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 אורות ישראל פרק א סעיף ב. 1

האנושית. כשם שאין להתפלא על אשר במח ובלב ישנם גילויי  כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבההויה

חיים כאלה, שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגויה כולה, כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, 

הנבואה, רוח הקודש במעלתו העליונה, התקוה הנצחית, הנצחון על כל מפגע, שהם מתגלים בצורה עליונה, 

 כל לב הוגה וכל מוח חושב.  המפליאה את

 עין איה שבת פרק ב אות רצה. 2

מקור הרגש הטהור וזכות הורשתו לנו מדור המדבר, שמהם ירשנו ג"כ תורת אלהים חיים מורשה קהלת יעקב, היא 

בישראל את  זכותה של מרים. האשה עלולה היא ליתרון הרגש, ולפי גודל מעלתה האלהית היתה היא ראויה ליסד

יסוד הרגש הישראלי שאמנם אינו כשאר כל הרגשות שמקורם הוא הסתערות הלב ממחזה של הוה שאין לו קיימא 

בארה של  שם אות רצו: כ"א מקורו ומעמדו הוא הים הגדול ים התורה מקור החכמה והאמת שאין לו קץ ותכלית.

 רו בלב היהודי.מרים, מקור סימן הרגש הטהור הישראלי כפי מה שהוא פועם בטה

ָתיו עָ " :(ב, יא)שיר השירים   .3 נֵּה ַהסְּ י הִּ ם ָחַלף ָהַלְך לֹוכִּ  ".ָבר ַהגֶּשֶּ

של סתיו חלף והלך לו כלומר שמנים ושש שנה של קושי השעבוד נגזרו עליכם  שהוא טרחותו -הגשם  :שם רש"י

 משנולדה מרים הקשו המצריים שעבוד על ישראל ולכך נקראת מרים על שמררום: .והלכו להם

 וימררו את חייהם, והעמיד לו הקדוש ברוך הוא גואל זו מרים על שם המירור.מדרש: 

 על שם המירור שהיא תיקנה אותו בזכותה. -זו מרים  העץ יוסף שם:

נִּית ּפּוָעה:  .4 ם ַהשֵּ שֵּ ָרה וְּ פְּ ם ָהַאַחת שִּ ר שֵּ יֹּת ֲאשֶּ רִּ בְּ דֹּת ָהעִּ ַילְּ ַריִּם ַלמְּ צְּ ְך מִּ לֶּ ר מֶּ  ַויֹּאמֶּ

ד"א פועה שהופיעה פנים כנגד פרעה, וזקפה חוטמה בו ואמרה לו אוי לו לאותו האיש כשיבא האלהים מדרש: 

יפרע ממנו, נתמלא עליה חמה להרגה, שפרה שהיתה משפרת על דברי בתה ומפייסת עליה, אמרה לו אתה משגיח ל

עליה תינוקת היא ואינה יודעת כלום. פועה, שהופיעה פנים כנגד אביה, שהיה עמרם ראש סנהדרין באותה שעה 

ד הוציא את יוכבד ופירש עצמו מתשמיש כיון שגזר פרעה ואמר כל הבן הילוד, אמר עמרם ולריק ישראל מולידים, מי

המטה, וגרש את אשתו כשהיא מעוברת מג' חדשים, עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן, אמרה לו בתו גזרתך קשה 

משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה על הזכרים ונקבות, פרעה רשע הוא וגזירתו ספק מתקיימת 

וגזירתך מתקיימת, עמד הוא והחזיר את אשתו עמדו כל ישראל והחזירו  ספק אינה מתקיימת, אבל אתה צדיק

 נשותיהם, הוי פועה שהופיעה פנים כנגד אביה".

יָדא  תרגום יונתן שמות א, טו: .5 דֹו ֲעתִּ ַעל יְּ ל דְּ ָראֵּ יִּשְּ הֹון דְּ יַשתְּ נִּ כְּ יד בִּ יְּלִּ תְּ י מִּ ֱהוֵּ מֶּ יד לְּ יר ַחד ָעתִּ עֹּה בִּ ַפרְּ ין לְּ רִּ ָאמְּ וְּ

ָמא  שְּ יָתא דִּ ַחָייָתא יְּהֹוַדיְּ ַריִּם לְּ צְּ מִּ ָכא דְּ עֹּה ַמלְּ ַיַעט ַּפרְּ תְּ ן אִּ ין כֵּ גִּ ַריִּם ּובְּ צְּ מִּ ָעא דְּ ָבא ָכל ַארְּ ַחרְּ מְּ ד לִּ בֶּ יא יֹוכֶּ ָרה הִּ פְּ ָחָדא שִּ דְּ

ַרָתה. ָים בְּ רְּ יא מִּ יֵּיָתא ּפּוָעה הִּ נְּ תִּ ָמא דְּ  ּושְּ

אמרו רז"ל הולכת היתה עם יוכבד אמה ועושה , משה ג' שניםולא היו למרים אלא ה' שנים? שאהרן גדול מ :מדרש

 גם במעלליו יתנכר נער.שלמה  צרכיה, והיתה זריזה, שעד שהתינוק קטן הוא ניכר, הוא שאמר

ד.  ם ַהָילֶּ ת אֵּ ָרא אֶּ קְּ ָמה ַותִּ ְך ָהַעלְּ לֶּ י ַותֵּ כִּ עֹּה לֵּ ר ָלּה ַבת ַּפרְּ  ַותֹּאמֶּ

 ות כעלם. הלכה בזריזות ועלמ -ותלך העלמה  :רש"י

 שהיתה נופעת יין בתינוק אחר אמה, פועה שהיתה מפיעה את התינוק כשהיו אומרים מת. -פועה :מדרש

י" וִּ ת ַבת לֵּ י ַויִַּקח אֶּ וִּ ית לֵּ בֵּ יש מִּ ְך אִּ פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה )וחזר ולקחה.  -את בת לוי  ויקחרש"י: . ַויֵּלֶּ

וזהו וילך, שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים, ואתה ג"כ על הנקבות(. 

 והחזירה ועשה בה לקוחין שניים.

ית  ָשה ַהכֻּשִּ ה ַעל אֹּדֹות ָהאִּ מֹּשֶּ ַאֲהרֹּן בְּ ָים וְּ רְּ ר מִּ ַדבֵּ ר ה' ַותְּ בֶּ ה דִּ מֹּשֶּ רּו ֲהַרק ַאְך בְּ ית ָלָקח: ַויֹּאמְּ ָשה כֻּשִּ י אִּ ר ָלָקח כִּ ֲאשֶּ

ַמע ה'.ֲהֹלא גַ  ר ַויִּשְּ בֵּ   ם ָבנּו דִּ

לדבר באחיה לגנאי אלא לשבח כדי להרבות בפריה ורביה כך. המלשין בחבירו  ומה מרים שלא נתכוונה :פסיקתא

 לגנאי על אחת כמה וכמה. 

ונתיחד זכות הבאר למרים בשביל מה שהשתדלה בהצלת הילדים והספיקה להם מים ומזון היא : בית אלוקים

דעה מה יעשה לו, במים ואמה והיתה מחבאת אותם שלא ישליכום ליאור ונתיצבה מרחוק כשהושלך משה ליאור ל

 זכתה ובאו מים בזכותה.

 .)תהלים קיד ח( ס"ת מריםם מים אג רהצו יההופכאמרי אמת: 



 , גם אתה" )דברים א' ל"ז(, סופי תיבות מרים.רלאמ םהתאנף יהוה בגללכ יב םג ספר גימטריאות:

ה לֹו: .6 ָעה ַמה יֵָּעשֶּ דֵּ ָרחֹּק לְּ ַתַצב ֲאחֹּתֹו מֵּ ותתצב אחותו מרחוק, למה עמדה מרים מרחוק, אמר רב עמרם  מדרש: ַותֵּ

בשם רב לפי שהיתה מרים מתנבאת ואומרת עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל, כיון שנולד משה נתמלא כל 

הבית אורה, עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה בתי נתקיימה נבואתך, היינו דכתיב )שמות טו( ותקח מרים 

ן את התוף, אחות אהרן ולא אחות משה, אלא שאמרה נבואה זו כשהיא אחות אהרן ועדיין לא הנביאה אחות אהר

נולד משה, וכיון שהטילוהו ליאור, עמדה אמה וטפחה לה על ראשה, אמרה לה בתי והיכן נבואתיך, והיינו דכתיב 

ש רוח הקודש, נאמר, ותתצב אחותו מרחוק וגו', לדעת מה יהא בסוף נביאותה, ורבנן אמרין כל הפסוק הזה ע"

ותתצב, על שם ויבא ה' ויתיצב, אחותו, על שם אמור לחכמה אחותי את, מרחוק, ע"ש מרחוק ה' נראה לי, לדעת 

 מה יעשה לו, ע"ש כי אל דעות ה'.

ואם גם עמד אבא ושאל עכשיו במנוד ראש בתי היכן נבואתך? הרי נשארה היא  :על משכנות הרועים הרב נריה

דת על דעתה. נבואת אמת היתה בפי והריני עומדת על משמרתי ומצפה, מצפה לישועת ד', לגילוי איתנה ברוחה עומ

ברם נראה שעמידתה יציבתה של מרים שהיתה כולה דעת, דעת קודש, התרוממה מעל לעצות הרגילות  שכינה.

י הקב"ה ומבקש ומעתה ציפתה לעצת ד' אשר היא תקום. כבר שנה לנו רבי פנחס מקוריץ ז"ל כשאתה מתפלל לפנ

שיצליח בקשתך התפלל על המטרה עצמה ואל תתפלל על הצלחת האמצעים להשגת המטרה. כי הקב"ה אינו 

זקוק לעצות שלך. ואמנם הגיעה השליחות ממרום בצורה הבלתי צפויה ביותר הנה יורדת ליאור שיירה מלכותית 

המלך וברור כבר למרים לאן השיירה  ובמרכזה של הפמליה הססגונית מזדקרת דמותה של הנסיכה הגדולה בת

בת פרעה בכבודה ובעצמה היא שירדה ליאור לקבל פני המשיח הקטן  -הולכת, לקראת מי היא צועדת בהוד מלכות

 מושיען של ישראל.

אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים : אשבת דף לא ע"בבלי . 7

 ה ורביה, צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר?לתורה, עסקת בפרי

בימיך. ולא אמר  צפית לישועה. פי' רש"י ז"ל לדברי הנביאים ע"כ. ועוד צריך לבאר צפית לישועהשם: חידושי הר"ן 

צפית שתבוא ישועה לישראל דמי שאינו מאמין זה אפיקורס הוא שהאפיקורסי' אינן מאמינין שתבוא ישועה לעולם 

 ישראל, כן פי' בתוספות:ל

 עין איה שבת פרק ב אות קסד

והצפיה כוללת שימת עין תדירית, גם באין שום הכרה גלויה חיצונית אל הישועה, כמו שהמצפה עומד על המשמר 

ימים על שנה, לפעמים גם באין לפניו דבר מחודש, ולא יעזוב עמדתו. ועוד כלול בזה שבכל עת מצא של איזו הערה 

וי לעשות איזה דבר לישועה יחיש פעולתו ולא יעזוב, כמו שהמצפה בראותו ע"פ צפייתו שבאה שעת שיראה שרא

מעשה, ]ל[בריחה או הגנה מאיזה אויב וכאלה, עליו החובה לעשות מה שדרוש לטובת המצב, כן יזרז לעת הנכון, 

ה מחשבית והזירוז בעת הכושר, בלא איחור רגע וזמן. על אלה שתי התכניות הנראות כמתנגדות זל"ז, ההתמדה בצפי

 הוא הדבר הצריך להתרומם בעומק העיון של צפיה לישועה.

 ד"א פועה שהופיעה את ישראל לאלהים. :מדרש  .8

ת ַהתֹּף יָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹּן אֶּ בִּ ָים ַהנְּ רְּ ַקח מִּ ירּו  ַותִּ ָים שִּ רְּ ם מִּ חֹֹּלת: ַוַתַען ָלהֶּ מְּ ים ּובִּ ּפִּ תֻּ יָה בְּ ים ַאֲחרֶּ אָן ָכל ַהָנשִּ צֶּ ָיָדּה ַותֵּ בְּ

בֹו ָרָמה ַבָים". רֹּכְּ י ָגאֹּה ָגָאה סּוס וְּ  ַלה' כִּ

 ותקח מרים הנביאה וגו'. עכשיו נעשית נביאה כי במעמד זה זכו גם הנשים לראות פני השכינה עד שאמרו" כלי יקר:

כולם זה אלי, כמו שאמרו חז"ל ראתה שפחה על הים וכו', לכך נאמר ותצאן כל הנשים אחריה, כי הנבואה התחילה 

במרים וכל הנשים יצאו בעקבותיה במעמד זה כי כולם זכו לנבואה, ולפי שאין השכינה שורה כי אם מתוך שמחה 

ים אחריה בתופים ובמחולות כדי שתחול והנשים יש להם צער לידה על כן לקחה את התוף בידה ותצאן כל הנש

 ". עליהם רוח הקודש מתוך שמחה

 דרש רבי עקיבא בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים. ילקוט שמעוני:

משה לאלפא מסירת דינין אהרן לכפרא  'ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים'על משכנות הרועים הרב נריה: 

. הצליחה מרים בעבודת החינוך יותר מאחיה שהרי מצינו במדרש על הפסוק על עמא ומרים לאוראה לנשייא

ותקרבנה בנות צלופחד הנשים לא השתתפו במעשה העגל וכן במרגלים הנשים לא היו עמהם בעצה והדברים 

תמוהים משה איש האלוקים ואהרן קדוש ה' לא עלתה בידם להעלות את המוני העם לדרגה הרצויה ואילו מרים 

ם יכולה! איך קרה הדבר? סוד ההצלחה החינוכית תלוי במידת הקשר של המחנך עם המחונכים משה עשתה וג

רבינו לימד תורה דיבר והוכיח. אהרן תורת אמת היתה בפיהו אהבת השלום שלו הקיפה את כל מחנה ישראל אולם 

 .ים אותה בתוך המחולותמרים נוסף על הלימוד וההדרכה היא שרה עם הנשים! היא רקדה איתן! במקרא אנו פוגש

 -בכך נוצר קשר נפשי בין מרים לבין חניכותיה. ולקשר זה היתה השפעה חינוכית מכרעת מה שלא זכו משה ואהרן

 זכתה מרים.


