
פרשת בשלח
שבת שירה

תשפ"ג



בדרך דרוש וחסידותגעשמאקע עניניםגעשמאקע ענינים
גבב

לקבל הגליון ע"י Email מדי שבוע, בס"ד
נא לשלוח מודעה לאדרעס

Geshmak@Koshermail.net

להערות והארות – וכן ליטול חלק בהוצאת 
השיעורים לאור עולם,

נא להשאיר מודעה על מספר הטעלעפאן:
845-540-2180 או ע"י Email אדרעס הנ"ל

שאר דרשות עה"ת ומועדים
ניתן לשמוע בקו 'קול התורה' דחסידי סקווירא

845-678-8363 > 2 > 4 > 7

שאר דרשות עה"ת ומועדים
ניתן לשמוע בקו 'קול התורה' דחסידי סקווירא

845-678-8363 > 2 > 4 > 7
#645 שיעורים חדשים על בשלח תשפ‘‘ג #644

משפחת סורקיס שי'
לע"נ אביהם הרה"ח ר' פינחס ב"ר מנחם מענדיל ע"ה

ככלות י"א חודש לפטירתו לה"ה
תנצב"ה

ידידינו הנדיב הנכבד הי"ו
לכבוד "שבת שירה"

והשפעות טובות של קריעת ים סוף ופרשת המן

נתנדבע"י

- ראש השנה לאילנות -
שיעורים נפלאים בענייני ומנהג חמשה עשר בשבט

על מערכת קול התורה
2,4,7, #39 #206 #183 #458



בדרך דרוש וחסידותבדרך דרוש וחסידותגעשמאקע ענינים
גגב

בתוכן הענינים:
פרק א' א פרק אין הלכות שלום בית ............................   ד

א נאמען – דווקא פון די הפטרה… / אפענע רוח הקודש / חשיבות פון 'נשים' קעגן די 'אנשים' / רעדן צו פרויען מיט 'לשון 
זכר' / די חשיבות פון נשי דור המדבר / מען זוכט 'נישט' די חשוב'ע פרויען ביי א שידוך / מרים'ס השפעה אין פרשת בשלח 
/ חודש שבט מיט דער באר של מרים / 'שארפע' פסוק אין תהלים – אבער זיס געטייטשט / באקומען גשמיות מיט רוחניות 

באנזאם… / מ'חידוש'ט זיך: 'הגם לחם יוכל תת' / מיט'ן כח פון "ְׁשֵאר" באקומט מען ביידע 

פרק ב די זיבן הייליגע נביאות.......................................  יא
מיט   – מרים  פון  גבורה   / החסד  מדת   – 'שרה'  נביאה  גרויסע  די  פון  כח   / סדר  לויט'ן  נביאות  זיבן  די  געדענקן  צו  סימן 
די גאזאנג פון די לוים / 'שיין' נישט פאר דיר נאר פאר מיר... / נצח – הוד – יסוד – מלכות / די פארשידנארטיגע מנהגים ביים 
הפטורה / אשכנזים מיט די לאנגע הפטרה – אויך די חלק פון די מפלה / אז מזינגט שירה – וועט מען קענען נאך זינגען / 'עורי 
עורי דברי שיר' – היינט און אלעמאל / תומר דבורה - א גילוי אין גלגולי נשמות / ווער האט פארפאסט קריעת ים סוף? / באורים 
כבדו ה' - עבודה פון מאכן קנויטן / א ספרד'ישער מהלך אין גמרא...  / די זעלביגע קושיא ביי מרים / נישט צוויי מיט'ן זעלבן 

נאמען / נאר איין דבורה הנביאה / די עבודה פון מאכן 'גוטע קנויטן' / מ'לערנט זיך לדורות די כח פון הרגיל בנר .  

 פרק ג' דבורה מיט ברק בן אבינועם ............................ כג
דריי נעמען פאר דבורה'ס מאן / די 'רעבעצין' איז מזכה איר מאן דעם 'עם הארץ' / אנדערע גירסא – ער האט אליינס 
געמאכט די קנויטן / די מעלה פון די דיקע קנויטן / לא יאי יהירותא לנשי… / 'גאוה' איז פאר קיינעם נישט שיין... / 'חשיבות' 
קעגן די אייגענע מאן / דער עם הארץ האלט עס דאך נישט בטהרה? / יום טוב איז א גוטע געלעגנהייט / יששכר'ס כח התורה 

– גייט מיט "דבורה" / ווי קומט "ברק" צו יששכר? / יום טוב "רגל" – דעמאלטס קען מען איהם שיקן

............................. לא פרק ד' שירת הים מיט שירת מרים 
צוריק צום חומש... / א פאלעמיק ווי די 'שירת הים' ענדיגט זיך / ראיות פון מסדרי התפלה און די פייטנים / אויף למעשה 
איז 'כי בא' נאך א חלק פונעם שירה / אריח על גבי לבינה – א לעכטיגקייט אין שבת שירה / פארוואס זאגט מען נישט שירת 

מרים? / א 'דרך צחות' פונעם של"ה הקדוש...  / ס'איז נאר א ווערטל...  / ווען האבן די נשים געזאגט שירה?

................................... לט פרק ה' קדמו שרים אחר נוגנים 
ווער זינגט צום ערשט? / פשט אין פסוק תהלים / די 'שרים' נאך די 'נוגנים' צוזאמען מיט 'עלמות תופפות' / מלאכים ווילן 
אויך זאגן שירה… / ווער קומט קודם: מלאכים צו נשים? / טייטש אין פסוק: / וואס ווילן דא די מלאכים?! / ותען להם – צו די 
אומגעבוירענע זכרים… / אף הן היו באותו הנס – א עיקר אדער א טפל / די גאנצע בריאה איז משועבד פאר ערליכע אידן / ווי 
מער זכות - אלס קלענער די נס / א טפל צו ווערן גערעכנט אלץ נס…  / די עיקר זכות הגאולה: דורך נשים צדקניות / ותען להם 
מרים - מרים'ס ענטפער / א זכיה צו זען מיט די אויגן / שירה אויף די מפלה פון די רשעים / נישט שיין צו קוקן… / א שטראף פאר 
די צוקוקער / ווער זינגט, מרים אדער די אנדערע נשים? / מרים איז מוציא אלע נשים מיטן זינגען / די טענער פון שירת משה און 
שירת מרים / די זהירות נישט מכשיל זיין די מענער / די צייט איז נאכנישט רייף צו זינגען / מרים וועט זינגען ביים ביטול הקליפות 

/ קול באשה ווען ס'איז דא השראת השכינה / די שטארקע דקדוק אז מיידלעך זינגען נישט / דריי תנאים פאר א מיידל שולע 

......... נג פרק ו' ביטול הקליפות דורך די תופים ומחולות 
הללוהו בתוף ומחול  / מובטחות היו שהקב׳׳ה עושה להם נסים… / לפי פשוטו: פון וואנעט כלעזמער אין מדבר? / חשש 
עבודה זרה ביי כלי זמר פון מצריים / זינגען שירה פארן ישועה / פרויען מיט די מענערישע אומץ הלב / די חשש פון שמא יתקן 
כלי שיר / די חילוק צווישן 'מזמור לדוד' און 'לדוד מזמור' / די מענערס שירה דורך רוח הקודש / ביי די נשים פאדערט זיך אן 
אתערותא דלתתא / צוויי קעגנזייטיגע משמעות פון די תופים ומחולות / די פנימיות פון די תופים ומחולות / די נוקבא'ס פונעם 
קליפה / רואיגקייט ביים שלעגעריי / הכנעת הקליפות דורך שלמה המלך / אלה ברכב ואלה בסוסים… / ואנחנו בשם אלקינו 
ת"פ בתי כנסיות אין  די  קליפות זענען צוקלאפט  /  אלע  ווען  נאר  קליפות / זינגען  קעגן ביידע  נזכיר… / בתופים ובמחולות – 

ירושלים / א חידוש'דיגע פשט אין 'וחמשים עלו בני ישראל' / הלמאי צוריק קיין מצרים? / א תיקון ביים ים סוף 

בס''ד



בדרך דרוש וחסידותגעשמאקע עניניםגעשמאקע ענינים
הדד

פרק אא - א פרק אין הלכות שלום בית

א נאמען – דווקא פון די הפטרה…

דערציילן  עס  מ'וועט  און  ז"ל,  רבי'ן  דער כ"ק  פון  מעשה  באקאנטע  א  דא  ס'איז 
ר' יוסף  מיט די נעמען. ס'איז באקאנט ביים עולם, ס'איז געווען א חשוב'ער איד, הרה"ח
ראזענבערג - מ'האט אים גערופן ר' יוסף הלוי. ער איז געווען א שוואגער מיט להבחל"ח 
לאויש"ט, זאל זיין געזונט און שטארק. ער האט אמאל פרשת  ר' מרדכי שווארץ הרה"ח
א  וועגן  זיין  עצה  שואל  זיך  ז"ל  רבי'ן  צום  אריינגעקומען  איז  און  מיידל  א  געהאט  בשלח 
נאמען. ער האט עפעס געזאגט אז ער וויל געבן א נאמען מרים, היות אין פרשת בשלח 
שטייט "ותקח מרים הנביאה". [קען זיין ער האט געהאט אזא נאמען אין דער משפחה אויך, אבער ער 

האט דערמאנט אז ער וויל געבן מרים אלס פרשת בשלח.]

רעדט  בשלח  פרשת  פון  הפטרה  דער  אין  אז  זאג  א  געגעבן  ז"ל  רבי  דער  אים  האט 
מען דאך פון דבורה הנביאה, "ותשר דבורה", ממילא אלס די פרשה זאל ער בעסער געבן 
דבורה. פארשטייט זיך, ס'איז געווען א פלא, פארוואס דער רבי ז"ל האלט מער אז מ'זאל 
גיין מיט דער הפטרה ווי מיט דער פרשה, דבורה איידער ווי מרים. אבער אז ס'איז געווען 
אזא קלארע הוראה האט ער טאקע אזוי געטון, און ר' יוסף הלוי ראזענבערג האט א נאמען 

געגעבן פאר זיין טאכטער דבורה.

אפענע רוח הקודש

און  געווארן,  כלה  א  זי  איז  אונטערגעוואקסן,  איז  טאכטער  די  ווען  שפעטער,  יארן 
געווארן אן אייניקל טאקע פון ר' מרדכי שווארץ - א שנור ביי זיין איידעם, הרב ר' שמואל 
מאיר בלום שליט"א, דער זון פון קאשויער רב ז"ל. די מאמע פון דעם חתן האט הייסט 
דער  וואלט  מרים,  געהייסן  ווען  וואלט  כלה  די  אויב  אז  אויסגעקומען  איז  עס  און  מרים, 

א.  חלק חשוב משיעור זה כבר יצא לאור אשתקד, וכעת מופיע בס“ד השיעור כולו, בתוספת מרובה על 
העיקר.

פרשת בשלח - שבת שירה - תשפ"ג
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"כלה  פון  פראבלעם  א  געווען  ס'וואלט  ווייל  קומען,  צושטאנד  געקענט  נישט  שידוך 

וחמותה", וואס איז לכולא עלמא זייער א הארבע זאך אין צוואת רבי יהודה החסיד. אזוי 

איז דעמאלט יארן שפעטער נתגלה געווארן רוח קדשו פונעם רבי'ן ז"ל, וואס האט נישט 

עס  מ'האט  אז  געהערט  האב  איך  מרים.  קינד  דעם  פאר  געבן  צו  נאמען  א  צוגעשטופט 

געווען  מפליא  זייער  ער  האט  ז"ל,  רב  קאשויער  דעם  זיידן,  פאר'ן  איבערגעזאגט  טאקע 

אזא אפענעם רוח הקודש.

חשיבות פון 'נשים' קעגן די 'אנשים'

שטייען מיר טאקע דא אין פרשת בשלח און מיר האבן טאקע די צוויי נביאות, די צוויי 

ארומשמועסן  פראבירן  הילף  אויבערשטנ'ס  מיט'ן  מיר  וועלן  דבורה,  און  מרים  צדקניות, 

אביסל וואס עס איז שייך צו מרים און דבורה. מפני כמה דברים שנתחדשו אין דעם ענין, 

וועט מען מקדים זיין צו רעדן פון דבורה, כאטש די הפטרה קומט נאך דער פרשה, און אויך 

אין יארן איז עס געווען שפעטער. בתוך הדברים וואס מ'וועט ארומשמועסן וועגן די נשים 

אראפלערנען  קענען  זיך  מ'וועט  וועלכע  פון  נקודות  עטליכע  אויסקומען  וועלן  צדקניות, 

און  העכער  במעלה,  מער  זענען  נשים  די  חלקים  וועלכע  אין  נשים:  די  פון  חשיבות  דאס 

חשוב'ער ווי די אנשים, און מ'וועט אפשר זען אויך געוויסע פרטים, אין וואס דאס חשיבות 

פון די אנשים איז מער ווי די נשים. 

אויך וועט ארויסקומען א שטארקע נקודה און יסוד, אז כאטש אמאל זענען טאקע 

דא נשים וואס זענען אין א העכערע מדריגה ווי זייערע אייגענע מענער, גרעסערע בעלי 

השגה און גרעסערע צדקניות, איז אבער א שטארקער און גרויסער ענין, צי אפילו מער 

ווי אן ענין, סיי פשוט אין הנהגה, און אפילו בפנימיות על-פי סוד, אז ווי חשוב די פרוי איז, 

און אפילו זי איז אסאך חשוב'ער ווי דער מאן, דארף זי זיך מכניע זיין מיט'ן גאנצן כבוד 

אונטער רשות בעלה.

רעדן צו פרויען מיט 'לשון זכר'

אויף דעם ארויף האב איך געהערט פון הרה"ח ר' יוסף שלמה ברייער ע"ה א פלא'דיגן 

טייטש וואס איז שייך צו דער וואכעדיגער סדרה, בענין אז ס'זענען דא נשים וואס זענען 

חשוב'ער ווי זייערע מענער און אמאל זענען מושל די נשים אויף די אנשים. די גמרא זאגט 

דאך אויף דעם, אז ס'איז גארנישט אזא בא'טעמ'טע זאך ווען אשתו מושלת עליו. ס'איז 
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רבי עמנואל חי ריקי, בעל משנת חסידים, פון די  דא א ספר חושב מחשבות פון המקובל

גרויסע מקובלים (ס'איז נישט אזא בנמצא'דיג ספר, אבער ס'איז פונקט אמאל נזדמן געווארן און איך האב עס 

דאן נאכגעקוקט אינעווייניג). דער ספר איז אויסגעשטעלט אויף תורה, נביאים און כתובים, און 

רוב ספר איז בדרך-כלל נגלה'דיגע זאכן וואס עס קענען פארשטיין אנשים כערכינו אויך. 

(לב ו) אויפ'ן פסוק על  האט ר' יוסף שלמה ע"ה נאכגעזאגט וואס ער טייטשט אין תהלים

ביי  מ'זעט  יגיעו.  לא  אליו  רבים  מים  לשטף  רק  מצוא  לעת  אליך  חסיד  כל  יתפלל  זאת 

שירת הים, אז מרים האט גערעדט צו די נשים אז זיי זאלן זינגען, און ס'שטייט דער לשון 

ותען להם מרים, מרים האט געזאגט פאר זיי. געווענליך ווען מ'רעדט צו נשים, זאגט מען 

נישט "להם" מיט א ם', נאר "להן" מיט א ן', וואס איז א לשון נקבה, און דא זעט מען ווי 

מרים האט גערעדט צו נשים און געזאגט "להם" וואס איז א לשון זכר.

די חשיבות פון נשי דור המדבר

נאר ס'ווערט געברענגט אז די נשים וואס זענען געווען דארט ביים ים סוף, די נשים 

פונעם דור המדבר, זיי זענען געווען חשוב'ער און אויף א העכערע מדריגה ווי די אנשים. 

שפעטער, ביי דער מעשה וואס איז געווען דארט חודש תמוז, האט מען געזען אז די נשים 

האבן נישט געוואלט ברענגען און געבן זייערע נזמים צו טון ח"ו וואס מ'דארף נישט טון, 

העכערע  א  אויף  געווען  זענען  נשים  די  אז  מען  זעט  געגעבן.  יא  האבן  מענער  די  אבער 

מדריגה ווי די אנשים. 

ברענגט דער 'חושב מחשבות' פונעם אר"י הקדוש, אז די אלע נשים וואס מ'זעט אז 

המדבר.  דור  נשי  די  פרויען,  יענע  פון  גלגול  א  זענען  מענער  זייערע  אויף  מושל  זענען  זיי 

היות יענע פרויען זענען געווען חשוב'ער ווי די מענער, איז אלע פרויען וואס זענען א גלגול 

פון זיי זענען דאך במעלה מער ווי זייערע מענער, און אז מ'טרעפט אמאל א תלמיד חכם 

זענען  וואס  פרויען  יענע  פון  שטאמט  פרוי  די  אז  דאס  מיינט  עליו,  מושלת  אשתו  וואס 

געווען ביים ים סוף, וואס זיי האבן שפעטער נישט געוואלט געבן די נזמים, ווייל זיי זענען 

טאקע חשוב'ער ווי די מענער.

מען זוכט 'נישט' די חשוב'ע פרויען ביי א שידוך

לויט דעם שרייבט דער 'חושב מחשבות', אז די נשים זענען טאקע חשוב'ער ווי זייערע 

מענער, אבער קיינער וויל דאך נישט באקומען פון די נשים אז ס'זאל זיין 'אשתו מושלת 
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א  באשערט  ס'איז  טאמער  אז  אויבערשטן  פאר'ן  זיין  מתפלל  מען  דארף  ממילא  עליו', 

זייערע  אויף  מושל  זענען  זיי  וואס  סוף  ים  פונעם  נשים  די  פון  זיין  נישט  עס  זאל  שידוך, 

מענער. 

דערמיט טייטשט ער, על זאת יתפלל כל חסיד אליך, יעדער חסיד זאל מתפלל זיין 

צום אויבערשטן, לעת מצוא - ווען ס'קומט צו טרעפן אן אשה, א שידוך [ווי די גמרא זאגט 

טרעפט  מענטש  א  ווען  ארויף  גייט  עס  אשה",  זו   - מצוא  ברכות "לעת  מסכת  אין  פשטים  די  פון  איינעם  אין 

ים-סוף  די  פון  נישט  אבער  שידוך,  גוטן  א  מיר  שיק  מציאה],  פון  לשון  א  אשה",  - "מצא  זיווג  א 

פרויען, ווייל זיי זענען מושל אויף די מענער… 'רק לשטף מים רבים', די נשים וואס זענען 

געווען דארטן ביי די גרויסע וואסערן, ביים ים סוף, 'אליו לא יגיעו', זאלן נישט אנקומען צו 

אים. כאטש די פרויען זענען טאקע פון די חשוב'ע פרויען, אבער אשתו מושלת עליו איז 

אינגאנצן נישט קיין מעלה.

מ'וועט שפעטער זען נאך פרטים, וואס מ'לערנט זיך ארויס אין דעם יסוד אז אפילו 

ווען נשים זענען באמת העכער, זאלן זיי זיך נישט מתגאה זיין און זיך מחשיב זיין העכער 

ווי די אנשים.

***

מרים'ס השפעה אין פרשת בשלח

מרים  פון  עסק  אן  מ'מאכט  אז  בשלח,  פרשת  פון  חשיבות  דעם  פון  מ'רעדט  ווען 

הנביאה, איז חוץ דעם אפענעם חלק פון דער פרשה וואו מ'רעדט בפירוש פון מרים, איז 

דא נאך א שטארקער יסוד אין דער פרשה וואס האט שייכות מיט מרים. געווענליך אין 

מיט  האט  דאס  וואס  שייכות  דאס  ארויס  נאכנישט  אפשר  מען  ברענגט  בשלח,  פרשת 

מען  איז  געווארן,  נפטר  איז  הנביאה  מרים  ווען  שפעטער,  יאר  פערציג  ערשט  נאר  מרים, 

די  דא  דאך  ס'איז  מרים.  מיט  שייכות  געהאט  האט  דאס  אז  ארויסצוברענגען  פארנומען 

אין  קינדער  אידישע  די  פאר  געגעבן  האט  אויבערשטער  דער  וואס  טובות  מתנות  שלש 

מדבר: מן, ענני הכבוד און באר. אלע דריי זענען געווען אין פרשת בשלח. דער ענן, דאס איז 

די ערשטע זאך, גלייך אנפאנג פרשה, וה' הולך לפניהם יומם; ס'איז בזכות אהרן. שפעטער 

איז דער מן בזכות פון משה, און נאכדעם שטייט די מעשה פון והכית בצור ויצאו ממנו 
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מים ושתה העם, וואס דאס איז דער ענין פון בארה של מרים. 

באר  דער  אז  געזען  מען  האט  דעמאלט  אוועק,  איז  מרים  ווען  חוקת,  פרשת  אין 

דארט  מרים.  בזכות  געווען  ס'איז  אז  פארשטאנען  מען  האט  אוועקגעגאנגען,  אויך  איז 

די  באמת  אבער  מרים,  של  בארה  דעם  פון  ענין  דעם  פון  ארום  בעיקר  מען  שמועסט 

התחלה פון דעם בארה של מרים איז דאך געווען אין פרשת בשלח. ס'איז א שפע פון מים 

בזכותה פון מרים.

חודש שבט מיט דער באר של מרים

דער גאנצער באר שטייט דאך, אז ס'האט ממשיך געווען השגות התורה. דער אר"י 

הקדוש האט געגעבן צו טרינקען פאר רבינו חיים ויטאל פון דעם בארה של מרים פאר 

ער האט געלערנט מיט אים די סתרי תורה. האט דאך דער בארה של מרים אויך א שייכות 

וואס  זמן  א  דאך  איז  שבט  חודש  התורה הזאת.  את  באר  משה  הואיל  פון  ענין  דעם  מיט 

זמן  א  דאס  איז  שרף באילנות.  אין  אריין  ס'גייט  דלי,  שבט -  מזל  מים,  מיט  שייכות  האט 

פון באר את התורה, פון א שפע פון תורה, וואס איז אויך מרומז אין דעם כח פונעם באר, 

בארה של מרים.

'שארפע' פסוק אין תהלים – אבער זיס געטייטשט

מ'וועט איבערזאגן א טייטש, ווי מ'קען נעמען א שארפן פסוק און עס אזוי ממתיק 

זיין. דער הייליגער  בלאזובער רב זי"ע אין ספר צבי לצדיק ברענגט די וואך דעם פסוק אין 

תהלים (עח, יט-כ), וואו מ'רעדט זיך אפ אויף דעם ווי אזוי די אידן האבן זיך אויפגעפירט אין 

מדבר, אז זיי האבן זיך מתרעם געווען ח"ו אויף דעם, ווי אזוי דער אויבערשטער וועט אונז 

קענען געבן צו עסן - היוכל קל לערוך שולחן במדבר?! הן הכה צור ויזובו מים. הגם לחם 

יוכל תת?! דארף מען פארשטיין: מ'פרעגט א שאלה, צי דער אויבערשטער קען מאכן א 

טיש אין דער מדבר, צי דער אויבערשטער קען צושטעלן עסן אין מדבר? וואס איז בכלל 

די שאלה?! נאכדעם וואס מ'האט שוין אזויפיל זאכן געזען, מ'האט שוין געזען אלע מכות 

און קריעת ים סוף, וואונדערט מען זיך צי דאס קען דער אויבערשטער אויך באווייזן? דער 

מדרש זאגט דערויף, אז די גויים האבן געלאכט פון די אידן אז זיי גייען אין מדבר אריין, 

אויף  עסן?  צו  געבן  אפשר  זיי  וועט  אויבערשטער  דער  עסן?  האבן  זיי  וועלן  וואו  פון  און 

דעם קומט דער פסוק זאגן תערוך לפני שולחן נגד צוררי, אז דער אויבערשטער האט יא 



בדרך דרוש וחסידותבדרך דרוש וחסידותגעשמאקע ענינים
טטח

צוגעשטעלט עסן אין דער מדבר. דאס גייט ארויף קעגן די שונאים וואס האבן געמיינט אז 

דער אויבערשטער וועט דאס נישט קענען צושטעלן.

באקומען גשמיות מיט רוחניות באנזאם…

טייטשט עס אויס דער הייליגער בלאזובער רב מיט אזא בחינה, מיט א ווארט פונעם 

הייליגן גרויסן מגיד זי"ע. ס'איז דא א באקאנט ווארט פון גרויסן מגיד - דער אגרא דכלא

ברענגט אויך אראפ אין פרשת וישב דאס זעלבע ווארט - אז די גמרא זאגט, אויב א מענטש 

ער  זאל  ידרים,  להחכים  הרוצה   - התורה  חכמת  השפעות,  רוחניות'דיגע  צו  זיין  זוכה  וויל 

להעשיר  הרוצה   - השפעות  גשמיות'דיגע  צו  זיין  זוכה  מ'וויל  אז  זייט.  דרום  צו  דאווענען 

יצפין, זאל ער דאווענען צו צפון זייט. 

האבן געפרעגט די תלמידים פון גרויסן מגיד, און וואס איז טאמער איינער איז נישט 

מוותר אויף קיין איינס פון די צוויי, ער וויל האבן סיי גשמיות און סיי רוחניות - האט ער 

דאך נישט קיין וועג. וואס זאל ער טון? ס'זענען דאך דא צוויי ריכטונגען - גייט ער צו דרום, 

האט ער נישט דאס געלט; גייט ער צו צפון, האט ער נישט די חכמה? האט דער גרויסער 

מגיד געענטפערט אז אויף דעם איז די עצה, מ'זאל זיך מאכן ַאִּין, כאילו מ'איז גארנישט. 

איינער וואס איז נישט תופס מקום, ער איז "אין", גארנישט, קען זיין איבעראל אויף איין 

מאל, ער קען זיין אין דרום און צפון - נישט קיין חילוק וואו מ'איז - און דעמאלט קען מען 

האבן סיי עשירות און סיי רוחניות און השגות. 

מ'חידוש'ט זיך: 'הגם לחם יוכל תת'

דאס - זאגט דער בלאזובער רב - איז דער שמועס דא אין קאפיטל עח, דער פלפול 

זיי  אלעס.  קען  אויבערשטער  דער  אז  געוואוסט  האבן  אידן  ארום.  דא  מ'רעדט  וואס 

האבן אבער געוואוסט אז רוחניות מיט גשמיות זענען צוויי ריכטונגען, און וואס מער זיי 

זענען אריינגעקומען אין דער מדבר און זיי האבן אנגעהויבן זוכה זיין צו קבלת התורה, צו 

העכערע השגות, תורה ומצוות, האבן זיי פארשטאנען אז אויב מ'הייבט אן זיין פארנומען 

נישט  מען  קען  עשירות,  באקומען  צו  אויך  פארנומען  זיין  נישט  מען  קען  חכמה  זוכן  צו 

האבן וואס צו עסן; אדער דאס, אדער דאס. ממילא האבן זיי זיך אזוי גע'חידוש'ט - אויב 

הייבט מען אונז אן צו באגיסן מיט מים, תורה, מ'הייבט אונז אן צו באגיסן מיט מצוות, זאל 
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מען אין דער זעלבער צייט נאך קענען ממשיך זיין גשמיות?

קל  'היוכל  געפרעגט,  מ'האט  פסוק.  אין  איין  אזוי  רב  בלאזובער  דער  דאס  טייטשט 
דער  קען  אוודאי   - בצפון'  'שולחן  געבן  קען  אויבערשטער  דער  במדבר',  שולחן  לערוך 
אלעס.  קען  אויבערשטער  דער  מדבר.  דער  אין  יעצט  אויך  גשמיות  געבן  אויבערשטער 
דאס איז אבער נאר געווען ווילאנג מיר זענען נישט געליגן אין רוחניות, מיר האבן נישט 
געצילט אויף דעם אנדערן וועג, אבער יעצט, 'הן הכה צור ויזובו מים', ס'האט אנגעהויבן 
צו גיסן רוחניות – 'הוי כל צמא לכו למים', 'אין מים אלא תורה' - ה'כה צ'ור ו'יזובו מ'ים איז 
אדער  אויך?  ברויט  זיין  דען  קען  תת',  יוכל  לחם  'הגם  אזוי,  אויב  איז  מצוה.  תיבות  ראשי 

להחכים, אדער להעשיר, איינס פון די צוויי.

מיט'ן כח פון "ְׁשֵאר" באקומט מען ביידע

אן  געגעבן  שוין  האט  מגיד  גרויסער  דער  עצה.  אן  דא  ס'איז  פסוק,  דער  ענטפערט 
עצה דערויף. ווילסט וויסן ווי אזוי ס'קען זיין סיי מים און סיי לערוך שולחן, סיי רוחניות און 
סיי גשמיות? פרעגסט מיר, צי נאך דעם מים, "הגם לחם יוכל תת"? איז דער תירוץ, זיכער! 
אם יכין שאר לעמו, מ'זאל אויסלערנען די אידן די מדה פון "שארית נחלתו" - ווי די גמרא 
דרשנ'ט, "לשארית נחלתו", ווער ס'איז "משים עצמו כשיריים". אז מ'מאכט זיך כשיריים, 
ווי גארנישט, מ'איז נישט תופס מקום, וועט מען זען אז דעמאלט קען מען האבן פון אלעם 
גוטן, סיי פון דעם באר ברוחניות, "באר את התורה הזאת", און סיי פון דעם באר בגשמיות. 

מ'קען האבן אלע השפעות פון אלע קצוות, פון אלע זייטן.

u
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פרק ב' די זיבן הייליגע נביאות

סימן צו געדענקן די זיבן נביאות לויט'ן סדר

מסכת  אין  אויס  דאך  רעכנט  גמרא  די  נביאֹות,  די  פון  צדקניות,  די  פון  מ'רעדט  אז 
ס'זענען  כאטש  זאגט,  גמרא  די  ישראל.  כלל  ביי  נביאות  זיבן  געווען  ס'זענען  אז  מגילה, 
געווען בעצם אסאך מער נביאים און נביאות, רעכנט מען אבער אויס נאר די וואס זענען 
געווען נבואות שהוצרכו לדורות, א נבואה וואס איז געווען נוגע פאר כלל ישראל, און דאס 
זענען געווען זיבן נביאות. אין ספר בית יצחק פון סוואליעווער רב, אין מסכת מגילה, גיט 
דער  ס'איז  וואס  מסביר  נישט  איז  ער  נביאות;  זיבן  די  אויף  סימן  אינטערעסאנטן  אן  ער 
אפטייטש פון דעם סימן. אז מ'וויל געדענקען די נעמען פון די זיבן נביאות אויך אויף דעם 
סדר ווי זיי האבן געלעבט, גיט ער א סימן אזוי: שם אח אחד - דער נאמען פון דעם ברודער 
איז אחד. ס'גייט אזוי: שם, הייבט מען אן פון דער רעכטער זייט. אח, הייבט מען אן פון דער 

לינקער זייט צוריקצואוועגס, און אחד, אויך צוריקצואוועגס, נאר עס באלאנגט אינמיטן. 

דהיינו, 'שם' אויף דער רעכטער זייט איז די ר"ת פון די ערשטע צוויי נביאות, ש'רה 
און מ'רים. שרה איז דאך געווען א נביאה – 'יסכה' האט זי דאך געהייסן, על שם ֶׁשּסוָֹכה 
בנבואה - און אזוי אויך מרים איז געווען א נביאה, ווי ס'שטייט אין דער וואכעדיגער סדרה 
'מרים הנביאה אחות אהרן'. נאכדעם איז 'אח' פון דער לינקער זייט אויף צוריקצואוועגס, 
איז די ר"ת פון א'סתר – זי איז געווען די לעצטע נביאה, 'אסתר ברוח הקודש נאמרה' - און 
געווען איינס פריער, אין די צייטן פון ירמיה הנביא. אינמיטן איז דא  ח'ולדה, וועלכע איז 
דאס הייסט,  ד'בורה;  ח'נה,  א'ביגיל,  פון  ר"ת  די  אח"ד, וואס גייט צוריקצואוועגס און איז 
עכט איז עס געווען אויפ'ן פאלגנדן סדר: דבורה, חנה, אביגיל, נאר ס'גייט צוריקצואוועגס. 
דאס איז דער סימן אויף די זיבן נביאות: שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה און אסתר.

כח פון די גרויסע נביאה 'שרה' – מדת החסד

דער הייליגער רמ"ע מפאנו אין ספר עשרה מאמרות, האט ער א גאנצן שמועס וועגן 
מאן,  איר  ווי  גרעסער  געווען  איז  אמנו  שרה  אז  יסוד  מיט'ן  אן  הייבט  ער  און  אמנו,  שרה 
אברהם, וואס ער איז געווען א 'טפל לשרה בנבואות', אבער דער אויבערשטער האט מרמז 
געווען, אז דער וועג וואס זי האט זוכה געווען צו האבן קינדער איז נאר געווען אז כאטש 
זי איז געווען גרעסער ווי איר מאן, האט זי זיך ממעט געווען. זי האט זיך מכניע געווען מיט 
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איר אייגענעם ווילן אונטער איר מאן. ער איז מסביר פריער על-פי קבלה, פארוואס דווקא 

אויף דעם וועג האט זי געקענט געהאלפן ווערן מיט קינדער; בעיקר רעדט ער פון שרה, 

אבער בהמשך שמועסט ער אויס אלע זיבן נביאות, און ער שטעלט א מהלך. אוודאי ביי 

טועם  קענען  מיר  וואס  דא  איז  אביסל  אבער  תורה,  סתרי  על-פי  אלץ  איז  מפאנו  רמ"ע 

זיין, וואס מיר קענען פארשטיין, אפילו גאנץ נאנט צו פשוט - מ'זעט אמאל ווי די לשונות 

געוואלדיגע  א  עס  דאך  גיט  התורה,  פנימיות  מיט'ן  צוזאמען  זיך  פלעכטן  פסוקים  די  פון 

ליכטיגקייט צו זען די טיפקייט פון יעדע זאך, און וויפיל מ'זעט, ווייסט מען אז ס'ליגט אין 

דעם אסאך מער באהאלטן.

שמועסט ער אויס, דער רמ"ע מפאנו, אז די זיבן נביאות גייען לויט'ן סדר פון די זיבן 

מדות. ער איז מסביר ביי יעדע פון די נביאות, ווי מ'זעט אז זיי זענען מכוון קעגן דער מדה - 

מ'האט דערמאנט עטליכע פון די פרטים פונעם רמ"ע מפאנו, וואס ס'האט א שייכות מיט 

דער פרשה, און בכלל וואס מ'קען כאפן אפילו גאנץ נאנט צום פשטות - און ער רעכנט 

הסדר,  על  מ'גייט  אחד",  אח  געשמועסט "שם  פריער  מ'האט  סדר.  אויפ'ן  גייט  און  אויס 

נישט  מ'דארף  חסד.  קעגן  איז  נביאה,  ערשטע  די  ש'רה,   - ש'  פשוט.  זייער  עס  מען  זעט 

קיין גרויסע הסברים, 'אשת חבר כחבר', און אויב אברהם אבינו איז חסד, איז דאך שרה 

אויך חסד.

גבורה פון מרים – מיט די גאזאנג פון די לוים

מ' - מ'רים, די צווייטע נביאה, איז קעגן גבורה. מרים מיט גבורה קען מען פארשטיין. 

איז  שיעבוד,  עיקר  דער  גבורה,  עיקר  די  און  ביטער,  פון  פון "מר",  לשון  א  דאך  איז  מרים 

דאך געווען בימי מרים. דאכט זיך אז ער דערמאנט עס נישט, אבער מ'זעט אסאך ספרים 

ברענגען עס צו, אז מרים איז געווען פ"ו שנים ביי יציאת מצרים. דער עיקר שיעבוד איז 

געווען פ"ו - גמטריא אלקי"ם, דער שם פון גבורה. לייגט ער צו, אז די לויים זענען דאך אויך 

מדת הגבורה. וואס איז געווען די עבודה פון די לויים? זיי האבן געזונגען אין ביהמ"ק. זעט 

מען טאקע ביי מרים דעם ענין פון זינגען, ותען מרים שירו לה'. דאס איז טאקע אויך על-פי 
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סוד, ווייל זי איז בחינת גבורה, א בחינה פון די לויים.

'שיין' נישט פאר דיר נאר פאר מיר...

דער  אין  מדוייק  זיס  מורא'דיג  ווי  תפארת,  קעגן  איז  נביאה,  דריטע  די  ד'בורה   - ד' 
הפטרה פון דער וואך. וואו זעט מען אז דבורה האט שייכות מיט תפארת? אין פסוק שטייט 
האט  מיט סיסרא,  האלטן  מלחמה  גיין  מ'דארף  ברק,  פאר  זאגן  געשיקט  האט  דבורה  אז 
ברק צוריקגעשיקט זאגן פאר דבורה, אם תלכי עמי והלכתי, אויב דו קומסט מיט מיר גיי 
איך אויך, אבער אן דיר גיי איך נישט. האט דבורה געשיקט א שליחות צוריק צו ברק און 
געזאגט אזוי, הלוך אלך עמך, דו ווילסט קומען, גיי איך גערן מיט, אבער אפס כי לא תהיה 
תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, ס'וועט נישט זיין דיין שיינקייט, ס'וועט נישט זיין קיין 

כבוד פאר דיר, כי ביד אשה ימכור ה' את סיסרא, אז א פרוי וועט געווינען די מלחמה. 

קיין  זיין  נישט  ס'וועט  תפארתך,  זיין  נישט  ס'וועט  אויב  מפאנו,  רמ"ע  דער  זאגט 
תפארת פאר ברק אויב דבורה געווינט אין דער מלחמה, איז דאך 'מכלל לאו אתה שומע 
הן', אז וועמענ'ס תפארת וועט עס יא זיין? עס וועט זיין די תפארת פון דבורה. זעט מען, אז 
מיט דעם וואס דבורה האט מנצח געווען אין דער מלחמה, וועט עס נישט זיין די תפארת 
פון ברק, נאר ס'וועט זיין די תפארת פון דבורה. פארשטייט מען אז דבורה האט שייכות 

מיט תפארת.

לייגט אבער צו דער רמ"ע מפאנו: מ'ווייסט דאך אז תפארת איז א צוזאמענגעשטעלטע 
מדה פון חסד און גבורה. געווענליך זאגט מען אז תפארת איז נוטה מער צו חסד, אבער 
וויבאלד מ'רעדט פון נשים, און ביי נשים בכלל איז אלעמאל מער מדת הדין - נשים איז 
דאך מער אויף דער לינקער זייט - איז כאטש דבורה איז תפארת, איז זי נוטה מער צו צד 
מ'האט  און  זינגען,  לויים  די  ווי  אזוי  דבורה  ותשר  געזונגען,  אויך  זי  האט  דערפאר  גבורה. 
דאך געשמועסט אז זינגען באלאנגט צו גבורה. דאס זענען שוין די דריי נביאות און די דריי 

מדות, חסד, גבורה, תפארת.

נצח – הוד – יסוד – מלכות

ח' - ח'נה, די מאמע פון שמואל הנביא, איז נצח. בכלל דער גאנצער ענין פון שמואל 
איז מדת הנצח. ער איז געווען קעגן משה און אהרן, קעגן נצח והוד, און נאך אסאך אריכות 
איז דא דערין. שמואל איז געווען בחינת נצח, נצח ישראל לא ישקר, ווי עס איז דארט דער 
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לשון ביי שמואל הנביא וואס איז געקומען צו שאול המלך.

ס'איז  אז  גמרא  דער  אין  דארט  "שוק"  מיט'ן  מסביר  ער  איז  הוד.  איז  א'ביגיל   - א' 

געווען א גאנצע ענין מיט'ן "שוק" איז דאך עס דער בחינה פון "תרין שוקין" נצח והוד.

ח' - ח'ולדה - איר מאן האט געהייסן ַׁשּלּום בן תקוה. איז עס בחינת יסוד, וואס ווערט 

אנגערופן 'שלום'. ממילא זעט מען אז חולדה הנביאה, וואס איז געווען די פרוי פון שלום, 

איז יסוד.

'ותלבש  פסוק,  בפירוש'ער  א  דאך  איז  דאס  מלכות.  קעגן  פשוט  איז  א'סתר   - א' 

אסתר מלכות'.

זיבן  די  אז  קלאר  אזוי  דאך  מען  זעט  מפאנו,  רמ"א  הייליגער  דער  זאגט  ממילא, 

נביאות זענען ממש מכוון קעגן דעם סדר פון די זיבן מדות. לענייננו, איז מרים מדת גבורה, 

דערפאר האט זי געזונגען אזוי ווי די לויים, און דבורה איז בחינת תפארת, אבער זי האט 

אויך געזונגען.

די פארשידנארטיגע מנהגים ביים הפטורה

אז מ'וויל זיך אביסל אריינלאזן אין דעם ענין פון א הפטרה, אביסל אויסשמועסן זאכן 

וואס האבן צו טון מיט 'הפטרה', איז דאך דער ערשטער מראה מקום אין די ספרי הגה"ק 

שורק נחל  ההפטרה,  סדר  אויפ'ן  ספרים  צוויי  געווען  מחבר  האט  ער  זי"ע.  אזולאי  דער 

כסדר  ווי  טיש,  ביים  געזונט,  זיין  זאל  רבי'ן  דער  כ"ק  ביים  הערן  מ'קען   - שלל  צוארי  און 

דערמאנט מען פון די צוויי ספרים. 

ווען ס'קומט אבער פרשת בשלח, האט מען א שטיקל פראבלעם מיט דעם. ס'זענען 

דא די חילוקי המנהגים צווישן אשכנז און ספרד, אסאך מאל וועגן דעם סדר ההפטרות. 

ביי אונז זאגט מען בכלל אלעמאל ביידע, אבער אפילו אין די פלעצער וואו מ'זאגט נישט 

ביידע, מ'זאגט נאר איינס, זענען די סארט זאכן אנגענומען ביי רוב חסידישע פלעצער, אז 

כאטש דאס דאווענען איז אויף נוסח ספרד, אבער לגבי ענין ההפטרות איז נוסח אשכנז, 

אזוי  נישט  זיך  מען  פירט  ליובאוויטש  אין  אז  מיר,  זיך  [דאכט  התפילה.  נוסח  מיט  נישט  ס'האט  ווייל 
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אבער בדרך כלל אין אנדערע הויפן איז יא אזוי].

זענען  הקדוש  אר"י  דעם  פון  כוונות  די  ווייל  ספרד,  מען  דאווענט  אונז  ביי 

מנהגים  די  מיט  טון  צו  מער  האבן  הפטרות  די  אבער  ספרד,  נוסח  אויף  אויסגעשטעלט 

יוצא  מיר  זענען  דעם  מיט  וואס  ליינען,  מיטן  צוטון  האט  עס  דעות,  סארט  אנדערע  פון 

אשכנז,  כנוסח  הפטרה  די  מען  זאגט  אונז  ביי  אשכנזים.  מיר  זענען  דעם  מיט  רמ"א,  ביד 

אבער דער אזולאי איז דאך נוסח ספרד. פרשת בשלח איז די לענגסטע שחרית-הפטרה 

פון גאנצן יאר. א מנחה-הפטרה איז דא א לענגערע - מפטיר יונה איז א לענגערע הפטרה 

ווי בשלח; אבער א שחרית-הפטרה איז די לענגסטע די הפטרה פון פרשת בשלח. דאס 

מיט'ן צווייטן  אן  הייבן  זיי  אז  איז  הספרדים  מנהג  דער  למנהג האשכנזים.  נאר  אבער  איז 

חלק, דאס איז אין שופטים, קאפיטל ה'. זיי זאגן נאר דעם חלק פון "ותשר דבורה", דער 

ניגון וואס דבורה האט געזונגען דעמאלט ווען זי האט מנצח געווען אין דער מלחמה. מיר 

הייבן אן די מעשה שוין פון אנפאנג, אויך די עצם מלחמה אליין, דבורה אשה נביאה אשת 

לפידות, דעם גאנצן חלק פון דער מלחמה. 

אשכנזים מיט די לאנגע הפטרה – אויך די חלק פון די מפלה

דער טעם דערויף שטייט שוין, דער ליקוטי מהרי"ח ברענגט עס, אז ס'איז דא דער 

חלק אין שירה וואס איז אויף א חלק פון דער פרשה, ווייל אין פרשת בשלח שטייט שירה, 

אבער דער חלק פון דער מלחמה האט אויך א שייכות מיט דער פרשה, ווייל דא זעט מען 

אויך אין דער פרשה די מפלה פון פרעה, און דערפאר זאגט מען אין דער הפטרה די מפלה 

פון סיסרא.

איז אויב וויל מען רעדן פון די פסוקים פון דעם ערשטן חלק ההפטרה, מ'וויל רעדן 

וועגן דעם עצם גרויסקייט פון דבורה הנביאה, וואס מ'קען זיך אראפלערנען פון דעם, קען 

מען דאס נישט טרעפן אין די ספרים פונעם אזולאי, ווייל ער הייבט נאר אן זיך צו שטעלן 

אויפ'ן חלק פון נוסח ספרד, פון "ותשר דבורה" און ווייטער.

אבער, פטור בלא כלום אי אפשר, וועט מען יא נאכזאגן דריי קורצע גרגרים פון דער 

תורת האזולאי צו זען די גרויסקייט פון דבורה הנביאה און פון שירת דבורה, און שפעטער 

וועט מען צוריקקומען צו דעם וואס מ'וויל דער עיקר ארומשמועסן, פון דעם אנפאנג פון 
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דער הפטרה, פון דבורה אשה נביאה אשת לפידות.

אז מזינגט שירה – וועט מען קענען נאך זינגען

איז קודם דא דער אזולאי וואס אין זיין ספר נחל שורק זאגט ער א ווארט וואס דער 

חסדו  לה'  יודו  אזולאי:  פון  ווארט  דאס  אלעמאל  דערמאנט  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

ונפלאותיו  דאדורך  און  געווען,  ס'איז  וואס  אויף  אויבערשטן  דעם  מ'דאנקט  ח),  קז  (תהלים 

ענין  דער  נאך,  ס'פעלט  וואס  צוקומען  ס'זאל  העלפן  זאל  אויבערשטער  דער  אדם,  לבני 

(שם עו יא). ברענגט טאקע דער אזולאי די בחינה  תחגור פון חמת אדם תודך שארית חמות

אויפן היינטיגן הפטורה. ער ברענגט עס אויף אסאך פלעצער, אבער ער ברענגט עס טאקע 

דא, אויפ'ן ערשטן פסוק פון 'ותשר דבורה'. 

זאגט ער די בחינה: אז א איד איז דאס מקיים, ער זאגט שירה אויף א נס וואס איז שוין 

געווען, איז ער ממשיך ס'זאל זיין נאך א נס. דאס איז פשט, ותשר דבורה וברק בן אבינעם 

ביום ההוא - לאמר, זי האט געזונגען דעמאלט אויף דעם נס וואס איז דעמאלט געווען, און 

שוין  זענען  וואס  נסים  די  אויף  מען  זינגט  אויב  דבורה,  שירת  די  איבער  מען  זינגט  אויב 

געווען, איז עס ממשיך "לאמר", אז מ'זאל קענען נאכאמאל זינגען, מ'זאל קענען ממשיך 

זיין נאך נסים, שיאמרו בשמים שיעשו נס אחר, אז אין הימל זאל מען זאגן אז מ'זאל מאכן 

נאך א נס. דאס איז איין שטארקער יסוד, אז "ותשר דבורה", אז מ'רעדט פון די שירות וואס 

זענען שוין געווען, איז מען ממשיך 'לאמר', אז מ'זאל קענען ווייטער זינגען, אז מ'זאל אין 

הימל זאגן אז מ'דארף מאכן נאך נסים, אז ס'זאל זיין 'נפלאותיו לבני אדם'.

'עורי עורי דברי שיר' – היינט און אלעמאל

נאכדעם איז דא נאך א שטיקעלע פונעם אזולאי, אין זיין ספר צוארי שלל, וואס ער 

אז  אויס,  רעכנט  הקדוש  זוהר  דער  מעשה.  לאנגע  א  שלח),  (פרשת  הקדוש זוהר  א  ברענגט 

רבי שמעון בן יוחאי האט געזען אין הימל פארשידענע היכלות. איין היכל האט ער געזען, 

ווי דבורה איז דארט אויבן אין הימל אין אן עקסטרע היכל מיט אלע נשים צוזאמען, און זי 

זינגט איבער די שירת דבורה, דאס וואס זי האט געזונגען אויף דער וועלט. יעדן טאג אויבן 

אין הימל זינגט דבורה נאכאמאל איבער דעם "ותשר דבורה וברק בן אבינעם". מיר זאגן 

דעם "ותשר דבורה" נאר דריי מאל א יאר; מ'זאגט עס צוויי מאל אין פרשת בשלח - ביים 

ביי  ביינאכט,  פסח  של  שביעי  מאל  איין  נאך  און  אינדערפרי,  שבת  און  זיין  סדרה  מעביר 
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שירת  די  איבער  טאג  יעדן  זאגט  היכל  איר  אין  דבורה  אבער  פסח.  של  שביעי  ליל  תיקון 
דבורה. 

אויף דעם טייטשט דער אזולאי, ותשר דבורה וברק בן אבינעם, זיי האבן עס געזונגען 
טאקע ביום ההוא, דעמאלט האבן זיי עס געזונגען איין מאל, אבער ס'איז נישט געבליבן 
ביי דעם, נאר לאמר, זיי האלטן עס אין איין איבערזאגן אין גן עדן. יעדן טאג זינגט דבורה 

נאכאמאל איבער די שירה.

תומר דבורה - א גילוי אין גלגולי נשמות

און נאך אן אינטערעסאנטער חידוש וואס דער אזולאי ברענגט אין זיין אנדערן ספר, 
אין זיין ספר דבש לפי ביי מערכת פון אות ת, אות כט. ער גייט דאך לויט די אותיות, און ביי 
תמר ברענגט ער צוויי חידושים בענייני גלגולי נשמות. איינס ברענגט ער טאקע פון רמ"ע 
מפאנו וואס ברענגט עס פון המקובל רבי ישראל סרוק, אז תמר אשת יהודה איז נתגלגל 
געווארן אין דבורה. מ'זעט אז ביי דבורה שטייט, זי איז געזיצן תחת תומר דבורה, אונטער 
א טייטל-בוים, ס'איז מרומז אין דעם אז תמר'ס נשמה איז אריינגעגאנגען אין דבורה. תמר 
האט זיך געזעצט בפתח עינים און ס'האט אויסגעזען ח"ו ווי א זונה, און זי האט געמאכט 

א תיקון אויף דעם. זאגט ער די נשמה פון תמר ליגט אויך אין דבורה.

ווער האט פארפאסט קריעת ים סוף?

ציפורה  נאכדעם ברענגט ער נאך א חידוש אין גלגולי נשמות, אז אויך די נשמה פון
אשת משה, איז אריינגעקומען אין דבורה בשעת זי האט געזונגען די שירה. ציפורה איז 
דאך  איז  זי  סוף.  ים  קריעת  פארפאסט  האט  וואס  אידענע  איינציגסטע  די  געווען  דאך 
געהאט  האבן  פרויען  אידישע  אלע  בניה.  שני  אירע  מיט  ציפורה  נאכדעם,  אנגעקומען 
ציפורה,  פארפאסט.  עס  האט  ציפורה  אבער  הים,  שירת  ביי  שירה  די  זינגען  צו  זכיה  די 
זאגט ער, האט געהאט א ספעציעלן זכות, פארוואס עס וואלט איר יא געקומען אז זאל 
אויך זינגען. זי האט דאך גע'מל'ט איר זון, 'חתן דמים למולות'. דערפאר, ווייל זי האט דאך 
געהאט א זכות פון מילה, און זי האט פארפאסט קריעת ים סוף, האט מען איר געגעבן א 
מתנה אז בשעת דבורה וועט זינגען די קומענדיגע שירה, זאל איר נשמה אריין אין דבורה.

בפרוע  מילה,  מיט  שייכות  געהאט  האט  דבורה  שירת  די  אז  פסוק  אין  מרומז  ס'איז 
קינד,  איר  געווען  פורע  האט  זי  ווייל  ציפורה,  פריעה.  לשון  א  דאך  איז  בישראל  פרעות 
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מקיים געווען מצוות מילה, האט זי זוכה געווען אויך צו זיין א חלק פון שירת דבורה. האבן 
פון  חלק  א  אויך  זענען  וואס  משה,  אשת  ציפורה  מיט  תמר  צדקניות,  צוויי  נאך  שוין  מיר 

שירת דבורה.

באורים כבדו ה' - עבודה פון מאכן קנויטן

א  דארט  ליגט  פסוק,  מיט'ן  אן  זיך  הייבט  הפטרה  די  וואס  דבורה,  פון  ענין  דעם  אין 
אשת  נביאה  אשה  ודבורה  ווערטער  די  מיט  אן  זיך  הייבט  פסוק  דער  לימוד.  שטארקער 
לפידות.  געהייסן  האט  וואס  מאן  א  פון  פרוי  א  איז  זי  אז  דאס  טייטשט  פשוט  לפידות. 
וואס  פארשטיין  צו  כדי  און  ברמז,  דערמאנט  גמרא  די  וואס  דעם,  אויף  באקאנט  ס'איז 
אלע  וואס  גמרא,  דער  פון  דיוק  דעם  זיין  מקדים  מען  דארף  ארויסברענגען,  דא  מ'דארף 

מפרשים שטעלן זיך דערויף:

גערעכנט  ווערן  וואס  געווען,  זענען  וואס  נביאות  אלע  אויסרעכענען  וויל  גמרא  די 
אז  מ'זעט  וואו  פון  איינער,  יעדער  אויף  ראיה  א  גמרא  די  ברענגט  נביאות.  שבע  די  אלס 
נביאה  אשה  'דבורה  אויף  ראיה  א  ברענגען  וויל  גמרא  די  ווען  און  נביאה,  א  געווען  איז  זי 
אשת לפידות', ברענגט די גמרא אזוי: וואו זע איך דבורה? דכתיב, ווייל ס'שטייט אין פסוק 
פייער,  פון  לשון  א  איז  לפידות  אז  גמרא  די  דרש'נט  לפידות.  אשת  נביאה  אשה  ודבורה 
פאר'ן  קנויטן  מאכן  פלעגט  זי  אז  למשכן,  פתילות  עושה  שהיתה  מלמד  פלאם-פייער.  א 
משכן - ס'מיינט די משכן שילה, וואס דאס איז געווען אין אירע צייטן. די גמרא דרש'נט 
אז אשת לפידות מיינט נישט א פרוי פון א מענטש וואס הייסט לפידות, נאר א פרוי וואס 
טוט "לפידות", א פרוי וואס מאכט קנויטן. ס'איז געווען איר מצוה, אז זי פלעגט צוגרייטן 

די קנויטן פאר דער מנורה אין בית המקדש. 

מ'זעט אין מסכת שקלים אז ס'איז געווען אן עקסטרע מומחיות, ווער ס'קען מאכן 
גוטע קנויטן, און זי האט זיך אפגעגעבן מיט דעם געוואלדיגן זכות פון מאכן די קנויטן.

א ספרד'ישער מהלך אין גמרא... 

איז אלע שטעלן זיך אויף דעם: די גמרא אין מגילה איז דאך נישט געשטעלט געווארן 
צו אויס'דרש'ענען די פסוקים פון דבורה. די גמרא זוכט דארט צו טרעפן א מקור פון יעדע 
איינע פון די נביאות, פון וואו ווייס איך אז זיי זענען געווען א נביאה, און אויף דבורה אז זי 
איז געווען א נביאה דארף איך דאך נישט קיין שום ראיה. דער פסוק זאגט דאך אפן ארויס 



בדרך דרוש וחסידותבדרך דרוש וחסידותגעשמאקע ענינים
יטיטיח

ודבורה אשה נביאה. אויב אזוי, פארוואס, אז די גמרא אין מגילה וויל ברענגען א ראיה אז 
'דבורה אשה נביאה', מוז די גמרא צולייגן דעם חלק אז זי פלעגט מאכן פתילות למשכן? 
זעט מען דאך אז עפעס ליגט אין דעם ענין אז זי פלעגט מאכן פתילות למשכן, וואס דאס 

ברענגט ארויס די ראיה אז זי איז געווען א נביאה.

איז דא איין מהלך אינעם פשט הסוגיא, טאקע פון ספרד'ישע גדולים, געבויט איינער 
אויפ'ן אנדערן. עס שטייט אין בן יהוידע פונעם הייליגן בן איש חי וואס ער בויט עס אויף 
די ווערטער פונעם אזולאי אין זיין ספר פתח עינים אויף מסכת מגילה, וואס ער ברענגט 
גמרא  די  וואס  דאס  אז  נחום,  אליעזר  הג"ר  גדול,  ספרד'ישן  פריערדיגן  א  נאך  פון  עס 
די  קנויטן,  די  מאכן  פלעגט  זי  אז  לפידות'  אשת  'דבורה  אויף  דרש  דעם  צו  דא  ברענגט 
פתילות פאר'ן משכן, איז נישט אז די גמרא דארף דאס ברענגען פאר א ראיה אז דבורה 
איז געווען א נביאה, ווייל ווי מ'האט דאך דערמאנט, זאגט דאך דער פסוק אליין "ודבורה 
אשה נביאה", נאר די גמרא וויל דא אויפווייזן דערמיט דעם חשבון אז ס'זענען טאקע נאר 

געווען זיבן נביאות און נישט מער.

די זעלביגע קושיא ביי מרים

פון  נביאות  די  איבער  ברענגט  גמרא  די  פאר  אז  הקדמה,  אן  מיט  עס  ברענגט  ער 
דבורה, ברענגט די גמרא מרים הנביאה, און דארט לייגט די גמרא אויך צו א שטיקל, וואס 
הנביאה  מרים  צו  לייגט  גמרא  די  ראיה.  עצם  פאר'ן  אויס  נישט  ס'פעלט  אז  אויס  ס'זעט 
אחות אהרן, אז זי האט געזאגט נביאות בשעת זי איז געווען די שוועסטער [נאר] פון אהרן, 
ווייל אזוי איז דאך שווער: 'אחות אהרן' און נישט 'אחות משה'?! נאר בשעת זי איז געווען 
די שוועסטער פון אהרן, פאר משה איז געבוירן, האט זי שוין געזאגט נביאות אז איר מאמע 

וועט געבוירן א קינד שעתיד להושיע את ישראל. 

דארט איז דאך אויך שווער די זעלבע קשיא: וואס דארף די גמרא אראפברענגען דעם 
דרש פון אחות אהרן; ס'שטייט שוין אין פסוק 'מרים הנביאה', זעסטו שוין פון דעם אז זי 

איז געווען א נביאה?

נישט צוויי מיט'ן זעלבן נאמען

נאר וואס דען, ברענגט דער אזולאי בשם רבי אליעזר נחום, אז איינער וואלט געקענט 
מוז  לכאורה  אבער  נביאות,  זיבן  געווען  נאר  ס'זענען  אז  גמרא  די  זאגט  דא  אז  אזוי,  זאגן 
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זיין אז ס'זענען געווען מער, ווייל אויב ס'וואלט נאר געווען איין נביאה וואס האט געהייסן 
וועמען  פון  סימן  א  נאך  צושרייבן  געדארפט  פסוק  דער  האט  פארוואס  הנביאה,  מרים 
אז  אויס  עפעס  עס  זעט  סימן,  א  נאך  צו  לייגט  פסוק  דער  אז  אהרן'?  'אחות  מ'רעדט, 
ס'זענען דא צוויי מענטשן וואס האבן דעם זעלבן נאמען, אזוי ווי 'שני יוסף בן שמעון', און 
מ'דארף צולייגן נאך א סימן. אז איינער וואלט געוואלט טענה'ן אז ס'זענען זיכער דא מער 
פון זיבן, ווייל פילייכט זענען דא צוויי נביאות מיט'ן נאמען מרים הנביאה, והראיה, אז דער 
אחות  איז  וואס  נביאה  דער  פון  מען  רעדט  דא  אז  סימן  א  נאך  צולייגן  אונז  דארף  פסוק 
אהרן - קומט די גמרא מסביר צו זיין, אז לעולם זענען נאר געווען זיבן נביאות, און ס'איז 
נאר געווען איין נביאה וואס האט געהייסן מרים. נאר וואס דען לייגט דער פסוק צו 'אחות 

אהרן'? ווייל דער פסוק וויל פשוט דערציילן וועלכע צייט זי איז געווען א נביאה.

נאר איין דבורה הנביאה

הנביאה.  דבורה  אויף  זאגן  מען  קען  יהוידע',  'בן  דער  זאגט  הקדמה,  זעלבע  די  און 
געווען  ס'זענען  נביאות,  זיבן  נאר  געווען  נישט  ס'זענען  אז  דינגען,  וועלן  זיך  וועט  איינער 
אז  והראיה,  נביאה,  א  געווען  זענען  וואס  דבורה'ס  צוויי  געווען  זענען  מסתמא  און  מער, 
דער פסוק דארף צולייגן אז זי איז געווען די ווייב פון לפידות. און פון דעם זעט אויך אויס 
דער זעלבער חשבון: מסתמא איז געווען נאך א דבורה וואס איז אויך געווען א נביאה, און 
דעריבער דארף מען זאגן 'אשת לפידות'. אויב אזוי, שטימט דאך נישט דער חשבון פון די 

ז' נביאות. 

דערפאר קומט די גמרא מסביר זיין, אז ניין, לעולם זענען נאר געווען זיבן נביאות, און 
ס'איז נאר געווען איין דבורה הנביאה, און דאס וואס ס'שטייט אין פסוק 'אשת לפידות', 
מיינט נישט צו זאגן, אז זי איז געווען די ווייב פון א מענטש וואס האט געהייסן לפידות. 
מ'מיינט נאר צו זאגן, 'אשת', זי איז געווען אזא סארט פרוי וואס האט עוסק געווען אין דער 

מצוה פון 'לפידות', פון מאכן פתילות למשכן.

***

די עבודה פון מאכן 'גוטע קנויטן'

איז דער פאריגער מהלך גייט אז די כוונה פון 'אשת לפידות' און פון 'אחות אהרן' איז 
בלויז אויפצואווייזן אז נאר די זענען געווען א נביאה און ס'איז נישט געווען נאך א מרים 
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הנביאה און נישט נאך א דבורה הנביאה. אבער עס איז דא אן אנדערער מהלך, וואס לויט 

דעם מהלך וועט יא אויסקומען אז דער דרש פון 'אשת לפידות' ברענגט ארויס דעם ענין 

פון דער נבואה פון דבורה. 

איז  מגילהב,  מסכת  אויף  דודאים  ריח  בספרו  ברענגט  יששכר'  'בני  הייליגער  דער 

די  אויסרעכענען  מ'וויל  ווען  אראפברענגען,  גמרא  די  דארף  וואס  נקודה:  די  מסביר  ער 

נביאות, דעם חלק אז זי פלעגט מאכן פתילות למשכן? זאגט ער, ווייל די גמרא וויל דאך 

ארויסברענגען אז ס'זענען געווען זיבן נביאות. כאטש ס'זענען געווען אסאך מער נביאות, 

אבער מ'רעכנט נאר די ז' נביאות וואס האבן געזאגט א נבואה וואס האט שייכות צו כלל 

ישראל. ממילא דארף מען זוכן אין דבורה'ס נבואה עפעס א לימוד, אז מ'זאל קענען זאגן 

אז ס'איז א נבואה לדורות, א נבואה וואס האט שייכות צו כלל ישראל. די חלקים פון דבורה 

וואס זענען געווען שייך דעמאלט ביי דער מלחמה פון סיסרא, דאס קען מען נישט זאגן אז 

דאס מאכט איר פאר א נביאה פאר כלל ישראל לדורות, ווייל ס'איז א זאך וואס איז שוין 

געווען. אין וועלכן חלק פון דבורה קען מען יא ארויסברענגען, אז זי איז א נביאה לדורות, זי 

איז א נביאה פאר כלל ישראל? אויף דעם ברענגט מען ארויס די נקודה פון "אשת לפידות".

נקודה  די  נאר  ווייל  לפידות,  אשת  פון  חלק  דעם  צוצוברענגען  גמרא  די  מיינט  דאס 

זעט  וואס  לדורות.  נביאה  א  כח,  שטארקן  אזא  איר  מאכט  דאס   - דעם  פון  מ'זעט  וואס 

מען פון אשת לפידות? פון אשת לפידות זעט מען אז זי פלעגט מאכן קנויטן פאר'ן משכן, 

אז זי האט עוסק געווען מרבה צו זיין אור, מרבה זיין אור פונעם משכן, ס'זאל זיין שיינע 

קנויטן. און אויב דער פסוק זאגט אז זי פלעגט דאס טון, א נביאה פלעגט מאכן קנויטן, איז 

דאך פשט אז צוליב דעם האט זי טאקע זוכה געווען צו נבואה. און אזוי שטייט אויך אין 

ב.  באמת, דעם חלק האט מען שוין געהאט דערמאנט אין דעם שמועס אויף חנוכה. מ‘האט גערעדט פון 
דעם ענין פון מאכן קנויטן, האט מען אביסל ארומגעשמועסט פון דער עבודה פון די צדיקים וועגן מאכן די 
אז  זי“ע,  ליסקער  הערשעלע  רבי  הרה“ק  פון  אויסדרוק  אינטערעסאנטן  אן  געברענגט  מ‘האט  און  קנויטן, 
חוץ  כלפי  וואס  טראץ  קנויטן,  גוטע  מאכן  קען  ער  אז  געזאגט  האט  ער  און  קנויטן,  אליין  מאכן  פלעגט  ער 
האט  געברענט,  גוט  נישט  ס‘האט  מורא‘דיג,  אזוי  געווען  נישט  עפעס  זענען  קנויטן  די  אז  אויסגעזען  האט 
מען פארשטאנען פון זיינע ווערטער אז צו קענען מאכן קנויטן איז עפעס א העכערע בחינה פון עבודה פון 

מאכן קנויטן. 
אזוי אויך איבער די ענין פון מאכן קנויטן בשייכות מיט דבורה אשה נביאה אשת לפידות, האט מען שוין אין 
געווען  מעיין  האב  איך  וואס  נאכדעם  אבער  דודאים‘,  ’ריח  שטיקעלע  דאס  דערמאנט  אויך  שמועס  יענעם 
אינעם ספר, האב איך געזען אז ס‘גייט נאך אביסל טיפער. מ‘האט דעמאלט נאר נאכגעזאגט בקיצור דעם 
אפטייטש וואס דער ”ריח דודאים“ וויל דארט מסביר זיין, וואס עס גייט אביסל טיפער, דעריבער שמועסט 

מען עס דא איבער נאכאמאל.
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מהרש"א, אז בזכות פון מאכן די שיינע קנויטן האט זי זוכה געווען צו נביאות.

מ'לערנט זיך לדורות די כח פון הרגיל בנר

וואס לערנען מיר זיך אראפ פון דעם? מיר לערנען זיך ארויס פון דעם אז ווער ס'איז 
זיך משתדל אויף שיינע ליכטיגקייט אראפצוברענגען א שיינעם אור פון קדושה, איז זוכה 
צו נבואה. די זעלבע זאך איז מען זוכה, הרגיל בנר, איינער וואס מאכט שיינע קנויטן, הוויין 

ליה בנין תלמידי חכמים.

דאס וויל די גמרא זאגן: פארוואס הייסט דבורה א נביאה לדורות, א נביאה פאר כלל 
ישראל? ווייל זי איז געווען 'אשת לפידות', אז פון איר לערנט מען זיך ארויס אז אויב מ'איז 
עוסק אין אורה, מ'איז עוסק אין שיינע קנויטן, מ'איז עוסק אין מרבה זיין ליכטיגקייט 
ישראל  כלל  זיך  לערנט   - נבואה  צו  זוכה  מען  איז  השכינה,  השראת  פאר  קדושה,  פאר 
ארויס לדורות פון דבורה הנביאה דעם כח און חשיבות פון "הרגיל בנר", זוכה צו זיין לאור 

התורה, צו בנים תלמידי חכמים.

ממילא איז דאס א חלק פון דער ראיה. ס'איז נישט סתם א דרש וואס די גמרא לייגט 
צו משבח צו זיין דבורה, נאר א חלק פון דער ראיה אז זי הייסט א נביאה, ווייל דער פרט 
וואס דערמיט איז זי א נביאה לדורות, דער לימוד וואס איז סך הכל פון דער גאנצער דבורה 
וואס מ'קען מיטנעמען לדורות, איז בעיקר דער יסוד אז וואס איז דאס חשיבות פון אשת 
זייער  עס  שטימט  ממילא  אורה.  זיין  צו  מרבה  זיין  צו  עוסק  פון  חשיבות  דאס  לפידות? 
גוט אריין אין דער גמרא, אז ס'איז א חלק פון דעם דרש. דאס איז דער מהלך וואס דער 

הייליגער "בני יששכר" ברענגט אין "ריח דודאים".

u
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פרק ג' דבורה מיט ברק בן אבינועם
אשת  און  נביאה  א  געווען  איז  דבורה  אז  אהער,  ביז  גערעדט  מ'האט  וואס  דאס 

לפידות, זי האט געברענגט שיינע קנויטן וואס זי האט געמאכט פאר'ן משכן, דאס איז דער 

חלק וואס ווערט אראפגעברענגט אין גמרא. די גמרא ברענגט אראפ דעם גאנצן ענין פון 

לפידות ממש בקיצור אין איין שורה.

דריי נעמען פאר דבורה'ס מאן

קומט  דא  אז  מען  זעט  מדרשים,  די  אין  אריין  מ'קוקט  אז  באקאנט,  אבער  ס'איז 

חידושים,  שטארקע  נאך  מיר  האבן  דעם  מיט  און  מעשה,  דער  צו  שטיקל  גאנצע  א  צו 

אשת  די  פון  דבורה,  פון  חשיבות  דעם  אין  באהאלטן  ליגן  וואס  לימודים,  שטארקע  נאך 

ס'שטייט  און  ט),  (פרק  רבא אליהו  דבי  תנא  אין  סיי  אויסגעשמועסט  ס'שטייט  לפידות. 

אויך אראפגעברענגט אין ילקוט שמעוני אויפ'ן פלאץ מיט א קליינעם שינוי [מ'וועט עס שוין 

וואס  און  ברענגט  ילקוט  דער  וויאזוי  גירסאות,  צוויי  די  צווישן  דא  ס'איז  וואס  שינוי  קליינעם  דעם  אנמערקן, 

ס'שטייט אין 'תנא דבי אליהו']. דארט שטייט די מעשה אז ס'איז געגאנגען אזוי, נישט סתם אז 

דבורה פלעגט מאכן קנויטן, און צוליב די מעשה ווערט זי אנגערופן 'אשת לפידות', נאר זי 

איז געווען א פרוי פון איינעם וואס האט געהייסן 'לפידות'. אויף דעם זאגט דער "תנא דבי 

אליהו", נישט ער האט געהייסן לפידות, נאר אין אמת'ן האט ער געהאט דריי נעמען. דער 

מאן פון דבורה האט געהאט דריי נעמען, 'לפידות', 'מיכאל', און 'ברק'.

לויט דעם מדרש, איז דער גאנצער ברק בן אבינועם - וואס אין דער גאנצער הפטרה 

איר  געווען  גאר   - ברק  צו  געשיקט  האט  דבורה  אז  דערמאנען  צו  פארנומען  מען  איז 

אים  זי  האט  אנדערש,  ערגעץ  ער  און  פלאץ,  איין  אין  געוואוינט  האט  זי  מאן.  אייגענער 

געדארפט שיקן רופן צו גיין אין מלחמה. בפשטות אין אנדערע מדרשים זעט נישט אויס 

פארענטפערן  אליהו'  דבי  'תנא  אויפ'ן  מפרשים  די  אבער  מאן,  איר  געווען  איז  דאס  אז 

עס שוין, אז מ'קען יא צוזאמענברענגען די מדרשים, און מ'וועט גיין מיט דעם מהלך אז 

ברק בן אבינועם איז טאקע געווען דער מאן פון דבורה, און ער האט געהאט דריי נעמען, 
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לפידות, מיכאל און ברק.

די 'רעבעצין' איז מזכה איר מאן דעם 'עם הארץ'

און וואס איז געווען די מעשה מיט איר מאן, דעם ברק, דעם לפידות? איז געווען די 

מעשה, אז ער איז געווען אן עם הארץ. בעלה של דבורה איז געווען אן עם הארץ, האט זי 

רחמנות געהאט, דבורה, אויף איר מאן. וואס קען שוין אן עם הארץ האבן א זכות? ער קען 

דאך נעבעך נישט לערנען. ס'איז אן אינטערעסאנטע זאך געווען, אז די רביצין איז געווען 

די ׁשֹוֶפֶטת. די רביצין, דבורה, זי האט גע'משפט'עט כלל ישראל. א דבורה הנביאה, און איר 

מאן איז געווען אן עם הארץ, און זי האט ממש נישט געקענט טרעפן עפעס א זכות פאר 

איר מאן. זי האט געוואלט מזכה זיין איר מאן מיט עפעס א מצוה, האט זי געזאגט פאר 

איר מאן: קום, לאמיר דיר געבן עפעס א זכות. איך וועל מאכן שיינע, דיקע קנויטן פאר'ן 

די  צווישן  זיין  קענען  אויך  וועסטו  שילה,  צו  המקדש,  בית  צום  עס  טראג  דו  און  משכן, 

וואוילע אידן און וועסט זוכה זיין צו עולם הבא. און לכבוד דעם האט מען אים אנגעהויבן 

צו רופן לפידות, אויפ'ן נאמען פון לפידות עבות, די דיקע פלאמען.

פון  לשון  א  אויך  איז  'לפידות'  אז  ברענגט,  שופטים  ספר  אויף  הק'  אלשיך  דער 

'פתילות', עס פארמאגט די זעלבע אותיות, ס'טוישט זיך נאר אויף דער ד' מיט'ן ת'. ד' איז 

דער מספר קטן פון ת'. איז עס א לשון פון פתילות, אדער פון פלאמען, און אזוי האט מען 

אים אנגעהויבן צו רופן 'לפידות'. אויך 'ברק' איז א לשון פון שיינען, אזוי ווי א בליץ. זיין פנים 

האט געשיינט, ווייל ער האט עוסק געווען אין דעם ענין פון די שיינע קנויטן.

אנדערע גירסא – ער האט אליינס געמאכט די קנויטן

איז דא דא א קליינער שינוי צווישן דער גירסא פון 'תנא דבי אליהו' און דער גירסא 

פונעם 'ילקוט שמעוני'. דער לשון פונעם ילקוט שמעוני איז טאקע אז זי האט געזאגט פאר 

איר מאן, "קום, איך וועל דיר מאכן קנויטן", אבער ס'איז אויך דא א גירסא אין "תנא דבי 

אליהו", אז ער אליין האט געמאכט די קנויטן. לויט דעם איז דער פשט, אז זי האט געזאגט 

פאר איר מאן אז ער זאל עס מאכן. זענען דאס צוויי גירסאות, צי דבורה האט געמאכט די 

קנויטן און איר מאן האט נאר געהאט דעם זכות עס אריבערצוטראגן אין בית המקדש, צי 
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איר מאן האט עס אליין געמאכט. 

פשוט, ווי מ'זעט אין דער גמרא וואס ברענגט עס נאר אראפ בקיצור, האט די גמרא 

נאר אנגענומען אז זי פלעגט מאכן די קנויטן. די גמרא לאזט אויס דעם חלק אז זי האט עס 

געשיקט מיט איר מאן, און אז איר מאן איז געווען אן עם הארץ. לכאורה דארף מען גיין 

מיט דעם פשטות פון דער גירסא אז זי פלעגט מאכן די קנויטן און איר מאן פלעגט עס 

טראגן אינעם משכן שילה, און דאס איז געווען זיין זכות. און לכבוד דעם האט מען אים 

גערופן לפידות.

די מעלה פון די דיקע קנויטן

קומט אויס פון דעם לכאורה זייער אן אינטערעסאנטער חידוש. קודם זעט מען די 

גרויסע זאך אז זי האט פארשטאנען אז פאר אן עם הארץ איז דאס א געוואלדיגער זכות, 

און אויך זענען דא פארשידענע פשטים. איך האב געזען אז דער ילקוט מעם לועז ברענגט 

געווען  ס'איז  וואס  קנויטן.  דיקע  מאכן  פלעגט  זי  וואס  דעם  אויף  מפרשים,  פארשידענע 

ס'זאל  אז  געווען  כוונה  די  איז  פשטות  קנויטן,  דיקע  דווקא  מאכן  פלעגט  זי  אז  ענין  דער 

ברענען שטארקער, ס'זאל זיין א דיקע פייער.

ברענגט ער אויך א דעת זקנים, אז ס'איז דא א הידור אז ס'זאל גארנישט איבערבלייבן 

פונעם אויל, אז די ליכט זאל אינגאנצן אויסברענען. מ'פלעגט אייביג לייגן אין דער מנורה 

טבת  לילות  די  ווי  אזוי  ברענען  ס'זאל  אז  כמדתה',  לה  'תן  זיין  ס'זאל  אז  אויל  אזויפיל 

הארוכים. פלעגט זי אלעמאל אויסרעכענען צו מאכן דיקע קנויטן לויט דעם זמן אין יאר, 

געהאלטן  האט  זי  ווייל  אויל,  גאנצער  דער  אויסברענען  אויך  זאל  נעכט  קורצע  די  אין  אז 

אז ס'איז א הידור אז ס'זאל גארנישט בלייבן קיין אויל, אז מ'זאל דארפן אוועקווארפן. ביי 

הטבת המנורה האט מען געמוזט נעמען דעם איבעריגן שמן און אויסגיסן. זענען דא צוויי 

פשטים וואס עס איז געווען דער געוואלדיגער הידור וואס זי האט געטון: אדער בעצם אז 

ס'זאלן זיין דיקע קנויטן, אז ס'זאל זיין א שיינע, דיקע פייער; אדער דער חלק אז ס'זאלן זיין 

דיקע קנויטן ווען ס'פעלט אויס דיק, ווען ס'איז דא א קליינע נאכט. אז דער גאנצער אויל 
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זאל ווערן אויסגענוצט איז אויך א כבוד.

לא יאי יהירותא לנשי…

געשמועסט  מ'האט  חידוש.  א מורא'דיג-אינטערעסאנטער  אויס  דא  ס'קומט  אבער 

פון אנפאנג דעם ענין פון רמ"ע מפאנו, אז אפילו ווען א פרוי איז אויף א העכערע מדריגה 

פון איר מאן, זאל זי זיך מכניע זיין פאר איר מאן און געבן דאס חשיבות פאר איר מאן. איז 

דא זעט מען אז דבורה איז געווען די גרויסע שופטת, און איר מאן ברק איז נעבעך געווען 

דער עם הארץ, און זי האט אים געדארפט געבן אביסל חיזוק, ער זאל גיין זוכן עפעס א 

זכות, גיין ברענגען קנויטן אין בית המקדש.

קוקט מען אריין אין דער גמרא אביסל שפעטער, איז דא א שארפע גמרא. מ'קען נאר 

נאכזאגן וואס ס'שטייט דארט. די גמרא זאגט א שארפע זאך אויף דבורה. די גמרא דריקט 

זיך אויס אויף דבורה, אז איר נאמען איז נישט אזא שיינער נאמען. דבורה טייטשט דאך 

פארוואס  נחמן,  רב  אמר  גמרא,  די  זאגט  בעל-חי.  בכבוד'יגער  קיין  נישט  איז  בין  א  בין.  א 

דבורה  א  בין,  א  פון  נאמען  א  נאמען,  נישט-שיינעם  א  געהאט  צדיקת,  אזא  דבורה,  האט 

איז  וואס  גיאות.  א  מיט  אביסל  ביוהרא,  געפירט  זיך  האט  זי  ווייל  געווען  איז  דאס   -

געווען די יוהרא? אז ווען מ'האט געדארפט גיין מלחמה האלטן מיט סיסרא, שטייט אין 

פסוק ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם, האט זי געשיקט צו רופן ברק. ס'וואלט זיך מער 

געפאסט נישט אז זי, די פרוי, זאל שיקן רופן ברק, נאר זי וואלט געדארפט אליין גיין אים 

רופן. און די גמרא זאגט, אז וויבאלד פאר נשים איז נישט שיין אז מ'זאל זיך האלטן בגיאות, 

זיך  האט  זי  ווייל  נאמען,  נישט-שיינעם  א  געהאט  זי  האט  קנס.  א  אביסל  עס  איז  ממילא 

אויפגעפירט מיט א יוהרא, לא יאי יהירותא לנשי, ס'איז נישט שיין פאר פרויען זיך צו פירן 

מיט יוהרא.

'גאוה' איז פאר קיינעם נישט שיין...

אלע שטעלן זיך דארט, דער מהרש"א, די נושאי כלים אויפ'ן עין יעקב, און דער ריח 

דודאים, אז די גמרא זאגט אז ס'איז נישט שיין גיאות פאר פרויען. פאר מענער איז יא שיין 

גיאות? גיאות איז דאך נישט שיין פאר קיינעם. גיאות איז דאך א געפערליכע זאך, 'תועבת 

ה' כל גבה לב'. וואס טייטשט, ס'איז נישט שיין גיאות פאר פרויען? אז א פרוי האלט זיך 
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גרויס, באטיטלט מען איר מיט א נישט-שיינעם נאמען, דבורה? 

אויף דעם זענען זיי מסביר, אז אוודאי, עכטע גיאות איז פאר קיינעם נישט גוט. מענער 

טארן אויך נישט זיין בגיאות. אבער ס'איז דא אן ענין וואס הייסט נישט גיאות ממש. אן 

אדם חשוב מוז זיך פירן מיט א געוויסע חשיבות. די אלע נביאים האבן זיך געדארפט פירן 

פרוי  א  גוט.  נישט  אויך  דאס  אפילו  אבער  איז  פרויען  פאר  העכערקייט.  געוויסע  א  מיט 

טאר זיך נישט פירן מיט קיין שום חשיבות, אז זי האלט זיך אזוי בדרך-כבוד'יג. 

און דער בני יששכר איז נאך מער מדייק דארט: די גמרא זאגט "לא יאי יוהרא לנשי", 

א לשון גיאות, און רש"י זאגט א לשון 'חשיבות'. רש"י טייטשט דאס ווארט 'יוהרא' א לשון 

פון חשיבות, ווייל מ'רעדט נישט דא פון קיין גיאות, נאר אפילו זיך צו פירן מיט א געוויסע 

סארט חשיבות, אז זי קען נישט גיין צו יענעם, נאר יענער דארף קומען צו איר - פאר א 

נביא, א מאן, וואלט דאס געווען ריכטיג, אבער פאר א פרוי - דאס אויך נישט.

'חשיבות' קעגן די אייגענע מאן

איז אויב מ'שטעלט צוזאמען די צוויי זאכן, קומט דאך אויס דער חידוש סתם אזוי. אז 

מ'לערנט די גמרא פשוט און מ'נעמט נישט אן אז ברק איז געווען דבורה'ס מאן, דעמאלט 

לערנט מען פשוט, אז ווייל זי האט געדארפט רופן עפעס א חשוב'ן מענטש, ברק, וואלט 

זי געדארפט גיין צו אים, איז עס א בחינה פון יוהרא. אבער אויב מ'שטעלט צוזאמען די 

מדרשים, אז מ'רעדט דא גאר פון איר אייגענעם מאן, און מ'רעדט טאקע פון ברק דעם 

עם הארץ וואס האט גארנישט געקענט, ער האט נאר געקענט אביסל טראגן קנויטן אין 

בית המקדש אריין, און מיט דעם אלעם איז עס א גאנצע טענה אויף איר אז זי האט אים 

אפילו  אז  חידוש,  א  מער  אסאך  אויס  דאך  קומט  אים,  צו  געגאנגען  נישט  איז  זי  גערופן, 

דאס הייסט אויך א בחינה פון יוהרא. נישט נאר ווען מ'רופט א פרעמדן אדם גדול וואלט זי 

געדארפט גיין צו יענעם, נאר אפילו דעם אייגענעם מאן. און אפילו אז דער אייגענער מאן 

איז אן עם הארץ, ער האט קוים עפעס זכותים, דאך האלט די גמרא אז 'ותשלח ותקרא 

ברק', אז זי האט אים גערופן און זי איז נישט אליין געגאנגען, הייסט עס שוין א בחינה אז זי 

ווייזט זיך ארויס חשיבות. קען מען נאך שטארקער אראפלערנען דעם יסוד, אז ווי חשוב 

די פרוי איז, טראצדעם, טאר זי נישט ארויסווייזן עפעס א שטארקייט קעגן איר מאן, נאר 

זי דארף מכבד זיין איר מאן. לכאורה קומט אויס, אז אויב מ'שטעלט צוזאמען די מדרשים, 
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קומט ארויס דער לימוד אסאך שטארקער.

דער עם הארץ האלט עס דאך נישט בטהרה?

יסוד,  דעם  מיט  איינטייטש  זיסן  אינטערעסאנטן,  הערליכן,  א  צולייגן  מ'וועט  און 
זיין  אין  חיג  איש  בן  דער  הארץ.  עם  אן  געווען  איז  ער  און  מאן  איר  געווען  איז  ברק  אז 
שמועס  גאנצן  דעם  מיט  דבורה  שירת  אין  פסוק  א  איין  טייטשט  ער  אליהו  אדרת  ספר 
אז דבורה'ס מאן איז געווען אן עם הארץ, זי האט אים געמאכט קנויטן. טייטשט ער עס 
דער מאן איז  געווען אזוי.  די מעשה  דאך  דא איז  מתוק מדבש, אויף אזא אופן:  איין אזוי 
איז  אריין.  המקדש  בית  אין  קנויטן  אים  מיט  געשיקט  האט  זי  און  הארץ,  עם  אן  געווען 
דער  וואס  ספר  א  פון  קשיא  די  ברענגט  ער   - קשיא  מורא'דיגע  א  זיך  שטעלט  לכאורה 
געוואוינט  האט  וואס  גדול  א  עפעס  מסתמא  דמשק,  חוצות  אינטערעסאנט,  איז  נאמען 
לגבי  דערווייטערט  אזוי  דאך  הייסט  הארץ  עם  אן   - סוריא  אין  דמשק  שטאט  דער  אין 
'חברים' (תלמידי חכמים) זיי גיבן אכטונג נישט צוצורירן אן עם הארץ, אן עם הארץ האט א דין 
ווי ער איז טמא. אויב אזוי איז ברק, איר מאן, איז געווען אן עם הארץ, ווי האט זי געקענט 
שיקן די קנויטן מיט אים אין בית המקדש אריין? מ'טאר דאך נישט. די קנויטן מוזן דאך 
זיין טהור צו קענען אנצינדן די מנורה דערמיט, און זי שיקט עס מיט איר מאן וואס איז 
אן עם הארץ? אן עם הארץ איז דאך טמא. א מורא'דיגע קשיא. זי האט אים געוואלט געבן 

א זכות צו שיקן קנויטן, אבער מ'דארף אכטונג געבן אז די קנויטן זאלן נישט טמא ווערן.

יום טוב איז א גוטע געלעגנהייט

ענטפערט ער אן אינטערעסאנטן תירוץ, דער 'חוצות דמשק', אז אין הכי נמי, ס'איז 
געווען א פראבלעם, מ'האט נישט געקענט שיקן די קנויטן מיט איר מאן אין בית המקדש, 
אבער זי האט געהאט אן עצה אויף דעם, ווייל יום טוב זענען אלע 'חברים'. אפילו אן עם 
זי  האט  יאר,  אינמיטן  ממילא  ברגל.  טהור  הייסן  אלע  און  'חבר'  א  פון  דין  א  האט  הארץ 
טאקע נישט געקענט שיקן די קנויטן מיט איר מאן, אבער יום טוב, ווען ער איז געגאנגען 
און  טהור,  איז  ער  ווי  דין  א  געהאט  ער  האט  דעמאלט  שילה,  משכן  אין  טוב  יום  אויף 
דעמאלט האט זי עס געקענט שיקן. דבורה האט נאר געקענט שיקן די קנויטן מיט ברק 

וואס  הפטרה,  דער  פון  חלק  ערשטן  דעם  נישט  ספרדים  די  דאך  זאגן  געשמועסט,  מ‘האט  ווי  הגם  ג.  
דארטן רעדט מען פון דבורה אשה נביאה אשת לפידות - אבער ער גייט דארט ארויף אויפ‘ן צווייטן האלב 

הפטרה, אויף שירת דבורה.
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ווען ס'איז געקומען יום טוב.

קומט דער 'בן איש חי', און ער טייטשט איין דעם גאנצן שמועס אין איין פסוק אין 

שירת דבורה. דער פסוק איז משבח דארט ווער ס'האט ארויסגעהאלפן ביי דער מלחמה, 

ארויסגעהאלפן.  נישט  ס'האבן  וועלכע  און  ארויסגעהאלפן  יא  ס'האבן  שבטים  וועלכע 

שטארק  זייער  זענען  זיי  וואס  יששכר,  שבט  געווען  משבח  שטארק  זייער  האט  זי 

מיטגעשטאנען מיט דבורה און ברק בשעת דער מלחמה. ממילא, זאגט זי דארט אזוי אין 

שירת דבורה, ְושַָֹרי ביששכר עם דבורה, ויששכר כן ברק. פשוט טייטשט עס: מיינע הערן 

פון יששכר, וואס איז מיטגעשטאנען מיט דבורה, און יששכר איז געווען אזוי ווי ברק, זיי 

געשיקט  ער  איז  טיפעניש  דער  אין  ברגליו,  ֻׁשַלח  בעמק  ברק,  מיט  מיטגעגאנגען  זענען 

געווארן מיט זיינע פיס. ער איז געגאנגען בעמק, ער איז געגאנגען ארויסצוהעלפן מיט דער 

מלחמה וואו מ'האט געדארפט גיין, אויף אלע פלעצער.

יששכר'ס כח התורה – גייט מיט "דבורה"

טייטשט ער עס אזוי איין, דער 'בן איש חי': "ושרי ביששכר עם דבורה, ויששכר כן 

מער  הסתם  מן  מען  וועט  אינעווייניג,  פסוק  אינעם  אריינקוקן  מ'וועט  [אז  ברגליו",  שולח  בעמק  ברק, 

כאפן דאס געשמאק אינעם איינטייטש]. יששכר, דאס איז דאך דער עמוד התורה, ווי עס שטייט 

'בני יששכר יודעי בינה לעתים'ד און דער יששכר וואס איז א בחינה פון תורה און חכמה, 

זיי זענען א גוטע ּפָאר מיט דבורה, ווייל דבורה איז דאך געווען די נביאה, די שופטת. זי 

איז אויך געווען א בחינה פון חכמה, זי האט אויך געהאט חכמת התורה. ממילא שטימט 

עס זייער גוט, אז יששכר זאל גיין צוזאמען מיט דבורה. פארשטייט זיך אבער, מיט ברק 

איז יששכר דאך נישט קיין מחותנים. ברק איז דער עם הארץ, און יששכר זענען דאך די 

תלמידי חכמים. ער איז נאר א גוטע ּפָאר ווען מ'רעדט פון דבורה, אבער נישט מיט ברק. 

ברק מיט יששכר זענען צוויי אפגעטיילטע זאכן. ממילא, זאגט דער ערשטער חלק פונעם 

פסוק אז 'שרי ביששכר', מיינע הערן, יששכר, די גדולי תורה, זענען "עם דבורה", דאס גייט 

ד.  דער הייליגער ”בני יששכר“ בספרו האט טאקע גערופן דעם מאמר וואו ער רעדט פון עניינים פון שבט 
יששכר, מיט דעם נאמען ’שרי ביששכר‘...
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דווקא צוזאמען מיט דבורה, אבער נישט מיט איר מאן.

ווי קומט "ברק" צו יששכר?

זאגט אבער דער פסוק ווייטער, א שטיקל קשיא, 'ויששכר כן ברק'?!, דאס איז שוין 

א קשיא. איך זע למעשה, אז מ'האט יא צוזאמענגעשטעלט ברק מיט יששכר, מ'האט יא 

דאך  איז  חכם  תלמיד  א  דהיינו,  חכם;  תלמיד  מיט'ן  הארץ  עם  דעם  צוזאמענגעשטעלט 

טהור, זיי גיבן זיך אכטונג אויף טהרה, און אן עם הארץ האט דאך א דין פון טומאה, און אויב 

מ'שיקט קנויטן מיט אן עם הארץ אין בית המקדש, איז דאך א קשיא. יששכר מיט דבורה 

יששכר,  מיט  אויך  ברק  צוזאמען  שטעלסט  דו  ברק',  כן  'ויששכר  אבער  צוזאמען,  גייט 

מאכסט דעם עם הארץ אויך כדין תלמיד חכם, אז דו גייסט מיט אים שיקן קנויטן אין בית 

המקדש? ער איז דאך נישט טהור.

יום טוב "רגל" – דעמאלטס קען מען איהם שיקן

ענטפערט דער פסוק א תירוץ אויף דעם: 'בעמק שלח ברגליו'. עמק"גייט ארויף אויף 
סוף,  צום  אויס  פירט  ער  און  דערין,  פשטים  פארשידענע  פארהאן  ס'זענען  שילה.  משכן 
עמק איז אן ענין פון ממעמקים קראתיך ה', א פלאץ וואו מ'גייט דינען דעם אויבערשטן. 
זאגט דער פסוק אזוי: האסט א קשיא, 'ויששכר כן ברק', ווי אזוי קען איך מאכן ברק פאר 
א תלמיד חכם, שיקן מיט אים קנויטן? אין הכי נמי, און איך טו עס נישט סתם אזוי, נאר 
יום טוב, דעמאלט האט אן עם הארץ א דין תלמיד חכם, דעמאלט האב איך עס געקענט 
טון. בעמק, אין בית המקדש אריין – 'ממעמקים קראתיך ה'', "שלח ברגלי"ו", נאר אין די 
דבורה',  'עם  נאר  איז  ביששכר'  'שרי  אז  גערעכט,  ביסטו  אזוי  געטון;  עס  איך  האב  רגלים 
ווייל זי איז דער 'תלמיד חכם', בעת דער מאן ברק איז דער עם הארץ, און ווי אזוי האב איך 
געקענט מאכן ברק פאר א תלמיד חכם? נאר יום טוב, אין די רגלים, דעמאלט האט מען 
ווערטער  די  זענען  דאס  טומאה.  חשש  קיין  נישטא  איז  דעמאלט  ווייל  טון,  געקענט  עס 

פונעם אדרת אליהו אין דער וואכעדיגער סדרה אויף דער הפטרה אויף שירת דבורה. 

עד כאן וואס איז נוגע אויפ'ן חלק פון שירת דבורה.

u
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פרק ד' שירת הים מיט שירת מרים

צוריק צום חומש...

און יעצט מיטן אויבערשטנ'ס הילף וועט מען צוריקגיין צו די פרשה די פריערדיגע 
הנביאה,  מרים  פון  שירה  די  שמועסן  ארום  מ'וויל  אהרן.  אחות  הנביאה  מרים  פון  נבואה, 
וואס  שירה  עצם  די  פון  רעדן  מען  וועט  איינס  חלקים,  צוויי  אויף  צוטיילן  עס  מען  דארף 
חלק  צווייטע  די  קומט  נאכדעם  און  לה',  שירו  מרים  להם  ותען  געזינגען,  דא  האט  מרים 
דאס איז בענין די וועג וויאזוי זיי האבן געזינגען איז בתופים ובמחולות דער ענין וואס זיי 
האבן געזינגען מיט פויקן און מיט כלי זמר, דאס איז אויך א גאנצע שמועס פאר זיך וואס 

מ'קען פון דעם ענין אראפלערנען.

א פאלעמיק ווי די 'שירת הים' ענדיגט זיך

צוברענגען  צו  אינטערעסאנט  איז  מרים,  פון  שירה  עצם  די  פון  מ'רעדט  אז  קודם, 
דארט  ווערט  נא)  (סימן  דזמרה'  'פסוקי  הלכות  אין  ערוך  שולחן  אין  און  יוסף  בית  אין  אז 
געברענגט דער ענין פון זאגן יעדן טאג די שירת הים. איז דא א גאנצע שמועס וואס איז 
וואו  ביז  סדרה,  וואכעדיגע  די  אין  רמב"ן  מיטן  עזרא  אבן  פונעם  מחלוקת  א  אויף  געבויט 
ס'גייט די שירת הים, אונז זעען יעדן טאג ביי פסוקי דזמרה, אז מען זאגט ה' ימלוך לעולם 
ועד, אויף א וועג פון 'שנים מקרא ואחד תרגום', מ'זאגט עס צוויי מאל אויף לשון הקודש, 
לעלם ולעלמי עלמיא, און נאכדעם לייגט  און איין מאל אויף ארמ'יש ה' מלכותיה קאים
מען צו נאך א פסוק פונעם שירה, כי בא סוס פרעה. אין די אלטע סידורים, דוכט זיך, קען 
צי  אותיות,  קלענערע  אביסל  מיט  געדריקט  איז  פרעה'  סוס  בא  'כי  די  אז  זען  נאך  מען 
אפשר איז עס איינגערינגלט אין געוויסע סידורים, ווייל דא איז שוין א מחלוקת הראשונים 

אויב מ'דארף זאגן דעם פסוק 'כי בא סוס פרעה'. 

דער 'אבן עזרא' האלט אז כי בא סוס פרעה איז נאך א חלק פון די שירה, ממילא אויב 
ס'איז נאך א חלק פון די שירה, דארף מען דאס אויך זאגן, ס'איז דאך א מצוה צו זאגן די 
שירה יעדן טאג. אבער דער רמב"ן קריגט מיטן אבן עזרא, דער רמב"ן טענה'ט אז ס'איז 
נישט קיין חלק פונעם שירה, ווייל מ'זעט אז די לשון פון די שירה איז מער אן אופן פון א 
שיר, מיט א שפראך וואס איז געווענליך מער אזעלכע שווערע לשון קודש, און דעם פסוק 
כי בא סוס פרעה איז מער אויף א געהעריגע שפראך נישט קיין לשון פון די שירה. מ'זעט 
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טאקע ביים ליינען אויך אז מ'זינגט די גאנצע שירה מיט א ספעציעלע שירה, אבער דער 

פסוק כי בא סוס פרעה זאגט מען אויף די געווענליכע תנועה.

ראיות פון מסדרי התפלה און די פייטנים

'כי בא סוס פרעה' ווערט שוין נישט גערעכנט לויט דער רמב"ן אלס א חלק פון די 

שירה, וועגן דעם איז דא וואס טענה'ן אז מ'דארף עס נישט זאגן יעדן טאג, און איינע פון 

לעצטע  די  אז  מ'זעט  ווייל  שירה,  די  פון  חלק  קיין  נישט  ס'איז  אז  מען  ברענגט  ראיות  די 

פסוק דאפלט מען, אזויווי 'כל הנשמה תהלל קה' דאלפט מען, ווייל דאס איז די פלעצטע 

פסוק פון די הללוקה'ס, די זעלבע ביי די שירה, אז 'ה' ימלוך' דאפלט מען אויך, איז א סימן 

אז מיט דעם ענדיגט מען שוין די שירה.

אלי'  יעקב  ר'  פון  דאווענען  אויף  ליקוט  שיינע  א  זייער  דא  ס'איז  געזען  האב  איך 

אונסדאפער דער רב אין ראשית חכמה אין מאנטריאל, א סידור 'אהלי יעקב', ברענגט ער 

דארט זייער שיין צוזאם די גאנצע שמועס צו מ'רעכנט יא דעם 'כי בא סוס פרעה' אלס 

א חלק פון די שירה אדער נישט. איינע פון די ראיות וואס ער ברענגט דארט איז פון די 

פיוטים פון 'שביעי של פסח' און 'אחרון של פסח', איז די פיוטים דארט אויסגעשטעלט 

אויף יעדע פסוק פון די שירה איין שטיקעלע פיוט, און אויף דער פסוק כי בא סוס פרעה 

איז שוין נישט דא קיין פיוט, ס'גייט נאר ביז 'ה' ימלוך לעולם ועד', און נאכדעם ענדיגט מען 

'והיה ה' למלך על כל הארץ', זעט מען אז דער פייטן האט אויך נישט גערעכנט 'כי בא סוס 

פרעה' אלץ א חלק פון די שירה.

אויף למעשה איז 'כי בא' נאך א חלק פונעם שירה

יא  מ'זאל  אז  אריה"ק  פונעם  ברענגט  היטב  באר  דער  אזויווי  זיך  פירן  למעשה  אונז 

זאגן כי בא סוס פרעה, אונז זאגן יא יעדן טאג 'כי בא סוס פרעה', א חלק פון די שירה.

צוברענגען,  אמאל  געזען  עס  האב  איך  וואס  מעשה  שארפע  א  זייער  דא  איז  עס 

לעצטנס  איז  וואס  ספר  די  אין  מעשה  די  געזען  נאכאמאל  עס  איך  האב  לעצטנס  און 

ארויסגעקומען, ספר בדידי הוה עובדא, פון הרב שמואל דוד פרידמאן שליט"א מעשיות 

וואס ער האט געהערט פון גדולי ישראל, פארשידנס. ברעגט ער אראפ די מעשה, בנוגע די 

שמועס וואו ס'איז די לעצטע פסוק פון די שירה, און צי 'כי בא סוס פרעה' איז נאך א חלק 
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פון די שירה. זייער א שארפע מעשה, אבער ס'איז א שטארקע לימוד אויך.

אריח על גבי לבינה – א לעכטיגקייט אין שבת שירה

איז דא אזוי, ווי באקאנט ווערט די שירה געשריבן אינעם ספר תורה אויף א ספעציעלע 

אופן. די גמרא ברענגט שוין, אז מ'דארף עס שרייבן נישט אזויווי די געווענליכע כתב, נאר 

אריח על גבי לבינה א גאנצע אויסשטעל פון שורות ציגל, יעדע שורה איז געשריבן אביסל 

און דערנאך ליידיג; געשריבן; ליידיג. און ס'איז אפילו אויסגעשמועסט אין שולחן ערוך ווי 

וועט זיין די הלכה אויב מ'האט געשריבן די שירה כשאר הכתב ווי די געווענליכע פלעצער 

דא  ס'איז  פסוק.  עס  איז  אויסשטעל  גאנצן  דעם  געמאכט  נישט  מ'האט  תורה,  אינעם 

אסאך הלכות אין דעם, און אין כאן מקומו צו אריינגיין אין די פרטי ההלכות פון 'אריח על 

גבי לבינה', נאר איין ווארט מוז מען דערמאנען, גאר א שטארקע ווארט, צו ארויסגעבן די 

ליכטיגקייט און גרויסקייט פון שבת שירה. 

ס'שטייט אין שפת אמת שנת תר"נ, אז פון דעם אז די שירה איז געשריבן געווארן 

'אריח על גבי לבינה', קומט דאך אויס אז די שירה אין די ספר תורה איז פיל מיט ליידיגע 

פלעצער, פיל מיט פתיחות און ליידיגע פרשיות. זאגט דער 'שפת אמת' - א קורצע שטיקל 

דא  ס'איז  און  גלית,  פון  פרשיות  זענען  וואס  תורה  די  אין  פרשיות  דא  ס'איז  אז   - דארט 

פרשיות וואס זענען גאולה. זאגט ער אז א 'גלות פרשה' זעט מען אין פרשת ויחי אז פרשה 

זו סתומה, פארוואס איז עס סתומה ווייל ס'איז נסתמו עיניהם של ישראל, דאס הייסט 

דארט איז נישט דא קיין ליידיג פלאץ צווישן ויגש און ויחי ווייל ס'איז גלות, זעט מען אז 

ווען ס'איז נישט דא קיין ליידיגע פלאץ ווייסט עס אויף א 'סתימות עינים', דער ענין פון 

א גלות. 

קומט אויס, אז מדה טובה מרובה אז ס'קומט א פרשה פון בשלח וואס די שירה איז 

פיל מיט ליידיג פיל מיט רווח להתבונן, מיינט אז דאס איז אזא אפענע פרשה, ס'עפענט 

די  ממש  איז  הים  שירת  די  אורות…  אזעלכע  נתגלה  ס'ווערט  אין  תורה  גנזי  די  אויף  זיך 

דאס  פלעצער,  ליידיגע  מיט  פיל  שטיקלעך,  ליידיגע  מיט  פיל  סתומה,  פרשה  פון  היפך 

אלס  זיך  עפענט  וואס  הארות  מיט  ליכטיגקייט  פון  פרשה  א  גאולה  של  פרשה  א  ווייסט 

אויף בגניזה אין די פרשה. אזוי ברענגט דארט דער 'שפת אמת' די גרויסקייט דער ענין פון 

די שירה וואס איז אריח על גבי לבינה, פון מיט ליידיגקייט פיל מיט ליכטיגקייט אין אזא 
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פרשה של גאולה איז פרשת בשלח.

ברענגט ער דארט די מעשה הרב שמואל דוד פרידמאן, א מעשה פון הג"ר יהושע לייב 
דיסקין זצ"ל -ס'איז געווען די יארצייט יעצט כ"ט טבת, ערב ראש חודש שבט - שפעטער 
האט ער געוואוינט אין ירושלים, אבער פארדעם איז ער געווען רב אין די שטאט בריסק, 
בריסק איז דאך אלעמאל געווען אן עיר ואם בישראל פון גדולי תורה. ער איז נאך  וואס 
דעמאלס געווען אן אינגערמאן, ער איז געווארן רב נאך ווען ער איז געווען א אינגערמאן, 
ביי די 28 יאר. איז אמאל אריינגעקומען א איד א למדן, און אנגעהויבן צו אויסשמועסן מיט 
אים די שמועס צי די 'כי בא סוס פרעה' איז יא א חלק פון די שירה אדער נישט. מ'האט 
אויסגעשמועסט די אלע וועגן פון די ראשונים די אלע ראיות לכאן ולכאן, און דער למדן 
האט צוגעלייגט נאך א ראיה אזויווי די שיטה אז 'כי בא סוס פרעה' איז נישט קיין חלק פון 
די שירה, אז וויבאלד מ'זעט דאך אז רב עמרם גאון ברענגט אז די אכצן ברכות פון שמו"ע 
זענען קעגן די אכצן פסוקים פון שירה, און אויב מ'רעכנט 'כי בא סוס פרעה' איז דאס שוין 
די ניינצענטע פסוק, זעט מען אויך אז מ'רעכנט עס נישט אלס א חלק פון די שירה. אזוי 
אויך האט ער דערמאנט די ראיה פון די פיוטים וואס מ'זעט אז כי בא סוס פרעה איז נישט 

קיין חלק פון די שירה.

ער  וואס  ראיות  אלע  די  מיט  מיטגעארבעט  שיין  זייער  האט  לייב  יהושע  רבי 
ווי  האט,  למדן  דער  געווען.  משבח  און  באשטעטיגט  עס  האט  ער  און  געברענגט,  האט 
פארשטענדליך, גאר גענאסן דערפון, ער האט פארשטאנען אז דער רב איז מסכים צו אים 
מיט אלע זיינע הוכחות, אז דער פסוק 'כי בא סוס פרעה' איז נישט קיין חלק מער פון די 
שירה. און דאן איז ער צוגעקומען צו וואס ער האט געוואלט ארויסברענגען מיט די גאנצע 
שמועס. האט ער גע'טענה'ט אזוי: אויב אזוי אז ס'איז נישט קיין חלק פון די שירה, קומט 
אויס אז די פסוק דארף מען שרייבן אין די ספר תורה געהעריג, מ'זאל עס נישט שרייבן 
צושפרייט אריח מיט א לבינה אזויווי די שירה, ווייל דאס איז דאך שוין נאך די שירה, און 
מען דארף עס שרייבן מיט א געווענליכע כתב. למעשה אונזער ספרי תורה איז דער פסוק 
'כי בא סוס פרעה' יא געשריבן אויף אן אופן פון א שירה, און ס'איז נאך נישט געשריבן 
מ'מוז  גוט, און  טוט מען נישט  גע'טענה'ט אז לכאורה  ער  געווענליכע כתב, האט  מיט די 

טוישן.

בפרט, זאגט ער, אז ס'שטייט דאך גע'פסק'נט אז א זאך וואס מ'דארף שרייבן מיט א 
געווענליכע כתב און מען שרייבט עס אזויווי א שירה איז עס נישט כשר, איז אויב מ'זעט 
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פון די אלע ראשונים אז ס'הייסט נישט קיין חלק פון די שירה טאר מען עס נישט שרייבן 
מיט א צורה פון אריח על גבי לבינה. אזוי האט ער געוואלט צוקומען צו א מסקנא נאך די 

גאנצן פלפול...

אבער, אויף דאס האט ר' יהושע לייב דיסקין שוין נישט מסכים געווען. ווילאנג דער 
אינגערמאן האט גערעדט פלפולים מיט ראיות האט ער זייער שיין מיט געשפילט, א פלפול 
אבער  שירה.  די  פון  חלק  קיין  נישט  ס'הייסט  אז  ראיות  שטארקע  מ'זעט  נמי,  הכי  אין   -
מ'האט  וואס  זאך  א  עפעס  טוישן  דעם  לכבוד  געוואלט  האט  אינגערמאן  דער  איינמאל 
אזוי  איז  פלפול  די  אז  דאס  נישט...  שוין  דאס  אנדערש,  במסורה  געפירט  אלעמאל  זיך 
אויסגעקומען מיינט נישט אז מען קען זיך אזוי ווארפן מיט א מסורה'דיגע זאך. טשעפנען 
א מסורה - דאס נישט! ער האט אים געוויזן די מהרש"א אין עירובין, דער מהרש"א זאגט, 
אז יעדע אות אין די תורה איז שמותיו של הקב"ה און ס'איז אלס דא אין דעם סודות 'אש 
ר'  שוין  זיך  האט  דעם  אויף  ווארפן,  דעם  מיט  נישט  זיך  מ'קען  לבנה',  אש  גבי  על  שחורה 
יהושע לייב דיסקין זיך געשטעלט קעגן דעם יונגען רב פון 28 יאר, אז מען קען נישט גיין 
קיין  נישט  ס'איז  אז  לומדות  אין  ראיות  שיינע  האסט  דו  ווייל  שרייבן  פון  מהלך  די  טוישן 

שירה, דאס שוין נישט. 

האט  ער  גע'עקש'נט  זיך  האט  ער  אויבער-חכם,  אן  אבער  געווען  איז  למדן  דער 
שטארקע  גענוג  האב  איך  פעסט,  אויפגעוויזן  איך  האב  למעשה  אויב  ניין.  אז  גע'טענה'ט 
ראיות מיין איך אז דאס איז די ריכטיגע וועג, ס'איז נישט קיין שום חסרון צו גיין טוישן… 
איז ער געגאנגען צו די סופרים פון בריסק און ער האט זיי אלע געשטיפט אז פון היינט און 
ווייטער זאל מען אויפהערן צו שרייבן מיט די אלטע וועג, פון היינט און ווייטער זאל מען 
שוין מאכן די כתב ווי געווענליך, פון 'כי בא סוס פרעה'. מען זאל מען שוין נישט שרייבן 
אויף אן אופן פון א שירה, צוליב דעם וואס איז אים אויסגעקומען פון אלע ראשונים אז 

ס'הייסט נישט קיין חלק פון די שירה.

ווען ר' יהושע לייב דיסקין האט דאס געהערט, האט ער אים געווארענט מיטן לעבן 
אז ער זאל זיך נישט ווארפן מיט מאכן קיין שינוים למעשה. און די מעשה האט זיך נישט 
גוט געענדיגט. א טאג שפעטער, פרייטאג, איז ער געגאנגען אין מקוה, און נעבעך אין מקוה 
האט ער געכאפט א הארץ אטאקע, ער האט זיך דערטראנקען אין די מקוה… האט מען 
שינוים  מיט  זיך געווארפן  האט  ער  מדה',  כנגד  'מדה  פון  בחינה  א  געווען  ס'איז  אז  געזען 
מיט די פסוק 'כי בא סוס פרעה' וואס דארט רעדט מען דאך פון וישב ה' עליהם את מי 
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איז  ער  און  מדה  כנגד  מדה  נעבעך  געווען  איז  הים,  בתוך  ביבשה  הלכו  ישראל  ובני  הים, 
נעבעך געווארן דערטראנקען אין וואסער נעבעך און ער איז נעבעך אוועק פון דער וועלט. 

מיט  מסורה  מיט  טשעפנען  ח"ו  נישט  זיך  מ'טאר  אז  הארבקייט  די  געזען  מ'האט 
אזעלכע הייליגע זאכן, רירן ענינים פון די תורה, מיט אלע ראיות מיט אלע הוכחות. ס'איז א 
שארפע מעשה, אבער די לימוד פון דעם איז א שטארקע לימוד אז מ'קען האבן ראיות און 
ראיות. [כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דערמאנט דעם ענין, טאקע פון די בריסקער רבנים. נישט ר' יהושע לייב, 
נאר בשם די שפעטערע בריסקער רבנים, אז אין עולם הפלפול קען מען זיין גרויס אבער מסורה דארף מען 

האבן. דאס איז וואס האט ר' יהושע לייב דיסקין געוואלט ווייזן אז מ'קען נישט טוישן קיין שום זאך, נישט קיין 

חילוק וויפיל ראיות מ'האט נאר, ראיות קען מען ברענגען, אבער טון - דארף מען ווייטער אזויווי ס'איז מקובל]. 

ה'  צי  גייט,  שירה  די  וואו  ביז  פלפול  גאנצן  דעם  וועגן  מ'רעדט  וואס  אלס  איז  דאס 
ימלוך לעולם ועד, צי ס'קומט דער פסוק פון כי בא איז אויך נאך א חלק פון די שירה.

פארוואס זאגט מען נישט שירת מרים?

איז מיר אבער נתעורר געווארן צו טראכטן אפשר דארף מען גיין נאך ווייטער, נאך 
די  פון  רעדן  צו  אן  מ'הייבט  און  שטיקע  א  נאך  דאך  קומט  פרעה',  סוס  בא  'כי  פסוק  די 
שירה פון די נשים, ותקח מרים הנביאה אחות אהרן ותצאן כל הנשים אחריה, און די נשים 
האבן אויך געזינגען שירה, טאקע גאר א קורצע שירה, ותען להם מרים שירו לה' כי גאה 
גאה, און וואס טוט זיך מיט די שטיקלע פארוואס איז דאס נישט קיין חלק פון די שירה, 
פארוואס זאגט מען עס נישט יעדן טאג די פסוק אויך, דאס איז לכאורה זיכער א שירה, 

ס'איז ממש די זעלבע לשון ווי די פריעדיגע.

די  גע'חזר'ט  איבער  ס'איז  ווייל  חידושים  קיין  נישט  ס'האט  ווייל  זיין,  אפשר  קען 
זעלבע שירה ווי די מענער. למעשה האב איך געזען אפילו נאך פשוט'ער: בעצם איז עס 
נישט קיין שירה בכלל, די 'ותען להם מרים' איז בכלל נישט נאך א שטיקל שירה, און דאס 
איז לויט די פשט ווי די מזרחי לערנט, און אזוי איז אויך משמע אז דער מהר"ל אין גור אריה
לערנט אזוי, אז עס מיינט נישט צו זאגן אז די פרויען האבן נאר געזאגט שירה דעם איינעם 
קליינעם פסוק, ס'איז אזויווי ס'וואלט געשטאנען שירו לה' כי גאה גאה וכו', אז זיי האבן 
געזאגט די גאנצע שירה, און דער פסוק רעכנט נאר אויס די ערשטע פאר ווערטער אזויווי 
דער פסוק פארציילט אז פונקט ווי אלע מענער האבן געזאגט שירה איז אויך געווען מרים 
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מיט די פרויען האבן אויך געזאגט שירה, און וואס האבן זיי געזאגט, די זעלבע שירה 'כי 

גאה גאה סוס ורכבו רמה בים', און אזוי ווייטער. לויט דעם איז עס בכלל נישט קיין שום 

קושיא, ס'איז נישט קיין צוויי שירות, ס'איז נישטא קיין מענער שירה מיט פרויען שירה, די 

פרויען האבן געזאגט די זעלבע שירה ווי די מענער, נאר נאך וואס די תורה פארציילט פון 

די מענער ווערט דערמאנט אז די פרויען האבן אויך געזאגט די זעלבע שירה.

א 'דרך צחות' פונעם של"ה הקדוש... 

עקסטערע  אן  פאר  גערעכנט  נישט  ווערט  פארוואס  זאגן  מען  קען  פשוט'ער  נאך 

צחות,  דרך  א  אלס  ברענגט  הק'  של"ה  דער  וואס  מהלך  די  נשים,  די  פון  שירה  די  שירה 

מ'האט  וואס  דיוק  דעם  ברענגט  ער  וואס  הק'  של"ה  פונעם  ווארט  אינטערעסאנטע  אן 

דערמאנט פון אנפאנג שמועס. 'ותען להם מרים' אז ס'שטייט להם א לשון זכר, אזויווי ווען 

מ'רעדט פון די מענער, און לכאורה וואלט געדארפט שטיין ותען להן, אזויווי ווען מ'רעדט 

צחות  אנשי  די  פון  נאך  עס  זאגט  ער  וואס  ווארט  א  הק'  של"ה  אינעם  שטייט  נשים?  צו 

ומליצה, אז זיי האבן געוואלט זאגן אזוי אז בעצם די פרויען האבן בכלל נישט געזאגט קיין 

שירה, שירה האבן נאר געזאגט די מענער, נאר וואס דען, די פרויען האבן נאר געפויקט זיי 

האבן געמאכט די כלי זמר. 

נאר וואס? ס'איז געווען אסאך בחורים - זאגט דער של"ה הק' - דארט וואס זיי איז 

איז  פויקן,  פרויען  די  ווי  זמר  כלי  אלע  די  ווי  זען  צו  געווען  אינטערעסאנט  זייער  געווען 

אהין  זיי  זענען  מענער,  אלע  מיט  צוזאם,  זינגען  שיין  און  מענער  די  ביי  זיין  צו  אנשטאט 

געקומען צו די ווייבער-שול און געוואלט זען ווי מ'פויקט, און מרים האט זיי אנגעשריגן, 

זי האט געשריגן פאר די אלע בחורים וואס זענען אהין געקומען: גייטס אלע צוריק צו די 

מענער דארט, גייטס צוריק זאגן שירה. די נשים האבן בעצם נישט געזאגט קיין שירה, זיי 

האט מרים געשריגן פאר די  זענען פטור, זיי האבן נאר געטאנצט דארט בתופים מחולות.

ותען להם מרים - א לשון זכר, האט מרים געשריגן, מרים האט עס געזאגט פאר  בחורים,

די בחורים: גייטס צוריק צו די מענער-שול, און 'שירו לה'', גייטס זינגען 'כי גאה גאה סוס 
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ורכבו רמה בים'.

ס'איז נאר א ווערטל... 

דער  ווי  ווייל  שירה.  צום  שייכות  קיין  נישט  בכלל  עס  האט  פשט,  די  לויט  ממילא, 
של"ה הק' זאגט, האבן די פרויען בכלל נישט געזאגט קיין שירה. די גאנצע פסוק איז, אז 
אין די זעלבע צייט וואס זיי האבן געמאכט תופים ומחולות זענען די מענער אהין געקומען, 

און 'ותען להם מרים' מרים האט געשריגן פאר די אלע מענער, גייטס צוריק זינגען.

אבער דער של"ה הק' מאכט עס אוועק, ער זאגט אז ס'איז נאר א מליצה, ווייל לויט 
שירה,  געזאגט  אזוי  פונקט  האבן  פרויען  די  אז  משמע  איז  גמרא  די  פון  אויס  ס'קומט  ווי 
ממילא קען מען נישט אננעמען דעם תירוץ אז די פרויען האבן בכלל נישט געזאגט קיין 
שירה, ווייל ס'איז זיכער נאר בדרך צחות, ווייל ס'איז זיכער משמע אין די גמרא אז זיי האבן 

יא געזאגט שירה.

ווען האבן די נשים געזאגט שירה?

איז די מהלך וואס מ'האט דערמאנט פונעם מזרחי און פונעם גור אריה אז זיי האבן 
לערנען  וואס  דא  ס'זענען  אז  טאקע  זען  יעצט  שוין  מען  וועט  שירה,  גאנצע  די  געזאגט 

אנדערש פון דעם, ס'דא וואס לערנען אז זיי האבן יא געזאגט נאר דעם איינעם פסוק. 

u
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פרק ה' קדמו שרים אחר נוגנים

ווער זינגט צום ערשט?

נאר וואס דען, מען קען טראכטן אן אנדערע נקודה. ווען מ'איז דן די שאלה אויב די 

די  האבן  ווען  ענין:  א  נאך  זיין  דן  מען  קען  שירה,  עקסטערע  אן  געווען  איז  שירה  פרויען 

פרויען געזאגט די שירה? דער פסוק קען דאך נישט זאגן צוויי ווערטער אויף איינמאל, דער 

אויבערשטער קען יא 'מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע', אבער די פסוקים 

זענען געשריבן איינס נאכן אנדערן, און דער פסוק רעכנט אויס די שירה פון די מענער, און 

נאכדעם די שירה פון די פרויען. איז אבער די שאלה, ווען טאקע האבן די פרויען געזאגט 

די שירה, האבן זיי עס געזאגט די זעלבע צייט וואס די מענער האבן געזאגט, און דאן זענען 

די פרויען געשטאנען בתופים ומחולות און געזאגט די שירה, אדער ס'איז געווען טאקע 

ו'תען  דעם  פארגעקומען  איז  מענער,  די  פון  שירה  די  נאך  אז  פסוק,  אין  ס'שטייט  אזויווי 

להם מרים'?

פשט אין פסוק תהלים

אז מ'קוקט אריין אין דעם ענין, זעט מען אז לכאורה איז עס תלוי אין צוויי וועגן צו 

שווערע  אביסל  איז  אבער  כסדר  מען  זאגט  פסוק  דעם  תהלים,  אין  פסוק  א  פארטיישן 

אויף  ריכטיג  נישט  מען  כאפט  מפרשים  די  אין  אריין  נישט  מ'קוקט  אז  פסוק,  די  טיישט 

וואס דאס גייט ארויף, און מ'כאפט נישט וואס מ'זאגט. וועט מען זען אז ס'איז דא א פסוק 

אין תהלים מיט צוויי וועגן וויאזוי מען פארטייטשט עס, וואס אין דעם ווענדט זיך די זאך, 

צו די פרויען האבן געזאגט די שירה אין די זעלבע צייט ווי די מענער האבן געזאגט, אדער 

נאכדעם.

קאפיטל ס"ח אין תהלים , איז בעצם א קאפיטל וואס רעדט פון פארשידענע זאכן 

יום  יום  ה'  ברוך  העלפן,  קומען  אונז  זאל  אויבערשטער  דער  אז  זכות  די  מעורר  איז  וואס 

פסוקים  פיר  דארט  מען  דערמאנט  הדברים  בתוך  אבער  סלה,  ישועתנו  הקל  לנו  יעמס 

איינס נאכן אנדערן צו משבח זיין כלל ישראל, און מ'איז משבח דער ענין פון קריעת ים 

סוף, דער ענין אז די אידן האבן געלויבט דעם אויבערשטן מיט שירת הים. דריקט זיך דער 
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פסוק אויס מיט די פאלגנדע ווערטער, קדמו ָׁשרים אחר נוגנים בתוך עלמות תופפות.

וואס טייטשט עס? רש"י ז"ל פארטייטשט נאר די צווייטע האלב פסוק, אבער ווי דער 

רד"ק און די מצודות פארטייטשטן דאס, און אזוי אויך דער תרגום אויפן פלאץ, טייטשט 

עס אזוי: קדמו שרים, שרים איז א לשון פון שירה, די וואס זינגען מיט די מויל, נוגנים איז 

א לשון פון מנגנים מיט א כלי זמר, דאס מיינט אז ווען די אידן האבן געזינגען שירה זענען 

געווען נוגנים, די זענען געווען וואס האבן געזינגען אויף אן אופן פון א ניגון מיטן מויל, און 

ס'זענען געווען שרים - אן אופן פון שיר בכלי, און 'קדמו שרים', עס האבן געפעדערט די 

משוררים, 'אחר נוגנים', נאך די נוגנים וואס האבן געזינגען מיט כלי זמר. 

די 'שרים' נאך די 'נוגנים' צוזאמען מיט 'עלמות תופפות'

ס'מיינט צו זאגן אז ס'זענען געווען צוויי אופנים פון זינגען, אבער ס'גייט ארויף אויף די 

זינגען פון די מענער. אדער לויט ווי דער תרגום טייטשט נוגנים גייט ארויף אויף משה און 

אהרן, און די אידן האבן נאכגעזינגען משה און אהרן. לויט די מפרשים גייען ביידע ארויף 

זינגערס,  די  נאך  געזינגען  האבן  זינגערס  די  אז  נוגנים'  אחר  שרים  'קדמו  מענער,  די  אויף 

'ַעְלָמה',   - פרויען  דאך  טייטשט  'עלמות'  תופפות,  עלמות  בתוך  געווען  איז  דאס  און 

'תופפות' איז דאך א לשון פון תוף, א פויק. ד.מ. די פרויען וואס האבן געפויקט, דאס אז די 

מענער האבן געזינגען, איז געווען צוויישן די עלמות תופפות, צווישן די פרויען וואס האבן 

געפויקט. דאס מיינט צו זאגן אזוי, אינמיטן זענען געווען די מענער, די שרים מיט די נוגנים, 

און ביי די זייטן ארום און ארום זענען געווען די 'עלמות תופפות', זענען געווען די פרויען 

וואס האבן געפויקט. לויט די פשט איז משמע אז ס'איז געווען די זעלבע צייט, בשעת די 

מענער זענען געווען שרים מיט נוגנים, בשעת מעשה זענען די עלמות די פרויען געווען די 

תופפות געפויקט.

מלאכים ווילן אויך זאגן שירה…

איז דא אבער די וועג פונעם מדרש אויף דעם פסוק 'קדמו שרים אחר נוגנים', וואס 

שטייט אין ילקוט שמעוני דארט אויף תהלים און אלע ברענגען עס אראפ, דער אלשיך 

זעלבן  דעם  אראפ  אויך  פרשה  אין  דא  עס  ברענגט  ער  און  תהלים,  אין  עס  ברענגט  הק' 

בחינה. דער מדרש זאגט דא אז די מעשה געווען אביסל אנדערש, אז די מעשה איז געווען 

אזוי, אז נאך וואס ס'איז געווען די גרויסע נס פון קריעת ים סוף, האט יעדער געוואלט לויבן 
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האבן  אידן  די  און  אויבערשטן,  דעם  לויבן  געוואלט  האבן  מלאכים  די  אויבערשטן,  דעם 
געוואלט. איז אנטשטאנען א גאנצע וויכוח ווער זאגט פריער, די מלאכים ווילן זאגן, די אידן 

ווילן זאגן, ווער זאל זאגן פריער: די אידן אדער די מלאכים?

דער  עס  זאגט  שאלה.  די  פסק'נען  מ'גייט  און  הימל,  אין  אויבן  געשטאנען  מען  איז 
מנצח  האט  ער  מלחמה  אין  געגאנגען  איז  מלך  א  דומה,  הדבר  למה  משל,  א  מיט  מדרש 
געווען די מלחמה, ווען ער קומט אהיים וויל מען אים לייגן א קרוין אויפן קאפ, עפעס א 
כבוד, אן אויסצייכענוג אז ער האט מנצח געווען די מלחמה, זענען געקומען בנו ועבדו, די 
צום  אריין  מען  קומט  קרוין,  א  לייגן  ווילן  זיי  אז  געקומען  זענען  ביידע  קנעכט  די  מיט  זון 
קעניג, און מ'זאגט אינדרויסן שטייט דיין זון און דיין קנעכט ביידע ווילן דיר לייגן א קרוין, 
ווער זאל קומען פריער. וואס ענטפערט דער קעניג? שוטים שבעולם! ס'איז א שאלה ווער 

ס'זאל קומען פריער?! אוודאי מיינע קינדער.

געוואלט  האבן  מלאכים  די  און  סוף  ים  קריעת  געווען  ס'איז  פשוט.  איז  נמשל  דער 
זאגן שירה, און די אידן האבן געוואלט זאגן. האט דער אויבערשטער געזאגט זיכער זאלן 
די מלאכים אויסווארטן און לאזן קודם די אידן זאגן שירה… קודם האט מען געלאזט די 

מענער זאגן שירה פאר די מלאכים, האבן די מענער טאקע געזאגט שירה. 

ווער קומט קודם: מלאכים צו נשים?

מען  שטייט  געענדיגט,  שוין  האבן  מענער  די  אז  יעצט  ווייטער,  מדרש  דער  זאגט 
די  געזאגט,  נישט  נאך  האבן  וואס  נשים  די  שטייען  יעצט  פארמעסט.  א  ביי  נאכאמאל 
די  שוין  האבן  יעצט  רייע...  די  אויף  ווארטן  מלאכים  די  און  שירה  זאגן  אויך  ווילן  פרויען 
אריינכאפן.  נאך  זיי  מעגן  נשים,  די  פאר  כאטש  יעצט,  מסתמא  אז  געטראכט  מלאכים 
זיך  האבן  מלאכים  די  נמי,  הכי  אין  אז  טאקע  האלט  וואס  דאמר  מאן  איין  פארהאן  איז 
אריינגעכאפט, קודם די מענער נאכדעם די מלאכים און נאכדעם די פרויען, אזוי זאגט רבי 
חייא בר אבא. דער אויבערשטער האט געזאגט קודם די מענער, נאכדעם די מלאכים און 
די  האבן  קודם  שרים  קדמו  אזוי,  פסוק  דער  טייטשט  דעם  לויט  און  פרויען,  די  נאכדעם 

אידן געזינגען, אחר נאכדעם נוגנים האבן די מלאכים, און נאכדעם די פרויען.

אויף דעם טענה'ט דער מדרש: ח"ו זאגן אז די פרויען זענען געווען נאך די מלאכים, 
בשום אופן נישט! לא אקבל דבר זה, איך נעם נישט אן אזא זאך... ניין אפילו די פרויען איז 
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די  און  לעצטע.  די  געווען  זענען  מלאכים  די  מלאכים,  די  נאכדעם  מלאכים,  די  פאר  אויך 

מלאכים האבן געהאט אזויווי טענות, און דער אויבערשטער האט נישט אנגענומען זייער 

טענות, זיי האבן גע'טענה'ט אז נישט נאר די מענער זענען פאר אונז, נאר אפילו די נשים, 

דאס האבן זיי שוין נישט געקענט אראפשלינגען. 

קומט אויס אז דער מדרש ברענגט אז ס'איז געווען אן עקסטערע פלפול נאכדעם, די 

מענער זענען זיכער פריער, נאכדעם איז געווען אן עקסטערע באליידיגונג פון די מלאכים 

אז די פרויען זענען אויך פאר זיי, דאס האבן זיי שוין זייער שווער אראפגעשלינגען.

טייטש אין פסוק:

איז לויט דעם מדרש דארף מען טייטשן די פסוק אזוי, די טייטש שטייט אין אלשיך 

הק' אויף תהלים (קאפיטל סח), און די זעלבע טייטשט ווערט געברענגט אין ספר לב שמח

פון הרה"ק רבי העניך פון אלעסק זי"ע. ער האט דאך מקבל געווען אלעס פון זיין הייליגן 

שווער הרה"ק דער ערשטער בעלזער רב זי"ע, ער ברענגט אויך אראפ די זעלבע טייטש 

אז ער האט עס געהערט פון זיי שווער, און ער ברענגט עס מיט אזא לשון, אזויווי 'כמדומה 

עס  האט  שווער  זיין  צו  קלאר  ממש  נישט  זאגט  [ער  שווער,  זיין  פון  געהערט  עס  האט  ער  אז  לי' 

פועם  נאכגעזאגט  עס  האט  רב  בעלזער  אז  זיין  טאקע  קען  נאכגעזאגט,  עס  האט  ער  צו  געווען  מחדש  אליין 

קדמו  טיישטן.  אזוי  מ'דארף  און  דא],  טייטשט  פריעדיגע  א  ס'איז  אבער  אלשיך,  פונעם  צי  מדרש 

די  צווישן  אבער  מלאכים,  די  נאכדעם  נוגנים  אחר  אידן,  די  געזינגען  האבן  קודם  שרים 

צוויי וואס מ'האט יעצט אויסגערעכנט האבן זיך אריינגעכאפט די פרויען אויך. די מענער 

און נאכדעם די מלאכים, אבער בתוך, צווישן די צוויי, האבן זיך נאך אריינגעכאפט קודם 

די עלמות תופפות, די פרויען וואס האבן געפויקט, זיי האבן זיך אריינגעכאפט צווישן די 

שרים און די נוגנים.

האבן  מענער  די  בשעת  איז  פריער  געזאגט  מ'האט  וואס  טייטשט  ערשטע  די  איז 

געזינגען איז געווען בתוך עלמות אז די מענער זענען געשטאנען צווישן די נשים אז ארום 

און ארום זענען געווען די נשים, און לויט דעם איז משמע אז זיי האבן געזינגען צוזאמען. 

אבער לויט די טייטש פונעם אלשיך הק' און פונעם לב שמח בשם דעם בעלזער רב טייטשט 

עס אז זיי זענען געווען נאך די מענער, נאר צווישן די מענער און די מלאכים. ממילא איז 

די  נאך  געזאגט  האבן  פרויען  די  וואס  שירה  עקסטערע  אן  געווען  יא  דעם  לויט  לכאורה 
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מענער, און דאס איז טאקע א גרויסע חידוש, אז עס איז געווען נאך פאר די מלאכים.

וואס ווילן דא די מלאכים?!

דארף מען פארשטיין: וואס איז געווען די גרויסע התרעמות וואס די מלאכים האבן 
געהאט, זיי האבן שוין נישט אויסגעהאלטן אז די פרויען זינגען פאר זיי? דאס אז די מענער 
זענען געווען פאר זיי האבן זיי נאך אראפגעשלינגען, אבער אז די פרויען אויך, אויף דעם 

האבן זיי שוין געהאט גרויסע תרעומת, וואס איז פשט פון דעם?!

ס'שטייט א מהלך נפלא אין הייליגן חתם סופר. ער שטעלט זיך אויף אויפן זעלבן דיוק 
פון 'ותען להם מרים' א לשון זכר, מרים האט געזאגט פאר זיי פאר די זכרים, פשטות דארף 

דאך שטיין להן, פאר די נקיבות.

 ותען להם – צו די אומגעבוירענע זכרים…

אז  רבי'ן,  גור'ער  דער  אמת  אמרי  פונעם  ווארט  אינטערעסאנטע  אן  דא  ס'איז  אגב. 
'ותען להם מרים' גייט יא ארויף אז זי האט געזאגט פאר די פרויען, נאר וויבאלד ס'שטייט 
געווען  ס'איז  אז  זיין  דאך  ס'קען  שירה  געזאגט  אויך  האבן  אמם  שבמעי  עוברים  די  אז 
עוברים אינגלעך, קומט אויס אז צווישן די פרויען זענען געווען זכרים, וועגן דעם שטייט 
ותען להם א לשון זכר, ווייל זי האט גערעדט צו די 'עוברים שבמעי אמם', און זיי זענען יא 

געווען זכרים... אן אינטערעסאנטע פשט אין דעם 'להם'.

אף הן היו באותו הנס – א עיקר אדער א טפל

האט דער הייליגער חתם סופר געזאגט אזא מהלךה: מ'זעט אז אלעמאל דערמאנט 
מען די נשים א לשון אז 'אף הן היו באותו הנס', ביי חנוכה; ביי פורים; און ביי ארבע כוסות, 
נשים חייבות בנר חנוכה ובמקרא מגילה, פארוואס? ווייל 'אויך' זיי זענען געווען אין די נס, 
ממילא זענען זיי אויך מחויב. פשוט זעט אויס, דער עיקר זענען די מענער, נאר זיי 'אויך', 
אף הן היו באותו הנס. וועגן דעם זענען זיי אויך געווען מחויב אין די מצוה, אבער נאר אזויווי 

ה.  דער מאמר שטייט סיי אין חתם סופר על התורה, ווי דער חתם סופר האט עס געשריבן אביסל בקיצור, 
און אין סוף ספר תורת משה שטייט עס אביסל מער באריכות וואס עס האט אפגעשריבן הגה“ק רבי פישל 
סופר פון וואס ער האט געהערט פונעם חת“ס, און דארט קען מען עס בעסער פארשטיין, אבער די מכוון 

זענען ביידע די זעלבע.
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א טפל צו דער זאך.

זענען  זיי  פארקערט  נאר  טפל,  א  אזויווי  ס'איז  אז  נישט  אז  לערנט  סופר  חתם  דער 

געווען אן עיקר ביי די נס, פורים איז געווען דורך אסתר, חנוכה דורך יהודית, און ביי יציאת 

תוספות ווי  שווער,  זייער  איז  דעם  לויט  אבער  נגאלו.  צדקניות  נשים  בזכות  איז  מצרים 

פרעגט שוין לויטן רשב"ם, אז די פרויען זענען געווען אן עיקר און זייערע זכות איז געווען 

די נס, וויאזוי שטימט די לשון אף הן היו באותו הנס, 'אף' איז משמע 'אויך' – אריינגעשטופט 

ווי א טפל.

די גאנצע בריאה איז משועבד פאר ערליכע אידן

איז  נס  עיקר  דער  ווייל  דייקא  מאוד.  נפלא  פשט  א  סופר  חתם  הייליגער  דער  זאגט 

באותו  היו  הן  אף  טפל,  א  אזויווי  נאר  זיי  זענען  דעם  וועגן  טאקע  זכות  זייער  אין  געווען 

הנס. פארוואס? ווייל באמת א נס, וואס איז די חידוש פון א נס, די גאנצע וועלט דארף זיין 

אויף די פסוק 'וישב הים לפנות  משועבד צו די תורה, ווי דער אוה"ח הק' שרייבט די וואך

בוקר לאיתנו', אז די גאנצע וועלט איז משועבד לעמלי תורה, די גאנצע וועלט דארף זיין 

משועבד פאר די תורה, פאר ערליכע אידן, ממילא ס'איז נישט דא אזא זאך ווי א נס חוץ 

לדרך הטבע פאר ערליכע אידן, ווייל די אין די גאנצע בריאה איז דאס די טבע. נאר וואס 

דען, אויב מ'האט נישט קיין זכות, אז מ'פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין און דאך העלפט 

דער אויבערשטער, דאס הייסט א נס.

ווי מער זכות - אלס קלענער די נס

אז  פשט  איז  זכות  מער  ווי  נס,  די  איז  קלענער  אלס   - זכות  מער  ווי  אז  אויס  קומט 

ס'קומט יא אז מ'זאל זוכה זיין צו די ישועה, אויב אזוי איז די נס קלענער. ווידער, ווי ווייניגער 

נס  דער  איז  אויבערשטער  דער  העלפט  דאך  און  דעם  צו  ראוי  מ'איז  ווייניגער  ווי  זכות 

חנוכה  געווען  איז  זכות  זייערע  אין  וואס  נשים  די  אז  אזוי,  אויס  קומט  ממילא  גרעסער. 

פורים און יציאת מצרים, אויב האבן זיי געהאט די זכותים איז דאך די נס א קליינטשיקע 

נס, ווייל אז מ'האט זכותים איז נישט מער ווי נארמאל אז דער אויבערשטער זאל העלפן 
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און ברענגען א ישועה.

א טפל צו ווערן גערעכנט אלץ נס… 

ממילא דאס איז פשט אין די מימרא וואס רבי יהושע בן לוי זאגט אלעמאל, די נשים 
ווייל אין זייערע זכות איז געווען די אלע זאכן, איז עס נאר א טפל צום נס, אף הן היו באותו 
הנס, ווייל לויט זייערע זכות איז די גאנצע נס נישט אזא גרויסע עסק פארוואס זאל די נס 
נישט געשען. די מענער וואס האבן נישט געהאט קיין זכות, פאר זיי איז די נס א גרויסע 
עסק. קומט אויס אז דאס וואס די נס איז געווען בזכות הנשים, מאכט אז די גאנצע נס זאל 
זיין ביי זיי נאר אזויווי 'אף הן היו', ס'איז נאר א טפל. ס'איז נישט מער ווי ס'קומט זיך אז 

ס'זאל געשען אזא גרויסע ישועה, ממילא האט עס נישט קיין צורה פון א נס.

די עיקר זכות הגאולה: דורך נשים צדקניות

ממילא זאגט ער קומט אויס לענינינו אזוי, מ'איז ארויס פון מצרים, די מענער האבן קיין 
גרויסע זכותים ליידער נישט געהאט, און די פרויען האבן יא געהאט עפעס גאר שטארקע 
זכותים. ממילא האבן די מלאכים געטראכט אזוי, די מענער האבן נישט קיין זכותים און 
דעם  דאנקען  שטארק  מורא'דיג  זיי  דארפן  נס,  א  זיי  פאר  מאכט  אויבערשטער  דער  אז 
פאר  קומען  מעגן  מענער  די  גערעכט,  מלאכים,  די  פאר  קומען  זיי  ממילא  אויבערשטן, 
די מלאכים ווייל זייער שירה איז א גאר שטארקע שירה, אז דער אויבערשטער האט זיי 
געהאלפן אפילו זייער זכות איז נישט געווען עפעס אזוי מורא'דיג. אבער די נשים, וואס איז 
דאס?! וואס האבן די נשים צו זאגן שירה, פאר זיי איז עס עפעס א גרויסע נס, ס'איז דאך 
נישט מער ווי נארמאל אזעלכע נשים צדקניות, זיכער קומט זיי א ישועה, און אז ס'קומט 
זיי א ישועה איז עס דאך נישט אזא גרויסע חידוש... ממילא האבן די מלאכים געהאט א 
טענה: ווי קען מען אריינלאזן די פרויען זאלן זאגן פאר אונז, ווער דארף די פרויען-שירה, 

פארוואס דארפן זיי זאגן שירה, ביי זיי איז עס עפעס א נס?!

ותען להם מרים - מרים'ס ענטפער

וואס איז טאקע די תשובה אויף דעם? מרים הנביאה האט געדארפט ענטפערן פאר 
מרים,  להם  ותען  דעריבער,  פארדעם.  פרויען  די  אריין  יא  מ'לאזט  פארוואס  מלאכים  די 
טייטשט, תען איז א לשון פון ענטפערן, איז משמע אז איינער האט געפרעגט עפעס, און 
להם איז דאך א לשון זכר, מרים האט געענטפערט א תשובה פאר די מלאכים. זאגט דער 
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הייליגער חתם סופר, פארוואס גייען די פרויען יא זאגן שירה פאר זיי? 'ותען להם', זי האט 

געענטפערט פאר די מלאכים פארוואס גייט מען יא אריינלאזן די פרויען פארדעם. 

א זכיה צו זען מיט די אויגן

און זי האט געענטעפערט אזוי, ווען דו רעדסט פון די חלק פון די נס אז אונז זענען 

געהאלפן געווארן, ביזטו גערעכט אז די גאנצע טבע איז משועבד אויף דעם, און פאר די 

פרויען וואס האבן געהאט א זכות איז עס נישט קיין שום חידוש, קענען אונז נישט זאגן 

קיין שירה. אבער די חלק פון זען די מפלה פון די גוים, דאס איז שוין יא א ספעציעלע זכות, 

דער אויבערשטער דארף געבן די זכיה אויף דעם, דאס איז שוין נישט קיין זאך וואס מ'קען 

זאגן אז ס'איז א טבעיות נאטורליכע זאך, דאס איז אן עקסטערע מתנה צו קענען זען די 

מפלה פון די שונאים, און אויף דעם חלק דארפן אונז יא זינגען, דאנקען דעם אויבערשטן 

אז אונז האבן זוכה געווען צו זען די מפלה פון די מצריים. דאס איז אן עקסטערע מתנה, 

און אויף דעם דארפן אונז יא זינגען! 

ממילא האט מרים געענטפערט פאר די מלאכים גערעכט אונז גייען נישט זינגען די 

גאנצע לאנגע שירה וואס די מענער האבן געזינגען, ווייל די מענער האבן אויך געזינגען די 

חלק אז זיי זענען געווארן געהאלפן 'עזי וזמרת קה ויהי לי לישועה', דאס גייען אונז נישט 

זינגען, ווייל פאר אונז פרויען איז דאס נישט קיין גרויסע חידוש. אונז גייען נאר זינגען די 

אז  זאך,  טבעיות'דיגע  קיין  נישט  שוין  איז  דאס  וואס  שונאים,  די  פון  מפלה  די  פון  חלק 

זאלן  אונז  אז  הישועה  חלק  די  נאר  איז  עיקר  דער  ווייל  שונאים.  פון  מפלה  די  זען  מ'זאל 

ווערן געהאלפן, ממילא וועלן אונז זינגען נאר דאס. 

שירה אויף די מפלה פון די רשעים

ותען להם - האט מרים געענטפערט, הערטס אויס, איר זענט ברוגז אז אונז גייען זיך 

אריינכאפן, אונז פרויען האבן דאך נישט וואס אריין צוכאפן ווייל אונז שירה איז נישט אזא 

גרויסע זאך. הער צו, אונז גייען נאר זינגען 'שירו לה' כי גאה גאה', אונז גייען נאר זינגען אויף 

די חלק פון 'סוס ורכבו רמה בים', נאר די חלק פון די מפלה פון די גוים, און אויף דעם האבן 

אונז שוין א רעכט, וואס דאס איז שוין יא א זכות. דאס איז דער מהלך פון דעם הייליגער 

חתם סופר, וואס מ'זעט פון דעם, אז ער נעמט אן, אז זיי האבן נאר געזינגען דעם חלק, זיי 

האבן נישט געזינגען די גאנצע שירה פון די מענער, און דאס איז טאקע געווען די תשובה 
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פון מרים פארוואס זיי מעגן זיך אריינכאפן אפילו אויך פאר די מלאכים.

***

נישט שיין צו קוקן…

אגב, אז מ'רעדט איבער די זכיה צו קענען זען די מפלה פון די שונאים, איז ווערד צו 

דערמאנען אן אינטערעסאנטע חידוש פון הג"ר יהושע לייב דיסקין וואס מ'האט פריער 

דערמאנט, ער ברענגט אז בשעת קריעת ים סוף זענען געקומען אסאך גוים פון די געגענט 

אלע  זיי  זענען  למעשה  פאר…  דא  גייט  וואס  מיטהאלטן  געוואלט  האבן  זיי  און  ארום 

אריינגעפאלן אין ים סוף. ווייל צו קענען מיט האלטן זען אזא מעמד פון קריעת ים סוף 

דארף מען האבן די זכיה. הגם יענע גוים זענען נישט געווען קיין רשעים, זיי זענען נישט 

אינטערעסאנטקייט,  פאר  געקומען  נאר  זענען  זיי  אידן,  די  פאר  טון  שלעכטס  געקומען 

איד  א  זיין  מ'דארף  סתם-אזוי,  סוף  ים  קריעת  זען  צו  זכיה  די  האבן  נישט  מ'קען  אבער 

פארדעם, ס'איז אן עקסטערע מתנה צו זוכה זיין צו זען קריעת ים סוף. מ'זינגט עס אין די 

ניגון בבקעך ים סוף עמך ראו, אז מ'האט זוכה געווען צו זען, ממילא ברענגט ער אזא חידוש 

אז זיי זענען אויך אריינגעפאלן אין ים סוף אריין.

א שטראף פאר די צוקוקער

און ער לייגט צו א רמז, אז ווי באקאנט זענען פארהאן ספעציעלע ווערטער אין די 

תורה וואס ווען מען שרייבט א ספר תורה איז מען מדקדק זיי צו לייגן אנהייב אן עמוד, אין 

די סימן דערויף איז בי"ה שמ"ו. די אות הא לויטעט אויף די ווארט הבאים, וואס שטייט 

ס'איז  ווי  עמוד,  נייעם  א  אן  זיך  הייבט  דארט  בים',  אחריהם  'הבאים  פרשה:  אונזער  אין 

אנגעצייכנט אין די חומשים. זאגט רבי יהושע לייב אז דאס איז צוליב דעם וואס אין פסוק 

פרעה'ס  נאר  אז  משמע  איז  דעם  פון  און  בים',  אחריהם  הבאים  פרעה  חיל  'וכל  שטייט 

פרעה'ס  נאר  נישט  איז  געשמועסט,  ווי  דערווייל,  און  ים,  אין  אריינגעפאלן  מיליטער 

מיליטער פארשוועמט געווארן, נאר אפילו אנדערע גוים זענען אויך אריינגעפאלן, דערפאר 

שרייבט מען באזונדער 'הבאים אחריהם בים', צו לערנען אז ווער ס'איז נאר געקומען איז 

אריינגעפאלן, ווייל מ'איז נישט ווערד, צו זוכה זיין צו זען קריעת ים סוף, דארף מען זיין א 
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איד.

***

ווער זינגט, מרים אדער די אנדערע נשים?

נאך אן אינטערעסאנטע נקודה אויף דעם ענין וואס מ'רעדט אויף די חלק השירה פון 

די פרויען, האב איך געזען אזא מחלוקת, ממש מן ההיפוך אל ההיפוך צווישן די הייליגע 

לשון  די  שטייט  מענער  די  ביי  נשים.  די  פון  שירה  די  צוגעגאנגען  ס'איז  וויאזוי  ספרים, 

ווארט  דאס  וואס  מרים,  להם  ותען  שטייט  פרויען  די  ביי  און  לה',  אשירה  לאמר  ויאמרו 

'ותען' איז א לשון פון אן ענטפער בקול רם, א לשון פון זאגן הויך. 

אינעם  דיוק  זיסער  א  זייער  לויט  מהלך,  א  מיט  גייט  ער  אז  מען  זעט  יפות  פנים  אין 

לשון פון רש"י. ביי די ענין אז די פרויען האבן געזאגט שירה, זאגט רש"י אז די מענער האבן 

געזאגט שירה ווי מ'זאגט הלל, אז משה רבינו האט פארגעזאגט און אלע האבן נאכגעזאגט, 

און מרים האט געזאגט שירה פאר די פרויען. רש"י חזר'ט נישט נאכאמאל איבער אז זי 

ער  אז  זאך  דער  דערמאנט  רש"י  געזאגט.  איבער  האבן  פרויען  די  און  הויך  געזאגט  האט 

האט פארגעזאגט און זיי האבן נאכגעזאגט נאר לגבי משה און נישט לגבי מרים.

מרים איז מוציא אלע נשים מיטן זינגען

געווען  יוצא  האבן  פרויען  אלע  און  הויך  געזאגט  האט  מרים  נאר  אז  מחדש,  ער  איז 

וואס  ליינען,  מגילה  פון  ראיה  א  ברענגט  ער  כעונה'.  'שומע  פון  טערמין  הלכה'דיגן  מיטן 

דארט זעט מען אויך אז א מאן מאכט א ברכה על מקרא מגילה, און א פרוי מאכט נאר א 

ברכה לשמוע מגילה, זעט מען אז פרויען האבן קיינמאל נישט קיין מצוה פון קריאה, נאר 

פון הערן. טראץ וואס זיי זענען מחויב מיט מקרא מגילה, דאך ביי פרויען איז נאר שייך דער 

ענין פון הערן נישט פון זאגן. אזוי אויך זעט מען ביי 'הלל' אויך אז 'נשים באות לשמוע', 

די פרויען קומען הערן. ממילא טענה'ט דער הפלאה, אז ביי די מענער איז געווען 'ויאמרו 

לאמר' - משה רבינו האט פארגעזאגט און אלע האבן איבערגעזאגט, און ביי די פרויען איז 

געווען 'ותען להם מרים' - א לשון פון 'וענו הלווים' מיט א הויכע קול. זי האט געזאגט הויך 
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און אלע האבן צוגעהערט, יעדער האט צוגעהערט וואס מרים זאגט.

די טענער פון שירת משה און שירת מרים

און לכבוד דעם לייגט דער הייליגער 'פנים יפות' צו נאך א דיוק, לויט זיין מהלך. ווען 
פארוואס?  הויך,  צו  זאגן  געמוזט  נישט  ער  האט  שירה  די  פארגעזאגט  האט  רבינו  משה 
הערן,  זאל  עולם  גאנצע  די  אז  הויך  אזוי  זאגן  געדארפט  נישט  האט  רבינו  משה  וויבאלד 
האבן  אים  נעבן  מענשטן  די  און  לה''  'אשירה  ווארט  איין  געזאגט  האט  רבינו  משה  ווייל 
עס  האט  יעדער  אז  אנדערע,  פארן  איינער  איבערגעזאגט  עס  האבן  זיי  און  געהערט  עס 
נישט  עס  האבן  זיי  אפילו  ממילא  המחנה,  סוף  ביז  אנגעקומען  עס  איז  איבערגעזאגט 
געהערט פון משה רבינו אליין, אזויווי אין בית המדרש אז מ'הערט נישט די בעל תפילה, אז 

מ'הערט וואס דער עולם זאגט קען עס שוין יעדער איינער נאכזאגן. 

מרים, ווידער, וואס נאר זי האט געזאגט און אלע פרויען האבן יוצא געווען מיט הערן, 
זי האט געמוזט שרייען אסאך העכער ווי משה, משה האט געקענט זאגן 'ויאמרו' מיט א 
נארמאלע קול, הגם נישט יעדער האט געקענט הערן, אבער וויבאלד ביי די מענער האט 
יעדער עס איבערגעזאגט, האט יעדער איינער געהערט פון זיין שכן, אזוי איז אנגעקומען 
יעדעס ווארט פון די שירה צו אלע אידן. אבער מרים וואס זי איז געווען די איינציגסטע 

פרוי וואס האט געזאגט, האט זי געזאגט אזוי הויך אז אלע האבן געקענט הערן.

די זהירות נישט מכשיל זיין די מענער

אלס א השלמה צו דעם מהלך אז מרים האט געזאגט זייער הויך, און פארשטייט זיך 
אז פון די אנדערער זייט האט זי האט געמוזט אכטונג געבן אז די מענער זאלן נישט הערן, 
ווי ס'שטייט אין ישמח משה ער איז מדייק 'ותען להם מרים' - ער גייט נישט אריין אינעם 
זענען  פרויען  אלע  אז  איבעריג,  איז  להם  די  אז  נאר  פרעגט  ער   - להן  און  להם  פון  דיוק 
געווען דארט צוזאמען ווי ס'שטייט ותצאן כל הנשים אחריה, קען דאך שטיין נאר 'ותען 

מרים'. 

זאגט ער אז מרים האט אכטונג געגעבן אז אפילו זי האט געדארפט זאגן זייער הויך, 
אבער פארשטייט זיך אז נאר די פרויען זאלן הערן, ווי הויך זי האט געזאגט האט זי אכטונג 
געגעבן אז ס'זאל בלייבן נאר אין ווייבער שול, איז 'ותען' כאטש זי האט געזאגט זייער הויך, 
בלייבן  נאר  ס'זאל  אז  זי שרייט  ווי הויך  אכטונג  געבט  זי  אז  געוויזן  האט  זי  אבער 'להם' 
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צווישן זיי, ס'זאל נישט ארויסגעהערט ווערן די קול פון צווישן די פרויען. אזוי לייגט צו 
מרים  נאר  אז  יפות'  'פנים  פונעם  מהלך  דער  איז  דאס  מהלך.  דעם  צו  משה'  'ישמח  דער 
האט געזאגט הויך און אלע פרויען האבן יוצא געווען, געהערט פונעם רעבעצין און שומע 

כעונה, אלע פרויען האבן יוצא געווען צו הערן פון איר.

די צייט איז נאכנישט רייף צו זינגען

איז אבער דא א מהלך אין מעשה רוקח, וואס איז לכאורה אינגאנצן אויפן אנדערע 
זייט, אינגאנצן פארקערט, וואס איז אייגנטליך אן אינטערעסאנטער חידוש. ער שטעלט 
זיך אויף אויפן לשון 'ותען' א לשון פון ענטפערן, וואס איז געווען די שאלה אויף וואס זי 

האט געדארפט ענטפערן. 

דער 'מעשה רוקח' ברענגט פאר דעם גאנצע לאנגע פארבארגענע רמזים אויפן שירה 
ורכבו  סוס  ווערטער  די  איין  טייטשט  ער  און  שירה,  די  פון  חלק  יעדע  אויף  סוד,  בדרך 
רמה בים אז דאס גייט ארויף אויף דעם אז לעתיד לבא וועלן בטל ווערן די ס"מ און אלע 
קליפות, אויף דעם טייטשט ער איין די 'סוס ורכבו רמה בים', אז די 'סוס' גייט ארויף אויף 
אזויווי  איז  אלעס  קליפה,  די  פון  חלקים  אנדערע  די  אויף  ארויף  גייט  'רכבו'  און  ס"מ,  די 

אריינגעטראסקעט אין ים אריין.

נישט  האט  מרים  אבער,  שירה,  געזינגען  האבן  אידענעס  אלע  די  אזוי:  ער  זאגט 
געזינגען! פארוואס האט מרים נישט געזינגען? ווייל א פרוי טאר נישט זינגען… היינטיגע 
צייטן איז דאך דא א יצר הרע ס'איז דאך דא די כוחות פון די קליפות, דארפן פרויען זייער 
אכטונג געבן נישט צו ברענגען נסיונות אז ח"ו מ'זאל הערן קיין 'קול באשה', האט מרים 
האט  נישט,  זינגט  זי  וואס  אלץ  מרים  געפרעגט  פרויען  אלע  האבן  זינגען.  געוואלט  נישט 
ווייל  מיט?  נישט  איך  זינג  פארוואס  מיט.  נישט  זינג  איך  יעדעם  פאר  געענטפערט  מרים 
היינטיגע צייטן טארן פרויען נישט זינגען, ווילאנג ס'איז דא קליפות אויפן וועלט, ווילאנג 
ס'איז נאך דא נסיונות פונעם יצר הרע, דארפן פרויען זייער אכטונג געבן נישט ח"ו צו מאכן 

נסיונות אז מ'זאל ח"ו הערן ווי זיי זינגען. 

מרים וועט זינגען ביים ביטול הקליפות

נישט  האט  מרים  אז  מהלך,  פארקערטער  א  אויף  רוקח  מעשה  דער  טיישט  ממילא 
פרויען  די  האבן  דערפון.  פרויען  אנדערע  די  אפגערעדט  אויך  האט  זי  און  געזינגען,  מיט 
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זיי  מרים  האט  מרים,  להם  ותען  זינגען,  נישט  מען  זאל  פארוואס  מרים  פון  געפרעגט 

געענטפערט, שירו לה', ווייסטו ווען מען וועט קענען זינגען, ווען ס'וועט זיין כי גאה גאה, 

ווערן  בטל  ס'וועט  ים,  אין  ווערן  פארפאלן  וועלן  קליפות  אלע  אז  בים,  רמה  ורכבו  סוס 

ווען  די יצר הרע, דעמאלס וועט מען קענען זינגען, ווייל היינטיגע צייטן טאר מען נישט, 

ס'וועט זיין 'סוס ורכבו רמה בים', דעמאלס וועט מען שוין קענען זינגען.

קול באשה ווען ס'איז דא השראת השכינה

א  ברענגט  חנוכה  אויף  יששכר  בני  הייליגער  דער  וואס  דאס  דא  איז  ענין  דעם  אין 

גאנצע שמועס, אז לעתיד לבא ס'וועט נישט זיין קיין ענין פון נסיונות, ס'וועט נישט זיין 

קיין קליפות און קיין יצר הרע, ס'וועט זיין די גרעסטע מדריגות פון השראת השכינה, דאן 

וועלן אויך די בנות ציון קענען זינגען, ווי ס'שטייט רני ושמחי בת ציון, ווייל דאן וועט מען 

מעגן הערן קול באשה, ס'וועט שוין נישט זיין שייך א קיין ענין פון א נסיון. 

ער טייטשט טאקע איין דער ענין פון שירת דבורה וואס דבורה איז א פרוי האט זי 

געזאגט, אנכי לה' - אשירה, טאמער ס'איז דא די גרעסטע השראת השכינה דעמאלס מעג 

אפילו א פרוי אויך זינגען. ברענגט ער דארט אין הגה, אז מרים אפילו בפשטות האט זי יא 

געזינגען איז עס נאר געווען וועגן דעם ווייל ס'איז געווען א געוואלדיגע השראת השכינה 

דארט, דערפאר האט מען נישט געדארפט מורא האבן, אבער סתם אזוי טאר מען דאך 

נישט.

די שטארקע דקדוק אז מיידלעך זינגען נישט

דער רבי  מ'קען אפשר צוגיבן צו דעם, אז ס'שטייט אין ספר דברות קודש אז כ"ק מרן

זצוק"ל האט אמאל נאכגעזאגט דעם ווארט פונעם 'מעשה רוקח' איבער דאס הארבקייט 

פון זינגען ביי נשים, ווי מרים האט געענטפערט אז זי וויל בשום אופן נישט זינגען כל זמן 

מ'האט  אז  דאך  ברענגען  מפרשים  אלע  כאטש  בים',  רמה  ורכבו  'סוס  נאכנישט  ס'איז 

דאך  הערן,  קענען  נישט  מ'זאל  אז  הצניעות,  גדרי  די  לויט  זיין  ס'זאל  אז  געגעבן  אכטונג 

מיט  שייכות,  א  דאס  האט  אולי  זינגען.  געוואלט  נישט  אופן  בשום  שטארק  אזוי  זי  האט 

דעם אז דא אין סקווירא האט מען זייער שטארק איינגעפירט אז נשים זאלן נישט זינגען, 
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אפילו ביי די מיידלעך.

לויט ווי דער עלטערע דור פארציילט, איז הרבנית הצדקת ע"ה שטארק געשטאנען 
וואס  באופן  אפילו  און  זינגען  נישט  זאלן  מיידלעך  די  נישט!  אופן  בשום  אז  דעם,  אויף 
מענער קענען סייווי נישט ארויסהערן. די עצם זאך אז א מיידל טאר נישט זינגען איז זייער 

א שטארקע זאך. 

דריי תנאים פאר א מיידל שולע

זעט זיך אויס אז ס'איז געווען מקובל פון בעלזא אויס. איך האב עס געהערט פון מיין 
מאמע זאל זיין געזונט, אז אין אנטווערפן, ווען די בעלזא חסידים האבן געוואלט עפענען 
מען  האט  זי"ע,  רב  בעלזער  דער  הרה"ק  פונעם  בחייו  געווען  נאך  ס'איז  שולע,  מיידל  א 
געשיקט פרעגן פונעם בעלזער רב צי מ'קען עפענען א בעלזער מיידל שולע. האט דער 
מיידלעך  די  חומש;  קיין  לערנען  נישט  מ'זאל  תנאים:  דריי  מיט  געענטפערט  רב  בעלזער 

זאלן נישט זינגען; און מ'זאל נישט מאכן קיין פָארשטעלונגען. 

שטארק  עס  מ'האט  נישט,  זינגען  מיידלעך  אז  ענין,  שטארקער  א  געווען  איז  אזוי 
איינגעפירט דא. ס'קען אפשר זיין אז דער 'מעשה רוקח' איז דאך דער זיידע פון די צדיקי 
בית בעלזא, און דער רבי ז"ל האט דאס נאכגעזאגט, זעט זיך אויס אז ער האט געוואלט 
האט  הנביאה  מרים  וואס  מנהג,  ריכטיגע  דער  טאקע  איז  דאס  אז  ענין  דעם  דערמאנען 
אינגאנצן  נאכנישט  מ'האט  בים',  רמה  ורכבו  'סוס  נאכנישט  ס'איז  ווילאנג  אז  געזאגט 
אריינגעווארפן די קליפה אין ים אריין דארף מען מאכן שטארקע גדרים וסייגים, ממילא 
דארף מען שטארק אכטונג געבן אז מ'זינגט נישט בשום אופן. דאס איז וואס איז נוגע דאס 

וואס מ'שמועס בעצם די שירה פון די נשים וואס דא איז געווען.

u
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פרק ו' ביטול הקליפות דורך די תופים ומחולות

הללוהו בתוף ומחול 

א  דא  איז  ומחולות,  תופים  די  שירה,  די  פון  חלק  צווייטע  די  צו  אנצוקומען  אבער 
גאנצע שמועס - מ'וועט נישט יעצט אריינגיין אין דעם, צוליב דעם וואס איך האב נישט 
געהאט די געלעגנהייט צו מברר זיין יעצט וועגן די מחולות, וואס פשוט טיישט 'מחולות' 
כלי  פון  נאמען  א  אמאל  מיינען  ס'קען  אז  משמע  איז  פלעצער  אנדערע  אבער  טענץ,   –
זמר. וועט מען נאר רעדן אין די חלק הרמז פון 'מחולות' און מ'וועט נישט אריינגיין אינעם 
מרים  האט  פסוק,  אין  ערקלערט  ס'איז  ווי  אבער  מיינט,  מחולות  פון  אפטיישט  ריכטיגן 
גענומען 'את התוף בידה' און די פרויען זענען ארויסגעגאנגען נאך איר בתופים ובמחולות.

מובטחות היו שהקב׳׳ה עושה להם נסים…

דא אין די תופים ובמחולות אליין איז דא צוויי וועגן אפצוטייטשן. פון איין זייט קומט 
ווייטער אויס זייער שטארק א געוואלדיגע מדריגה פון די נשים, און פון די אנדערע זייט 
איז דא א וועג אין די מפרשים וואס דאס ווייסט א שוואכקייט פון די נשים, און די מענער 
זענען געווען אין די בחינה גרעסער פון די נשים. רש"י הק' אליינס ברענגט אויף די תופים 
האבן  צדקניות  נשים  די  נאר  מדבר,  אינעם  פויקן  געהאט  מען  האט  וואו  פון  אז  ומחולות, 
ווען  און  נסים,  מאכן  וועט  אויבערשטער  דער  אז  געוואוסט  האבן  זיי  און  בטחון,  געהאט 
זיי זענען ארויס פון מצרים האבן זיי שוין מיטגענומען די כלי זמר, מובטחות היו צדקניות 

שבדור שהקב׳׳ה עושה להם נסים והוציאו תופים ממצרים.

לפי פשוטו: פון וואנעט כלעזמער אין מדבר?

רש"י  פאר  געווען  שווער  ס'איז  וויבאלד  הסבר,  דעם  צו  אן  רש"י  קומט  געזאגט,  ווי 
די קשיא, פון וואו האבן זיי געהאט תופים ובמחולות אין מדבר שממה. אבער א פלא צו 
באטאנען אז עס איז דא א שטיקל פון דער שפת אמת אין די ליקוטיםו. ער זאגט, אז ער 

ו.  בעצם, דעם חלק ’שפת אמת‘, די ליקוטים, האט מען נישט געוואלט לכתחלה ארויסגעבן - 
אזוי ברענגט דארט דער זון פונעם שפת אמת, אז ס‘איז נישט א זאך וואס דער שפת אמת האט 
די  צווישן  דעם  פון  העתקות  געווען  ממילא  ס‘איז  היות  נאר  ארויסצוגעבן,  עס  אויף  געשריבן 
חסידים, און ס‘איז געווען גרייזיג, האט מען געהאלטן אז ס‘איז שוין ענדערש אז מ‘זאל עס יא 
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תופים  די  געהאט  מ'האט  וואו  פון  קשיא  די  שווער  אזוי  נישט  איז  פשוטו  לפי  אז  מיינט 
ובמחולות, די אלע כלי זמר, ווייל פרעה איז געגאנגען דארט מלחמה האלטן און די סדר פון 
די מלכים איז אז ווען זיי גייען מלחמה האלטן, נעמען זיי מיט די אלע כלי זמר צו מאכן אלע 
סארטן געזאנגען אין קולות. און אויסער דעם, די אידן האבן דאך געבארגט פון די מצריים 
אלע טייערע כלים, איז אפשר אויך געווען די פויקן צווישן די כלים. רש"י מאכט א גאנצע 
עסק פון דעם די בתופים ובמחולות אז מען האט עס נאר געהאט צוליב די גרויסע בטחון, 
זאגט ער אז ס'איז בעצם נישט אזא גרויסע חידוש מ'קען דאך על פי פשטות פארשטיין, 
צי מ'האט עס געהאט פון די מצרישע גוים וואס האבן עס געהאט ביי די מלחמה, צי זיי 

האבן עס געהאט פון די געבארגטע כלים.

חשש עבודה זרה ביי כלי זמר פון מצריים

נאר וואס דען, האב איך געזען אין דער מרכבת המשנה אויפן מכילתא, ווי ער נעמט 
זיך יא אן אויף דעם וואס רש"י ברענגט פונעם מכילתא, אז ס'מוז יא זיין אז זיי האבן אליין 
מיטגעשלעפט פון מצרים, ווייל זיי האבן געהאט א שטארקע בטחון אז דער אויבערשטער 
וועט מאכן ניסים. ווייל ער טענה'ט אז ס'איז געווען א פראבלעם פון עבודה זרה, וויבאלד 
די  וואלטן  המחולות'],  ואת  העגל  את  'וירא  ס'שטייט  [ווי  זרה,  עבודה  פאר  זמר  כלי  דאך  מ'נוצט 
אידן קיינמאל נישט געקענט נוצן די תופים ומחולות פון די גוים, ווייל מ'האט געדארפט 
חושש זיין אז ס'איז 'משמשי עבודה זרה'. אלא מאי, אז מ'האט דאס יא גענוצט מוז זיין אז 
דאס איז געווען אייגענע פויקן, ממילא מוז זיין א ראיה אז די צדקניות זענען געוואלדיגע 
בעלי בטחון, אז זיי האבן מיטגענומען תופים ומחולות פון מצרים, קען מען נישט לערנען 
כפשוטו די וועג פונעם שפת אמת אז מ'האט עס גענומען פון די גוים, ווייל ס'וואלט זיכער 
געווען א חשש פון עבודה זרה. איז דא זעט מען זייער שטארק די כח הבטחון פון די נשים.

זינגען שירה פארן ישועה

און דא קומט דער הייליגער של"ה הק' מיט א געוואלדיגן קאך, און ער פארענטפערט 
אויך ווייטער דעם דיוק פון 'ותען להם מרים', א לשון זכר, און דא איז ער משבח דער ענין, 
אז דא זענען טאקע די פרויען געווען סאך שטערקער ווי די מענער, ווייל די נשים האבן זיך 
ארויסגעוויזן מיט די אויסערגעווענליכע בטחון. דער של"ה זאגט זייער שטארק אז מ'מוז 

ארויסגעבן אויף א פונקטליכער פארמאט, האט מען עס יא ארויס געגעבן.
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שוין האבן בטחון נאר פאר דער אויבערשטער ברענגט די ישועה. 

דא איז דער באקאנטע טייטש פונעם של"ה הק', דער גנזי יוסף און נאך חסיד'ישע 
ספרים ברענגען עס צו, אז דער אויבערשטער האט געזאגט פאר די מלאכים אז מעשי ידי 
טובעים בים, ואתם אומרים שירה?! אז מ'דארף טייטשן אז דער אויבערשטער האט זיי 
געזאגט א טענה: יעצט וואס די מצרים זינקען זיך שוין איין אין ים, מ'זעט שוין די ישועה 
פאר די אויגן - הערשט יעצט זאגט מען שירה?! מ'וואלט געדארפט האבן בטחון אפילו 

איידער די ישועה קומט…

פרויען מיט די מענערישע אומץ הלב

אמונה,  שטארקע  א  מיט  לב  ואמיץ  כח  גיבורי  זיין  צו  אז  הק',  של"ה  דער  זאגט 
ווידער,  פרויען,  הערצער,  שטארקע  מיט  מער  זענען  מענער  ווייל  מענער,  פאר  באלאנגט 
בטחון,  אין  געשטארק  זיך  האבן  פרויען  די  אויב  איז  הערצער.  שוואכע  מיט  מער  זענען 
זיי האבן מיטגענומען תופים ומחולות, און די מענער זענען נישט עפעס געווען אזעלכע 
מורא'דיגע בעלי בטחון, קומט אויס אז דא איז געשען א טויש, אז די פרויען האבן גענוצט 
די מענערישע כוחות פון אמיץ לב, פון זיך שטארקן מיט א פעסטע בטחון. דערפאר, ווען 
מרים האט גערעדט צו די פרויען בשעת זיי שטייען דא בתופים ומחולות, און מ'זעט די כח 
הבטחון, האט זיך געפאסט צו רעדן צו זיי בלשון זכר, אז די פרויען זענען ממש ווי מענער, 
אזעלכע שטארקע הערצער מיט אזא שטארקייט, איז 'ותען להם מרים שירו לה' כי גאה 
גאה', מרים האט געזאגט פאר די פרויען וואס האבן תופים ומחולות, וואס קומען ארויס 
פון מצרים מיט אזא בטחון, קומט זיך זיי א לשון זכר זייער געוואלדיגע גבורה כח הבטחון.

דאס איז אויפן זייט וואס מ'רעדט די חשיבות פון די נשים, וואס זיי האבן געהאט די 
כלי זמר זיי האבן עס מיטגענומען פארזיכערטערהייט אז דער אויבערשטער וועט מאכן 

מיט זיי אזא נס, און נאך שטערקער ווי די מענער, ממילא קומט זיי א לשון זכר.

די חשש פון שמא יתקן כלי שיר

עס איז דא דער הייליגער פנים יפות אין פרשת אמור, ווי ער האט אן אינטערעסאנטע 
גייט  ער  נישט.  מענער  די  און  ומחולות,  תופים  געהאט  האבן  פרויען  די  פארוואס  נקודה, 
אריין אין א הלכה שאלה אז ס'איז א פראבלעם פון א שבות, מ'טאר דאך נישט שפילן יום 
טוב מיט קלעזמער, אויס דעם חשש 'שמא יתקן כלי שיר', אין דעמאלטס איז דאך געווען 
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שביעי של פסח. וויל ער זאגן אז די פרויען זענען נישט געווען מצווה אויף די שבותים. לויט 

דעם פנים יפות קומט אויס א לומד'ישע שמועס, אז פשוט די מענער האבן נישט געקענט 

נעמען קיין תופים ומחולות, מ'האט נישט געמעגט אלס די איסור דרבנן פון השמעת קול, 

און די פרויען האבן נישט געהאט דעם איסור. אזוי זאגט דער פנים יפות אין פרשת אמור.

***

די חילוק צווישן 'מזמור לדוד' און 'לדוד מזמור'

כח  די  אוועק  אביסל  מאכן  וואס  מפרשים  די  פון  דא  איז  זייט  אנדערע  דער  אבער 

די תופים ומחולות, אז דאס וואס די פרויען האבן געדארפט האבן תופים ומחולות, דאס 

ווייזט אז זיי זענען געווען לכאורה א שוועכערע מדריגה ווי די מענער. מיט דעם מהלך גייט 

תפארת  בספרו  סיי  אייבשיץ,  יהונתן  ר'  רבי  דער  און  פלאץ,  אויפן  דא  הק'  אלשיך  דער 

(חלק ב, דרוש טו), זיי זאגן אז די מעשה גייט אביסל פארקערט,  יהונתן און סיי אין יערות דבש

אמאל  און  לדוד,  מזמור  אמאל  דא  ס'איז  אז  המלך  דוד  לגבי  אז  גמרא  די  אין  מ'זעט  ווי 

איז דא מזמור לדוד, 'לדוד מזמור' מיינט דעמאלס ווען ס'האט שורה געווען רוח הקודש 

ער  האט  קודם  אז  מיינט  לדוד'  'מזמור  און  געזינגען,  ער  האט  דעם  לכבוד  און  פארדעם, 

געזינגען, און נאכדעם האט שורה געווען רוח הקודש, איז דא אמאל צו קענען ממשיך זיין 

די רוח הקודש, דארף מען מאכן די אתערותא דלתתא מיט א ניגון מיט א געזאנג. 

