נשים מולידות עם
 .1שמות פרק ב
(א) וַ יֵּלְֶך ִאיׁש ִמבֵּ ית לֵּ וִ י וַ יִ ַקח ֶאת בַ ת לֵּוִ י:
(ב) וַ ַת ַהר הָ ִא ָשה וַ ֵּתלֶד בֵּ ן וַ ֵּת ֶרא אֹתֹו כִ י טֹוב הּוא ו ִַתצְ פְ נֵּהּו ְׁשֹלׁשָ ה ָיְר ִחים:
(ג) וְ ל ֹא יָכְ לָ ה עֹוד הַ צְ פִ ינֹו וַ ִת ַקח לֹו ֵּתבַ ת ֹג מֶ א ו ַַת ְח ְמ ָרה בַ חֵּ מָ ר ּובַ זָ פֶ ת וַ ָתשֶ ם בָ ּה ֶאת הַ יֶּלֶּ ד
וַ ָתשֶ ם בַ ּסּוף עַ ל ְשפַ ת הַ יְ אֹר:
(ד) וַ ֵּת ַתצַ ב אֲ חֹתֹו מֵּ ָרחֹק לְדֵּ עָ ה מַ ה יֵּעָ שֶ ה לֹו:
לִרחֹץ עַ ל הַ יְ אֹר וְ ַנ ֲער ֶֹתיהָ הֹלְ כֹת עַ ל יַד הַ ְיאֹר וַ ֵּת ֶרא ֶאת הַ ֵּתבָ ה בְ תֹוְך הַ ּסּוף
פַרעֹה ְ
(ה) וַ ֵּת ֶרד בַ ת ְ
וַ ִת ְׁשלַ ח ֶאת אֲ מָ ָתּה וַ ִת ָקחֶ הָ :
(ו) וַ ִתפְ ַתח וַ ִת ְר ֵּאהּו ֶאת הַ יֶּלֶּד וְ ִהנֵּה נַעַ ר בֹכֶ ה וַ ַת ְחמֹל עָ לָ יו וַת ֹאמֶ ר ִמיַלְדֵּ י הָ עִ בְ ִרים זֶ ה:
אתי לְָך ִאשָ ה מֵּ ינ ֶֶקת ִמן הָ עִ בְ ִריֹת וְ ֵּתינִ ק לְָך ֶאת
פַרעֹה הַ ֵּאלְֵּך וְ ָק ָר ִ
(ז) וַ ת ֹאמֶ ר אֲ חֹתֹו ֶאל בַ ת ְ
הַ יָּלֶּד:
פַרעֹה לֵּכִ י וַ ֵּתלְֶך הָ עַ לְ מָ ה וַ ִת ְק ָרא ֶאת ֵּאם הַ יָלֶד:
(ח) וַ ת ֹאמֶ ר לָ ּה בַ ת ְ
כָרְך וַ ִת ַקח הָ ִא ָשה
(ט) וַ ת ֹאמֶ ר לָ ּה בַ ת פַ ְרעֹה הֵּ ילִ יכִ י ֶאת ַהיