הלח ,ומי לח דברי שני מחזיקי

והרעננות האד של החיות ולכל ,לזרו לד ,עייפה(הלב)המזו נפש על קרי מי כדכתיב

היהודית הנפש את המזי התורה לומד הוא לח הוא האיש .אד של נפשו משיבי מי 

התורה. לקיו עוזרת היא מי האשה ,חיי תורת שמה ולכ

הקמח הוא האיש ,ומי לבצק זקוקי מאפי שאר וכ הלח בזה: יש רמזי עוד ב.

ולא נסתרי המי האפיה לאחר נראה שהקמח בעוד מאפה, נוצר ביחד ,המי היא והאשה

לו ויש ללח צורה לתת נית המי ע''י כלל, מאפה נוצר היה לא שבלעד למרות ,נראי

ועוד. איחוד

בענווה, מעשיה כל האשה ממש כ למטה, יורדי תמיד וה היות ענווה מסמלי מי ג.

ושווק. פרסו ללא

נוצר שהוא עד האד מצד ועבודה רבה להשקעה זקוק הלח נפלא: דבר זה ראה עוד ד.

דומה האיש ,אד יד למגע זקוק שאינו טבעי חומר ה שמי בעוד לאכילה, ראוי ונהיה

הרי האשה זאת לעומת ומוסר, תורה הרבה ללמוד הוא צרי כשר אד שיהיה בשביל ללח

ה של כרצונו נעשית לטמאהיא לא להיזהר צריכה רק מלידה טהורה היא המי כדוגמת ,'

עצמה. את

שנוגע מקו אותו רק כולו מתקלקל לא הוא מלוכל למקו שתכניס לח נוסי עוד ה.

טמא במקו שנמצאת ישראל שבת ללמדנו ,כול מזדהמי ה מי זאת לעומת ,בלכלו

כולה, להזדה יכולה היא בקלות שכ בעבורה. מסוכ מעוד לקבלזה שתוכל כדי נעשה זה (וכל

בעלה) דעת את בקלות

ויגרו הנוזל יאבד בלעדיו כלי, בתו להיות חיבי מאכלי ומשאר מלח בשונה המי ו.

הצניעות, בגדי זה כלי בתו שהיא עוד כל למי נמשלה האשה וכד', יחליקו שאנשי נזקי

.לטמיו יורד הכול נקבי שיש זאת לעומת ,לכול ומועילה טובה היא הרי

לכל טהרה מקווה מהווי ה והמאכל, הגו לתיקו משמשי שה ממה חו המי ז.

השכינה. שורה עליה ישראל ע של טהרה מקווה היא הכשרה האשה ממש כ הטומאות,

הבאר.ט. פי

באר דווקא מדוע נוס באור כא נביא .מרי בזכות באר ישראל, קבלו טובות מתנות ג'

?מרי השירה א בזכות מגיע

מרי באר ו. מזפרק

,האר פי ה ואלו השמשות בי שבת בערב נבראו דברי עשרה באבות: במשנה שנינו

האתו ופי הבאר, וכ''ו.כוופי

הפה: על המדברות השניה אחרי אחת פרשיות ג' ה הללו הפיות ששלושת לציי מעניי

האר הבאר(קורח)פי האתו(חוקת)פי .כז(בלק)פי

ולהתכסות ועדתו קורח לבלוע להפתח אז שהוכנה ,האר פי היצהרי: מתתיה רבי מסביר

מי ממנו שיצאו הסלע הוא הבאר, פי מיד. אח"כ וסותמה לאכול פיו הפותח כאד מיד,

ומקור, מעי היה לא כי במותו, נסת וחזר משה בתפלת ונפתח במותה, ונסת מרי בזכות

מי אי אר אוצ ועקרב ר נח והרא הדל דר ליכה" הכתוב קראו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹולזה

"מיהח מר מי ל טו)הציא ח, דברי)ספוגיי עורקי טבע מצד צורי יש כי , ְִִִִַַַַָ

ומקשיות. כחוזק החלקי מתדמה ר"ל החלמיש זה אבל ,ונובעי מהי מי שואפי

לאבות חיי דר בספרו ו)המהר''ל משנה ה [ע(פרק הולכי שהיו מקו בכל כתב:

מי ונובע עולה הבאר פהישראל] הזה הבאר אל שהולכי,ונברא מקו בכל המי שיצאו

.מי ויצאו ה חוני שהיו מקו בכל הבאר אל יתבר הש שנת הבאר פי קאמר ֶולכ

פה, לו נפתח מרי ובזכות ,מי בתוכו שהיה סלע היה מרי של הבאר מדבריו: למדנו

השפת כהסבר או שלו. הפה נסת מרי וכשמתה שהלכו, מקו בכל מתחתיו מי לו שינבעו

.מי מעלה היה ומש לתהו עד יורד שהיה פה היה מרי שבאר אמת

מפרש: ''הרמב ?בלע את להוכיח מלא אח"כ הגיע כ בי הרי ,האתו פי פתיחת נס נצר היה מה לש כו.

וכל ,הנאלמי פי פותח הש כי להודיעו ,אל ישו מי או לאד פה ש מי לבלע להראות הזה, הנס טע

אחר יל שלא ולהזהירו בידו, הכל כי כרצונו לדבר דברי בפיה ישי ג ,המדברי פי ברצונו שיאל שכ

היה. וקוס מנחש כי ,בה ויקלל וקס נחש

ק''ו ,לאתו פה לבנות יכול הבורא וא מלבנותו, בית לסתור קל יותר הרבה הרי ,לבלע הראה עול בורא

לו. הרשה לא שהקב''ה דבר לומר לנסות אח''כ העיז לא בלע כנראה לכ .בלע פה את לסתור יכול שהוא

ב מדוע שואל: יעקוב דודאי בספר בחוקכז. בהתחלה, הק' ובבלקורח באמצע, היהקת לקרח ועונה ?בסו

אמא  עצמית קדושה היא אדומה פרה בתחילתו, צדיק היה וג לוי של צאצא הוא שהרי בהתחלה, קקדושה

עצמו הוא בסו הקדושה בלק באמצע. הקו לכ אדומה, פרה יהיה לא שלה והב אדומה, פרה היתה לא שלה

תמיד. לה' שמודה דוד ממנה שיצא רות ממנו ויצא זכה לה' להודות שהקריב הקרבנות בזכות אבל טמא, היה

קדוש, קדוש קדוש הוא אלו פרשיות בג' שנמצא האד של שהפה אותנו ללמד התורה שבאה לומר יש עוד

הוא הרי והודיה שמחה אהבה של טובי דיבורי לדבר האד כשזוכה נפש, שנה עול בבחינת קדושות ג'

כולנו. שנזכה יה''ר הבורא, לפני שירה לשיר בסופו ג ויזכה חייו בכל מתחילתו, קדוש להיות זוכה

יי אמר תא ריתי זאת ואני יי: נא יעקב פע לבי אל לצ בא :אומרי בתפילה אמרו: רמז ְְְְֲִֵֵֶַַָָֹדרְְְֲִִִַַָָָָֹ

מי אר דברי עלי אר ימפירחי על:מימילא ועד מעה יי אמר זרע זרע מי זרע ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

קדוש. קדוש קדוש אומרי מיד הפיות ג' את שמזכירי לאחר



תוף
מרים

מרי באר ו. מזפרק

,האר פי ה ואלו השמשות בי שבת בערב נבראו דברי עשרה באבות: במשנה שנינו

האתו ופי הבאר, וכ''ו.כוופי

הפה: על המדברות השניה אחרי אחת פרשיות ג' ה הללו הפיות ששלושת לציי מעניי

האר הבאר(קורח)פי האתו(חוקת)פי .כז(בלק)פי

ולהתכסות ועדתו קורח לבלוע להפתח אז שהוכנה ,האר פי היצהרי: מתתיה רבי מסביר

מי ממנו שיצאו הסלע הוא הבאר, פי מיד. אח"כ וסותמה לאכול פיו הפותח כאד מיד,

ומקור, מעי היה לא כי במותו, נסת וחזר משה בתפלת ונפתח במותה, ונסת מרי בזכות

מי אי אר אוצ ועקרב ר נח והרא הדל דר ליכה" הכתוב קראו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹולזה

"מיהח מר מי ל טו)הציא ח, דברי)ספוגיי עורקי טבע מצד צורי יש כי , ְִִִִַַַַָ

ומקשיות. כחוזק החלקי מתדמה ר"ל החלמיש זה אבל ,ונובעי מהי מי שואפי

לאבות חיי דר בספרו ו)המהר''ל משנה ה [ע(פרק הולכי שהיו מקו בכל כתב:

מי ונובע עולה הבאר פהישראל] הזה הבאר אל שהולכי,ונברא מקו בכל המי שיצאו

.מי ויצאו ה חוני שהיו מקו בכל הבאר אל יתבר הש שנת הבאר פי קאמר ֶולכ

פה, לו נפתח מרי ובזכות ,מי בתוכו שהיה סלע היה מרי של הבאר מדבריו: למדנו

השפת כהסבר או שלו. הפה נסת מרי וכשמתה שהלכו, מקו בכל מתחתיו מי לו שינבעו

.מי מעלה היה ומש לתהו עד יורד שהיה פה היה מרי שבאר אמת

מפרש: ''הרמב ?בלע את להוכיח מלא אח"כ הגיע כ בי הרי ,האתו פי פתיחת נס נצר היה מה לש כו.

וכל ,הנאלמי פי פותח הש כי להודיעו ,אל ישו מי או לאד פה ש מי לבלע להראות הזה, הנס טע

אחר יל שלא ולהזהירו בידו, הכל כי כרצונו לדבר דברי בפיה ישי ג ,המדברי פי ברצונו שיאל שכ

היה. וקוס מנחש כי ,בה ויקלל וקס נחש

ק''ו ,לאתו פה לבנות יכול הבורא וא מלבנותו, בית לסתור קל יותר הרבה הרי ,לבלע הראה עול בורא

לו. הרשה לא שהקב''ה דבר לומר לנסות אח''כ העיז לא בלע כנראה לכ .בלע פה את לסתור יכול שהוא

ב מדוע שואל: יעקוב דודאי בספר בחוקכז. בהתחלה, הק' ובבלקורח באמצע, היהקת לקרח ועונה ?בסו

אמא  עצמית קדושה היא אדומה פרה בתחילתו, צדיק היה וג לוי של צאצא הוא שהרי בהתחלה, קקדושה

עצמו הוא בסו הקדושה בלק באמצע. הקו לכ אדומה, פרה יהיה לא שלה והב אדומה, פרה היתה לא שלה

תמיד. לה' שמודה דוד ממנה שיצא רות ממנו ויצא זכה לה' להודות שהקריב הקרבנות בזכות אבל טמא, היה

קדוש, קדוש קדוש הוא אלו פרשיות בג' שנמצא האד של שהפה אותנו ללמד התורה שבאה לומר יש עוד

הוא הרי והודיה שמחה אהבה של טובי דיבורי לדבר האד כשזוכה נפש, שנה עול בבחינת קדושות ג'

כולנו. שנזכה יה''ר הבורא, לפני שירה לשיר בסופו ג ויזכה חייו בכל מתחילתו, קדוש להיות זוכה

יי אמר תא ריתי זאת ואני יי: נא יעקב פע לבי אל לצ בא :אומרי בתפילה אמרו: רמז ְְְְֲִֵֵֶַַָָֹדרְְְֲִִִַַָָָָֹ

מי אר דברי עלי אר ימפירחי על:מימילא ועד מעה יי אמר זרע זרע מי זרע ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

קדוש. קדוש קדוש אומרי מיד הפיות ג' את שמזכירי לאחר



תוף
מרים

מרימחמחמחמח באר ו. פרק

הפסוק משמעות מא)וכ קה, ר:(תהליצ פתחתח :אלשי נהר. ת הלכ מי בזו ְִִַַַָָָָָָ

במקו צור והוא זוחלי שמימיו שהמעיי העול ודר מועטת, זיבה שהוא מי ויזובו צור

המי היו מועטת מזיבה כי ,בהיפ היה וזה לגמרי, המי יבושת עד ומתמעט שהול ציה

מאיכות כנודע רוחניי היו המי כי יורה זה א נהר, ונעשי מדבר בציות ונזחלי הולכי

פה. לה שנפתח היה והנס באר כא שהיה הפסוק מלשו רואי עכ''ל. מרי של בארה

אברה המג כתב ?האד של הפה תפקיד מה ס)הנה סימ)ובכתבי בכוונות איתא :

הללו הזכירות שחרית)שש תפילת לאחר בסידור בברכת(המובאי כשיאמר לכ עשה, מצוות ה

מעשה הגדול לשמ סיני, הר מעמד וקרבתנו מ"ת, יזכור בחרת [ובנו יכוו עול/רבה אהבת

[של הש שאי לעמלק הרע(יכווי)להודות לשו לדבר ולא להודות רק נברא לא הפה

עכ''ד. ,מרי מעשה זכירת וזהו

המידה הטוב, ראית ידי על מגיעי לזה להודות, היא הפה בריאה מטרת מדבריו: למדנו

כדיההפוכה נברא שהפה למה שימש שלה שהפה מרי לכ הרע. לשו זה לגמרי מזה

לבאר. פה נהיה בזכותה – להודות

אמת השפת כתב תצא)כ כי פרשת וז''ל:(דברי

הפה לשמור צריכי לכ בפה ישראל איש כח להיות הוא העני

בזכות באר לכ פה שבעל תורה בחינת היה ומרי מלה"ר.

שהיא הבארמרי בחינתפי שהיא לה ענו באר עלי דכתיב

שבע"פ הילדכחתורה אל שפועה פועה מרי נקראת זה וע"ש .

משה על בדברה נענשה בפה גדול כחה שהיה ולפי ע"ש.

השערה. כחוט הצדיקי ע שמדקדק כמ"ש

המדרש דברי את לזה פז)הוס מזמור תהלי :(מדרש

כש מאיר ר' בש סימו בר יהודה ר' אמר .כחוללי שרי

אומרי ישראל כ שעה, בכל חדשי מי נובעת שהבאר

כל כחוללי ושרי דכתיב הוא הדא שעה, בכל חדשה שירה

ב הזמ)מעיני כל שנובע מעי כמו לה' ומחוללי שרי אנו .(פירוש:

את באר משה הואיל ה) א, דברי) שכתוב כמו הבאר. פי ו. משנה ה פרק לאבות ליקוטי ישראל עבודת כח.

הזאת, פההתורה שבעל התורה ממששהיא באר כמו סושהיא לה שאי מי נובע חילמקור אשת וזה ,

על בה יש שבכתב בתורה כי שבכתב, לתורה עטרה שהיא פה שבעל התורה היא ד), יב, (משלי בעלה עטרת

ידה ועל וחקר, ק לאי שבכתב התורה פירוש היא פה שבעל תורה אבל הנראה, כפי וקצבה מדה פני כל

פה. שבעל בתורה מתעטרת שבכתב שהתורה נמצא שבכתב, התורה פירוש נתגלה

פה. שבעל התורה על שירה שכולה הבאר שירת על הנפלא בבאורו החיי האור את לקמ ועיי

מרי באר ו. מטפרק

עת. בכל שנובע מעי בזכותה שיהיה ראוי עת, בכל שרה שהיתה מרי

המשוררתי. הבאר

באבות למשנה השני בפירושו ו)רש"י –(ה, הבאר פי ואמרמסביר: פיו שפתח הבאר "פי

לה".שירה ענו באר עלי שנא'

באר "עלי השירה במילות הבאור שזה יו"ט: התוס' להמסביר צריכיענו היו למי ,"

הבאר. של הדבור כנגד עוני שהיו אלא לענות?

הסלע הלא כי הסלע. פי אמר שלא המשנה: בלשו מדויק זה שבאור מסביר הוא עוד

פי אמר ולמה השמשות. בי שנברא הוא שהוציא שהפה יאמר ועליו .המי שהוציא הוא

היטב פירש לכ שירה,הבאר? ואמר פיו שפתח הבאר הבארפי פי התנא שנה אשר הוא

הבאר) יצא שממנו הפה שר"ל ולפרשו לדחוק נצטר ראשו .(ולפירוש

על אפילו השפיע שקדושתו דוסא ב חנינא בר' שמצאנו מה כעי להיות זכתה מרי

אפילו להשפיע זכתה הצדיקה מרי ג כ מעושר, לא מדבר לאכול רצה שלא שלו החמור

שירה. לשיר מתחילה שלה הבאר שאפילו עד הדומ על

בטבריה.יא. מרים באר

שנגנזה – "הישימו פני על הבאר מרי)"ונשקפה בימה(באר

בי כברה כמי ורואה מביט הישימו על והעומד טבריה של

הבאר. כא)והיא פרק במדבר (רש"י

המדבר? דור לאחר הבאר נעלמה לא מדוע

דבר העמק ח)מסביר פסוק כ פרק עד(במדבר שהיה הבאר מי שבאמת לבאר נוסי ואנחנו

לטבעכה ומינהיו בע"ש. שנבראו דברי מעשרה הוא שהבאר פסחי במסכת כדאיתא

אל גזר ית' הוא בשעתו שישתפ הנילוס ועל מי לית העבי על גזר העול והיה שאמר

ב"מ פ' הגמ' כעדות נראה מרי של בארה היו ג והרי מהלכת. באר שיהיה סלע (דאותו

.ל"ה)

הזה היו שעד ללמד מעיננו. היא נעלמת רק בטלה, לא מרי באר בזה: לרמוז נראה

.מרי של מבארה חיי מי של שפע לקבל זוכה ומודי לה' שרי כאשר

הבאר דווקא כבוד, וענני מ כגו במדבר ישראל לה שזכו המתנות משאר הבאר שונה

דר"א [ובפרקי שבת מוצאי בכל והול סובב וג ,עול לדורות למשמרת לה (פרקנתייחדה

מעולנא) לבורא וההודיה השירה היא הבאר שכ הבאר]. תחזור לבא לעתיד שג איתא

ישראל. מע התבטלה לא
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מרי באר ו. מטפרק

עת. בכל שנובע מעי בזכותה שיהיה ראוי עת, בכל שרה שהיתה מרי

המשוררתי. הבאר

באבות למשנה השני בפירושו ו)רש"י –(ה, הבאר פי ואמרמסביר: פיו שפתח הבאר "פי

לה".שירה ענו באר עלי שנא'

באר "עלי השירה במילות הבאור שזה יו"ט: התוס' להמסביר צריכיענו היו למי ,"

הבאר. של הדבור כנגד עוני שהיו אלא לענות?

הסלע הלא כי הסלע. פי אמר שלא המשנה: בלשו מדויק זה שבאור מסביר הוא עוד

פי אמר ולמה השמשות. בי שנברא הוא שהוציא שהפה יאמר ועליו .המי שהוציא הוא

היטב פירש לכ שירה,הבאר? ואמר פיו שפתח הבאר הבארפי פי התנא שנה אשר הוא

הבאר) יצא שממנו הפה שר"ל ולפרשו לדחוק נצטר ראשו .(ולפירוש

על אפילו השפיע שקדושתו דוסא ב חנינא בר' שמצאנו מה כעי להיות זכתה מרי

אפילו להשפיע זכתה הצדיקה מרי ג כ מעושר, לא מדבר לאכול רצה שלא שלו החמור

שירה. לשיר מתחילה שלה הבאר שאפילו עד הדומ על

בטבריה.יא. מרים באר

שנגנזה – "הישימו פני על הבאר מרי)"ונשקפה בימה(באר

בי כברה כמי ורואה מביט הישימו על והעומד טבריה של

הבאר. כא)והיא פרק במדבר (רש"י

המדבר? דור לאחר הבאר נעלמה לא מדוע

דבר העמק ח)מסביר פסוק כ פרק עד(במדבר שהיה הבאר מי שבאמת לבאר נוסי ואנחנו

לטבעכה ומינהיו בע"ש. שנבראו דברי מעשרה הוא שהבאר פסחי במסכת כדאיתא

אל גזר ית' הוא בשעתו שישתפ הנילוס ועל מי לית העבי על גזר העול והיה שאמר

ב"מ פ' הגמ' כעדות נראה מרי של בארה היו ג והרי מהלכת. באר שיהיה סלע (דאותו

.ל"ה)

הזה היו שעד ללמד מעיננו. היא נעלמת רק בטלה, לא מרי באר בזה: לרמוז נראה

.מרי של מבארה חיי מי של שפע לקבל זוכה ומודי לה' שרי כאשר

הבאר דווקא כבוד, וענני מ כגו במדבר ישראל לה שזכו המתנות משאר הבאר שונה

דר"א [ובפרקי שבת מוצאי בכל והול סובב וג ,עול לדורות למשמרת לה (פרקנתייחדה

מעולנא) לבורא וההודיה השירה היא הבאר שכ הבאר]. תחזור לבא לעתיד שג איתא

ישראל. מע התבטלה לא
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מריננננ באר ו. פרק

רואה שתמיד צדיקה אשה אותה של הבאר את ,מרי של השירה באר את קברו היכ

טבריה, של בימה שיטוב? היחידי הי)(היו עד מתוקי מי בו מדוע?ש

טבריה? המקו ש נקרא למה

הגמ': מסבירה

ראייתה. שטובה  טבריא שמה נקרא למה

יפה. אויר לה שיש רש"י:

.ופרדסי גנות ש שהיו תוספות:

סנהדרי ש יושבי שהיו בחכמי ראייתה טובה מהרש"א:

רבי. בימי

שמה שהיה ראייתה, טובה מגור: שמחה" ה"לב בעל האדמו"ר

.העיני את מאירי שפירותיה  גינוסר פירות

א) עמוד ו ד (מגילה

זוכה ,עול בורא של היפה הבריאה את לראות השתדלה טוב, רואה תמיד שהיתה מרי

צדיקי ובאנשי ,ומתוקי יפי בפירות טוב באוויר יפה במקו נטמנת שלה שהבאר

טוב. לראות הערהשיודעי כט(עיי(

והתיישב לא''י ממצרי עלה הש''ל ובשנת שנה 36כ ש וחי במצרי שגדל האריז''ל ברבינו היה מעשה כט.

זכור הנביא אליהו מפי תורה למד הקבלה. ובחכמת בנסתר בנגלה כמוהו חכ היה ולא .המקובלי עיר בצפת

לטוב.

רבינו ''מר ע''י להוראה ונסמ לישראל עלה בדמשק אב''ד והיה בישראל שנולד ויטאל) חיי (רבי ומהרח''ו

היה הנגלה בתורת מורו בע''פ. ''הר את וידע ופוסקי בש''ס גדול בקי שהיה כיו השו''ע, בעל קארו יוס

קורדובירו). משה (ר' הרמ''ק הנסתר ובתורת הקדוש, האלשי

ה חכמת את תלמידיו את לימד וש מולדתו עיר בצפת המקובלי ישיבת את הקי כשעלהמהרח''ו קבלה.

מהרח''ו הקבלה. בחכמת גדולתו על שמעו ונתפרס ''ממצרי עלה ''ארי כנפיי לו עשה הדבר ממצרי האר''י

מאומה. לו יוסי שלא וחשב בדורו המקובלי גדול שהיה מפני מפיו תורה וללמוד אליו ללכת צור ראה לא

מהרח''ו ישב פתרונה. את ידעו ולא חמורה קושיא באיזו ונתקלו ובקבלה בזוהר תלמידיו ע מהרח''ו למד פע

(ר''ת האר''י כי בחלו לו אמרו הסוגיא, את להבי השמי מ שיסייעוהו וביקש בתפילה והרבה לקיהאבתענית

האר''ייביר לו אמר הקודש אל כניסתו וקוד האר''י לרבינו מהרח''ו הל הביאור. את יודע אשכנזי) לוריא צחק

השתאה פירושו. זהו בו, שהתקשתה פלוני עניי לביאור אלי באת .אד בני מחשבות לקרוא יודע שהיה

לו שיאמר מהאר''י מהרח''ו ביקש מיד בזה, בהיר יותר פרוש ישנו האר''י לו אמר מידיעותיו. מהרח''ו והתפעל

שיבאר מהרח''ו ביקש המעשה, ימי ששת כנגד פרושי ברשותי יש האר''י לו אמר היה וכ ,הנוס הביאור את

משתאה כשהמהרח''ו וכ .הפרושי ששת כל את לו שאמר עד כ נוס בפ לו ביאר והאר''י אות לו

מרי באר ו. נאפרק

כינור מלשו כנרת שכ בכנרת, בטבריה? נמצאת מרי של בארה להיכהאד שצרי ,

לה'. תמיד ששרה באר מרי של בארה מונח ש לכ תמיד, לה' ולזמר לשיר

היא פסקה, לא מתה לא מרי באר ללמד בכנרת, בטבריה נטמנה מרי באר ונאמר: נוסי

.שבחיי הטוב את ורואה לה', ומזמר ששר מי אצל היו עד נמצאת היא לגלותה, ועלינו טמונה

מופלא נוס פרוש באמתחתי יש לו, ואמר הוסי האר''י אז האר''י, של השגותיו ולעומק הרחבות לידיעותיו

שיאמר ברבינו והפציר מהרח''ו התחנ מפי. לשומעו ראוי אינ א כולנה, על עלית ואת השבת יו כנגד מאוד

השביעי הפרוש את לו גילה שלא על בוכה במר עי לביתו מהרח''ו הל בסרובו. עמד האר''י א הפרוש את לו

.להבי יסייעוהו השמי מ כי וביקש בתענית ישב המעשה. ימי ששת כנגד הפרושי ששת על שמח ולב

שבאתי !ל דע האר''י לו אמר אליו, כשחזר לו. להסביר יאות והוא האר''י אל חזרה שיל בחלו לו ואמרו

רב זמ לי ואי סיני. בהר נשמתי שקיבלה הנסתר ותורת הקבלה חכמת את ללמד מנת על רק לעוה''ז כא

משנתיי (פחות מועט זמ אלא עמו ללמוד יזכה שלא לו רמז האר''י כי הבי לא מהרח''ו ,במחיצת להיות

תורת את ללמדו החל האר''י של''ב). ה, בשנת 38 בגיל ונפטר הש''ל בשנת 36 בגיל בער ללמדו החל האר''י כי

שכר טבריה של לימה האר''י לקחו שלימדו. ממה פרטי כמה שכח כי מהרח''ו ראה ימי כמה ואחר הקבלה,

שזה נובעי מי מקו בי כברה כמי וכשראה ואנה אנה לצדדי הביט הזמ וכל הכנרת. בתו ושט סירה

קיבל ואז מהרח''ו את והשקה הבאר מ מי האר''י שאב .לכיוו לחתור חובל לרב הורה מרי של בארה היה

סוד כבור ונהיה היטב וזכרו שלמד מה כל וקלט מגנטי למח נהפ ומחו זכרונו כח וגבר נפלאה הארה ֹמהרח''ו

שלא הסודות כל את ברוה''ק לאר''י שבאו עליוניי גילויי קצר כה בזמ האר''י לימדו וכ טיפה. מאבד שאינו

האר''י של ויורשו מקומו לממלא ונחשב ביותר והנער המובהק תלמידו היה מהרח''ו .מעול אוז שמעת

ספריו: את חיבר ומאז ופגע. מחלה בעיה בכל אליו פנו ורבי מופת כאיש לתהילה יצא שמו הקבלה. בתורת

הדעת. ע ספר ,החיי ע ספר ,הגלגולי ספר רשב''י, מאמרי הכוונות, שער

כל ישקו ההיא הבאר מ כי הבאר, מ ונובעי חיי מי ,מרי של מבארה היתה במדבר שתיית כל ובנ''י

''המ לאוכלי אלא תורה ניתנה ''לא עניי וזהו ,לימוד כל וזכרו רבינו משה של מפיו תורה ולמדו .העדרי

לקיטה, רק חסר והיה האהל בפתח יורד היה המ בתורה?! ויעסוק בצוארו רחיי פרנסה, עול לה היה שלא

היה לא הרי בשרו. לכל ומרפא ארוכה מעלי היו הללו המפקי המי מרי של מבארה מי ששתה למי וכ

את ס או מרי של מבארה שתה בטוב חש שלא אד וכל רפואות ולא רופאי לא בי''ח ולא קופ''ח במדבר

לו. ורפא ושב גופו

מסתובבת מרי באר כי הבארות, מ מי לשאוב מוצש''ק בכל הנשי שנהגו מביא, שבת בהלכות בב''י ''מר

'' נוהגי כ ועל ,מרי של מבארה מי לשאוב יזכו ואולי הבארות, בששובכל מי הישועה,ושאבת ''ממעיני

ראש ועד רגל מכ פורח בשחי מוכה שהיה אחד באד מעשה ורפואה. ישועה אלו במי שיש ג), יב (ישעיה

מוצש''ק בכל שואבת היתה חיל אשת ואשתו למכתו. ומזור תעלה ואי ורפואות רופאי אחר ותר ,מתו בו אי

לא א ,בששו מי ושאבה מרי של בארה לה ונזדמנה בקודש כדרכה לשאוב הלכה פע הבאר, מ מי

והתעכבה בשיחה עמה הרבתה נשי של וכדרכ חברה פגשה הבית בחזרתה ,מרי של מבארה מי שאלו ידעה

ומרוב עוז, קול קולו והרי מכעס רתח בעלה לביתה הגיעה סו כשסו רוח. בקוצר לה המתי ובעלה מה, זמ

,השחי מוכה בעלה על הותזו טיפות כמה א נשפכו, והמי לרסיסי ויהי מידה החרס כד את שמטה בהלה

מיוהנה שותה היה ואילו .קטו נער כבשר ושב מקו באותו בשרו נתרפא המי שנגעו מקו בכל פלא, זה

הנביאה. מרי של בארה מי של סגולת כח רואי אנו מכא לו. ורפא ושב בשרו לכל ארוכה מעלה היה אלו

ב' וה ,זבולו של בחלקו היה כנרת י כי בזהר פירשו ח): פרק  עקב (פרשת הליקוטי בספר כמובא: ל.

בנקיבה. וכנרת בזכר כנור וכנרת, כנור בחינות
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מרי באר ו. נאפרק

כינור מלשו כנרת שכ בכנרת, בטבריה? נמצאת מרי של בארה להיכהאד שצרי ,

לה'. תמיד ששרה באר מרי של בארה מונח ש לכ תמיד, לה' ולזמר לשיר

היא פסקה, לא מתה לא מרי באר ללמד בכנרת, בטבריה נטמנה מרי באר ונאמר: נוסי

.שבחיי הטוב את ורואה לה', ומזמר ששר מי אצל היו עד נמצאת היא לגלותה, ועלינו טמונה

מופלא נוס פרוש באמתחתי יש לו, ואמר הוסי האר''י אז האר''י, של השגותיו ולעומק הרחבות לידיעותיו

שיאמר ברבינו והפציר מהרח''ו התחנ מפי. לשומעו ראוי אינ א כולנה, על עלית ואת השבת יו כנגד מאוד

השביעי הפרוש את לו גילה שלא על בוכה במר עי לביתו מהרח''ו הל בסרובו. עמד האר''י א הפרוש את לו

.להבי יסייעוהו השמי מ כי וביקש בתענית ישב המעשה. ימי ששת כנגד הפרושי ששת על שמח ולב

שבאתי !ל דע האר''י לו אמר אליו, כשחזר לו. להסביר יאות והוא האר''י אל חזרה שיל בחלו לו ואמרו

רב זמ לי ואי סיני. בהר נשמתי שקיבלה הנסתר ותורת הקבלה חכמת את ללמד מנת על רק לעוה''ז כא

משנתיי (פחות מועט זמ אלא עמו ללמוד יזכה שלא לו רמז האר''י כי הבי לא מהרח''ו ,במחיצת להיות

תורת את ללמדו החל האר''י של''ב). ה, בשנת 38 בגיל ונפטר הש''ל בשנת 36 בגיל בער ללמדו החל האר''י כי

שכר טבריה של לימה האר''י לקחו שלימדו. ממה פרטי כמה שכח כי מהרח''ו ראה ימי כמה ואחר הקבלה,

שזה נובעי מי מקו בי כברה כמי וכשראה ואנה אנה לצדדי הביט הזמ וכל הכנרת. בתו ושט סירה

קיבל ואז מהרח''ו את והשקה הבאר מ מי האר''י שאב .לכיוו לחתור חובל לרב הורה מרי של בארה היה

סוד כבור ונהיה היטב וזכרו שלמד מה כל וקלט מגנטי למח נהפ ומחו זכרונו כח וגבר נפלאה הארה ֹמהרח''ו

שלא הסודות כל את ברוה''ק לאר''י שבאו עליוניי גילויי קצר כה בזמ האר''י לימדו וכ טיפה. מאבד שאינו

האר''י של ויורשו מקומו לממלא ונחשב ביותר והנער המובהק תלמידו היה מהרח''ו .מעול אוז שמעת

ספריו: את חיבר ומאז ופגע. מחלה בעיה בכל אליו פנו ורבי מופת כאיש לתהילה יצא שמו הקבלה. בתורת

הדעת. ע ספר ,החיי ע ספר ,הגלגולי ספר רשב''י, מאמרי הכוונות, שער

כל ישקו ההיא הבאר מ כי הבאר, מ ונובעי חיי מי ,מרי של מבארה היתה במדבר שתיית כל ובנ''י

''המ לאוכלי אלא תורה ניתנה ''לא עניי וזהו ,לימוד כל וזכרו רבינו משה של מפיו תורה ולמדו .העדרי

לקיטה, רק חסר והיה האהל בפתח יורד היה המ בתורה?! ויעסוק בצוארו רחיי פרנסה, עול לה היה שלא

היה לא הרי בשרו. לכל ומרפא ארוכה מעלי היו הללו המפקי המי מרי של מבארה מי ששתה למי וכ

את ס או מרי של מבארה שתה בטוב חש שלא אד וכל רפואות ולא רופאי לא בי''ח ולא קופ''ח במדבר

לו. ורפא ושב גופו

מסתובבת מרי באר כי הבארות, מ מי לשאוב מוצש''ק בכל הנשי שנהגו מביא, שבת בהלכות בב''י ''מר

'' נוהגי כ ועל ,מרי של מבארה מי לשאוב יזכו ואולי הבארות, בששובכל מי הישועה,ושאבת ''ממעיני

ראש ועד רגל מכ פורח בשחי מוכה שהיה אחד באד מעשה ורפואה. ישועה אלו במי שיש ג), יב (ישעיה

מוצש''ק בכל שואבת היתה חיל אשת ואשתו למכתו. ומזור תעלה ואי ורפואות רופאי אחר ותר ,מתו בו אי

לא א ,בששו מי ושאבה מרי של בארה לה ונזדמנה בקודש כדרכה לשאוב הלכה פע הבאר, מ מי

והתעכבה בשיחה עמה הרבתה נשי של וכדרכ חברה פגשה הבית בחזרתה ,מרי של מבארה מי שאלו ידעה

ומרוב עוז, קול קולו והרי מכעס רתח בעלה לביתה הגיעה סו כשסו רוח. בקוצר לה המתי ובעלה מה, זמ

,השחי מוכה בעלה על הותזו טיפות כמה א נשפכו, והמי לרסיסי ויהי מידה החרס כד את שמטה בהלה

מיוהנה שותה היה ואילו .קטו נער כבשר ושב מקו באותו בשרו נתרפא המי שנגעו מקו בכל פלא, זה

הנביאה. מרי של בארה מי של סגולת כח רואי אנו מכא לו. ורפא ושב בשרו לכל ארוכה מעלה היה אלו

ב' וה ,זבולו של בחלקו היה כנרת י כי בזהר פירשו ח): פרק  עקב (פרשת הליקוטי בספר כמובא: ל.

בנקיבה. וכנרת בזכר כנור וכנרת, כנור בחינות



תוף
מרים

מרינבנבנבנב באר ו. פרק

הדורותיב. במשך מרים באר
המי עלו זה ובזכות לרבקה, באה מרי שבאר מספר קל"ב. ד בראשית הקדוש בזוהר

בזוהר נאמר כ ללשה"ק)לקראתה תרגו) גה הא סד ה''א, תב העינה ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ"ורד

."יה ל ועל ה''א, העינה תב  מ ,מרי אר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאת

לבי אליעזר, אצל שכתובה באר המילה בי החילוק פשר שזה מסביר ש מדבש במתוק

רבקה אצל שכתובה מעי יא)המילה כד, פרק אל(בראשית לעיר מח ימה ברויה אר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ידע לא ואי תלה מאד מראה טבת והער האבת. צאת לעת ערב העינהלעת ורד ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

נקראה הבאר הגיעה שרבקה לכ למעלה העולי מי מבטא מעי שכ ועל. כ ְֵַַַַַָָומא

שנוספה וה' ,(העינה)מעי.מרי של בארה היתה שזה בגלל

רבקה, אצל התגלה מרי באר ששורש בזוהר שכתוב למה נפלא סימ מצאו הרמז: בעלי

רבקה אצל העלמה: המילה את מצאנו בתורה פעמי מג)דהנה כד, נב(בראשית אנכי ִִִֵָָֹהה

והיה יה עי ואצלהעלמהעל .מ מי מעט נא הקיני אליה ואמרי לאב הצאת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ח)מרי ב, ול(שמות לכי רעה ת ל שישהעלמהואמר רואי הלד. א את וקרא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

לרבקה. מרי בי קשר

ארופה של באדמתה המי באר נס

כפי ,מרי של בארה גלוי של גלוי נס אודות מספר "צדיקי "באהלי פסח של בהגדה

היה: כ שהיה ומעשה ההשמדה, מחנות נצולי בעיניה לראות שזכו

המלחמה כי ספרו המות מחנות תוככי אל שהסתננו השמועות

יותר קרובי שנשמעו ,התותחי רעמי וקול קצה, אל קרובה

להנצל. התקוה שרידי את לבו ,פע מאי

החילי שיגיעו עד לה צפויות שעות כמה לשער ונסו ,גופ את מששו האד שלדי

...גופותיה רק שמא או ,פניה את שיקבלו בעצמ ה אלו יהיו וא ,אות לשחרר

לכוו בדיוק לנוע כל החלו קצר זמ ותו בשורות להסתדר הפקודה הגיעה אז אבל

..המשחררי הברית מבעלי הרחק הגרמני המפקדי ע ביחד ולברוח ,ההפו

החיות שארית את מצצה המות", "צעדת לכנוי זכתה הימי בתולדות אשר זו, צעדה

וללא מי ללא שעות, גבי על שעות צעדו ה הללו. בשלדי נותרה שנפלשעוד מי וכל ,מזו

...רחמי ללא נורה,

ואלפי סביב העמדו שומרי  מנוחה על הכריזו ה מהליכה, הצוררי רגלי כשכאבו

מחלטת. כוחות באפיסת תחתיה רובצי ארצה, כרעו שבתוו היהודי

לפסת דמתה לחכ שדבקה הלשו הנורא. הצמא היה מכל יותר הדעת את שהטרי מה

...מי ,מי ,מי היתה המאבני במוחות לה שהתישבה והמחשבה מחספסת, בד

מרי באר ו. נגפרק

מור זאת וע ,כמות אסיר היה לכאורה :האסירי מ באחד והבחינו סביב עיני נשאו

במחנה. עמ שהיה זצ"ל, מצאנזֿקלויזנבורג האדמו"ר  ונעלה קדוש ,מכול

ולהמשי לקו ייאמרו מעט עוד יותר... אפשר אי "רבי,  האד צללי לחששו  "רבי"

."?עושי מה רבי, כלנו... את יהרגו ה ...מי יתנו לא וה ,לקו נוכל לא ואנו לצעד,

לאנשי אמר  פה שלנו. ההשתדלות חובת זוהי באדמה. לחפור והורה הרבי שמע

היבשה. האדמה בתו משהו למצוא מקווה הוא כיצד הבינו לא אשר שסביבו,

להסיט נסו אשר ,יהודי עשרות כמה עוד נדחפו אחריו לחפור, הראשו היה הוא

 הנס ארע ואז ,עליה המוטלת ההשתדלות חובת את ולמלא עפר של ספורי קמצוצי

בשדה. חיי מי באר האדמה... מ ועלו בצבצו מי

באר אותה של ממימיה ללג היו יכולי מהרה ועד ,מר במשנה כל חפרו כבר כעת

המסע... להמש כוחות ולאגור נפש את להשיב נסית,

של בארה לפנינו הזדמנה זו מצוקה ''שבשעת  מכ לאחר הרבי אמר  בטוח" "אני

...!לאמרי"

חקת) פרשת האור (מתוק

שליט''א: הלפרי אבא הרה"ח מספר

בעל האדמו''ר מר של בצלו ע שהייתי צעיר בחור היתי

צעדת באותה וג ההשמדה, במחנות זי"ע, מצאנז חיי השפע

.המי באר של הנס את עיני במו לראות וזכיתי נוראה, מוות

שבו עקורי במחנה עצמי את מצאתי ואני ,ימי עברו חלפו

וג ממשפחה, ושניי מעיר אחר המלחמה, ניצולי ובאו נקבצו

ה הרבי. ע יחד הייתי ש,אד שרידי ואנו תמה, מלחמה

בעוז הרבי, אול מחיינו. שנשאר מה את לשק מנסי

דואג נמצא הוא שבו מקו ובכל לרגע, נח אינו ותעצומות,

בקרב האור את ולהפי והתורה, היהדות חיי את לשק

המסכנות. הנשמות

לפני דברי הרבי נשא ההקדמות, אמירת לפני השבועות בחג

ובעמדו אותנו, המלווה ה' חסד את לתאר הפליג הוא הציבור.

אשר הצור הוא הזה הסלע כי אמרו מרי של בבארה רבותינו דעת על כ,ח): (במדבר ''הרמב שכתב כמו לא.

לרבותינו הכוונה כי .מרי במות מעינו נסת עתה כי לתת, דרכו היה אשר "מימיו" יפרשו ולפיכ בחורב, היה

חיי מי מקור נסי באר מעול שהיה ,מרי של עליובבארה הרצו ש שיהיה מקו בכל אותונובע העלה ,

שבע. באר במדבר לישמעאל
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מרי באר ו. נגפרק

מור זאת וע ,כמות אסיר היה לכאורה :האסירי מ באחד והבחינו סביב עיני נשאו

במחנה. עמ שהיה זצ"ל, מצאנזֿקלויזנבורג האדמו"ר  ונעלה קדוש ,מכול

ולהמשי לקו ייאמרו מעט עוד יותר... אפשר אי "רבי,  האד צללי לחששו  "רבי"

."?עושי מה רבי, כלנו... את יהרגו ה ...מי יתנו לא וה ,לקו נוכל לא ואנו לצעד,

לאנשי אמר  פה שלנו. ההשתדלות חובת זוהי באדמה. לחפור והורה הרבי שמע

היבשה. האדמה בתו משהו למצוא מקווה הוא כיצד הבינו לא אשר שסביבו,

להסיט נסו אשר ,יהודי עשרות כמה עוד נדחפו אחריו לחפור, הראשו היה הוא

 הנס ארע ואז ,עליה המוטלת ההשתדלות חובת את ולמלא עפר של ספורי קמצוצי

בשדה. חיי מי באר האדמה... מ ועלו בצבצו מי

באר אותה של ממימיה ללג היו יכולי מהרה ועד ,מר במשנה כל חפרו כבר כעת

המסע... להמש כוחות ולאגור נפש את להשיב נסית,

של בארה לפנינו הזדמנה זו מצוקה ''שבשעת  מכ לאחר הרבי אמר  בטוח" "אני

...!לאמרי"

חקת) פרשת האור (מתוק

שליט''א: הלפרי אבא הרה"ח מספר

בעל האדמו''ר מר של בצלו ע שהייתי צעיר בחור היתי

צעדת באותה וג ההשמדה, במחנות זי"ע, מצאנז חיי השפע

.המי באר של הנס את עיני במו לראות וזכיתי נוראה, מוות

שבו עקורי במחנה עצמי את מצאתי ואני ,ימי עברו חלפו

וג ממשפחה, ושניי מעיר אחר המלחמה, ניצולי ובאו נקבצו

ה הרבי. ע יחד הייתי ש,אד שרידי ואנו תמה, מלחמה

בעוז הרבי, אול מחיינו. שנשאר מה את לשק מנסי

דואג נמצא הוא שבו מקו ובכל לרגע, נח אינו ותעצומות,

בקרב האור את ולהפי והתורה, היהדות חיי את לשק

המסכנות. הנשמות

לפני דברי הרבי נשא ההקדמות, אמירת לפני השבועות בחג

ובעמדו אותנו, המלווה ה' חסד את לתאר הפליג הוא הציבור.

אשר הצור הוא הזה הסלע כי אמרו מרי של בבארה רבותינו דעת על כ,ח): (במדבר ''הרמב שכתב כמו לא.

לרבותינו הכוונה כי .מרי במות מעינו נסת עתה כי לתת, דרכו היה אשר "מימיו" יפרשו ולפיכ בחורב, היה

חיי מי מקור נסי באר מעול שהיה ,מרי של עליובבארה הרצו ש שיהיה מקו בכל אותונובע העלה ,

שבע. באר במדבר לישמעאל
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כל על אותנו מלווה ה' "חסד ואמר: קרא הגדול, הקהל מול

מעיי הקב''ה כשברא בצעידה, ממש של בנס זכינו ושעל,

הרבי, הכריז כא הנה נפשנו. להחיות מי לנו והיו למעננו,

על להעיד ויכול בדבר חזה עיניו במו אשר נער עימנו מצוי

אלא כלל, לעצמו הסיפור את מייחס אינו שהוא כדי תו ."כ

על שאספר האול קדמת אל הרבי לי קרא ,שמי לחסדי רק

עשיתי בי, שאחזה הבושה למרות לנו. שהתרחש העצו הנס

מלאות כשעיניי הנס, סיפור את וסיפרתי הרבי, של כמצוותו

התרגשות. של דמעות

תשע"ח) חוקת  לצמא במרוה (הופיע

בגליציה [1905] תרס"ה בשנת נולד הלברשט יהודה יקותיאל ר' שהרב לציי מעניי

באר פרשת – חוקת פרשת קודש שבת [1994] תשנ"ד תמוז בט' שבנתניה צאנז בקרית ונפטר

.מרי

מילדת. שהיתה הנביאה מרי כמעשה – בנתניה יולדות בית והקי

הבאריג. נס על להודות

?מרי באר של הנס על הזה היו עד לה' מודי אנו היכ

ונס ראה ה לעז... מע יעקב ית צרימ יראל צאת :אומרי אנו הלל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹֹבפרקי

מיח מי אג הר ההפכי יעקב: אל מפני אר חלי אד מפני לאחר... יב רְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹה

:מי קיד)למעינ פרק תהלי). ְְְִַָ

שהוא יתבר לה' ומודי משבחי אנו זה והיפוכובפרק דבר סועושה י בקריעת ,

הפ היבש הצור את ,להפ עשה שנה ל''ט כעבור יו ובאותו ,והירד הי מי יבש והירד

.מי למעי הקשה הסלע ואת ,מי לאג

כ לחרבה, הי  ליבש, הלח להפו כח לו שיש כמו הצור. ההפכי הרד''ק: מבאר ָכ

מי ולמעי מי לאג אותו ו לח,  היבש הצור שכתובהופ כמו ו), יז, והכית(שמות :

ההר, וכ מצותו. בריותיו י ולא בכל ומושל הכל ובורא אדו הוא כי ,מי ממנו ויצאו ְַבצור

כמו וירקוד ויחרד מהרה וינוע קל ישוב כשירצה ,שבנבראי והקבוע הכבד שהוא אעפ"י

הכל: ובידו הכל בורא הוא כי ידעו למע האיל,

מימיאגרהיההפכ באר היה שבזכותה ,מרי ס"ת .(חת"ס)– ְֲִִַַַָֹ

וחלמיש? צור בפסוק: החלקי שני ה מה

מרי באר ו. נהפרק

ברפידי הוא מי לאג נהפ הצור :המפרשי בשלח)מסבירי עמד(בפרשת הנני ְִִֵֹככתוב:

מי מ ויצא בר והית חרב הר על  יז)לפני פרק סלע(שמות שהוא והחלמיש . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

כדכתיב משה שהכה סלע לאותו הכוונה מצור, יותר טו)קשה ח, פרק דברי)מי ל ְִִַַהציא

.מיהח ִִַַָמר

את בו ואי לחלוחית מכל יבש הוא הסלע ,המי יסוד את עדי יש שבצור בעוד הנה

בגדר עצמו הוא שלו מעי – למעינו חדש, מעי בו שנברא ,מי למעינו כתוב לכ ,המי יסוד

מאי יש .(מלבי'')בריאה

שתחזוריד. הבאר

ההוא ביו והיה כדכתיב מרי של בארה להעלות הוא ברו הקדוש עתיד במדרש: אמרו

מירושל חיי מי ח')יצאו י"ד (אייזנשטיי).(זכריה המדרשי 71)(אוצר עמוד ארקי

התורהטו. שירת

החיי באור מצאנו הבאר לשירת נפלא יז)באור פסוק כא על(במדבר מדברת כולה השירה ,

שבכתב: התורה את מבארת שהיא משו באר, הנקראת פה שבעל התורה

ישראל ישיר טיבהאז מה זו שירה לדעת צרי שהרי. זו, בשירה להודות ישראל בקשו מה (על

(ארנו נחלי נס כלל מוזכר לא עלבשירה שירה שאמרו כמו המ על שירה אמרו לא למה ג ,

לא כ ג ובזה אמרוה, התורה על זו שירה כי ואפשר ביאור, צריכה הפרשה כל ג ,המי

לה אשר מורשה תורה לה כשנתנה חדשה שירה שוררו לא למה ההוא הדור על תגר נקרא

תהלה, מינאוה באר שנקראת התורה שירת זאת היא ודאי המקורכי ש על באר נקראת .

התורה) ג(שורש באר, שנקראת עליונה שכינה מי)שהיא נקראת נמשלה(התורה שהתורה לפי

.למי

באר אומריעלי ה שלמטה באר על לא כי עליה לשו פירוש(שירה). עלי, באר על אלא ,

התורה)עליו – עליו .(באר

לה. אומרוענו דר טו)על השיר.(שמות דר שהוא מרי לה ותע

.שרי חפרוה דבריהבאר פי על רפא)יתבאר ג, רע''מ עסק(זוהר באמצעות כי שאמרו

באר שנקרא עליו מקור מתקני העוסקי(שכנתיה)התורה מעלת בחינת כפי הוא והתיקו .

לשתות ועשאוה הבאר את שחפרו ה גדולה במדרגה שהיו הראשוני הצדיקי בתורה,

בסוד האבות וה כט)ממנה גדולה(בראשית הבארוהאב פי אתעל וישק האב את ויגל

לשתות ההשגה בבחינת היתה לא ועודנה לישראל, לינת התורה ראויה היתה ומאז ,הצא

ש... עד ממנה
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מרי באר ו. נהפרק

ברפידי הוא מי לאג נהפ הצור :המפרשי בשלח)מסבירי עמד(בפרשת הנני ְִִֵֹככתוב:

מי מ ויצא בר והית חרב הר על  יז)לפני פרק סלע(שמות שהוא והחלמיש . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

כדכתיב משה שהכה סלע לאותו הכוונה מצור, יותר טו)קשה ח, פרק דברי)מי ל ְִִַַהציא

.מיהח ִִַַָמר

את בו ואי לחלוחית מכל יבש הוא הסלע ,המי יסוד את עדי יש שבצור בעוד הנה

בגדר עצמו הוא שלו מעי – למעינו חדש, מעי בו שנברא ,מי למעינו כתוב לכ ,המי יסוד

מאי יש .(מלבי'')בריאה

שתחזוריד. הבאר

ההוא ביו והיה כדכתיב מרי של בארה להעלות הוא ברו הקדוש עתיד במדרש: אמרו

מירושל חיי מי ח')יצאו י"ד (אייזנשטיי).(זכריה המדרשי 71)(אוצר עמוד ארקי

התורהטו. שירת

החיי באור מצאנו הבאר לשירת נפלא יז)באור פסוק כא על(במדבר מדברת כולה השירה ,

שבכתב: התורה את מבארת שהיא משו באר, הנקראת פה שבעל התורה

ישראל ישיר טיבהאז מה זו שירה לדעת צרי שהרי. זו, בשירה להודות ישראל בקשו מה (על

(ארנו נחלי נס כלל מוזכר לא עלבשירה שירה שאמרו כמו המ על שירה אמרו לא למה ג ,

לא כ ג ובזה אמרוה, התורה על זו שירה כי ואפשר ביאור, צריכה הפרשה כל ג ,המי

לה אשר מורשה תורה לה כשנתנה חדשה שירה שוררו לא למה ההוא הדור על תגר נקרא

תהלה, מינאוה באר שנקראת התורה שירת זאת היא ודאי המקורכי ש על באר נקראת .

התורה) ג(שורש באר, שנקראת עליונה שכינה מי)שהיא נקראת נמשלה(התורה שהתורה לפי

.למי

באר אומריעלי ה שלמטה באר על לא כי עליה לשו פירוש(שירה). עלי, באר על אלא ,

התורה)עליו – עליו .(באר

לה. אומרוענו דר טו)על השיר.(שמות דר שהוא מרי לה ותע

.שרי חפרוה דבריהבאר פי על רפא)יתבאר ג, רע''מ עסק(זוהר באמצעות כי שאמרו

באר שנקרא עליו מקור מתקני העוסקי(שכנתיה)התורה מעלת בחינת כפי הוא והתיקו .

לשתות ועשאוה הבאר את שחפרו ה גדולה במדרגה שהיו הראשוני הצדיקי בתורה,

בסוד האבות וה כט)ממנה גדולה(בראשית הבארוהאב פי אתעל וישק האב את ויגל

לשתות ההשגה בבחינת היתה לא ועודנה לישראל, לינת התורה ראויה היתה ומאז ,הצא

ש... עד ממנה



תוף
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מרינונונונו באר ו. פרק

ע נדיבי ונביאיכרוה זקני ממנו מקבלי אחריו ועמדו לנו, הורידה אשר משה ה .

וגיל ופירשוה הגדולה כנסת שבכתבואנשי תורה כי ,הע נדיבי כרוה אומרו והוא מצפוניה, ו

ממימיה. לשתות יכול אד אי פה שבעל תורה בלא

.במשענות כחוקקבמחוקק אלא זה ואי הדורות, חכמי בתורה לחדש שהוסיפו מה הוא

חקיקה ולהגדילה)בה הבאר חפירת את אינו(להעמיק זה וג וכרו, שחפרו הראשוני כמדת ואינו ,

ראשוני של במשענות ראשוני)אלא דברי על בתורה(נסמ שידקדק ודקדוק דקדוק שכל

לסמו אי הקדמוני דברי פי על מיוסד יהיה שלא דבר וכל ,דבריה פי על לפרשו צרי

עליו.

מתנה כמדבר,וממדבר עצמ מחשיבי שהיו לצד אלא זכו לא נוחליה שזכו מה פירוש .

בפסוק שפירשנו ב)וכמו יט הענוה(שמות באמצעות אלא נקנית אינה שהתורה במדבר ויחנו

והשפלות.

נחליאל. אלוממתנה אותנו נחל לנו שניתנה התורה לחלקו)שבאמצעות אותנו דכתיב(קיבל

לב) אל(דברי שנחלנו ירצה ג נחלתו. חבל מה')יעקב דכתיב(נבחרנו לאלוה לנו מיוחד להיות

קלה) יה(תהלי לו בחר יעקב לאלוה)כי לה עליו.(להיות מדור ועזב בתוכנו שכ ג ,

במות. אל,ומנחליאל שנחלנו זה דבר ומאמצעות ל)פירוש נעשינו(נתעלינו  במות

.מה יותר ה' בנו שבחר המלאכי על עליונה במדריגה

אשר הגיא מואב.ומבמות האדבשדה שכר תכלית שעיקר לנו שקד מה פי על יתבאר

הרוחני. אושר השגת מקו אינו הזה בעול אבל העליו בעול אלא אינ ואושריו במצותיו

התורה, באמצעות שהשגנו העליונה ממדריגה פירוש הגיא, ומבמות :כא הכתוב מאמר והוא

אחרת השגה עוד התורה)יש בזכות גשמנו(שהשגנו ירידת שהיא  הגיא שהוא זה דבר מצד ,

.העול אב שבראה מואב ואומרו שדה, תקרא שהאר מואב בשדה אשר הקבר. שהיא בגיא

התורה בזכות שהשגנו במות דרגת באמצעות – ומבמות הכתוב: מתפרש כ פירושו: את ונסכ מערי הוא כא)

(שבאמצעות הפסגה' ב'ראש להיות יזכה בקבר. שוכ להיות שאמור הגו – מואב בשדה אשר הגיא הקדושה.

(העליו בעול להיות ויזכה הגו מזדכ במקוהתורה – ונשקפה ?הגו יהיה העליו בעול והיכ ,

הזה העול על להשקי עדי (אשר)שנית.(ושומ חרב להיות עתיד שממה, – ישימו יהיה

הנפש להנחיל יושג כמצטר הנ"ל] מדרגותיה [בכל התורה תועליות באמצעות כי ונמצא

.בחיי והגו

המבואר: אמת בשפת מצאנו דומה בצורה לשירה באור עוד

הגנוזה תורה למצוא שזוכי ויש שבכתב, תורה היא ,השמי מ להמשי שזוכי תורה יש

וזה שבע"פ, תורה היא הבארלמטה, דהינוחפירת אחרא, הסטרא ע ומלחמה יגיעה ידי על

למעלה עליממטה כתיב ובסופה שמסתיר, והעפר הלכלו כל את להסיר בראשונה שצרי ,

מרי באר ו. נזפרק

הבחינה והוא עליה, מלשו הוא ש"עלי" כנ"ל והיינו כו' הנחל מתו ופרש"י לה, ענו באר

כל אל המניעות, כל את שמסלקי מכיו למעלה, ממטה עולי ומלחמה יגיעה שאחר

שאע"פ למעלה, ממטה נובע הבאר ואז ,חיי מי הבאר על ומסתירי שמכסי הדברי

בחינת שנתעורר אחר למעלה, ממטה שיל כדי לחפור צרי ,חיי מי באר של שורש שיש

למעלה. ממטה עולה היא ואז ההסתרות, ובתו העפר בתו הגנוזה הקדושה

"נדיבי ,הצדיקי היינו "שרי חפרוה "באר שכתוב כמו זו בבאר חלק ישראל בני לכל ויש

פשוטה, באמונה למשענת, הזקוקי השפלי דורות "במשענות "במחוקק ואז ,"הע

בגמ' כ"ד.)כדאיתא יחיה.(מכות באמונתו וצדיק שנאמר אחת על והעמיד חבקוק בא

שבע''פטז. התורה באר

האלש פה. שבעל תורה על הבאר שירת את דרש החיי שהאור הקדושראינו במדברי)

וז''ל:כ) לה אחד שורש פה שבעל והתורה המי שבאר כותב

שורש רוחניות, מאיכות משתלשלת קדושה, מאיכות רוחני, ,המ את האכיל כאשר הנה

באר, מי יתבר השק כ למעלה. שבכתב מרוחניותתורה משתלשל מאיכות ,רוחניי מי

למעלה פה שבעל כאשרתורה כי ,והודיע באר. הוא מה היודעי האמת לחכמי ג ומה .

.מי בלי חיי היו לא זה כל ע נס, דר ומקיימת מה ליחות ובעל רוחני היותו ע ,המ אי

.מי פה ושבעל ,לח נקראת שבכתב כ על כי .להתקיי אפשר אי לבדה, שבכתב בתורה כ

תסכו לא פה שבעל תורה בלי שבכתב בתורה כ המאכל ומתקני מבשלי המי כאשר כי

שבכתב. תורה ומבסמת המפרשת היא פה שבעל כי לנו.

,למי יצמאו בלעדו כי יראו, למע ,מרי בסילוק הבאר מה נמנע זאת, ישכילו ולמע

:מי במקו ג המ הזנת נס הספיק ולא

,במשענות ישראל נשיאי אותה והמשי למסע, ממסע הבאר את לכת יפלא לא ובזה

יכול איש כל כלומר, .ומתרחבי רבי נחלי ונעשה ושבט, שבט כל מקו עד הבאר מפי

דשאי מעלה שהיה שאמרו מה וג בו. לעוסק ומתרחב ופור ורבה לעצמו, מימיו למשו

,רבי מספרופירות אי חדושי שמוליד פה שבעל בתורה היגע מעי שהיההוא מה וג .

הוא. וקיי חי רוחני כח כי יפלא, לא ,ארנו מנחל איברי ומעלה הול
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מרי באר ו. נזפרק

הבחינה והוא עליה, מלשו הוא ש"עלי" כנ"ל והיינו כו' הנחל מתו ופרש"י לה, ענו באר

כל אל המניעות, כל את שמסלקי מכיו למעלה, ממטה עולי ומלחמה יגיעה שאחר

שאע"פ למעלה, ממטה נובע הבאר ואז ,חיי מי הבאר על ומסתירי שמכסי הדברי

בחינת שנתעורר אחר למעלה, ממטה שיל כדי לחפור צרי ,חיי מי באר של שורש שיש

למעלה. ממטה עולה היא ואז ההסתרות, ובתו העפר בתו הגנוזה הקדושה

"נדיבי ,הצדיקי היינו "שרי חפרוה "באר שכתוב כמו זו בבאר חלק ישראל בני לכל ויש

פשוטה, באמונה למשענת, הזקוקי השפלי דורות "במשענות "במחוקק ואז ,"הע

בגמ' כ"ד.)כדאיתא יחיה.(מכות באמונתו וצדיק שנאמר אחת על והעמיד חבקוק בא

שבע''פטז. התורה באר

האלש פה. שבעל תורה על הבאר שירת את דרש החיי שהאור הקדושראינו במדברי)

וז''ל:כ) לה אחד שורש פה שבעל והתורה המי שבאר כותב

שורש רוחניות, מאיכות משתלשלת קדושה, מאיכות רוחני, ,המ את האכיל כאשר הנה

באר, מי יתבר השק כ למעלה. שבכתב מרוחניותתורה משתלשל מאיכות ,רוחניי מי

למעלה פה שבעל כאשרתורה כי ,והודיע באר. הוא מה היודעי האמת לחכמי ג ומה .

.מי בלי חיי היו לא זה כל ע נס, דר ומקיימת מה ליחות ובעל רוחני היותו ע ,המ אי

.מי פה ושבעל ,לח נקראת שבכתב כ על כי .להתקיי אפשר אי לבדה, שבכתב בתורה כ

תסכו לא פה שבעל תורה בלי שבכתב בתורה כ המאכל ומתקני מבשלי המי כאשר כי

שבכתב. תורה ומבסמת המפרשת היא פה שבעל כי לנו.

,למי יצמאו בלעדו כי יראו, למע ,מרי בסילוק הבאר מה נמנע זאת, ישכילו ולמע

:מי במקו ג המ הזנת נס הספיק ולא

,במשענות ישראל נשיאי אותה והמשי למסע, ממסע הבאר את לכת יפלא לא ובזה

יכול איש כל כלומר, .ומתרחבי רבי נחלי ונעשה ושבט, שבט כל מקו עד הבאר מפי

דשאי מעלה שהיה שאמרו מה וג בו. לעוסק ומתרחב ופור ורבה לעצמו, מימיו למשו

,רבי מספרופירות אי חדושי שמוליד פה שבעל בתורה היגע מעי שהיההוא מה וג .

הוא. וקיי חי רוחני כח כי יפלא, לא ,ארנו מנחל איברי ומעלה הול
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הרענחנחנחנח לשו ז. פרק

ז. הרעפרק לשון

טובא. לראות – חיים החפץ האיש מי

מופיעה השירה בשמהאבתורהמרי פעמי שתי שעשתה למעשה בהקשר

הרע.לבהקדושה לשו ב. .הי בשירת א. :

כל צאו" – מרי זו בישראל השירה א א. לדורות: המורה היא הללו הדברי ֵֶַָָבשני

צאתכ ר למרי אלהי יי עה אר את "זכר ב. במחלת". ית אחריה יְֲִֶַַָָהְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

מעשה את זכרו לנו אומרת היא הרע, לשו חומרת את שנזכור רוצה התורה כאשר ."צריְִִִָמ

.מרי

עליו שנאמר עד הרע, לשו כ כל חמור מדוע לדעת ,עול לדורות עצו לימוד בזה יש

נפרעי דברי "שלושה בתוספתא: שאמרו מה א. :כגו עבירה, א על נאמרו שלא דברי

,דמי ושפיכות עריות וגילוי זרה עבודה הבא: לעול חלק לו ואי הזה בעול האד מ

המרגלי חטא מעל חו הקב''ה מחל המדבר דור חטאי כל על ב. ."כול כנגד הרע ולשו

לקמ(לשה"ר) שיבואר כמו מיתה. כול על שנגזר

לאושרא. המתכון

עצמו להתקי בעול האד תפקיד הבא? ובעול הזה בעול לאושר המתכו הוא מה

לי יצרתי זו ע" שנאמר כמו הבא, לעול לבורא שירה לשיר כלי תהלתי(בשביל)להיות

ועשיר מאושר אד להיות בשביל ,עול לבורא שירה לשיר יוכל שאד בשביל יספרו".

היופי את שבבריאה, הטוב את  טוב" "לראות של הנפלא המידה את צרי הזה, בעול

.וקיי חי אל למל אדירה שירה יפרו ומלבו תתרונ שנפשו עד דבר, שבכל

אבות במסכת במשנה נאמר כ שנאמר(ד,א)על בחלקו! השמח עשיר? (תהלי"איזהו

תאכלקכ"ח) כי כפי אזי)יגיע ל שיש ממה ליהנות הזה(כשתדע בעול אשרי ל וטוב אשרי

העולמות. בשתי לאושר המתכו זהו הבא". לעול ל וטוב

הדברי בי קשרו במדרש ג נב)לב. מזמור תהלי מדבר,(מדרש הכתוב במרי אמרי רבני .פי את תת אל :

מרי והנה לה, היה מה א), יב (במדבר במשה ואהר מרי ותדבר שנאמר נצטרעה, במשה שדברה בשעה

שהוציאה הקול אותו על .קול על האלהי יקצו למה משה. זה .המלא לפני תאמר ואל כשלג. מצורעת

התו את אהר אחות הנביאה מרי ותקח שנאמר ,התופי אלו .ידי מעשה את וחבל הצדיק. משה על בפיה

כ). טו (שמות בידה

הרע לשו ז. נטפרק

אלא בשמחה, הוא המצליח "לא זצ"ל: שמואלבי הגר''ח אמר

המצליח" הוא שבשמחה מי

שליליתב. ראיה – הרע לשון שורש

את שמרחיק הדבר מה ?העול בורא טוב את מלראות לגמרי הפו שהוא הדבר הוא מה

בדרכה מללכת ישראל בת את שירחיק הדבר מה לבורא? שירה מלשיר מהכול יותר האד

ל היא: התשובה השירה? א הרע.של שו

בכל טוב לראות להתרגל צרי ,בעול הטוב את לראות בשביל :הדברי את בעז''ה נסביר

המידה עושה. שהזולת מעשה כל זכות לכ לדו שבחבר, הטובי הדברי את לראות דבר,

על רע חושב שבזולת, ברע מתרכז האד הרע בלשו הרע, לשו זה טוב מלראות ההפוכה

לבורא. ושירה שמחה מחיי האד את שמפקיע הדבר זה ,רעי דברי אליו ומדבר הזולת

אברה המג של דבריו את להבי נוכל ס)כ שש(סימ את לזכור שכתב: האריז''ל בש

"וקרבתנו" תורה, מת יזכור בחרת" "ובנו הכיצד? עול/רבה, אהבת בברכת כשיאמר הזכירות

" ,של הש שאי עמלק מעשה הגדול" לשמ" סיני, הר ל"מעמד לא(יכווי)להודות הפה

עכ''ד. ,מרי מעשה זכירת וזהו הרע לשו לדבר ולא להודות רק נברא

לדבר ולא ל להודות אלא לקלל, ולא ל להודות לשקר, ולא ל להודות המ''א אמר לא

הטוב ראית ידי על מגיע שזה להודות היא הפה בריאת מטרת מדבריו למדנו  הרע לשו

הרע. מלשו הגמור ההיפ וזה

ביותר. חמור מעשה זה היה לשה''ר דיברה היא כאשר בישראל, השירה א  מרי לכ

אשר את זכור מצוות נאמר עליה ודווקא לשה''ר חומרת את התורה סיפרה עליה דווקא לכ

שירה מלשיר האד את מוציא שהוא מחמת חומרתו שלשה''ר לזכור כדי ,למרי ה' עשה

לבורא.

אמת השפת כתב תצא)כ כי פרשת וז''ל:(דברי

הפה לשמור צריכי לכ בפה ישראל איש כח להיות הוא העני

בזכות באר לכ פה שבעל תורה בחינת היה ומרי מלה"ר.

שהיא הבארמרי בחינתפי שהיא לה ענו באר עלי דכתיב

הילד אל שפועה פועה מרי נקראת זה וע"ש שבע"פ. תורה

משה על בדברה נענשה בפה גדול כחה שהיה ולפי ע"ש.

השערה: כחוט הצדיקי ע שמדקדק כמ"ש
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הרע לשו ז. נטפרק

אלא בשמחה, הוא המצליח "לא זצ"ל: שמואלבי הגר''ח אמר

המצליח" הוא שבשמחה מי

שליליתב. ראיה – הרע לשון שורש

את שמרחיק הדבר מה ?העול בורא טוב את מלראות לגמרי הפו שהוא הדבר הוא מה

בדרכה מללכת ישראל בת את שירחיק הדבר מה לבורא? שירה מלשיר מהכול יותר האד

ל היא: התשובה השירה? א הרע.של שו

בכל טוב לראות להתרגל צרי ,בעול הטוב את לראות בשביל :הדברי את בעז''ה נסביר

המידה עושה. שהזולת מעשה כל זכות לכ לדו שבחבר, הטובי הדברי את לראות דבר,

על רע חושב שבזולת, ברע מתרכז האד הרע בלשו הרע, לשו זה טוב מלראות ההפוכה

לבורא. ושירה שמחה מחיי האד את שמפקיע הדבר זה ,רעי דברי אליו ומדבר הזולת

אברה המג של דבריו את להבי נוכל ס)כ שש(סימ את לזכור שכתב: האריז''ל בש

"וקרבתנו" תורה, מת יזכור בחרת" "ובנו הכיצד? עול/רבה, אהבת בברכת כשיאמר הזכירות

" ,של הש שאי עמלק מעשה הגדול" לשמ" סיני, הר ל"מעמד לא(יכווי)להודות הפה

עכ''ד. ,מרי מעשה זכירת וזהו הרע לשו לדבר ולא להודות רק נברא

לדבר ולא ל להודות אלא לקלל, ולא ל להודות לשקר, ולא ל להודות המ''א אמר לא

הטוב ראית ידי על מגיע שזה להודות היא הפה בריאת מטרת מדבריו למדנו  הרע לשו

הרע. מלשו הגמור ההיפ וזה

ביותר. חמור מעשה זה היה לשה''ר דיברה היא כאשר בישראל, השירה א  מרי לכ

אשר את זכור מצוות נאמר עליה ודווקא לשה''ר חומרת את התורה סיפרה עליה דווקא לכ

שירה מלשיר האד את מוציא שהוא מחמת חומרתו שלשה''ר לזכור כדי ,למרי ה' עשה

לבורא.

אמת השפת כתב תצא)כ כי פרשת וז''ל:(דברי

הפה לשמור צריכי לכ בפה ישראל איש כח להיות הוא העני

בזכות באר לכ פה שבעל תורה בחינת היה ומרי מלה"ר.

שהיא הבארמרי בחינתפי שהיא לה ענו באר עלי דכתיב

הילד אל שפועה פועה מרי נקראת זה וע"ש שבע"פ. תורה

משה על בדברה נענשה בפה גדול כחה שהיה ולפי ע"ש.

השערה: כחוט הצדיקי ע שמדקדק כמ"ש
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הרעסססס לשו ז. פרק

שהפה – לה' להודות כ ביותר, החמורה העבירה היא הרע שלשו כש :מכא ללמוד עלינו

ביותר. הגדולה המצווה היא ,טובי דברי מדבר

לעיון.ג. נקודה

מחמת או לזולת, נזק שגרמתי מחמת אסור הרע לשו הא עצומה: שאלה לברר יש

רע. שרואה אד – רע אד להיות אותי הופ שזה

וצער נזק לו נגר ולא ,האד מכל עניו היה רבינו משה הרי ,ממרי ללמוד נוכל זאת

ארבעי המרגלי נענשו מדוע ועוד לשה''ר? על שעברה נחשב מדוע ,מרי של הרע מהלשו

יו הארבעי כנגד הארשנה את שדיברושראו הוא העוו העיקר ראו מה משנה זה מה ,

הראיה? זמ לפי נענשו ומדוע אחד רגע היה וזה לשה''ר,

הזולת, של טובי הלא בדברי מתמקד שאד מה הוא הרע לשו איסור עיקר ללמד

יונה לרבינו תשובה שערי ספר שכתוב כמו רע, רואה שאד רטז)מה אות שלישי המספר(שער :

לחבירו, יגרו אשר והבושת הנזק קוראותיו: הנה שתי הרע ולהרשיעלשו לחייב ובחירתו

חביריו ידבראת ולא דופי בה וית ואשמת אד בני מומי יחפש לאיד...כי ושמחתו

.ב הנמצא טוב ודבר בשבח לעול

יקר הכלי כתב ג ד)כ יד הלשו(ויקרא בעלי אל כינוי הזבובי כי מות: זבובי  א י (קהלת

מקויבאיש) איזה וכשמוצא שבגו טהור מקו כל להניח שדרכו הזבוב כמעשה שעושי

מלא אד איזה יראו א הלשו בעלי כ ,השחי מקו על ירב ש טריה ומכה מטונ

אי אד כי האד בני מומי אחר רואי אלא ,ממעלת מספרי אינ לעול וכבוד חכמה

מעט. בסכלות יחטא שלא באר צדיק

מרגלד. תהיה לא

לא כותבת התורה אלא לשה''ר, תדבר לא כתוב לא לשה''ר, איסור כותבת התורה כאשר

עיקר בפועל, התוצאה כבר זה הדיבור, האיסור עיקר אי ,ל לומר באה התורה רכיל, תל

עיניי ע ללכת צרי  רע, שרואות עיניי מרגל,  רכיל של עיניי ע ללכת לא האיסור

יזכנו. ה' ובבריאה. באנשי שיש היופי כל את שרואות טובות

חייו כל ששר הנביאה, מרי של הצאצא ,המל דוד "ואמרעל נאמר: ,עול לבורא ֶַֹשירה

אל מאל ואמר א רעה והה טה אר עד ואמר עריה הת יי אל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹמאל

אדמני והא ויביאה ולח פה: א עד נסב לא י וקח לחה עינייי יפה בעוט ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

הא" זה י חהמ ק יי ואמר טז)ראי פרק א .(שמואל ְְִִֵֶֶַָָֹֹ

הרע לשו ז. סאפרק

שיודע האד של תאור זה ראי", וטוב עיני "יפה ?המל דוד את מתאר הכתוב כיצד

בכל ה' חסדי את שרואות עיניי  יפות עיניי לו ויש טוב, לראות יודע הוא לה' להודות

דבר.

טובה. ואדם – רע אדם

הלשו שמירת בספרו חיי החפ כתב הרע? לשו שמדבר אד נקרא שערכיצד  (ח"א

ט) פרק  הרעהזכירה ל העל רעי  סקנקרא על מלי אגדת דאיתא (מלי, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

כ') ואכלי"ב חבר ע מדר הא מי י חנינא, רי  חמא רב אמר רע", חרי לב "מרמה ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הרע, ל עליו מדר ע רעותה ראק הא ר דעלה ,לנ אר חז"ל וכ . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

כתיב כינה, ני לימק אי ת, מארע אחד הא הרע ה')ל ה' יה)אל לא "י , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

אה, רע רעחפ יגר ".לא ְְֵֶַָָָָֹ

ולא הרע" לשו" ובגמ' במשנה אומרי מדוע זצ"ל: זקס הלל ר' בש שמעתי בזה כיוצא

הול הרע אלא נקיה? לשו כמו רעה, המדברלשו האד רעעל נקרא לשה''ר המדבר ,

רע. אד של לשו וזהו שלו, הרעה המידה מחמת

טוב? אד הוא טובומי המדבר מי להיפ כ רע, אד נהיה הרע לשו שהמדבר כש

במשלי כתוב וכ טוב, אד נהיה ,באנשי טוב ט)ורואה כב עי(פרק נתטב י יבר הא ְִִַַָָֹ

טובה. עי לו שיש כיוו טוב אד הוא – עי טוב אלא טובה עי אמר לא לל. חמְִַַָמ

יבא טבה רה ואל זה טב אי לה יח)ואמר פרק ב טוב(שמואל איש דוד: מצודת ְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

– ונדרוש נוסי זה לפי טוב. לבשר לחשוק טבעו נוטה טוב איש כי  מצאזה אשה מצא

מצאטוב הוא – עליה לה' להודות ויודה שבה הטוב את שבאשה המציאה את שרואה מי –

מצא הוא טוב אד נהיה הוא החייטוב של הטוב .את

לדרוש יש טובכ כי לה' טוב.הודו אד אתה תהיה לה' שתודה ידי על –

טובו. לראות ימים אוהב

מרמה מר פתי מרע נל נצר טב: לראת ימי אהב יח החפ האי (תהלימי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

לד) ארוכיפרק חיי רק לא ,חיי שרוצה האיש מי זה: באופ הפסוק את להסביר יש .

הזולת. ואהבת ה' באהבת מלאי ימי – ימי אוהב באיכות. טובי חיי ג אלא בכמות,

ובבורא. בבריאה בזולת הטוב את לראות תמיד להתרגל – טוב לראות ?לכ הדר מה

טב ועה מרע סר מרע.... נל נצר ההפוכה: מהמידה מאוד שמתרחקי ידי על ְְְֲֵֵֵַָָֹוזאת

.ורדפה ל ְְֵֵַָָ
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שיודע האד של תאור זה ראי", וטוב עיני "יפה ?המל דוד את מתאר הכתוב כיצד

בכל ה' חסדי את שרואות עיניי  יפות עיניי לו ויש טוב, לראות יודע הוא לה' להודות

דבר.

טובה. ואדם – רע אדם

הלשו שמירת בספרו חיי החפ כתב הרע? לשו שמדבר אד נקרא שערכיצד  (ח"א

ט) פרק  הרעהזכירה ל העל רעי  סקנקרא על מלי אגדת דאיתא (מלי, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

כ') ואכלי"ב חבר ע מדר הא מי י חנינא, רי  חמא רב אמר רע", חרי לב "מרמה ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הרע, ל עליו מדר ע רעותה ראק הא ר דעלה ,לנ אר חז"ל וכ . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

כתיב כינה, ני לימק אי ת, מארע אחד הא הרע ה')ל ה' יה)אל לא "י , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

אה, רע רעחפ יגר ".לא ְְֵֶַָָָָֹ

ולא הרע" לשו" ובגמ' במשנה אומרי מדוע זצ"ל: זקס הלל ר' בש שמעתי בזה כיוצא

הול הרע אלא נקיה? לשו כמו רעה, המדברלשו האד רעעל נקרא לשה''ר המדבר ,

רע. אד של לשו וזהו שלו, הרעה המידה מחמת

טוב? אד הוא טובומי המדבר מי להיפ כ רע, אד נהיה הרע לשו שהמדבר כש

במשלי כתוב וכ טוב, אד נהיה ,באנשי טוב ט)ורואה כב עי(פרק נתטב י יבר הא ְִִַַָָֹ

טובה. עי לו שיש כיוו טוב אד הוא – עי טוב אלא טובה עי אמר לא לל. חמְִַַָמ

יבא טבה רה ואל זה טב אי לה יח)ואמר פרק ב טוב(שמואל איש דוד: מצודת ְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

– ונדרוש נוסי זה לפי טוב. לבשר לחשוק טבעו נוטה טוב איש כי  מצאזה אשה מצא

מצאטוב הוא – עליה לה' להודות ויודה שבה הטוב את שבאשה המציאה את שרואה מי –

מצא הוא טוב אד נהיה הוא החייטוב של הטוב .את

לדרוש יש טובכ כי לה' טוב.הודו אד אתה תהיה לה' שתודה ידי על –

טובו. לראות ימים אוהב

מרמה מר פתי מרע נל נצר טב: לראת ימי אהב יח החפ האי (תהלימי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

לד) ארוכיפרק חיי רק לא ,חיי שרוצה האיש מי זה: באופ הפסוק את להסביר יש .

הזולת. ואהבת ה' באהבת מלאי ימי – ימי אוהב באיכות. טובי חיי ג אלא בכמות,

ובבורא. בבריאה בזולת הטוב את לראות תמיד להתרגל – טוב לראות ?לכ הדר מה

טב ועה מרע סר מרע.... נל נצר ההפוכה: מהמידה מאוד שמתרחקי ידי על ְְְֲֵֵֵַָָֹוזאת

.ורדפה ל ְְֵֵַָָ
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 בשירה נשמתה יצאה

ע"ה. ליפשיץ הרבנית ושמה בירושלים שגרה צדקנית באשה היה מעשה

בהן. מיוחדת מאוד שהיתה מעלות שתי עליה בנה סיפר מיתתה לאחר

לא אני מספרת, היתה כשחזרה המערבי, לכותל הרבה ללכת רגילה היתה

ר אני ואילו ובקשו, בקשו שבכו נשים הרבה שם פגשתי הודאתימבינה ק

אפשר כיצד יתברך, ה' לי נתן טובים דברים הרבה כך כל הרי והודאתי,

הייתה היא אלא מאחרים, טובים יותר היו שלה שהחיים לא להודות. שלא

יתברך. ה' לה שנתן הטוב כל על דגש ולשים לראות רגילה

אמרה, הרע לשון דיברתי לא מעולם בה: מיוחדת שהייתה טובה מידה עוד

כך כל אנשים הרי הרע, לשון לספר יכולים אנשים כיצד מבינה לא ואני

הרע. לשון עליהם לדבר יש מה ויפים, טובים

זוכה בזולת טוב הרואה יחד, שהולכות טובה עין של מידות שתי אלו

והודיה. שירה חיי לחיות וזוכה הבורא, של עולמו את טוב לראות

שירה פרשת  בשלח בפרשת הכנסת לבית הלכה צדקנית: אשה אותה

נסתלקה השירה את בתורה כשקראו התורה, קריאת באמצע תשע''ו,

היו חייה שכל אישה אותה כולם אמרו עולמה, לבית נשיקה במיתת לפתע

בשירה. עולמה לבית נסתלקה שירה, חיי

שליט''א ליפשי שמעו הרב בנה מפי

אתא קרית החרדית הקהילה רב 
יסובבנוז. חסד

יסובבנו" חסד בה' והבוטח לרשע, מכאובי ל"ב)"רבי תהילי)

והוא, נחמד. א נעי בביאור הפסוק את לבאר שמעתי לבב": ובטוב "בשמחה בספר כתב

."מכאובי" באות גשמי, מצב באותו ה נמצאי הפסוק דיבר עליה האנשי שני כי

לגמרי. שונה למצב ביחס הרגשת אעפ"כ

הראשו את מצבו(ה"רשע")לכשתשאל על מכאוביו, ועל צרותיו על יתאונ הוא לשלומו,

צרות! לו יש באמת  דמיונו פרי זה אי .העגו

השני בה'")ואילו וכפי(ה"בוטח הקב"ה. של חסדו מדת את אלא עיניו לנגד ש אינו ,

,כ וא עביד! לטב רחמנא, דעביד מה כל לומר, רגיל אד יהא לעול  עקיבא רבי ִשלמדנו

הרע לשו ז. סגפרק

,דמיו זה אי  ושוב ה'!". חסדי ,הש ברו" בשמחה ל יענה  לשלומו השני את כשתשאל

בלבד. ה' בחסד אפו חי הוא באמת

אינ הפנימית בחוויית עצמ ה אבל שוה.  מבחו שנראה כפי  המצב כלזה, לזה

ה'! בחסד חי וזה במכאוביו, חי זה כלל! עול באותו

זה. דבר והב יסובבנו. חסד  בה' והבוטח לרשע, מכאובי רבי הכתוב: שאמר וזהו

ישראלח. לנשות דואגת מרים

לקח", אשר הכושית האשה אודות על במשה ואהר מרי "ותדבר אש: מליצי בספר כתב

ממשה קטני א וילמדו כהפקר ישראל בנות יהא שלא נתכוונה שמי לש מרי בוודאי

עבירה. לידי ויבאו פו"ר ממצות ויתבטלו מנשותיה ויפרשו

את ושכנעה ישראל לכלל דאגה מאשתו פירש שאביה ראתה שכאשר מרי אותה זו הרי

שמא מרי דאגה כא א ,לנשותיה ישראל כלל שחזרו במעשיה והצליחה בו, לחזור אביה

ישראל נשות מנהיגת מרי עגונות, ישראל בנות ישארו וח''ו רבינו ממשה ישראל ילמדו

שכא אלא עושה. שהוא הדבר טוב שלא למשה, לומר שצרי אהרו ע ודיברה ,לה דאגה

שעשה מה עשה הדיבור פי שעל זכות, לכ רבינו משה את דנה שלא הצדקת מרי טעתה

נענשה. זכות לכ אחיה את דנה שלא ועל מעצמו. ולא

טוב.ט. לחשוב החיוב

חיי חפ בספר שכתב כמו לתועלת? כיוונה הרי מרי נענשה מדוע להקשות יש הנה

ח) כלל  הרע לשו הלכות חיי מי לגנותו(באר ח"ו היה לא בדיבור ומרי אהרו שכונת ידוע

ביניה שדיברו דמה מצפורה. שפירש במה כדי שלא עשה דעת שלפי רק ע"ה רבנו למשה

משאר גדולה נבואתו קדושת דאי שחשבו עשה כדי דשלא בעיניה דנחלט משו הוא בזה

ביניה הוסכ כ על וכו' במשה א הרק שנאמר כמו ממנה לפרוש עי"ז שיצטר נביאי

זה, עבור להוכיחו להוכיחושיראו כדי שמי לש משה של להנייתו היה הדיבור זה דכל וא

ממנה שפירש במה זה משואחר נענשו אעפ"כ זה בעני ביניה לדבר היו מותרי וא"כ ,

וגו' א הרק שאמרו כמו כדי שלא שעשה בעיניה שנחלט ההחלטה משו הרע דלאלשו

הדבר טע מאתו דרשו שלא זמ כל עתה לעת להחליט לה .היה

נחשב מדוע לשאול יש א''כ זכות. לכ דנה שלא אלא לתועלת מרי שהתכוונה מבואר

הרע לשו על זכות?שעברה לכ לדו על שעברה לומר צריכי היו ,

אלא ,אד על הרע הדיבור עצ לא הוא הרע לשו שאיסור גדול חידוש מכא למדנו

,אד כל על טוב, תמיד לחשוב אותנו מצווה התורה ,דברי רע לפרש של השלילית המידה

בפועל, שמדברי עד נענשי לא לענש אמנ טוב", "לראות  בחיי שרואי מה כל על

הוא הכול מאחרי שעומד היסוד טובאבל חשבהלראות שלא טוב, חשבה לא ומרי היות ,
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,דמיו זה אי  ושוב ה'!". חסדי ,הש ברו" בשמחה ל יענה  לשלומו השני את כשתשאל

בלבד. ה' בחסד אפו חי הוא באמת

אינ הפנימית בחוויית עצמ ה אבל שוה.  מבחו שנראה כפי  המצב כלזה, לזה

ה'! בחסד חי וזה במכאוביו, חי זה כלל! עול באותו

זה. דבר והב יסובבנו. חסד  בה' והבוטח לרשע, מכאובי רבי הכתוב: שאמר וזהו

ישראלח. לנשות דואגת מרים

לקח", אשר הכושית האשה אודות על במשה ואהר מרי "ותדבר אש: מליצי בספר כתב

ממשה קטני א וילמדו כהפקר ישראל בנות יהא שלא נתכוונה שמי לש מרי בוודאי

עבירה. לידי ויבאו פו"ר ממצות ויתבטלו מנשותיה ויפרשו

את ושכנעה ישראל לכלל דאגה מאשתו פירש שאביה ראתה שכאשר מרי אותה זו הרי

שמא מרי דאגה כא א ,לנשותיה ישראל כלל שחזרו במעשיה והצליחה בו, לחזור אביה

ישראל נשות מנהיגת מרי עגונות, ישראל בנות ישארו וח''ו רבינו ממשה ישראל ילמדו

שכא אלא עושה. שהוא הדבר טוב שלא למשה, לומר שצרי אהרו ע ודיברה ,לה דאגה

שעשה מה עשה הדיבור פי שעל זכות, לכ רבינו משה את דנה שלא הצדקת מרי טעתה

נענשה. זכות לכ אחיה את דנה שלא ועל מעצמו. ולא

טוב.ט. לחשוב החיוב

חיי חפ בספר שכתב כמו לתועלת? כיוונה הרי מרי נענשה מדוע להקשות יש הנה

ח) כלל  הרע לשו הלכות חיי מי לגנותו(באר ח"ו היה לא בדיבור ומרי אהרו שכונת ידוע

ביניה שדיברו דמה מצפורה. שפירש במה כדי שלא עשה דעת שלפי רק ע"ה רבנו למשה

משאר גדולה נבואתו קדושת דאי שחשבו עשה כדי דשלא בעיניה דנחלט משו הוא בזה

ביניה הוסכ כ על וכו' במשה א הרק שנאמר כמו ממנה לפרוש עי"ז שיצטר נביאי

זה, עבור להוכיחו להוכיחושיראו כדי שמי לש משה של להנייתו היה הדיבור זה דכל וא

ממנה שפירש במה זה משואחר נענשו אעפ"כ זה בעני ביניה לדבר היו מותרי וא"כ ,

וגו' א הרק שאמרו כמו כדי שלא שעשה בעיניה שנחלט ההחלטה משו הרע דלאלשו

הדבר טע מאתו דרשו שלא זמ כל עתה לעת להחליט לה .היה

נחשב מדוע לשאול יש א''כ זכות. לכ דנה שלא אלא לתועלת מרי שהתכוונה מבואר

הרע לשו על זכות?שעברה לכ לדו על שעברה לומר צריכי היו ,

אלא ,אד על הרע הדיבור עצ לא הוא הרע לשו שאיסור גדול חידוש מכא למדנו

,אד כל על טוב, תמיד לחשוב אותנו מצווה התורה ,דברי רע לפרש של השלילית המידה

בפועל, שמדברי עד נענשי לא לענש אמנ טוב", "לראות  בחיי שרואי מה כל על

הוא הכול מאחרי שעומד היסוד טובאבל חשבהלראות שלא טוב, חשבה לא ומרי היות ,
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שהיא לפני אותו ולשאול לברר לפחות חשבה ולא מאשתו, שיפרוש למשה אמר הקב''ה אולי

השלילית. הראיה  הרע לשו זה רע, מעשה שעשה החליטה אלא ,לאהרו מגלה

יונת בתרגו כתב זה ט)כעי כד דברי)ר למרי אלהי ידוד עה אר את זכר :ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

.צרימ צאתכבחבריה חד למחשד דלא זהירי ייהוו דעבד מה דכירי הוו ילקי דלא ְְִִֵֶ

בארחא ואתעכבת בצורעא ולקת ביה הות דלא במלתא למשה דחשדת למרי אלהכו

.ממצרי במפקכו

הדיבורי. כוח – מרים מיתת
ישראל לאר להכנס זכתה לא מרי מדוע כתוב לא ובחז''ל חטאה?לגבתורה היה מה ,

סופר החת רבינו בזה כתב מבהילי יב)דברי כ וז''ל:(במדבר

שלשת "ואכחיד ומדכתיב עכשיו? מרי של מיתתה על טע שו בקרא מצינו לא הנה

אחד מדבר מתו שכול משמע אחד", בירח אחת)הרעי סיבה 'בירח(בגלל הקרא לשו וג ,

מתו? אחד בחודש דלא מוב לו אי אחד'

דברה מרי הנה והמקבלו, עליו והנאמר האומרו שלשה הורג הרע דלשו דמצינו ונ"ל

הבאר פסק מרי מיתת שע"י ובפרט מיתה. כול נתחייבו ועי"ז משה על לאהר לשה"ר

אחד בירח כול שמתו נמצא לאר ליכנס שלא מריבה מי של ולאהר למשה החטא וגר

מרי מיתת ואהר.התחילהדע"י משה מיתת

לישראל להראות רצה הקב"ה דהנה כול מתו אחד דבר בשביל וגהאד של הדיבור כח

של הסדר שזהו "ברמב כמבואר דברתי רק הלא עשיתי מה הלשו בעל אד יאמר שלא

הלשו בעל דבר שקר ובאמת ,כלו עשה שלא לומר לשה"ר לטובבעל ה הדיבור כח שגדול

לרע והשג ולאהר למשה ג וציוה אחיה, על שדברה לשה"ר על עכשיו מרי מתה לכ

לפעול ההוא הדיבור ויגרו הסלע אל שידברו מרי שדברה הרע לשו של החטא היה עליה

גדול הדיבור שכח מוסר ישראל ילמדו ועי"ז מקניה ע גדולה עדה להשקות גדולה פעולה

בישא. לישנא מיניה דמשתמע דבר מלדבר בלשונ ויזהרו מאוד

לעשות דיבור בכל תמיד שהוצר מדחזינ ישראל יאמרו אז לסלע שהכה משה והנה

הלשו בזה ומדוקדק לשה"ר, של החטא מ עצמ יזהרו ולא כלו בדיבור אי ש"מ מעשה

לסלע דבריכ שע"י כלומר יוצא פועל שהוא ז"ל "ברמב ומבואר בי' האמנת לא יע'

לסלע) מדברי בישראל(שהית אמונה להתחזק מקו הדיבורהיה כח רואי נזהרישהיו והיו

להטעות מקו לה יהיה אדרבא ישראל, בבני אמונה החזקת לא הכאה וע"י לשה"ר מחטא

תביאו. לא לכ כלו בדיבור שאי ולומר

כ, (במדבר אמר משה א בעלילה, לבוא לו נסתקפת מריבה מי על תריבהו לג,ח): פרק דברי) רש"י כדברי לג.

עשו. מה ומרי אהר ,המורי נא שמעו י)

הרע לשו ז. סהפרק

,חיוביי דיבורי תמיד לדבר הדיבור, כוח ללמדנו להקב''ה חשוב כמה עד מדבריו למדנו

ולא וטובות, מעלות של דיבורי  הסלע אל לדבר תמיד ,ובעול בזולת הטוב את לראות

.שליליי בדיבורי הסלע את להכות
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הרע לשו ז. סהפרק

,חיוביי דיבורי תמיד לדבר הדיבור, כוח ללמדנו להקב''ה חשוב כמה עד מדבריו למדנו

ולא וטובות, מעלות של דיבורי  הסלע אל לדבר תמיד ,ובעול בזולת הטוב את לראות

.שליליי בדיבורי הסלע את להכות
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חיוביתסוסוסוסו השפעה ח. פרק

ח. חיוביתפרק השפעה

הסלעא. אל לדבר

באו לשתיה. למי צמא כולו הע ,מי נבע ולא פיו את הבאר סגר ,מרי מות לאחר

שהוא מהסלע מי להוציא בא ה' ציווי פי על רבינו משה ,מי לבקש משה אל ישראל ע

מריבה. מי בחטא חטא וש מרי באר

בפירושי נתבונ הסלע, על רבינו משה של חטאו היה מה נאמרו בראשוני רבות דעות

שלונראה בדר והודיה, שירה של בדר לדבר צריכי מרי שלבאר מחמת נובעי שה

לגרו צריכה מרי באר בישראל. השירה א של לבאר שמתאי כמו ושמחה ה' אהבת

.חטא היה וזה מה', קצת ריחוק נגר וכא לה', אהבה לכול

צרי השירה לבאר שכ אליו, דיברו ולא הסלע את שהכו מה היה חטא רש''י: לדעת

שאי דוגמא לכול להראות צרי השירה באר להכותו, ולא ואמונה אהבה של דיבורי לדבר

מימיו נת ואז אותו שהכו אבל עושה, והוא לו אומרי רק ה', רצו מלעשות מתוק דבר

בשבילו, ביותר הנפלא הדבר שזה הבנה מחמת ולא עושה, הוא ולכ מוכרח שהוא משמע

ה'. חילול היה זה

המהר''ל: שכותב כמו

אחר נמשכי ויהיו דבורו הנמצאי שיקבלו רצה יתבר הש"

יתבר בשמחההש בלבד בדבור רק בעצמוברצו והוא ,

שמחה. מחדש יתבר בו האמונה כי שאמרנו כמו האמונה עני

האמונה, על המורה שמחה דר הכל שיהיה מדברוכדי יהיה
מעצמו בוראו רצו אל נמש הסלע ויהיה הסלע אל ...משה

ושמחה. רצו דר הכל שיהיה רק אמונה אי שה'כי חי שאד)

שיכול טוב הכי זה עימו שקורה מה וכל בו ושמח בטובתו רוצה אותו אוהב

הוא  לבורא אותו לקרב בשביל לטובתו רק זה עליו שעובר קושי כל להיות,

מעצמבשמחה) יתבר הש רצו כ ג ישראל יעשו ובזה

מכח יקיי כאשר כי הסלע, אל שידברו אמרו ולכ בשמחה.

ומשמחהדבור, מרצו היא העשיה האמונה.הנה עני וזהו ,

חיובית השפעה ח. סזפרק

הסלעב. על קידוש לעשות

השירה אור את  מרי של אורה את להמשי הקב''ה רצה הבאר, ופסק מרי שמתה

בא"י לדורות יעשו היא הע את ילמדו ואהר שמשה הקב"ה רצה ישראל, לע וההודיה

שירה שבח דברי עליו שיאמרו דהינו  הסלע אל לדבר ה' צווה לכ בצורת, יהיה כאשר

לעיל הקדוש בזוהר כמובא עליו ששרי רק מימיו נות שאינו הוא רגיל זה סלע שכ והודיה,

וההודיה השירה כוח את ישראל בני ילמדנו זה ידי ועל ,מרי באר פרק .לדבתחילת

צרי היה משה הבאר: על לדבר צרי היה דיבורי איזה מסביר, השבת מתיקות בחוברת

אליו עד לדור מדור שעבר מטה אותו ,הראשו אד של המטה את ואומר:(פרדר''א)להרי

עשה שהקב''ה הגאולות כל את לספר שנקדי עד לשתיה מי על ולבקש להתפלל נוכל לא

זה. נפלא במטה ושנעשו לנו.

,הירד את בו שחצה אבינו ליעקב זה, במטה הראשו לאד ה' שעשה הנסי את

הניסי כל נעשו ושבו המטות, כל את ובלע לנחש, שנהפ זה במטה למשה שהיה והחסדי

.והמופתי

קרוב כשיעמדו 'לעיניה הסלע אל ודברת' ה' צווה מאוד צמאי כשאנו כעת דווקא

מי חוסר ידי עמו את ה' הביא זה לצור דווקא הסלע, ע שאירעו דברי יזכרו אז ויראו

כמה ,בלב היטיב הדברי יכנסו ,למי גדולה תשוקה לה שהיה בעת אז דווקא כי ,וצימאו

.המי על את נעשו נסי וכמה לשתות, מי שיש ה' חסד גדול

י וקריעת ,לד היאור ושנהפ בתיבה, שהיה בעת ביאור רבינו למשה שנעשה הנס את

.מרי של ובארה ,סו

בגמ' שמסופר כמו במצרי הסלע על שנעשו הניסי את יא:)ג זמ(סוטה שמגיע כיו :

תשליכוהו)מולדיה היאורה הילוד הב כל גזרו והמצרי ,התפוח,(לידת תחת בשדה ויולדות הולכות ,

,אות ומשפיר שמנקיר מי מרו משמי שולח והקב"ה וגו', עוררתי התפוח תחת שנאמר:

עגולי שני לה ומלקט הולד, את שמשפרת זו עגול)כחיה ככר של(כעי ואחד שמ של אחד

יונקי)דבש היו צור.(שמה מחלמיש ושמ מסלע דבש ויניקהו שנאמר: ,

והכית ח], [כ, הסלע אל ודברת תשסג) רמז חקת פרשת (שמעוני המדרש: בדברי למצוא נוכל לכ רמז לד.

למשה הוא ברו הקדוש אמר כ מיסרו, הוא בדבור שהגדיל כיו ומלמדו מכהו רבו קט כשהנער א"ל נאמר, לא

הסלע אל ודברת עכשיו אבל בצור והכית שנאמר אותו הכית קט זה סלע אחדכשהיה פרק עליו והואשנה

הסלע. מ מי מוציא

אלא לדבר? וכא הסלע את להכות ה' צווה יז,ו) (שמות בצור מדוע :הראשוני קושית את לתר נראה זה לפי

ישראל בני את ללמד מרי של תפקידה היה זה הסלע, אל לדבר משה צרי היה לא חייה, היתה מרי שכאשר

להחזיר ג צרי היה ,מרי של בארה את להחזיר משה הוצר ,מרי שנסתלקה כיו וההודיה, השירה כוח את

.מרי של הלימוד את
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חיובית השפעה ח. סזפרק

הסלעב. על קידוש לעשות

השירה אור את  מרי של אורה את להמשי הקב''ה רצה הבאר, ופסק מרי שמתה

בא"י לדורות יעשו היא הע את ילמדו ואהר שמשה הקב"ה רצה ישראל, לע וההודיה

שירה שבח דברי עליו שיאמרו דהינו  הסלע אל לדבר ה' צווה לכ בצורת, יהיה כאשר

לעיל הקדוש בזוהר כמובא עליו ששרי רק מימיו נות שאינו הוא רגיל זה סלע שכ והודיה,

וההודיה השירה כוח את ישראל בני ילמדנו זה ידי ועל ,מרי באר פרק .לדבתחילת

צרי היה משה הבאר: על לדבר צרי היה דיבורי איזה מסביר, השבת מתיקות בחוברת

אליו עד לדור מדור שעבר מטה אותו ,הראשו אד של המטה את ואומר:(פרדר''א)להרי

עשה שהקב''ה הגאולות כל את לספר שנקדי עד לשתיה מי על ולבקש להתפלל נוכל לא

זה. נפלא במטה ושנעשו לנו.

,הירד את בו שחצה אבינו ליעקב זה, במטה הראשו לאד ה' שעשה הנסי את

הניסי כל נעשו ושבו המטות, כל את ובלע לנחש, שנהפ זה במטה למשה שהיה והחסדי

.והמופתי

קרוב כשיעמדו 'לעיניה הסלע אל ודברת' ה' צווה מאוד צמאי כשאנו כעת דווקא

מי חוסר ידי עמו את ה' הביא זה לצור דווקא הסלע, ע שאירעו דברי יזכרו אז ויראו

כמה ,בלב היטיב הדברי יכנסו ,למי גדולה תשוקה לה שהיה בעת אז דווקא כי ,וצימאו

.המי על את נעשו נסי וכמה לשתות, מי שיש ה' חסד גדול

י וקריעת ,לד היאור ושנהפ בתיבה, שהיה בעת ביאור רבינו למשה שנעשה הנס את

.מרי של ובארה ,סו

בגמ' שמסופר כמו במצרי הסלע על שנעשו הניסי את יא:)ג זמ(סוטה שמגיע כיו :

תשליכוהו)מולדיה היאורה הילוד הב כל גזרו והמצרי ,התפוח,(לידת תחת בשדה ויולדות הולכות ,

,אות ומשפיר שמנקיר מי מרו משמי שולח והקב"ה וגו', עוררתי התפוח תחת שנאמר:

עגולי שני לה ומלקט הולד, את שמשפרת זו עגול)כחיה ככר של(כעי ואחד שמ של אחד

יונקי)דבש היו צור.(שמה מחלמיש ושמ מסלע דבש ויניקהו שנאמר: ,

והכית ח], [כ, הסלע אל ודברת תשסג) רמז חקת פרשת (שמעוני המדרש: בדברי למצוא נוכל לכ רמז לד.

למשה הוא ברו הקדוש אמר כ מיסרו, הוא בדבור שהגדיל כיו ומלמדו מכהו רבו קט כשהנער א"ל נאמר, לא

הסלע אל ודברת עכשיו אבל בצור והכית שנאמר אותו הכית קט זה סלע אחדכשהיה פרק עליו והואשנה

הסלע. מ מי מוציא

אלא לדבר? וכא הסלע את להכות ה' צווה יז,ו) (שמות בצור מדוע :הראשוני קושית את לתר נראה זה לפי

ישראל בני את ללמד מרי של תפקידה היה זה הסלע, אל לדבר משה צרי היה לא חייה, היתה מרי שכאשר

להחזיר ג צרי היה ,מרי של בארה את להחזיר משה הוצר ,מרי שנסתלקה כיו וההודיה, השירה כוח את

.מרי של הלימוד את



תוף
מרים

חיוביתסחסחסחסח השפעה ח. פרק

את קדשת שלא – יראל" ני לעיני להקיני י האמנ לא יע" ה' אמר זה ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעל

לא לכ ,במי שיש החסדי כל את הזכרת ולא ,המי על שמי קדוש עשית שלא שמי,

תביאו.

נאמר בשלח בפרשת בחורב בצור שהכו מדוע להבי נוכל ה)בזה יז, פרק יי(שמות ְֶַָֹואמר

הע לפני עבר מה אאל יראלוקח ידמקני קח היאר את  הית אר מ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

מהסלע מי שמוציאי חוקת בפרשת זאת לעומת ,באי הזקני רק .כ,והלכ פרק (במדבר ְְָָָ

ההח) את "קח העדהנאמר: את לעיניהוהקהל הלע אל רוד אחי ואהר אה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

כל המרובה. את מועט שהחזיק המקומות מ אחד זה  וגו' ויקהלו רש"י: מביא מימיו" ְֵַָָונת

מה לש המרובה, את מועט החזיק שמעט גדול נס ונעשה מדוע? לראות מגיע ישראל ע

זה? נס נעשה

היה זה לש לה' ההודיה חשיבות את ישראל, ע את ללמד צרי היה וכא היות אלא

פועלת. השירה כיצד ישמעו שכול צרי

הסתלקהג. מרים של רוחה

ישראל ע כל על השרתה גדולה אשה אותה הסתלקה, רוחה ג מסתלקת מרי כאשר

וההודיה לה' אהבה רגש שמחהלהאת של נפלא רגש אותו את ישראל ע נחסר במותה ,

היה ולהודות לאהוב לשמוח שבמקו ואהרו למשה נגר זה ומחמת מבבורא בדק כמוב)

(בה מושג לנו שאי בדרגות והמטיב.הדק, הטוב לה' אהבה הוסי שלא והכאה כעס

קרא שהכל ללמד ,מרי אותיות  "ריה נא מע " משה שאמר במה נרמז זה ְִִַָֹדבר

השירה. א של מיתתה לאחר מיד שהיה מריבה מי חטא בדקות זהו ,מרי של החסרו בגלל

ה שנה ארבעי הרי ,המ על אח''כ להתלונ ישראל לבני שגר הטע ג וזה יתכ

נבלע שהמ לפי רש"י: הקלוקל", בלח קצה "ונפשנו להתלונ פתאו ראו ומה מ אוכלי

שמכניס אשה ילוד יש כלו במעינו שיתפח הזה המ עתיד אמרו קלוקל קראוהו באיברי

מוציא. ואינו

?מהמ פוחדי ה פתאו מדוע

גר וזה ישראל, מע רוחה נסתלקה וההודיה, השירה א ,מרי שנסתלקה כיו אלא

והמטיב. הטוב אבינו כלפי רעות מחשבות טובות, לא מחשבות לחשוב להתחיל לה

בקרבנו ה' היש אומרי היו אתמול הבאר מ שתו שלא "עד ה: מזמור תהלי מדרש במדרש: שאמרו כמו לה.

זרה, עבודה לנו נברור ,אי וא טוב, הרי ז), יז ונשמע(שמות נעשה ה' דבר אשר כל אמרו ".מששתו

לי פתחו הה"ד לקב"ה ליה למינדע פתחא איהו בירא "ומהאי ב: עמוד מה ד תולדות פרשת חדש בזוהר וכ

קיח]. תלי] יה" אודה ב אבא צדק שערי

חיובית השפעה ח. סטפרק

השירהד. ביום חזרה הבאר

ישראל בני כשבת רפ"ח ב"א בשנת בניס בעשירי ?מרי באר חזרה שבו היו היה מתי

לא אול חייה. לימי קכ"ז בשנת מרי מתה ממצרי ליציאת מ' בשנת סי מדבר בקדש

המבול מדור וחומר קל אבלה, ימי בעבור בניס עשר שבעה ביו אלא מיד, המי פסקו

הצדיק מתושלח של אבלו ימי שבעת ארכה הקב''ה לה לושנת.

יותר בצרה הצדיקי את משהה הקב''ה אי אמרו: כי התלוננו ולא ימי שלשה שהו

מריבה. עשו ,המי חזרו ולא ,ימי שלשה עברו ,ימי היהמשלשה בניס כ''א היו ,אותו

בזכות שכ ,מי למעינו צור הפ ביו ובו ליבשה, סו י את שנה ל"ט לפני הפ ביו בו

ישראל. לע הבאר שחזרה וזכתה לבאר זכתה סו בי מרי שאמרה שירה

הסלע מרי ובבאר ליבשה, למוצק נהפכו המי סו י בקריעת והיפוכו דבר זה ביו היה

והיפוכו. דבר לעשות שיכול הקב''ה של כוחו להראות ,למי הפ המוצק

כ,כח) במדבר סופר חת פי (על

מרים.ה. צאצא דוד

ופועה שפרה שהמילדות אומרת מרי)התורה את(זו המידת ירא י "ויהי לשכר ְְְְִִֶַַַָֹזכו

הגמ' אומר ?מרי זכתה בית לאיזה ."י לה עו יא:)האלהי מלכות,(סוטה דודבתי ֱִִֶַַַָָָֹ

קאתי עזובהממרי ותמת דכתיב: כלב), אפרת(אשת את כלב לו מרי)ויקח את(זו לו ותלד

אפרתי. איש ב ודוד וכתיב: חור,

דוד יוצא השירה א של שמצאציה הדבר נפלא כמה – מרי של צאצא הוא המל דוד

דוד על אמרו שחז''ל עד .עול לבורא גדולה שירה היו חייו שכל ישראל, זמירות נעי המל

דוד שבא עד שירה, לשמוע צמא הקב''ה היה כביכול ותשבחות, בשירות להקב''ה שריווהו

לפניו. ושר

באבות במשנה שנינו נפלא, דבר לציי ה(ד,יג)ראוי כתרי שלשה אומר שמעו רבי :

מקבל משה ,האחי בי מתחלקי אלו כתרי שלושת מלכות. וכתר כהונה וכתר תורה כתר

התורה כתר משה)את לנו צווה כתר(תורה את מקבלת ומרי הכהונה, כתר את מקבל אהרו ,

מצאציה)המלכות דוד בית .(מלכות



בראש משה אלא קברוה, ולא ספדוה לא מרי כשמתה "אבל כתוב: תשפז) רמז (מסעי שמעוני בילקוט לו.

לקבורה בא לא מדוע ?מרי את ספדו לא מדוע וקברוה". והלכו המיטה) בסו) ברגל ואהר המיטה) (בראש

מהרב שמעתי ?קוברי לה שאי מצווה מת כדי לאחותו יטמא הגדול הכה שאהרו צרי היה מדוע בעלה?

וצ''ע). יקר ובכלי לתורה אזני בספר ועיי) באור בזה מצא ולא הרבה שחיפש שליט''א רוזנבלו ברו



תוף
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חיובית השפעה ח. סטפרק
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דוד על אמרו שחז''ל עד .עול לבורא גדולה שירה היו חייו שכל ישראל, זמירות נעי המל

דוד שבא עד שירה, לשמוע צמא הקב''ה היה כביכול ותשבחות, בשירות להקב''ה שריווהו

לפניו. ושר

באבות במשנה שנינו נפלא, דבר לציי ה(ד,יג)ראוי כתרי שלשה אומר שמעו רבי :

מקבל משה ,האחי בי מתחלקי אלו כתרי שלושת מלכות. וכתר כהונה וכתר תורה כתר

התורה כתר משה)את לנו צווה כתר(תורה את מקבלת ומרי הכהונה, כתר את מקבל אהרו ,

מצאציה)המלכות דוד בית .(מלכות



בראש משה אלא קברוה, ולא ספדוה לא מרי כשמתה "אבל כתוב: תשפז) רמז (מסעי שמעוני בילקוט לו.
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ישראלעעעע בנות על משפיעה מרי ט. פרק

ט. ישראלפרק בנות על משפיעה מרים

השפעה הנביאה למרי היה בנוס לשירה, אחריה הנשי כל את לקחה שמרי ראינו

מאוד קשי במצבי ג להאמי לה שגרמה ישראל נשות כל על מאוד .לזחזקה

התורה על "בש שכתב ב)כמו פסוק כ פרק במדבר על כה :(שפתי

וא ,בעליה לה שיתאוו כדי הנשי ומקשטת משפרת שהיתה לפי שפרה, נקראת היתה

והיו ,ששיעבדו מה כל על מתנחמי היו נשותיה רואי כשהיו פר בעבודת שהיו פי על

,לה ונגאלומתאוי השכינה עליה ושרתה ריבוא, ששי שהעמידו סיבה היתה ,והיא

שנאמר באר נקראת ט"ו)והאשה ה', זכתה(משלי לזה ,באר מתו ונוזלי מבור מי שתה

בזכותה. הבאר והיה

שנראה: כמו המדבר, שנות כל לאור המשיכה ישראל, נשות על מרי של השפעתה

נגאלוא. - צדקניות נשים בשכר

רבהבמצרי במדרש מובא יב): פסקה א פרשה שהיו(שמות צדקניות נשי בשכר ר"ע דרש :

מזמ הקב"ה מי לשאוב הולכות שהיו בשעה עשו מה ,ממצרי ישראל נגאלו הדור באותו

ושופתות בעליה אצל ומוליכות דגי ומחצה מי מחצה ושואבי בכדיה קטני דגי לה

אות וסכות אות ומרחיצות אות ומאכילות דגי של ואחת חמי של אחת קדרות שתי לה

שנאמר שפתי בי לה ונזקקות אות סח)ומשקות כנפי(תהלי שפתי בי תשכבו א

נחפה יונה כנפי שנאמר מצרי לביזת ישראל זכו שפתי בי ששכבו בשכר בכס נחפה יונה

בהערהבכס לגאולה)לח(עיי גרמו כיצד הסבר .עוד

מסכת תוספות במדרש: כמובא לבורא) וג (לבעלה הנאמנות מידת את נאמנות באשה טבע הקב''ה בכלל לז.

היה מעשה ובור בחולדה מאמי פי'  וכמה כמה אחת על בהקב"ה כ ובור בחולדה א. עמוד ח ד תענית

תנשאי אעלי אני א ואמר אחד בחור ובא ונפלה בדר בור והיה אביה לבית ליל רוצה היתה אחת בנערה

בינינו מעיד מי ואמרו אחר לאיש תנשא לא והיא אחרת אשה ישא לא שהוא ביניה ונשבעו ה לו אמרה לי

עמדה והיא לדרכ והלכו בינינו עדי יהיו וחולדה בור שני אלו ואמרו הבור לפני הולכת אחת חולדה והיתה

אמרה ומת לבור ונפל שני ב לו וילדה ומת ונשכתו חולדה באת ב וילדה אחרת אשה נשא והוא בשבועתה

לו אמרה המעשה כל לאשתו וסיפר השבועה נזכר אד בני כשאר שלא לנו שהגיע המעשה זה מה אשתו לו

.עדות שהעמידו וחולדה בבור המאמי דאמרי והיינו הבתולה את ונשא והל גט לה וכתב וקחנה חזור א"כ

הרב בזה שהארי כמו צדקניות נשי בזכות אלא היתה לא מצרי של דהגאולה רבי מספרי נודע הנה לח.

ישראל בנות על משפיעה מרי ט. עאפרק

ברש"י מצאנו בזה ח)כיוצא לח פרק ביד(שמות היו ישראל בנות  הצובאת במראת :

והיה ,המשכ לנדבת מלהביא עכבו לא אות וא מתקשטות, כשה בה שרואות מראות,

חביבי אלו כי קבל, הוא ברו הקדוש לו אמר הרע, ליצר שעשויי מפני ,בה משה מואס

בעבודת יגעי בעליה כשהיו .במצרי רבות צבאות הנשי העמידו ידיה שעל הכל, מ עלי

אחת וכל המראות, ונוטלות אות ומאכילות ומשתה מאכל לה ומוליכות הולכות היו ,פר

מביאות כ ומתו ,ממ נאה אני לומר ,בדברי ומשדלתו במראה בעלה ע עצמה רואה

שנאמר ,ש ויולדות ומתעברות ,לה ונזקקות תאוה לידי ה)לבעליה ח השירי תחת(שיר

ע''כ. הצובאות במראות שנאמר וזהו ,עוררתי התפוח

בקרב שדע עד ,והעינויי העבודה קושי עקב יאוש לכלל מגיעי ישראל בני היו כאשר

מביאות היו הנשי דוקא הרי ישראל ע של קיומו עצ לכל סכנה ונשקפה חיי של רצו כל

הקשי התנאי א על .חיי וחדוות קיו רצו בבעליה ועוררו ונחמה עידוד עמה

ה ישראל. מחנה את להגדיל כדי ,שלה המשפחה חיי את לנהל הוסיפו ביותר והגרועי

הטבע כדר שלא מלאכיו ידי על לפרנס ביכולתו כי ,יתבר בהש ותקוות מבטח שמו

אותו נשי של צדקות היתה גב...זו על מענית חורשי כאשר אפילו עמו ילדי את ולהציל

הגאולה. את הביאו זאת ובזכות הדור

העגלב. חטא – גודרות נשים

רבה י)מדרש פסקה כא פרשה היו(במדבר הדור אותו צלפחד בנות ותקרבנה גודרות: הנשי
פורצי שאנשי אהרמה לה שאמר מוצא את לב)שכ באזני(שמות אשר הזהב נזמי פרקו

והנשי וגו' הזהב נזמי את הע כל ויתפרקו שנאמר בבעליה ומיחו הנשי רצו ולא נשיכ

העגל. במעשה עמה נשתתפו לא

במשכןג. - הצובאות הנשים

"הנשי על האנשי לה)"ויבואו ש(שמות היו שה הנשי על טע כי בראשונה.

לה נטפלו והאנשי(''רמב).

מעד" אהל תח צבא אר הבאת מראת נחת  ואת נחת הר את עו"ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹֹֹ

הנשי ממראות וכנו הכיור גדולעשה צבא מה באו לתתאשר מועד אהל פתח אל ונאספו

ולמה שנה, מאות ד' במצרי להיות לה להיות ראוי היה דבאמת משו חמישי, בדרוש דרכי פרשת בעל

.ש עיי הטבע כדר שלא ורבי פרי דהיו משו ,למני השלי אנשי שריבוי לפי ,זמנ קוד יצאו

(חמישיתנבי שנה 86 חמישית רק עבדו וה שנה 400 אות וענו ועבדו עליה נגזר בקיצור: החשבו את א

ארבע על לה ויתר ה' כי כוס ארבע שותי שלכ וי''א הכתוב, לה ויתר חמישיות ארבע ועל שנה) מ430

בשיעבוד והשתתפו והיות ,ממצרי יצאו חמישית רק שהרי מ600,00 חמש פי יהודי היה כי מדוע? כוס, פעמי

.ממצרי מהר נגאלו ילדי שהביאו צדקניות נשי בזכות לכ מהר, יותר יצאו לכ יהודי יותר
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ישראל בנות על משפיעה מרי ט. עאפרק

ברש"י מצאנו בזה ח)כיוצא לח פרק ביד(שמות היו ישראל בנות  הצובאת במראת :

והיה ,המשכ לנדבת מלהביא עכבו לא אות וא מתקשטות, כשה בה שרואות מראות,

חביבי אלו כי קבל, הוא ברו הקדוש לו אמר הרע, ליצר שעשויי מפני ,בה משה מואס

בעבודת יגעי בעליה כשהיו .במצרי רבות צבאות הנשי העמידו ידיה שעל הכל, מ עלי

אחת וכל המראות, ונוטלות אות ומאכילות ומשתה מאכל לה ומוליכות הולכות היו ,פר

מביאות כ ומתו ,ממ נאה אני לומר ,בדברי ומשדלתו במראה בעלה ע עצמה רואה

שנאמר ,ש ויולדות ומתעברות ,לה ונזקקות תאוה לידי ה)לבעליה ח השירי תחת(שיר

ע''כ. הצובאות במראות שנאמר וזהו ,עוררתי התפוח

בקרב שדע עד ,והעינויי העבודה קושי עקב יאוש לכלל מגיעי ישראל בני היו כאשר

מביאות היו הנשי דוקא הרי ישראל ע של קיומו עצ לכל סכנה ונשקפה חיי של רצו כל

הקשי התנאי א על .חיי וחדוות קיו רצו בבעליה ועוררו ונחמה עידוד עמה

ה ישראל. מחנה את להגדיל כדי ,שלה המשפחה חיי את לנהל הוסיפו ביותר והגרועי

הטבע כדר שלא מלאכיו ידי על לפרנס ביכולתו כי ,יתבר בהש ותקוות מבטח שמו

אותו נשי של צדקות היתה גב...זו על מענית חורשי כאשר אפילו עמו ילדי את ולהציל

הגאולה. את הביאו זאת ובזכות הדור

העגלב. חטא – גודרות נשים

רבה י)מדרש פסקה כא פרשה היו(במדבר הדור אותו צלפחד בנות ותקרבנה גודרות: הנשי
פורצי שאנשי אהרמה לה שאמר מוצא את לב)שכ באזני(שמות אשר הזהב נזמי פרקו

והנשי וגו' הזהב נזמי את הע כל ויתפרקו שנאמר בבעליה ומיחו הנשי רצו ולא נשיכ

העגל. במעשה עמה נשתתפו לא

במשכןג. - הצובאות הנשים

"הנשי על האנשי לה)"ויבואו ש(שמות היו שה הנשי על טע כי בראשונה.

לה נטפלו והאנשי(''רמב).

מעד" אהל תח צבא אר הבאת מראת נחת  ואת נחת הר את עו"ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹֹֹ

הנשי ממראות וכנו הכיור גדולעשה צבא מה באו לתתאשר מועד אהל פתח אל ונאספו

ולמה שנה, מאות ד' במצרי להיות לה להיות ראוי היה דבאמת משו חמישי, בדרוש דרכי פרשת בעל

.ש עיי הטבע כדר שלא ורבי פרי דהיו משו ,למני השלי אנשי שריבוי לפי ,זמנ קוד יצאו

(חמישיתנבי שנה 86 חמישית רק עבדו וה שנה 400 אות וענו ועבדו עליה נגזר בקיצור: החשבו את א

ארבע על לה ויתר ה' כי כוס ארבע שותי שלכ וי''א הכתוב, לה ויתר חמישיות ארבע ועל שנה) מ430

בשיעבוד והשתתפו והיות ,ממצרי יצאו חמישית רק שהרי מ600,00 חמש פי יהודי היה כי מדוע? כוס, פעמי

.ממצרי מהר נגאלו ילדי שהביאו צדקניות נשי בזכות לכ מהר, יותר יצאו לכ יהודי יותר
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אותו ייחד כ ועל מאד, ויפה ממורט קלל נחשת המראות נחשת והיה ,לב בנדבת מראותיה

כ בראות והנשי הזה, לכלי צבאותמתחלה צבאות ובאות מראותיהנאספות כול לתת

וכנו. הכיור כל בה להעשות

בר''ח? מלאכה עושי לא נשי מדוע

אליעזר דרבי בפרקי העגל(מ"ח)כתוב במעשה לבעליה נזמיה לית נשי רצו שלא לפי

.מהאנשי יותר חדשי ראשי משמרות שיהו שכר הוא ברו הקדוש לה נת לכ

חודש? ראש לשמור לבי בעגל נזמיה פרקו שלא מה בי הקשר מה השאלה ידועה

הש את אהבת מחמת זה הא ידעו לא ,נזמיה פרקו לא הנשי כאשר לבאר: יש

הוא שהכול הראו נזמיה ופרקו המשכ שבא עד .התכשיטי את אהבת מחמת או ,יתבר

.שכר הקב''ה נת אז לכ לבורא אהבת מחמת

כל את קיבלו ניס ר''ח ואגב לחג, היו אותו לה נית ,ניס בר''ח המשכ ונבנה היות

כב)הר''ח לה שמות התוס' מבעלי זקני דעת .(ע'

מרגליםד. - ישראל ארץ את מחבבות

במדרש נאמר דבה שהוציאו במרגלי כא)ג פרשה פינחס פרשת רבה וילינו(במדבר וישובו :

עמה היו לא הנשי אבל לעלות נוכל לא שאמרו גזירה נגזרה ועליה העדה. כל את עליו

הפרשה מ למעלה שכתוב כו)בעצה ש)מה נותר ולא במדבר ימותו מות לה ה' אמר כי

יפונהאיש ב כלב א אשהכי ולא קרבואיש הנשי אבל .לאר ליכנס רצו שלא מה על

האנשי פרצו שמש המדבר דור למיתת סמו זו פרשה נכתבה לכ באר נחלה לבקש

הנשי .לטוגדרו

ישראל: אר תשעג)אהבת רמז במדבר שמעוני כח(ילקוט יפה אומר נת רבי אחוזה לנו תנה

לנו תנה אומרות ונשי מצרימה ונשובה ראש נתנה אומרי אנשי .אנשי מכח נשי

טוב. רואות הנשי מתייאשי שכול בשעה א רואי אבינו. אחי בתו אחוזה

ל שלח ב): פסוק יג פרק (במדבר יקר הכלי כתב מאוד נפלאי דברי לפיאנשילט. ,אנשי פירט לכ 

(במדבר מצרימה ונשובה ראש ניתנה ואמרו האר את שונאי היו האנשי תשעג) רמז (ילקוט חז"ל שאמרו

דעתי לפי הוא ברו הקדוש אמר כ ועל ד). כז ש) אחוזה לנו תנה ואמרו האר מחבבות היו והנשי ד) יד

בעתיד רואה הארשאני את המחבבות נשי לשלוח טוב יותר שאתההיה לדעת ל אבל בגנותה, יספרו לא כי

לדעתי אבל אנשי לדעת ל שלח וזהו ,אנשי תשלח עליה חביבה שהאר סבור ואתה המה שכשרי סבור

כאמור. נשי לשלוח טוב יותר היה

ישראל בנות על משפיעה מרי ט. עגפרק

קורחה. - ביתה בנתה נשים חכמת

קורח: שלאבעדת נראה מהמחלוקת. לצאת אותו שכנעה פלת ב או של שאשתו מצאנו

שלכ טוב: מבשר בספר שמובא כמו קורח, בעדת חטאו לא ישראל נשות כל אלא היא רק

בגמ' קי.)מובא שראו(סנהדרי משו איש, באשת ע''ה רבינו משה את ישראל בני שחשדו

משה. לצד עמדו תמיד לצדו. תמיד היו שהנשי

עצמו על העיד זצ"ל, משה" "הישמח בעל שהקדוש מספרי

ובמחלוקת המדבר, בדור היה הקודמי מגלגוליו שבאחד

משה, אחר ומיעוט קורח, אחר ישראל רוב נטו ועדתו קורח

ע''ה. רבינו משה לצד נטו כול הנשי ואילו

נ''ד עמוד לפידות אשת )(ספר

הנשיםו. כשרות

:מדי בנות יקרבחטא הכלי כו)כתב פרק יה(במדבר ש עליה בפסוקוחת שכתוב (כמו

הרמי) מחת לכרמי החצרני מחת לחצר האי: מחת לפא החנכי מחת זהחנ ש כי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ

.ביניה יה ש אשר ואשה איש מ נולדו שכול להורות לאשה איש בי מתוו הוא

ליו"ד ה"א קודוקדימת איש בד''כ הרי החצרוני, משפחה בכל ה' קוד כתוב מדוע יקר הכלי (שואל

ימנה?) כמו לכתוב צריכי לאיש,והיו והיו"ד לאשה נתונה הה"א כי הנשי כשרות להודיע בא

דברי בת שלומית את הכתוב מדפרסמה האנשי מ מעריות גדורי יותר הנשי היו ובאמת

צנועות וכול פרוצה היתה לבדה שזו מינה ה)שמע לב רבה בוכי(ויקרא היו האנשי אבל

ה"א הקדי כ על ,בשיטי מה הרבה ונכשלו לה שנאסרו עריות עסקי על למשפחותיה

הדבר עיקר כי ליו"ד יה הנשישל כשרות להודיע באמות.שבא המצרי שלטו שלא

פרצו לא ולכ היהודי הע ומהקמת מא''י יתיאשו שלא מחמת נבע זה כא שג נראה

באלשי כתב בזה כיוצא הערהבעריות. מ(עיי(

אל קודמת שהה"א ,מהופ זה דבר יתבר הוא רמז חנ על לא כי ספק אי והנה מד): כו (במדבר אלשי מ.

להורות אחשוב א הנשיהיו"ד. זהירות רב שמוכי כ על הנה כי יותר. זה דבר על במצרי לה היה אשר

תחת יפלו פ מאימת ,לה ליזקק תאוה לידי להביא בעליה את וברחו הצובאות במראות במצרי פניה

דלתותיה שנעלו (במפרשי ועיי"ש א ב רבה (ויקרא ז"ל רבותינו אמרו בעגל וג טז). א רבה (שמות מצריי

שנמצא הרעי הדברי בכל וכ הדבר. נתק אשר עד ,בה יטמאו בל היו מומרי כי באומר ,מבעליה ג

,ומדי מואב בנות כעני הזכרי בנשיבזמת כאלה נמצא האחתלא ואפילו השורה, מ יצאת מה אחת לא כי .

כ על תרנז). רמז (ילקוט ז"ל שאמרו כמו מהנוגש אנוסה היתה הכתוב ופרסמה במצרי הה"אשהיתה להיות

האנשי של מהיו"ד מתוקנת יותר הנשי שנרמזשל וכו', הפלואי החנוכי לומר היו"ד אל יתבר הקדימה לכ .

ליו"ד. הה"א בקדימת יה ש
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קורחה. - ביתה בנתה נשים חכמת

קורח: שלאבעדת נראה מהמחלוקת. לצאת אותו שכנעה פלת ב או של שאשתו מצאנו

שלכ טוב: מבשר בספר שמובא כמו קורח, בעדת חטאו לא ישראל נשות כל אלא היא רק

בגמ' קי.)מובא שראו(סנהדרי משו איש, באשת ע''ה רבינו משה את ישראל בני שחשדו

משה. לצד עמדו תמיד לצדו. תמיד היו שהנשי

עצמו על העיד זצ"ל, משה" "הישמח בעל שהקדוש מספרי

ובמחלוקת המדבר, בדור היה הקודמי מגלגוליו שבאחד

משה, אחר ומיעוט קורח, אחר ישראל רוב נטו ועדתו קורח

ע''ה. רבינו משה לצד נטו כול הנשי ואילו

נ''ד עמוד לפידות אשת )(ספר

הנשיםו. כשרות

:מדי בנות יקרבחטא הכלי כו)כתב פרק יה(במדבר ש עליה בפסוקוחת שכתוב (כמו

הרמי) מחת לכרמי החצרני מחת לחצר האי: מחת לפא החנכי מחת זהחנ ש כי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ

.ביניה יה ש אשר ואשה איש מ נולדו שכול להורות לאשה איש בי מתוו הוא

ליו"ד ה"א קודוקדימת איש בד''כ הרי החצרוני, משפחה בכל ה' קוד כתוב מדוע יקר הכלי (שואל

ימנה?) כמו לכתוב צריכי לאיש,והיו והיו"ד לאשה נתונה הה"א כי הנשי כשרות להודיע בא

דברי בת שלומית את הכתוב מדפרסמה האנשי מ מעריות גדורי יותר הנשי היו ובאמת

צנועות וכול פרוצה היתה לבדה שזו מינה ה)שמע לב רבה בוכי(ויקרא היו האנשי אבל

ה"א הקדי כ על ,בשיטי מה הרבה ונכשלו לה שנאסרו עריות עסקי על למשפחותיה

הדבר עיקר כי ליו"ד יה הנשישל כשרות להודיע באמות.שבא המצרי שלטו שלא

פרצו לא ולכ היהודי הע ומהקמת מא''י יתיאשו שלא מחמת נבע זה כא שג נראה

באלשי כתב בזה כיוצא הערהבעריות. מ(עיי(

אל קודמת שהה"א ,מהופ זה דבר יתבר הוא רמז חנ על לא כי ספק אי והנה מד): כו (במדבר אלשי מ.

להורות אחשוב א הנשיהיו"ד. זהירות רב שמוכי כ על הנה כי יותר. זה דבר על במצרי לה היה אשר

תחת יפלו פ מאימת ,לה ליזקק תאוה לידי להביא בעליה את וברחו הצובאות במראות במצרי פניה

דלתותיה שנעלו (במפרשי ועיי"ש א ב רבה (ויקרא ז"ל רבותינו אמרו בעגל וג טז). א רבה (שמות מצריי

שנמצא הרעי הדברי בכל וכ הדבר. נתק אשר עד ,בה יטמאו בל היו מומרי כי באומר ,מבעליה ג

,ומדי מואב בנות כעני הזכרי בנשיבזמת כאלה נמצא האחתלא ואפילו השורה, מ יצאת מה אחת לא כי .

כ על תרנז). רמז (ילקוט ז"ל שאמרו כמו מהנוגש אנוסה היתה הכתוב ופרסמה במצרי הה"אשהיתה להיות

האנשי של מהיו"ד מתוקנת יותר הנשי שנרמזשל וכו', הפלואי החנוכי לומר היו"ד אל יתבר הקדימה לכ .

ליו"ד. הה"א בקדימת יה ש
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לטוב. קיוו טוב, ראו שהנשי מחמת היה חטאו לא הנשי מדוע מהסיבות אחת אלו בכל

האר את ונירש אותנו אוהב שה' ידעו ה בעגל, חטאו ולא יבוא שמשה התייאשו לא ה

.מהמרגלי התיאשו ולא

במדרש שמובא כז)כמו פרק זוטא כל(ספרי הא גלעד ב חפר ב צלפחד בנות ותקרבנה :

שכר ליטול זכה המבול בדור עמד נח כולו, שכר ליטול זכה רשע דור בתו שעומד כשר אד

שכר ליטול זכה סדו בדור עמד לוט כולו, שכר ליטול זכה הפלגה בדור עמד אברה כולו,

אלו צלפחד)כולו, לפני(בנות עמדו שעה באיזה ללמד כולו. שכר ליטול זכו המדבר בדור עמדו

כלמשה והלא משה לה אמר מצרימה, ונשובה ראש נתנה למשה ישראל שאמרו בשעה

באר נחלה מבקשות ואתנה למצרי לחזור מבקשי כלישראל שסו אנו יודעות אמרו ,

.באר להחזיק ישראל

יקו אלוקינו שדבר ישראל בנשות מרי שהחדירה החזקה האמונה את אנו רואי

,תקו האלוקית ההבטחה שוודאי שידעה  מרחוק אחותו ותתצב של אמונה אותה ,לעול

הבטיח הקב''ה שא ישראל, לנשות חדרה אמונה אותה הנס. קורה כיצד לראות הלכה ורק

ביותר. הטובה בצורה אותה לרשת שנוכל ידאג הוא ישראל, לע ישראל אר את

חודש.ז. ראש נשים

מפורסמת שאלה לבאר נוכל ישראל, נשות של בישועה האמונה כוח על שלמדנו לאחר

כמובא: .לה לחג חודש ראש את לקבל נשי זכו מדוע

חודש בראש לנשי טוב יו המקו שהוסי לומר רגילי

אהר לה כשאמר העגל מעשה על נתרצו שלא (שמותבשכר

העלב) כל ויתפרקו וגו' נשיכ באזני אשר הזהב נזמי פרקו

הנשי רצו שלא הביאו לא נשיה אבל באזניה אשר וגו'

כג/א)לית השנה ראש .(תוספות

העגל? לחטא חודש ראש בי הקשר מה

אחר ומנהיג מת משה שחשבו ישראל, ע של יאוש היה העגל חטא בעז''ה: לומר נראה

ימצא ותמיד ,מעול אותנו עזב לא ה' ,לה אחר דר הנשי אבל ,ניסי לעשות יוכל לא

לעגל. נזמיה את לתת רצו לא ה לכ אותנו, לגאול הדר את

הגדולה? השמחה מה על בר''ח שמחי מדוע חודש? ראש מהו

מעצמו כי על הימני, אמר שלא מהטע הלא כי הימנה. משפחת לימנה אומרו אל טע טוב ראינו מצאנו בזה

ליו"ד קודמת ה"א תמצא המצא למע הוא א ימנה. משפחת לומר יכול היה כ ג זה מטע בימנה, הש יש

הנזכר. הטע מ

ישראל בנות על משפיעה מרי ט. עהפרק

הולכת הלבנה ,חשו ונהיה הול שהכול שרואי שג ישראל, לע מסמלת הלבנה

תגיע חדשה, לבנה תצמח בקרוב בעז''ה להתיאש אי בכלל, לבנה שאי עד קטנה, ונהיית

לעמוסי תפארת עטרת שתתחדש אמר "וללבנה לבנה קידוש בברכת שאומרי וכמו הישועה,

להתחדש עתידי שה בטבסו ה שג ישראל ע את מלמדת החדשה הלבנה כמותה",

שתבוא הגאולה על העתיד על הודיה של יו הוא חודש ראש יו לגאולה, ויזכו יתחדשו

שיאיר הלבנה לאור וקיוו ,חוש שראו יתיאשו שלא הנשי לא א לזה ראוי ומי במהרה.

בקרוב.

אות מחדש הקב"ה לבוא לעתיד וכותב: דר''א בפרקי ממשי(הנשי ראשי(את כעי

נעורייכי. כנשר תתחדש וגו' החדשה והאר החדשי השמי כאשר כי שנא' חדשי

טוב, תמיד חושבת שהיא משו ?פרחי אוהבת אשה פורחימדוע יהיו החיי,

פורח. שהכול כשמו ופרח ויתחדש, יפרח כולו העול ,פורחי יהיו הנישואי

תי''טבשו''ע סימסימ רשומות דורשי אמרו חודש. ראש בסעודת להרבות מצוה כתוב

תלמד  טוב יותר תראה ר''ת תי''ט להוסי נית דרכינו לפי טוב, יותר תאכל ר''ת תי''ט

דבר. בכל הטוב את לראות חודש מראש

מצאתי לא – אלה בכל אשה

מלאכה לעשות שלא הנשי דנהגו הטע הפוסקי כתבו

הוא ברו הקדוש נתנ רגלי דשלש דארז"ל מפני בר"ח,

חדשי ראשי י"ב לית רוצה והיה אבותינו, ש על לישראל

ואחר ישראל, שבטי י"ב ש על גמורי ורגלי מועדי להיות

שלא הנשי ולכ זה, דבר הפסידו בעגל, ישראל שחטאו

בה נהגו ולכ ,האנשי מ יותר לר"ח זכו ה בעגל חטאו

בלבד. נפש אוכל רק אלא בר"ח מלאכה לעשות שלא קדושה

ז', בקהלת הכתוב בס"ד יוב מצאתי,בזה לא אלה בכל "ואשה
מצאתי" זה ראה שאמרולבד העגל עו הוא אלה בכל פירוש ,

ראהאלה לבד ולכ לאשה, חטא מצאתי לא ישראל, אלהי

מספר שה חדשי ראשי פירוש, מצאתי, אשרזהזה

ראש לכ הזה החדש ע"פ רז"ל וכמ"ש הראיה ע"פ מקודשי

וקדש, ראה כזה למרע"ה הוא ברו הקדוש א"ל ,חדשי

.האנשי מ יותר בו חלק להנשי מצאתי

וזכתה הואיל בעלה", עטרת חיל "אשת מש"ה הטע יוב בזה

בעלה. עטרת תהיה לכ לחדש, ועטרה ראש שהוא בר"ח
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ישראל בנות על משפיעה מרי ט. עהפרק

הולכת הלבנה ,חשו ונהיה הול שהכול שרואי שג ישראל, לע מסמלת הלבנה

תגיע חדשה, לבנה תצמח בקרוב בעז''ה להתיאש אי בכלל, לבנה שאי עד קטנה, ונהיית

לעמוסי תפארת עטרת שתתחדש אמר "וללבנה לבנה קידוש בברכת שאומרי וכמו הישועה,

להתחדש עתידי שה בטבסו ה שג ישראל ע את מלמדת החדשה הלבנה כמותה",

שתבוא הגאולה על העתיד על הודיה של יו הוא חודש ראש יו לגאולה, ויזכו יתחדשו

שיאיר הלבנה לאור וקיוו ,חוש שראו יתיאשו שלא הנשי לא א לזה ראוי ומי במהרה.

בקרוב.

אות מחדש הקב"ה לבוא לעתיד וכותב: דר''א בפרקי ממשי(הנשי ראשי(את כעי

נעורייכי. כנשר תתחדש וגו' החדשה והאר החדשי השמי כאשר כי שנא' חדשי

טוב, תמיד חושבת שהיא משו ?פרחי אוהבת אשה פורחימדוע יהיו החיי,

פורח. שהכול כשמו ופרח ויתחדש, יפרח כולו העול ,פורחי יהיו הנישואי

תי''טבשו''ע סימסימ רשומות דורשי אמרו חודש. ראש בסעודת להרבות מצוה כתוב

תלמד  טוב יותר תראה ר''ת תי''ט להוסי נית דרכינו לפי טוב, יותר תאכל ר''ת תי''ט

דבר. בכל הטוב את לראות חודש מראש

מצאתי לא – אלה בכל אשה

מלאכה לעשות שלא הנשי דנהגו הטע הפוסקי כתבו

הוא ברו הקדוש נתנ רגלי דשלש דארז"ל מפני בר"ח,

חדשי ראשי י"ב לית רוצה והיה אבותינו, ש על לישראל

ואחר ישראל, שבטי י"ב ש על גמורי ורגלי מועדי להיות

שלא הנשי ולכ זה, דבר הפסידו בעגל, ישראל שחטאו

בה נהגו ולכ ,האנשי מ יותר לר"ח זכו ה בעגל חטאו

בלבד. נפש אוכל רק אלא בר"ח מלאכה לעשות שלא קדושה

ז', בקהלת הכתוב בס"ד יוב מצאתי,בזה לא אלה בכל "ואשה
מצאתי" זה ראה שאמרולבד העגל עו הוא אלה בכל פירוש ,

ראהאלה לבד ולכ לאשה, חטא מצאתי לא ישראל, אלהי

מספר שה חדשי ראשי פירוש, מצאתי, אשרזהזה

ראש לכ הזה החדש ע"פ רז"ל וכמ"ש הראיה ע"פ מקודשי

וקדש, ראה כזה למרע"ה הוא ברו הקדוש א"ל ,חדשי

.האנשי מ יותר בו חלק להנשי מצאתי

וזכתה הואיל בעלה", עטרת חיל "אשת מש"ה הטע יוב בזה

בעלה. עטרת תהיה לכ לחדש, ועטרה ראש שהוא בר"ח
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ישראלעועועועו בנות על משפיעה מרי ט. פרק

לראש היתה הבוני מאסו אב" הכתוב רמז בס"ד יוב בזה

כמ"ש עול קרקע היא כי אב נקראת האשה פירוש, פינה",

תקרי אל כמ"ש בוני שנקראי החכמי ,הבוני מאסו רז"ל,

עשני שלא לבר ברכה יו כל שתיקנו והיינו ,בוני אלא בני

מה חדש לראש זכתה כי פנה, לראש היתה באמת א אשה,

.האנשי לו זכו שלא

ויקרא פרשת שניה שנה חי איש ב



מעשיה נפלאי י. עזפרק

י. מעשיהפרק נפלאים

מריםא. ממעלות

במדרש כמובא ממצרי ישראל נגאלו יג)בזכותה פרק דרשב"י מושיב(מכילתא אלקי" :

בכושרות" אסירי מוציא ביתה ז)יחידי סח זה(תה'  שבה כשרי במעשה "בכושרות" .

.ומרי אהר משה

של נכדו עשרה, השלוש המאה ב הנגיד, דוד לרבי המיוחס פסח של ההגדה בפירוש

מבי גאלנו שהקב"ה בהוראה 'במצרי לפרעה היינו עבדי' התיבות את מבאר ,"הרמב

בשעה עמה שעשתה מה ובזכות ."עבדי" כמני קכ"ו שנותיה שהיו מרי 'בזכות פרעה

פרעה'. מצות על ועברה להריגה נפשה ומסרה המילדות מ שהיתה שנולדו,

המרגליםב. חטא על כיפרה מרים מיתת

רש"י כותב וכ חטא על ישראל לע כיפרה מרי שמיתת חז''ל מדרש מביא רש''י

כ,א) :(במדבר

הע וב הרא חד צ מדר העדה ל יראל בני באְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹו

השלמה, עדה  העדה כל . ובר מרי  ומת קדְְִִֵֵַַָָָָָָָ

 מרי ש ותמת .לחיי פרשו ואלו מדבר מתי מתו שכבר

ל לומר אדומה, פרה לפרשת מרי מיתת פרשת נסמכה למה

מכפרת. צדיקי מיתת א מכפרי קרבנות מה

שכבר רש''י אומר כיצד לשאול יש עוד ?מרי מיתת כיפרה ישראל ע של חטא איזה על

מכ לאחר שנה ורק מצרי ליציאת הל''ט בשנה בניס י' היה התארי הרי מדבר, מתי כלו

?אנשי אל עשרה חמש מתו באב ט' ובכל ישראל לאר נכנסו

בשדה הבאר רש''י)מתר על מובא(מפרש האחרונה בשנה בשניה, מתורצת אחת שאלה :

קכא.)בתוס' בגלל(ב"ב מדוע? מתו, לא המרגלי מחטא האחרוני האנשי אל עשר חמשה

כיו ישראל, אר על רע שדיברו בגלל היה המרגלי חטא שכ .עליה כיפרה מרי שמיתת

עימנו מטיב רק שהקב''ה תמיד להאמי טוב לראות טוב לדבר רק מהותה שכל מרי שמתה

כלו לכ ,המרגלי חטא על כיפרה מיתתה להיות, שיכול מתוק הכי לנו לעשות א ומחפש

ומיתת מדבר מתי שכלו הדברי שני ברש''י נסמכו לכ במדבר. מתו לא יותר מדבר מתי

מדבר. מתי כלו לכ מכפרת צדיקי שמיתת בגלל שכ מכפרת, צדיקי
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מעשיה נפלאי י. עזפרק

י. מעשיהפרק נפלאים

מריםא. ממעלות

במדרש כמובא ממצרי ישראל נגאלו יג)בזכותה פרק דרשב"י מושיב(מכילתא אלקי" :

בכושרות" אסירי מוציא ביתה ז)יחידי סח זה(תה'  שבה כשרי במעשה "בכושרות" .

.ומרי אהר משה

של נכדו עשרה, השלוש המאה ב הנגיד, דוד לרבי המיוחס פסח של ההגדה בפירוש

מבי גאלנו שהקב"ה בהוראה 'במצרי לפרעה היינו עבדי' התיבות את מבאר ,"הרמב

בשעה עמה שעשתה מה ובזכות ."עבדי" כמני קכ"ו שנותיה שהיו מרי 'בזכות פרעה

פרעה'. מצות על ועברה להריגה נפשה ומסרה המילדות מ שהיתה שנולדו,

המרגליםב. חטא על כיפרה מרים מיתת

רש"י כותב וכ חטא על ישראל לע כיפרה מרי שמיתת חז''ל מדרש מביא רש''י

כ,א) :(במדבר

הע וב הרא חד צ מדר העדה ל יראל בני באְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹו

השלמה, עדה  העדה כל . ובר מרי  ומת קדְְִִֵֵַַָָָָָָָ

 מרי ש ותמת .לחיי פרשו ואלו מדבר מתי מתו שכבר

ל לומר אדומה, פרה לפרשת מרי מיתת פרשת נסמכה למה

מכפרת. צדיקי מיתת א מכפרי קרבנות מה

שכבר רש''י אומר כיצד לשאול יש עוד ?מרי מיתת כיפרה ישראל ע של חטא איזה על

מכ לאחר שנה ורק מצרי ליציאת הל''ט בשנה בניס י' היה התארי הרי מדבר, מתי כלו

?אנשי אל עשרה חמש מתו באב ט' ובכל ישראל לאר נכנסו

בשדה הבאר רש''י)מתר על מובא(מפרש האחרונה בשנה בשניה, מתורצת אחת שאלה :

קכא.)בתוס' בגלל(ב"ב מדוע? מתו, לא המרגלי מחטא האחרוני האנשי אל עשר חמשה

כיו ישראל, אר על רע שדיברו בגלל היה המרגלי חטא שכ .עליה כיפרה מרי שמיתת

עימנו מטיב רק שהקב''ה תמיד להאמי טוב לראות טוב לדבר רק מהותה שכל מרי שמתה

כלו לכ ,המרגלי חטא על כיפרה מיתתה להיות, שיכול מתוק הכי לנו לעשות א ומחפש

ומיתת מדבר מתי שכלו הדברי שני ברש''י נסמכו לכ במדבר. מתו לא יותר מדבר מתי

מדבר. מתי כלו לכ מכפרת צדיקי שמיתת בגלל שכ מכפרת, צדיקי
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מעשיהעחעחעחעח נפלאי י. פרק

אדומהג. ופרה מרים

ברש''י. כמובא ותירצו ,מרי למיתת אדומה פרה נסמכה למה דנו חז''ל

דווקא חוקה, שהיא המצווה מדוע חשובה: הקדמה נקדי נפלא: דבר עוד בזה לומר נראה

הטהרה? של המצווה היא

,להבי זכה לא המל שלמה שאפילו חוק היא אדומה פרה מצוות – התורה חוקת זאת

נפלא רמז ,הטמאי את שמטהרת המצווה היא החוקה של המצווה להיות שנבחרה המצווה

בדבר. יש

למה ,מבי לא שאד דברי יש הבורא, גזירת את באהבה מקבל אד כאשר :ללמד

את מטהרת באהבה הדי קבלת אדומה, כפרה לטהרה הוא זוכה ,אי לי יש לכול למה ככה,

שנינו: כ ,כב/ב)האד ד סייעיה(יומא דמריה גברא מרגיש ולא חלי לא כמה הונא רב אמר

דמריה המאמר כוונת ארי: בגבורת מסביר לו. עלתה ולא בשתי דוד לו ועלתה באחת שאול

וזמירותיו ושירותיו ביותר טובי במעשי מרובה היה ודוד טובי מעשי רוב מחמת סייעיה

תהלייוכיחו בספר כמבואר ומשבח מזמר היה צרותיו הרעהובכל ומקבל בה' דבוק והיה ,

חסד א ל אשירה ומשפט חסד כדכתיב הטובה על שמבר כדר עליה ומבר באהבה

בי רחמי במדת בי דבר אהלל באלהי דבר אהלל בה' וכתיב אשירה, משפט וא אשירה

דברכות פ"ט כדדרשינ אשירה הדי ב)במדת חצות(ס, וכתיב ישראל זמירות נעי ונקרא ,

עוונתיו. על לו שמחלו זכה באהבה הדי קבלת בזכות .ל להודות אקו לילה

יש מדוע שאלה לא ומעול ,בחיי יסורי מאוד הרבה עברה היא הנביאה, מרי זהו

באהבה הדי כל את קיבלה ,חת למצוא זוכה ולא חולה, היא מדוע ,וקשיי מרירות לה

משו – התורה לחוקת מרי נסמכה לכ זכתה. שלה הנפלאה לדרגה להגיע זכתה זה ובזכות

טהרה. של לבאר  טהרה למי זכתה ובזה התורה חוקת היו חייה שכל

צניעותד. מרים

הנביא שציי כמו  העדה כל ד')ויראו ו' להשפיע(מיכה אישי שלשה לישראל נשלחו

,אלקי ע לכת והצנע חסד, אהבת משפט, עשות ,ש מונה שהוא היסודות ג' במוב עליה

ה ה', ברצו החיי כעצוב היתהמשפט וחסד השלו למע עצמית הקרבה משה, פעולת יתה

ואולי ,מרי ידי על הושפעה ובטהרה בצנעה בישראל הנשיות יסוד והצניעות ,אהר פעולת

וחודרות, הנוקבות האור קרני בעד המג הענ הוא חסד הקדושה, באר זו כי לומר אפשר

האומה. בקיו והחוזק והקיו המזו הוא כט)והמשפט כ במדבר הירש (רש"ר

מריםה. בזכות ניצלה חוה

באבות למשנה האברבנאל צריכה(ה,ו)בפירוש שהיתה חווה, כנגד הוא הבאר שפי כתב:

מתה. לא לבאר זכו ידה ועל מחלציה, היוצאת שירה שאמרה מרי שבזכות אלא למות

מעשיה נפלאי י. עטפרק

שבתו. של במנחה הבאר שירת

השנה ראש ומי(לא.)גמרא ישיר אז :יוחנ רבי אמר ?אומרי היו מה דשבתא במנחתא

ישיר ואז באר)כמו .(דעלי

צדיקיםז. של תולדותיהם

תענית בגמ' :(ט.)שנינו

,ואהר משה, :ה אלו לישראל, עמדו טובי פרנסי שלשה אומר: יהודה ברבי יוסי רבי

עמוד ,מרי בזכות  באר .ומ ,וענ באר, :ה ואלו ,יד על ניתנו טובות מתנות ושלש .ומרי

,מרי ש ותמת שנאמר הבאר. נסתלק  מרי מתה משה. בזכות  מ ,אהר בזכות  ענ

חזרו כבוד... ענני נסתלקו  אהר מת .שניה בזכות וחזרה לעדה, מי היה ולא בתריה וכתיב

אחד. בירח הרעי שלשת את ואכחד שנאמר ,כול נסתלקו  משה מת משה, בזכות שניה

שנתבטלו מלמד אלא: באדר! ומשה באב, ואהר ,בניס מתה מרי והלא מתו? אחד בירח וכי

אחד. בירח כול ונסתלקו ,יד על שנתנו טובות מתנות שלש

שכול הפסוק כותב וכיצד אחד, בירח מתו לא הרי מובני לא עדיי הגמ' דברי לכאורה

שעוזר ,הרבי את שמזכה מפעל טוב, מפעל שעושה אד ללמד אלא אחד? בירח מתו

מרי לפעול המשיכה מרי באר עוד כל לכ מת, לא הוא פועל חי המפעל עוד כל ,לרבי

שלשת את "ואכחד זהו מתה, שמרי לומר נית אז מרי באר פסקה כאשר רק מתה, לא

אחד". בירח הרעי

עדןח. בגן ישראל נשות

?עד בג הנשי עושות מה

הקדוש בזוהר נתבארו מדבש")הדברי "מתוק ביאור בתוספת קס"ז/ב ד היה(שלח מעשה

הישיבה ראש לו: ואמרו עד מג שליחי שני אליו באו בתורה, הוגה היה זיע"א רשב"י כאשר

הזה. בלילה נתחדשו תורה חידושי וכמה ,בשלומ דרש מעלה של

העליו בעול הנשי זוכות א לי להודיע תוכלו א לדעת רציתי שמעו רבי מה ביקש

בנות שאינ מחמת אולי או למעלה, עד בג נשמה יש לה ג הרי כי מעלה? של לישיבה

לה יש וא מעלה, של לישיבה עולות לא לכ האנשי כמו בתורה עוסקות שאינ תורה

הודיעוני. בבקשה ,בשמי אחר ישיבה סדר איזה

את לגלות אסור כי ל לגלות רשות לנו ואי יקר, סוד לנו יש הזה בדבר השליח: לו אמר

אמר שחזר, לאחר ,עד לג מהשליחי אחד פרח כ כדי תו .העליו עול של הסתרי

זאת, ביקש שמעו שר' ומכיו ,עד בג הנשי מעלת בעני שמעו לרבי לומר רשות שביקש

.כ לפני ידע לא שהוא מה לו הראו
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מעשיה נפלאי י. עטפרק

שבתו. של במנחה הבאר שירת

השנה ראש ומי(לא.)גמרא ישיר אז :יוחנ רבי אמר ?אומרי היו מה דשבתא במנחתא

ישיר ואז באר)כמו .(דעלי

צדיקיםז. של תולדותיהם

תענית בגמ' :(ט.)שנינו

,ואהר משה, :ה אלו לישראל, עמדו טובי פרנסי שלשה אומר: יהודה ברבי יוסי רבי

עמוד ,מרי בזכות  באר .ומ ,וענ באר, :ה ואלו ,יד על ניתנו טובות מתנות ושלש .ומרי

,מרי ש ותמת שנאמר הבאר. נסתלק  מרי מתה משה. בזכות  מ ,אהר בזכות  ענ

חזרו כבוד... ענני נסתלקו  אהר מת .שניה בזכות וחזרה לעדה, מי היה ולא בתריה וכתיב

אחד. בירח הרעי שלשת את ואכחד שנאמר ,כול נסתלקו  משה מת משה, בזכות שניה

שנתבטלו מלמד אלא: באדר! ומשה באב, ואהר ,בניס מתה מרי והלא מתו? אחד בירח וכי

אחד. בירח כול ונסתלקו ,יד על שנתנו טובות מתנות שלש

שכול הפסוק כותב וכיצד אחד, בירח מתו לא הרי מובני לא עדיי הגמ' דברי לכאורה

שעוזר ,הרבי את שמזכה מפעל טוב, מפעל שעושה אד ללמד אלא אחד? בירח מתו

מרי לפעול המשיכה מרי באר עוד כל לכ מת, לא הוא פועל חי המפעל עוד כל ,לרבי

שלשת את "ואכחד זהו מתה, שמרי לומר נית אז מרי באר פסקה כאשר רק מתה, לא

אחד". בירח הרעי

עדןח. בגן ישראל נשות

?עד בג הנשי עושות מה

הקדוש בזוהר נתבארו מדבש")הדברי "מתוק ביאור בתוספת קס"ז/ב ד היה(שלח מעשה

הישיבה ראש לו: ואמרו עד מג שליחי שני אליו באו בתורה, הוגה היה זיע"א רשב"י כאשר

הזה. בלילה נתחדשו תורה חידושי וכמה ,בשלומ דרש מעלה של

העליו בעול הנשי זוכות א לי להודיע תוכלו א לדעת רציתי שמעו רבי מה ביקש

בנות שאינ מחמת אולי או למעלה, עד בג נשמה יש לה ג הרי כי מעלה? של לישיבה

לה יש וא מעלה, של לישיבה עולות לא לכ האנשי כמו בתורה עוסקות שאינ תורה

הודיעוני. בבקשה ,בשמי אחר ישיבה סדר איזה

את לגלות אסור כי ל לגלות רשות לנו ואי יקר, סוד לנו יש הזה בדבר השליח: לו אמר

אמר שחזר, לאחר ,עד לג מהשליחי אחד פרח כ כדי תו .העליו עול של הסתרי

זאת, ביקש שמעו שר' ומכיו ,עד בג הנשי מעלת בעני שמעו לרבי לומר רשות שביקש

.כ לפני ידע לא שהוא מה לו הראו



תוף
מרים

מעשיהפפפפ נפלאי י. פרק

פרושה שהפרוכת במקו ,ועידוני תענוגי בכמה לי הראו היכלות ששה ואמר: פתח

כלל. זכרי נכנסי לא והלאה, פרוכת מאותו כי .עד בג

:הראשו עמה,בהיכל יחד נמצאות צדקניות נשי ורבבות אלפי וכמה פרעה, בת בתיה

פעמי שלוש כלל. דוחק שו בלא ועידוני אורות של מקומות לה יש ,מה ואחת אחת וכל

אחת מחיצה למקו יוצאת ובתיה בא, הנאמ הנביא משה של דיוקנו כי כרוז, מכריזי ביו

שגידלתי חלקי אשרי ואומרת אליו, ומשתחוית משה של דיוקנו את רואה והיא לה, שיש

.התענוגי מכל לה גדול היותר העונג וזהו הזה, לאור

שהיו הצורות באות ה כול התורה, במצוות ועוסקות ,הנשי אצל חוזרת בתיה כ אחר

שקיימו המצוות ידי על לה הנעשה ,הזכרי של הלבוש כמו אור אל בלבוש ,העול בזה

זכ שלא התורה ומצוות .כ כל מאירי שלא אלא הזה. בעולה ,העול בזה אות לקיי ו

פרעה, בת בתיה ע יחד היושבות הנשי אלו וכל ,העליו בעול ובטעמיה בה עוסקות

שאננות נשי לב,ט)נקראות בישעיה בפסוק כלל.(הנזכרות הגיהנ בצער נצטערו שלא לפי

השני: פעמיבהיכל שלוש עמה, יחד נמצאות נשי ורבבות אלפי וכמה אשר, בת סרח

אחת מחיצה אל ויוצאת שמחה והיא בא, הצדיק יוס של דיוקנו כי לפניה, מכריזי ביו

אשרי ואומרת, אליו, ומשתחוית ושמחה יוס של דיוקנו של האור את רואה והיא לה, שיש

אבינו. יעקוב לזקני חי שיוס הטובה הבשורה את שהבאתי היו אותו

ולהודות העול רבו של בתשבחות ועוסקות ,הנשי שאר אצל חוזרת היא כ אחר

התורה במצוות לעסוק חוזרות כ ואחר ואחת, אחת לכל יש ושמחה מקומות וכמה לשמו,

.ובטעמיה

השלישי: שבהיכל נמצאת מרי בתה ג] ,הנאמ הנביא משה של אמו יוכבד נמצאת

מדבש)עמה וכל(מתוק היא ,ויו יו בכל פעמי ג' עמה, ישנ נשי ורבבות אלפי וכמה [

והיא ,יו בכל הי שירת את ומזמרות ,העולמי לרבו ומשבחות מודות ,לבדה(יוכבד)הנשי

מהפסוק ואומרת כ')מתחלת ט"ו עד(שמות ג צדיקי אות וכל הנביאה", מרי "ותקח

הקדוש. לש עמה ומשבחי מודי קדושי מלאכי וכמה קולה, לנעימות מקשיבי

הרביעי הנשיבהיכל שאר וכל הנביאות, כשאר היא א הנביאה, דבורה נמצאת :

דבורה "ותשר הזה: בעול אמרה שהיא השירה באותה ומזמרות מודות כול עמה, הנמצאות

"אבינוע ב ה')וברק שופטי).

החמישי: הנביא.בהיכל שמואל א השישי:חנה המלכהבהיכל אסתר של (היכלותהיכל

במפרשיו) רק בזוהר מפורשי לא .אלו

האמהות של נסתרי היכלות ארבע עוד יש היכלות, ששה אות של ולפני לפני

.אות והשיג שראה מי ואי לגלות נמסרו שלא ולאה, רחל רבקה, שרה, הקדושות:

מעשיה נפלאי י. פאפרק

בוטחות בנות של היכלות נקראי אמהות ארבע של לב,ט)ההיכלות בישעיה זכיתי(הנזכרות ולא

,העול בזה הישר בדר ההולכי והנקבות הגברי הצדיקי של חלק אשרי .לראות בה

.העליו עול של התענוגי לכל זוכי ה זה ידי שעל

ושל הצדיקי שמחת וראה שזכה מי אשרי "רבי לרשב"י: השליחי אחד ואמר הוסי

לקב''ה. שעושי צדקניות נשי

למעלה ג זוגותזוגות, היו הזה שבעול כמו – ואז ,נפתחי השערי הלילה בחצות

אלא נשמות זיווג לזה קוראי לא אפילו הזוג. בני בי וחבור יחוד יש הבקר עד לילה מחצות

הזה בעול שג שכתוב כמו .גרי נשמות מזה? נולד מה אור. הוא אחד כל אורות זיווג

בגשמיות) להוליד יכולי שאינ בזמ (או בגשמיות ילדי לה שאי צדיקי נולדימזיווג

כתוב לפעמי) .גרי נשמות לידת הוא האלה בזיווגי שקורה מה כל – למעלה ג כ ,גרי

נשמות של ההולדה שכמות כתוב תשובה). בעלי או תשובה הרהורי ג כוללי שגרי

הזה. בעול למטה, שנעשות התולדות מכל יותר סו אי היא למעלה

ישראלט. נשות על סיפורים

מלצר זלמ איסר רבי של אשתו

את להוציא דחפתו אשר היא מלצר זלמ איסר רבי של אשתו

מרדכי משה רבי של ספרו שיצא לאחר האזל. אב (גיסוספרו

האזל) האב חידושי?של ספר כותב אינ מה מפני לו אמרה

לכתוב. מה לי ואי חידושי לי אי היתה: תשובתו

רבות כה שני לאחר יתכ זה כיצד הרבנית, תמהה זה, כיצד

יש אמנ ?משל חידושי ל אי עדיי ישיבה ראש שהנ

ולכדי ,ש וזעיר פה זעיר ,ה מעטי אבל ענה, ,חידושי לי

יגיעו. לא ספר

ויהא ,ל שיש מה את תדפיס דעתה, על הרבנית עמדה ,כ א

תוכל ותחדש תוסי וכאשר בלבד. אחד דפוס גליו אפילו זה

גדול, ספר זה יהא הזמ ובמש ,נוס גליו פע מידי להדפיס

ו כמות איכות.רב רב

זמ לאחר אחד!! גליו והדפיס הרבנית אשתו לעצת הרב שמע

על האזל" אב" הספר שיצא עד גליו עוד והדפיס המשי

של בזכותה "הכל כ על אומר זלמ איסר רבי והיה ,"הרמב

הינדא". בילא הרבנית
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מעשיה נפלאי י. פאפרק

בוטחות בנות של היכלות נקראי אמהות ארבע של לב,ט)ההיכלות בישעיה זכיתי(הנזכרות ולא

,העול בזה הישר בדר ההולכי והנקבות הגברי הצדיקי של חלק אשרי .לראות בה

.העליו עול של התענוגי לכל זוכי ה זה ידי שעל

ושל הצדיקי שמחת וראה שזכה מי אשרי "רבי לרשב"י: השליחי אחד ואמר הוסי

לקב''ה. שעושי צדקניות נשי

למעלה ג זוגותזוגות, היו הזה שבעול כמו – ואז ,נפתחי השערי הלילה בחצות

אלא נשמות זיווג לזה קוראי לא אפילו הזוג. בני בי וחבור יחוד יש הבקר עד לילה מחצות

הזה בעול שג שכתוב כמו .גרי נשמות מזה? נולד מה אור. הוא אחד כל אורות זיווג

בגשמיות) להוליד יכולי שאינ בזמ (או בגשמיות ילדי לה שאי צדיקי נולדימזיווג

כתוב לפעמי) .גרי נשמות לידת הוא האלה בזיווגי שקורה מה כל – למעלה ג כ ,גרי

נשמות של ההולדה שכמות כתוב תשובה). בעלי או תשובה הרהורי ג כוללי שגרי

הזה. בעול למטה, שנעשות התולדות מכל יותר סו אי היא למעלה

ישראלט. נשות על סיפורים

מלצר זלמ איסר רבי של אשתו

את להוציא דחפתו אשר היא מלצר זלמ איסר רבי של אשתו

מרדכי משה רבי של ספרו שיצא לאחר האזל. אב (גיסוספרו

האזל) האב חידושי?של ספר כותב אינ מה מפני לו אמרה

לכתוב. מה לי ואי חידושי לי אי היתה: תשובתו

רבות כה שני לאחר יתכ זה כיצד הרבנית, תמהה זה, כיצד

יש אמנ ?משל חידושי ל אי עדיי ישיבה ראש שהנ

ולכדי ,ש וזעיר פה זעיר ,ה מעטי אבל ענה, ,חידושי לי

יגיעו. לא ספר

ויהא ,ל שיש מה את תדפיס דעתה, על הרבנית עמדה ,כ א

תוכל ותחדש תוסי וכאשר בלבד. אחד דפוס גליו אפילו זה

גדול, ספר זה יהא הזמ ובמש ,נוס גליו פע מידי להדפיס

ו כמות איכות.רב רב

זמ לאחר אחד!! גליו והדפיס הרבנית אשתו לעצת הרב שמע

על האזל" אב" הספר שיצא עד גליו עוד והדפיס המשי

של בזכותה "הכל כ על אומר זלמ איסר רבי והיה ,"הרמב

הינדא". בילא הרבנית



תוף
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מעשיהפבפבפבפב נפלאי י. פרק

"ברכה :כ כותב שלישי חלק האזל" אב" לספר ובהקדמתו

מנשי חיל אשת הרבנית לרעייתי בזה קובע הנני מיוחדת

הנדיב הצדיק הרב בת תחי' הינדא בילא מרת תבור באהל

גדול חלק לה יש אשר זצ"ל, פייבל שרגא מו"ה המפורס

בשמירת המרובה לטרחתה שנוס והשני. הראשו בספרי

עבודת כל הנה חיצונית, טרדה כל ממני ובמנעה בריאותי

,הראשו ספרי בהדפסת אותי שהמריצה היא עליה. הספרי

רב ספר בהוצאת הכרוכי והקשיי המניעות כל ממני והסירה

לזה, הכספי בהשגת כלהכמות, את ידה בכתב העתיקה ג
לדפוס למסר ההדפסהכתבי עבודת בכל שהתעסקה היא ,

ורק א להתמסר האפשרות לי היתה זה ידי ועל וההפצה

כפעלה..." ה' לה ישל ספרי. ובסידור בחידושי, העיו לעבודת

דבש שווה אשה

דבש". הוא בגימטרייה "אשה :אייבשי יונת רבינו כתב

בי הקשר מה זצ"ל אלישיב הגרי"ש מר מו"ח את שאלתי

הנכנסי הדברי את הופ שדבש כש והשיב לדבש? אשה

ברא"ש כמבואר לדבש, פ"ו)לתוכו יכולה(ברכות אשה ג כ

לדבש שבו הרעו והמידות התאוות כל ע בעלה, את להפו

מתוק.

רבה יז)ובבראשית נשוי(פרשה שהיה אחד בחסיד מעשה נאמר

מועילי אנו אי אמרו מזה, זה בני העמידו ולא אחת, חסידה

אחת רשעה ונשא הל זה, את זה וגרשו עמדו ,כלו להקב"ה

ועשתה אחד לרשע ונשאת זאת והלכה רשע, אותו ועשתה

צדיק, האשהאותו מ שהכל .הוי

במדרש אמרו טו)כ יח אמרה(במ"ר הצילתו אשתו פלת ב או

קרח אי תלמידא, את רבא כהנא משה אי ,ל אכפת מה לו

נאמר ועליה תלמידא, את רבא א)כהנא יד נשי(משלי 'חכמות

.או של אשתו זו ביתה', בנתה

תנחומא ממדרש ללמוד נוכל האשה של כוחה גדול כמה עד

יט) סימ וישלח בתיבה,(פרשת ונתנה דינה ביתו את יעקב נטל

חסכתה הקב"ה א"ל לאשה, אותה ויטול עשו אותה יראה שלא

למס דכתיב מתוקנת, היא ערל לאד חיי מעשיו אותה

מעשיה נפלאי י. פגפרק

מגיירת היתה שמא לעשו נישאת היתה אילו חסד, מרעהו

אילו :יוס הע מבאר אותו. גיירה לא איוב כשנטלה אותו,

מ שהכל  ידה על בתשובה שב היה אולי לעשו לו נשאת

האשה.

שליט''א זילברשטיי יצחק לר' חמד (חשוקי

ז/א) זרה עבודה
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מעשיה נפלאי י. פגפרק

מגיירת היתה שמא לעשו נישאת היתה אילו חסד, מרעהו

אילו :יוס הע מבאר אותו. גיירה לא איוב כשנטלה אותו,

מ שהכל  ידה על בתשובה שב היה אולי לעשו לו נשאת

האשה.

שליט''א זילברשטיי יצחק לר' חמד (חשוקי

ז/א) זרה עבודה



תוף
מרים

מעשיהפדפדפדפד נפלאי י. פרק

נפלאים.י. וורטים

באשה – יתירה בינה

לאחר זוכי שאנשי שמיי שהיראת הרואות, "עינינו

דכיו ,והטע עמלות. בלי הנשי זוכות בתורה, רבה עמילות

.שמי יראת לה נית לכ תורה תלמוד מצוות לה נית שלא

יתירה בינה הקב''ה שנת "מלמד הגמרא בדברי הבאור וזהו

."שמי יראת זה בינה מבאיש", יותר באשה

קנ"ט) עמוד א' חלק איש (מעשה

ישראל בת של – התודה

בבוקר ישראל בנות ברכת את זצ''ל הירש הרש''ר פירש כ

כרצונו": "שעשני

יותר לתכלית קרובות היות על הנשי שמודות היא "הודאה

אצל לאיש. שיש והקשיי הנסיונות לה שאי מאחר ,מאנשי

שלא עצמה תשמור היא וג אותה שישמרו הוא העיקר הבת

תתקרב ואדרבה רעות, מהשפעות תתרחק רק וא תתקלקל,

בעלת להיות ממילא תתגדל ה', מעובדי טובות הנהגות ותראה

לימוד ידי על רק ,כ אינו איש אבל חטא. ויראת שמי יראת

ולתקוע יצרו את לשבור יתרומ ליצר, תבלי שהיא תורה

אשה, כ שאי מה בליבו. שמי לתכליתהיראת היא קרובה
בוקר בכל האשה הודאת זהו אליו. תגיע תורה בלי וג

רוצה שהקב''ה למה קרובה בטבע שהיא כרצונו", "שעשני

ממנה".

יותר ומחוברת יותר קרובה במהותה ישראל בת ונפלא. נורא

"שעשני – ותאמר שתבר שתקנו כ כדי עד להקב''ה,

ומחוברת קרובה בטבעי שבראתני על ה' ל תודה כרצונו",

.אלי

נ"ב) עמוד לפידות (אשת

מבתולה" חטא יראת "למדנו

לה שאי לפי חטא, ליראת מוכנה "הבתולה המהר"ל: פירש

האיש ולאפוקי חטא, יראת אל מוכנת לכ האיש, כמו הרהור

מעשיה נפלאי י. פהפרק

נבראת בטבע שהאשה כמו כ"כ... חטא יראת אל מוכ אינו

אוהבת היא כ אישה, לקול ולשמוע אישה את לעבוד מוכנה

ביראה. ולעבדו השי"ת אל לשמוע

כב.) סוטה למהר"ל אגדות (חידושי

בישראל א

בע מוצא שאתה טוב שורש וכל ראשית כל ודור דור בכל

עד האב, מכח יותר ש מוצא אתה הא כח  סגוליו וביחידי

אד ''הראני לאמור כלו העול בכל ופתג בע נפל שדבר

שאתה טובה ראשית כל למדת הא גדולה'' א וארא גדול

האשה, מ הכל ובישראל בעול חימוצא כל חווה,א =א
לנבואה שרה,ועיקר הישועה= א,מרי לאמונה= אמהות

המדבר,התמה דור נשי ועוז= נפש לדריכות דבורה,א =א
רות,למלכות להצלה= אסתר,א למרד= בתאמהות =

,דור ובנות יהודית ה'מתתיהו, לקדוש בניה,א ושבעת חנה =

בימינו במהרה משיח של לאורו צדקניותאמהות נשי =

שבימינו,

זצ"ל) טוב כי אליהו הרב של וביתו .(איש

ללוש הלשו מטרת

בדר היה כאשר למשפחתו ששלח באגרת הגר''א כתב

ישראל: לאר לנסיעה

גדולה מצוה זה כי ,טובי בדברי תשמח רעותה את "ואשה

חביר את המלכת הדי בשעת לאד ושואלי ,אד לכל

בנחת, שימליכהו צרי הרי רוח, התורהבנחת רוב ובזה
לאד תמחלולשמח ,כהוג שלא מכ אחת תעשה א וא .

."בשלו ה' למע ותחיו לזה זה

האוכל, את רק לא ללוש נבראה הלשו לישה, מלשו לשו

שאומרי ידי על לאחד. לאוגד  אד בני את ג אלא

ידי ועל ,אד בני בי מחברי ,טובי ודברי מחמאות

להתחבר זוכי לנו, שנת הטובי הדברי על לבורא שמודי

.עול לבורא
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מעשיה נפלאי י. פהפרק

נבראת בטבע שהאשה כמו כ"כ... חטא יראת אל מוכ אינו

אוהבת היא כ אישה, לקול ולשמוע אישה את לעבוד מוכנה

ביראה. ולעבדו השי"ת אל לשמוע

כב.) סוטה למהר"ל אגדות (חידושי

בישראל א

בע מוצא שאתה טוב שורש וכל ראשית כל ודור דור בכל

עד האב, מכח יותר ש מוצא אתה הא כח  סגוליו וביחידי

אד ''הראני לאמור כלו העול בכל ופתג בע נפל שדבר

שאתה טובה ראשית כל למדת הא גדולה'' א וארא גדול

האשה, מ הכל ובישראל בעול חימוצא כל חווה,א =א
לנבואה שרה,ועיקר הישועה= א,מרי לאמונה= אמהות

המדבר,התמה דור נשי ועוז= נפש לדריכות דבורה,א =א
רות,למלכות להצלה= אסתר,א למרד= בתאמהות =

,דור ובנות יהודית ה'מתתיהו, לקדוש בניה,א ושבעת חנה =

בימינו במהרה משיח של לאורו צדקניותאמהות נשי =

שבימינו,

זצ"ל) טוב כי אליהו הרב של וביתו .(איש

ללוש הלשו מטרת

בדר היה כאשר למשפחתו ששלח באגרת הגר''א כתב

ישראל: לאר לנסיעה

גדולה מצוה זה כי ,טובי בדברי תשמח רעותה את "ואשה

חביר את המלכת הדי בשעת לאד ושואלי ,אד לכל

בנחת, שימליכהו צרי הרי רוח, התורהבנחת רוב ובזה
לאד תמחלולשמח ,כהוג שלא מכ אחת תעשה א וא .

."בשלו ה' למע ותחיו לזה זה

האוכל, את רק לא ללוש נבראה הלשו לישה, מלשו לשו

שאומרי ידי על לאחד. לאוגד  אד בני את ג אלא

ידי ועל ,אד בני בי מחברי ,טובי ודברי מחמאות

להתחבר זוכי לנו, שנת הטובי הדברי על לבורא שמודי

.עול לבורא
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מעשיהפופופופו נפלאי י. פרק

,ואיו נורא נענש הרע, לשו ומדבר הלשו ע המפריד

.ק אי שכרו לשונו ע ומאגד המחבר זאת לעומת

רש"י של בתו

מספר: צ' באות החיד"א שכתבו "גדולי "מערכת בספר

עצר ולא דווי ערש על שהיה  כתוב רש"י של אחת "בתשובה

ההיא". התשובה לכתוב לבתו וקרא לכתוב כח

חיליא. אשת מדרש

ימצא מי חיל חסדי,אשת ובגמילות בצדקה כאחד שקולי שהיו ושרה, אברה כנגד .

מצינו שכ ,לה מזווג שהוא כשרות נשי הצדיקי מ מונע אי כ ,לעול טוב סימ והיו

המבול. ממי וניצלה עמו זכתה לפיכ כמעשיו, מעשיה שקולי שהיו נח של באשתו

בעלה לב בה היטיבבטח ולאבר שנאמר בשבילה, אברה שהעשיר אמנו, שרה זו .

טז)בעבורה יב .(בראשית

רע. ולא טוב אמו.גמלתהו שרה שמתה בשעה ליצחק שגמלה אמנו, רבקה זו

.ופשתי צמר יעקבדרשה ויבא דכתיב יפות, פני בסבר ליעקב שקבלה אמנו, לאה זו

וגו' שכרתי שכר כי תבוא אלי ותאמר לקראתו לאה ותצא בערב השדה טז)מ ל ,(בראשית

.ונביאי מלכי ממנה ויצאו זכתה לפיכ

סוחר. כאניות ויצאהיתה זכתה לפיכ ,יו בכל הבני על מתביישת שהיתה אמנו, רחל זו

העול כל נתקיי יוס כ ,שבעול טוב כל מלאה שהיא לספינה, דומה שהוא ,ב ממנה

.רעבו בשני העול את וכלכל בזכותו,

לילה. בעוד ותקבי שמה והזכירו יהודיה, ונעשתה היתה גויה פרעה, בת בתיה זו

.עד לג בחייה ונכנסה זכתה לפיכ במשה, שעסקה בשביל הכשרות,

ותקחהו. שדה ישראל,זממה כל כנגד שקול שהוא משה, ממנה שיצא יוכבד, היא זו

ישראל בית צבאות ה' כר כי שנאמר ,כר ה)שנקראו .(ישעי'

מתניה. בעז שמושיעחגרה ב שתלד אמי עתידה אמרה משה שנולד שקוד מרי זו

היכ לה אמר ראשה, על וטפחה אביה עמד מלכות, עול עליה וכבד שנולד כיו ישראל, את

אחותו ותתצב דכתיב בנבואתה, מתאמצת היא זאת כל וע בפניה, וירק ועמד ,נבואתי

ד)מרחוק ב .(שמות

סחרה. טוב כי לביטעמה על ותאמר חנה ותתפלל שנאמר תפלה, טע שטעמה חנה זו

וגו' א)בה' ב א'= =שמואל שהיו(ש"א ,ולאהר למשה זוג שהיה ב ממנה ויצא זכתה לפיכ ,

מעשיה נפלאי י. פזפרק

שמו בקראי ושמואל בכהניו ואהר משה דכתיב כנרות, לישראל ו)מאירי צט וכתיב(תהלי ,

ה' בהיכל שוכב ושמואל יכבה טר אלהי ונר בשמואל ג)ביה ג א'= =שמואל .(ש"א

בכישור. שלחה ומפניידיה ידיה, בכח ביתד אלא ,זיי בכלי סיסרא את הרגה שלא יעל זו

אשה על גבר כלי יהיה לא שנאמר מה לקיי ,זיי בכלי הרגתו לא ה)מה כב דברי).

לעני. פרשה ובמי.כפה בלח לאליהו שכלכלה הצרפית, אלמנה אשה זו

.שני לבוש ביתה כל כי משלג לביתה תירא ישראללא שבאו בשעה הזונה, רחב זו

השני חוט תקות את ,סימ לה שנתנו מפני ,מה נתיראה לא יריחו, יח)להחריב ב .(יהושע

לה. עשתה מרבדיומל ,וארגמ בשש מרוק שהיה שלמה, ממנה שיצא שבע, בת זו

סופו. ועד העול מסו

בעלה. בשערי המיתה.נודע מ דוד את שהצילה מיכל זו

ותמכור. עשתה ידו.סדי על ישראל שנושעו שמשו של אמו זו

לבושה. והדר ובעלהעוז נשיא, אחיה , שמחות ארבע שראתה עמינדב בת אלישבע זו

כהונה. פרחי בניה ושני ,מל בעלה ואחי גדול, כה

וגו'. בחכמה פתחה הנהפיה עד קרב יואב אל נא אמרו שמעו שאמרה חכמה, אשה זו

אלי טז)ואדברה כ ב'= =שמואל אשר.(ש"ב בת סרח היתה וזו בחכמתה העיר את שהצילה ,

ביתה. הליכות אחאב.צופיה ע ע"ז עבדו ולא בניה שהצילה עובדיה, של אשתו זו

ויאשרוה. בניה באלישעקמו שהחזיקה מפני מה, ומפני גדולה, אשה שנקראת שונמית, זו

לאכול.

כולנה. על עלית ואת חיל, עשו בנות השכינה.רבות כנפי תחת שנכנסה המואביה, רות זו

היופי. והבל הח כלשקר וקיבלה חמותה ע ובאה ועושרה ואבותיה אמה שהניחה

אל תלכי באשר  שבת תחו טז)המצות. א אלי.(רות תליני ובאשר  איש ע יחוד איסור .

אמות. תמותי באשר  די בית מיתות ארבע אלהי. ואלהי  ע"ז עמי. עמ  מצות תרי"ג

לפיכ ותשבחות, בשירות להקב"ה שריוה דוד ממנה ויצא זכתה מפרילפיכ לה תנו נאמר

מעשיה בשערי ויהללוה .ידיה

הרע. מיצר ותנצלו התורה, שמרו במוסר, החזק
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מעשיה נפלאי י. פזפרק

שמו בקראי ושמואל בכהניו ואהר משה דכתיב כנרות, לישראל ו)מאירי צט וכתיב(תהלי ,

ה' בהיכל שוכב ושמואל יכבה טר אלהי ונר בשמואל ג)ביה ג א'= =שמואל .(ש"א

בכישור. שלחה ומפניידיה ידיה, בכח ביתד אלא ,זיי בכלי סיסרא את הרגה שלא יעל זו

אשה על גבר כלי יהיה לא שנאמר מה לקיי ,זיי בכלי הרגתו לא ה)מה כב דברי).

לעני. פרשה ובמי.כפה בלח לאליהו שכלכלה הצרפית, אלמנה אשה זו

.שני לבוש ביתה כל כי משלג לביתה תירא ישראללא שבאו בשעה הזונה, רחב זו

השני חוט תקות את ,סימ לה שנתנו מפני ,מה נתיראה לא יריחו, יח)להחריב ב .(יהושע

לה. עשתה מרבדיומל ,וארגמ בשש מרוק שהיה שלמה, ממנה שיצא שבע, בת זו

סופו. ועד העול מסו

בעלה. בשערי המיתה.נודע מ דוד את שהצילה מיכל זו

ותמכור. עשתה ידו.סדי על ישראל שנושעו שמשו של אמו זו

לבושה. והדר ובעלהעוז נשיא, אחיה , שמחות ארבע שראתה עמינדב בת אלישבע זו

כהונה. פרחי בניה ושני ,מל בעלה ואחי גדול, כה

וגו'. בחכמה פתחה הנהפיה עד קרב יואב אל נא אמרו שמעו שאמרה חכמה, אשה זו

אלי טז)ואדברה כ ב'= =שמואל אשר.(ש"ב בת סרח היתה וזו בחכמתה העיר את שהצילה ,

ביתה. הליכות אחאב.צופיה ע ע"ז עבדו ולא בניה שהצילה עובדיה, של אשתו זו

ויאשרוה. בניה באלישעקמו שהחזיקה מפני מה, ומפני גדולה, אשה שנקראת שונמית, זו

לאכול.

כולנה. על עלית ואת חיל, עשו בנות השכינה.רבות כנפי תחת שנכנסה המואביה, רות זו

היופי. והבל הח כלשקר וקיבלה חמותה ע ובאה ועושרה ואבותיה אמה שהניחה

אל תלכי באשר  שבת תחו טז)המצות. א אלי.(רות תליני ובאשר  איש ע יחוד איסור .

אמות. תמותי באשר  די בית מיתות ארבע אלהי. ואלהי  ע"ז עמי. עמ  מצות תרי"ג

לפיכ ותשבחות, בשירות להקב"ה שריוה דוד ממנה ויצא זכתה מפרילפיכ לה תנו נאמר

מעשיה בשערי ויהללוה .ידיה

הרע. מיצר ותנצלו התורה, שמרו במוסר, החזק
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