די מענערס שירה דורך רוח הקודש

ממילא זאגט דער רבי ר' יהונתן און מיט אלשיך הק', אז די פרויען האבן געזען ווי די 

מענער זינגען שירה מיט אזא דביקות און ס'איז נשפע געווארן אויף זיי אלע רוח הקודש, 

פאר  טון,  אונז  קענען  וואס  געטראכט  זיי  האבן  דעם,  צו  זיין  זוכה  געוואלט  אויך  זיי  האבן 

זיי האט זיך עפעס נישט געכאפט די רוח הקודש אזוי פון זיך אליינס צו קענען זינגען, זיי 

די  אין  געווען  נישט  ס'איז  הקודש,  רוח  די  זיין  צו  ממשיך  פעולות  טון  געמוזט  שוין  האבן 

מדריגה ווי די מענער אז פון זיך אליינס זאל זיך זינגען. וואס האבן זיי געטון, זיי האבן געטון 

די פעולות וואס די לויים פלעגן טון, האבן זיי גענומען כלי זמר, און מיט דעם וואס זיי האבן 

געווארן  נשפע  זיי  אויף  אויך  ס'איז  ביז  זיין  מעורר  געוואלט  זיי  האבן  זמר,  כלי  די  גענומען 
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רוח הקודש.

ביי די נשים פאדערט זיך אן אתערותא דלתתא

כלי,  איין  תוף,  א  גענוג  געווען  איז  הנביאה  מרים  פאר  אז  צו,  הק'  אלשיך  דער  לייגט 
געמוזט  האבן  הקודש,  רוח  זיין  ממשיך  געוואלט  האבן  וואס  אחריה'  הנשים  'כל  אבער 
אביסל שווערער ארבעטן, זיי האבן געדארפט שוין נעמען תופים ומחולות. אזוי האבן זיי 
געדארפט ארבעטן צו קענען נאכקומען די מדריגה פון די מענער. זאגט דער אלשיך הק', 
אז אפילו מיט די אלע כלים מיט די אלע הכנות, איז עס נאכאלץ נישט געווען די זעלבע 
מדריגה ווי די מענער, ווייל ביי די מענער איז געווען אז אלע האבן פון זיך אליין מכוון געווען 
להם  'ותען  אריינזאגן  געדארפט  הנביאה  מרים  האט  פרויען  די  ביי  און  שירה,  די  זאגן  צו 
מרים', ביז זיי האבן געקענט זאגן. זאגט ער, פשט איז פארקערט, נאכדעם וואס די מענער 
אינעם  אנצוקומען  געוואלט  אויך  נשים  די  האבן  השגות,  אזעלכע  מיט  געזינגען  האבן 
זעלבן דרגה, אבער ביי זיי האט זיך שוין עפעס געפאדערט אן אתערותא דלתתא, דאס איז 

געווען די תופים ומחולות, איין כלי צו צוויי כלים, אזוי האבן זיי זיך געקענט ממשיך זיין. 

צוויי קעגנזייטיגע משמעות פון די תופים ומחולות

אזוי קען מען איז דא צוויי פשטים אפצוטייטשן די תופים ומחולות, פון איין זייט די 
די  פון  און  אנשים,  די  ווי  שטערקער  געווען  נשים  די  זענען  דעם  מיט  וואס  הבטחון,  חלק 
אנדערע זייט למעשה די חלק אז די פרויען האבן פארט נישט די זעלבע השגות, און מיט 
אויף  שירה  זאגן  קענען  צו  אויך  אנצוקומען  זיין  ממשיך  זיי  קענען  דלתתא  אתערותא  אן 

דעם הויכן בחינה.

***

די פנימיות פון די תופים ומחולות

וועט מען צוענדיגן דעם ענין פון בתופים ובמחולות, מיט עפעס א פנימיות'דיגן זאך 
וואס מ'זעט אין די ספרים אביסל, וואס מ'קען א משהו געבן א שמועס אויס. טאקע דארט 
אין לב שמח פון דער הייליגער אלעסקער זי"ע ברענגט ער עס אויך פון זיין הייליגן שווער 
דער ערשטער בעלזער רב זי"ע, וואס דאס איז אויך א זאך וואס ס'שטייט שוין פון אלע 
של"ה  אין  ס'שטייט  אויסגעשמועסט.  טאקע  עס  האט  רב  בעלזער  דער  און  פריערדיגע 
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הק' זייער שטארק, און אין מגלה עמוקות און רמ"ע מפאנו, אלע ברענגען עס, דער אגרא 

דכלה דערמאנט עס בתוך דבריו דעם שמועס, און דער לב שמח איז מוסיף דארט אביסל 

הויכע  א  גאר  באהאלטן  דא  ליגט  בידה  התוף  את  מרים  ותקח  אין  אז  בחינה,  דעם  אויף 

בחינה, און די זעלבע זאך וואס ס'שטייט נאכדעם בתופים ובמחולות, ליגט אויך באהאלטן 

אלס א המשך צו דעם ענין. 

די נוקבא'ס פונעם קליפה

ס'איז דא דער ענין פון - דער אויבערשטער זאל אפהיטן - די כח פון די קליפה, איז 

דא א באקאנטער ענין אז ס'איז פארהאן צוויי בחינות פון נקיבות ביי די קליפה, די בחינה 

פון נוקבא. איינס איז דער ענין פון א קליפה וואס הייסט מחלת, 'מחלת בת ישמעאל' וואס 

ס'שטייט אין די תורה, און ס'איז דא די אנדערע קליפה וואס הייסט לילי"ת [מ'זאגט נישט 

ארויס איר נאמען]. 

רואיגקייט ביים שלעגעריי

ווערט געברענגט, אזוי ברענגט דער של"ה הק', אנדערע ברענגען עס צו פון דער ספר 

אויס  טייטשט  ער  מקובלים,  גרויסע  די  פון  גלאנטי  משה  רבי  הייליגן  פונעם  בוכים,  קול 

פסוקים אין איכה אלס מיט דעם סוד, ס'איז דא די צוויי קליפות די קליפה פון מחלת איז 

א לשון פון מחולות פון געזאנג פון טענץ, דאס כאפט זיך אן אין אלע שמחות וואס זענען 

אופן,  גוטע  קיין  נישט  אויף  שמחה  אין  עוסק  מ'איז  איינער  ווען  זיין,  צו  ס'דארף  ווי  נישט 

נישט קיין קדושה'דיגע אופן, דאס איז די קליפה פון מחלת. די אנדערע קליפה לילי"ת איז 

א לשון פון יללה, דאס כאפט זיך אן - דער אויבערשטער זאל אפהיטן - אין עצבות, א לשון 

וואס איינער טוט קלאגן און וויינען נישט ווי ס'דארף צו זיין, דאס איז דער ענין פון יללה. 

נישט  זיך  קומען  זיי  שונאים  גרויסע  זענען  זיך  צווישן  קליפות  צוויי  די  אז  איז  אמת  דער 

פון  קליפה  די  און  עצבות,  פון  טרויער  פון  קליפה  די  ארום,  זיך  זיי  שלאגן  אלעמאל  דורך, 

הוללות, שלאגן זיך אלעמאל ארום, און דאס אז זיי שלאגן זיך ארום, איז די בעסטע זאך, 

וואס ווילאנג זיי זענען פארנומען מיט זייערע אייגענע קריגערייען לאזן זיי אונזערע תפלות 

ארויפגיין, וואס דאס איז א מורא'דיגע טובה אז די צוויי קליפות שלאגן זיך אלעמאל ארום.

ברענגט דער 'קול בוכים', אז די ערגסטע מצב איז געווען ביי די 'חורבן בית המקדש' 

היו צריה לראש, אויביה שלו, ד.מ. אז די שונאים  נעבעך, ווי ס'שטייט אין פסוק (איכה א ה)
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האבן דעמאלס געמאכט שלום, די צוויי קליפות געמאכט שלום צווישן זיך און דעריבער 
איז געווען א התגברות הקליפות, און דאס איז געווען זייער א נישט בא'טעמ'ע זאך. 

הכנעת הקליפות דורך שלמה המלך

די גרעסטע תיקון איז געווען, ווען די ביידע קליפות זענען געווארן נכנע צו די קדושה, 
דאס איז געווען ווען שלמה המלך האט אויפגעבויט דעם בית המקדש. ביי די באקאנטע 
קינד  א  איבער  געקריגט  זיך  און  המלך,  שלמה  צו  געקומען  זענען  פרויען  צוויי  אז  מעשה 
פאר וועם ער באלאנגט, שטייט און דער פסוק אז ס'זענען געקומען צוויי פרויען זונות, אז

תבאנה שתים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו (מלכים א' ג טז), פארשידענע פשטים 
צייטן  די  אין  אז  מרמז  עס  איז  פנימיות  פי  על  אבער  זונותז,  די  ס'מיינט  וואס  דא  זענען 
פון שלמה המלך די גרעסטע כח הקדושה, דעמאלס האבן זיך די ביידע נשים - די ביידע 
קליפות, זיך מכניע געווען צו שלמה המלך, און דעמאלס איז געווען די בעסטע צייט פאר 

כלל ישראל. 

פונעם  ביטול  די  אז  מ'זעט  ווייט  ווי  מרומז  שיין  זייער  איז  עס  אז  געברענגט  ווערט 
קליפה גייט מיט דעם, ווייל עס שטייט אז ווען עס איז געווארן די מלוכה בתפארתה פון 
מצרים, און פונקט  שלמה המלך, איז דאן געווען פיר הונדערט און אכציג יאר פון יציאת 
דעמאלס זענען געקומען די צוויי נשים זונות, אז די צוויי קליפות האבן זיך מכניע געווען. 
פארוואס דערמאנט מען עפעס די סכום יארן אז ס'איז געווען פיר הונדערט און אכציג יאר 
נאכדעם? צו מרמז זיין אויף די קליפה לילי"ת וואס איז בגימטריא ת"פ, אז פיר הונדערט 

און אכציג יאר פון יציאת מצרים, איז די קליפה פון ת"פ נכנע געווארן צו די קדושה. 

אלה ברכב ואלה בסוסים…

זיך  מ'האט  קליפה,  די  מיט  געהאנדלט  אויך  זיך  האט  סוף  ים  קריעת  ביי  דא  איז 
שטארק געדארפט אמפערן מיט זיי, דער אויבערשטער זאל אפהיטן. די לילי"ת, שטייט 
צוואנציג  הונדערט  מיט  געקומען  איז  פרעה  אז  קפד)  (אופן  ואתחנן  אין  עמוקות  מגלה  אין 
טויזענט  צוואנציג  און  הונדערט  ווינקל,  יעדע  פון  זייטן  אלע  פון  לייט  מיליטער  טויזענט 

ז.  דער תרגום זאגט ’תרתין נשין פונדקן‘, און דער רלב“ג זאגט אז דאס מיינט ’שפייז פארקויפערין‘. אבער 
אין מדרש קהלת רבה (פרשה י ד“ה אז) ווערט געברענגט אזוי: כתיב ’אז תבאנה שתים נשים זונות‘, מי היו, 

רבי מאיר אומר רוחות היו, רבנן אמרי יבמות היו, רבי סימון בשם רבי יהושע אומר זונות ממש היו. ואכמ“ל.
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דרום;  טויזענט  צוואנציג  און  הונדערט  מערב;  טויזענט  צוואנציג  און  הונדערט  מזרח; 

געקומען  איז  פרעה  אז  חשבון  די  געווען  איז  וואס  צפון.  טויזענט  צוואנציג  און  הונדערט 

און  הונדערט  מאל  פיר  ווייל  איז,  פשט  נאר  זייטן,  אלע  פון  צוואנציג  און  הונדערט  מיט 

צוואנציג איז פיר הונדערט און אכציג, און פרעה איז געקומען מיט די קליפה פון לילי"ת 

וואס באטרעפט ת"פ. 

ואנחנו בשם אלקינו נזכיר…

פונעם צווייטן זייט, די שם 'אלקים', האט ק"כ צירופים. פרעה איז געקומען פיר מאל 

מיט הונדערט און צוואנציג סאלדאטן פון אלע זייטן, מיט די ווארט אלקים קען מען מאכן 

פון  אידן  די  ראטעווען  געוואלט  האט  אויבערשטער  דער  וועגן.  צוואנציג  און  הונדערט 

אלקים  וישמע  שמות,  פרשת  אין  ס'שטייט  'אלקים',  ווארט  די  מאל  פיר  שטייט  מצרים, 

את נאקתם; ויזכור אלקים את בריתו; וירא אלקים; וידע אלקים. דער אויבערשטער האט 

געוואלט ראטעווען די אידן פון די קליפה פון מצרים וואס האבן געהאט די כח פון ת"פ, 

הונדערט  די  פון  זייט  יעדע  פון  געקומען  איז  פרעה  וואס  צוואנציג  און  הונדערט  און  פיר 

מיט  מאל  פיר  געקומען  איז  אויבערשטער  דער  און  טויזענט דארט חיילות,  און צוואנציג 

אלקים, וואס יעדע אלקים האט הונדערט און צוואנציג צירופים, האסטו ווייטער ת"פ צו 

מבטל זיי די ת"פ פון די קליפה. 

דארט  שטייט  הסנה,  מראה  די  ביי  ווייטער  עמוקות  מגלה  דער  זאגט  זאך  זעלבע  די 

פיר מאל די ווארט הסנה, וואס די ווארט 'הסנה' באטרעפט הונדערט און צוואנציג. האסטו 

ווייטער ווי מ'איז מרמז פיר מאל הונדערט און צוואנציג, וואס דאס איז ת"פ.

בתופים ובמחולות – קעגן ביידע קליפות

ממילא אז ס'איז געווען אן ענין פון התגברות פון די קליפה פון ת"פ, קומט מען צוריק 

זי  אז  מרים,  צדיקת  די  פון  כח  דער  געווען  איז  דאס  אז  הק',  של"ה  דער  זאגט  ענין.  צום 

האט געהאט דער כח צו מכניע זיין די קליפה, 'ותקח מרים הנביאה את התף בידה', האט 

זי געהאט די כח צו נעמען דעם ת"פ, די קליפה פון לילי"ת בידה אין איר הענט, און זי האט 

געקענט מכניע זיין די קליפה. אבער ס'איז נישט געבליבן ביי דעם, נאר 'ותצאן כל הנשים 

בתופים  קליפות!  ביידע  זיין  צו  מכניע  געהאלפן  האבן  צדקניות  נשים  אלע  די  אחריה', 

לֹת, נישט נאר מ'האט מכניע געווען די קליפה  ובמחולות. 'מחולות' שטייט דאך חסר, מחֹ
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פון ת"פ, נאר מ'האט אויך מכניע געווען מחלת, אינגאנצן האט מען עס מבטל געווען. 

כל  אויס:  פירט  פסוק  דער  אז   - הק'  של"ה  דער  זאגט   - שפעטער  טאקע  מ'זעט 

המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, דאס איז אויך א חלק פון קריעת ים סוף אז 

מ'האט מבטל געווען די קליפה פון מחלת, ממילא דאס איז א גרויסע סוד וואס ליגט דא 

באהאלטן, אז זי האט געקענט מכניע זיין דעם ת"פ, די גאנצע געשעפט האט זי געקענט 

מכניע זיין, נישט נאר דאס, נאר אלע פרויען זענען קעגן געקומען מיט אזא גרויסע כח - 

בתופים ובמחולות.

זינגען נאר ווען אלע קליפות זענען צוקלאפט 

הרה"ק רבי העניך אלעסקער, דער 'לב שמח', לייגט צו אויף די יסוד פון דעם ווארט, אז 

מ'האט פריער דערמאנט אז פרויען טארן נישט זינגען ווילאנג ס'איז נאך דא א התגברות 

הקליפות, ערקלערט ער אז טאקע מהאי טעמא וויבאלד מ'האט דעמאלס אזוי שטארק 

צוקלאפט אלע קליפות, וועגן דעם טאקע האבן זיי געקענט זינגען. ס'גייט צוזאמען: סתם 

האבן  זיי  און  הקליפות,  ביטול  א  זיין  ס'וועט  ווען  נאר  זינגען,  פרוי  קיין  נישט  טאר  אזוי 

געהאט אזא שטארקע כח 'בתופים ובמחולות', צו מבטל זיין דעם ת"פ און מחלת, עד כדי 

כך אז מ'האט שוין געקענט זינגען אויך. דאס איז אביסל די סודות התורה וואס מ'זעט וואס 

ליגט באהאלטן אין דעם 'תֹף - ֻתפים ובמחֹלֹת' וואס די הייליגע נשים צדקניות האבן דא 

געטון ביי די קריעת ים סוף.

די ת"פ בתי כנסיות אין ירושלים

דער אגרא דכלה ברענגט אויך אין עטליכע פלעצער איבער דעם ענין, ער ברענגט צו 

אז ס'שטייט אין מדרש אז אין ירושלים איז געווען ת"פ בתי כנסיות און דער בית המקדש 

איבער דעם. דאס איז ממש די זעלבע בחינה צו מבטל זיין די ת"פ פון די קליפות, וועגן דעם 

איז געווען פיר הונדערט אכציג בתי כנסיות אין ירושלים, און ווען ס'איז דא א התגברות 

הקדושה פאלט די קליפה. ממילא דאס אז ס'איז געווען ה' ימלוך לעולם ועד, א גרויסקייט 

פון מלכות שמים, איז כי בא סוס פרעה - אלעס איז אריינגעפאלן בים, די גאנצע קליפה. 

דכלה  אגרא  דער  בידה,  התף  את  הנביאה  מרים  ותקח  אז  המשך,  די  איז טאקע  דאס  און 
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טייטשט עס אויך אויס מיט די הקדמה בקיצור.

ובמחולות,  תופים  פון  כח  די  געהאט  האבן  זיי  אז  שטארק  זייער  מען  זעט  ממילא 

מבטל זיין ביידע קליפות אזויווי אין די צייטן פון שלמה המלך, אלעס איז נכנע געווארן די 

יללה מיט די הוללות.

א חידוש'דיגע פשט אין 'וחמשים עלו בני ישראל'

לויט די הקדמה, שטייט פון דער בלאזוב'ער רב א טייטש אויף מיט וואס די פרשה 

הייבט זיך אן, ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים, כי קרוב הוא, ווי ער טייטש איין דעם 

פסוק אלעס מיטן זעלבן יסוד אז מ'האט געארבעט די גאנצע צייט צו מכניע זיין די ת"פ. 

ברענגט ער צו אז אין די מגלה עמוקות דארט (אופן קפד), איז דא אן הגה וואס איז צוגעלייגט 

זון פונעם מגלה עמוקות, ווי ער שרייבט, אז לויטן חשבון  געווארן דורך הג"ר שלמה, דער

זענען די אידן געווען אין מצרים ת"ל שנה, אויב מ'רעכנט פון די ברית בין הבתרים. זאגט 

ער אז באמת וואלט מען געדארפט זיין אין מצרים ת"פ שנה, טאקע אלץ דעם, צו מכניע 

זיין די קליפה פון ת"פ, נאר מ'האט נישט געקענט בלייבן לענגער, דערפאר וחֻמשים עלו 

יאר  פופציג  ארויסגעגאנגען  מ'איז  פופציג,  טיישט  חִמשים  מצרים,  מארץ  ישראל  בני 

פריער. ת"ל איז פופציג ווייניגער פון ת"פ. אויב די גאנצע ארבעט איז געווען דא מבטל זיין 

די ת"פ, וואלט מען אין מצרים אויך באמת געדארפט זיין ת"פ שנים, נאר ס'איז געווען א 

חסד פונעם אויבערשטן אז מ'איז ארויסגעגאנגען פופציג יאר פריער.

מיט דעם יסוד זאגט דער הייליגער בלאזוב'ער רב א איינטייטש אויף די גאנצע פסוק, 

יעדעס ווארט אזוי אויסגע'חשבונ'ט: דער אויבערשטער האט זיי נישט גענומען דרך ארץ 

פלשתים, כי קרוב הוא, דער אויבערשטער האט געזאגט פן ינחם העם בראותם מלחמה 

אז  איז,  מצרים  וואס  געוואוסט  דאך  האבן  אידן  די  פלא,  א  טאקע  ס'איז  מצרימה,  ושבו 

זיי וועלן צוריק גיין קיין מצרים, קודם סיי בגשמיות ווער זוכט צו ארבעטן אזוי שווער די 

שעבוד מצרים, און בפרט ברוחניות מ'האט געוואוסט וואס מצרים איז, ערות הארץ. זאל 

זיין אזא חשש אז די אידן וועלן צוריקגיין בראותם מלחמה? עפעס מוז דא ליגן באהאלטן 
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אין דעם חשש פון 'פן ינחם העם'.

'פלשת' און 'פלשתים'…

זאגט ער אז אין אמת'ן אריין איז דא נאך א שטארקע דיוק, דער אויבערשטער האט 

זיי נישט געפירט 'דרך ארץ פלשתים', וויאזוי הייסט די לאנד, איז משמע אז די לאנד הייסט 

'פלשתים'. אין די שירה די זעלבע פרשה גייט מען זאגן חיל אחז יושבי פלשת. הייסט עס 

'פלשתים', אדער 'פלשת'? אמאל אין א שירה זאגט מען א ווארט אביסל אן אנדערע לשון, 

צבי  דער  זאגט  אבער  לשון,  סארט  אנדערע  אן  איז  שירה  א  דערמאנט  פריער  מ'האט  ווי 

לצדיק, אז בעצם הייסט עס 'פלשת', נאר אמאל רופט מען עס 'פלשתים'. איז פארוואס 

רופט עס די תורה אן 'דרך ארץ פלשתים' און נישט 'דרך ארץ פלשת', די ארגינעלע נאמען 

איז דאך 'פלשת'? 

הלמאי צוריק קיין מצרים?

נאר וואס דען, ח"ו אז צדיקים, ערליכע אידן, זאלן ווילן צוריק גיין קיין מצרים, נאר 

אויב מ'פילט אז מ'וויל צוריק גיין קיין מצרים, איז זיכער נאר אז מ'פילט פאר די תועלת 

פאר די קדושה.

איז אזוי, ברענגט ער די הקדמה פון די זון פונעם מגלה עמוקות ר' שלמה, אז מ'האט 

פריער  יאר  פופציג  ישראל  בני  עלו  וחמשים  נאר  שנה,  ת"פ  מצרים  אין  זיין  געדארפט 

האט מען שוין נישט געקענט אויסהאלטן. זאגט ער די ווארט פלשתים האט אין זיך תפ

און די איבעריגע אותיות איז ישלם, דאס מיינט ישלם ת"פ, אז מ'דארף משלים זיין אלע 

ת"פ שנים, צו קענען מכניע זיין די קליפה, האט דער אויבערשטער געטראכט אזוי, דער 

אויבערשטער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים ביי ת"ל שנים, פופציג יאר פריער, 

ווען די אידן וועלן אנקומען צו די לאנד פלשתים, ווען די אידן וועלן זיך מתבונן זיין וואס 

יוצא  נישט  נאך  מ'האט  אז  ת"פ',  ישלם  כאפן'  זיי  וועלן  פלשתים,  ווארט  די  אין  שטייט 

געווען, מ'מוז דאך האבן נאך פופציג יאר, און די אידן זוכן דאך מיט אלע כוחות צו מכניע 

זיין די סטרא דאחרא, ס'גייט זיי אין לעבן צו קענען מכניע זיין דעם ת"פ, וועלן די אידן 

טראכטן אז ס'גייט זיי נישט אן, זיי גייען צוריק קיין מצרים. זאל מען זיין משועבד נאך 

געווען די חשש, די חשש  ת"פ. און דאס איז  זיין די  פופציג יאר, אבי צו אינגאנצן מכניע 

לויפן  מען  וועט  אוועקלויפן  מ'וועט  און  מלחמה  א  פון  האבן  מורא  מ'וועט  אז  געווען  איז 
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אין מצרים. 

ס'איז  כאטש  קרוב',  'כי  ווייל  פלשתים',  ארץ  דרך  אלקים  נחם  'ולא  פשט,  איז  דאס 

די נאנטע וועג, ווייל 'פן ינחם העם בראותם מלחמה', זיי וועלן זען פון די ווארט פלשתים 

אז ס'איז נאך דא אן ערענסטע ארבעט אן ערענסטע מלחמה איז נאך דא מיט די סטרא 

נישט  האט  אויבערשטער  דער  ממילא  גיין.  צוריק  ווילן  וועלן  זיי  מצרימה'  'ושבו  אחרא, 

געוואלט נעמען די אידן דרך פלשתים, אז זיי זאלן נישט כאפן די התעוררות.

א תיקון ביים ים סוף

למעשה אבער, מוז מען דאס מתקן זיין, מ'מוז זיך אן עצה געבן מיט די ת"פ, מ'האט 

עס  וועל  איך  געזאגט  אויבערשטער  דער  האט  יאר.  פופציג  געווען  יוצא  נאכנישט  דאך 

מאכן די פופציג אויף א צווייטן אופן, ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף, אז מ'וועט 

גיין 'תוך הים', תוך הים איז אויך ת"פ. די ווארט ים אליין באטרעפט פופציג, אז דורך די 

עבודה פון די גאנצע ים סוף מיט די גאנצע דורכגאנג, מיט די ים, האט מען שוין דארט יוצא 

געווען די פופציג, און מען האט שוין דארט ממשיך געווען די תיקון אויף די פופציג, אזוי 

האט מען שוין געקענט נעמען את התף בידה, און די תופים ובמחולות צו מכניע זיין אלע 

קליפות און מגבר זיין די כח הקדושה אז מ'זאל שוין קענען זיין רני ושמחי בת ציון, און 

טאקע זוכה זיין צו והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.
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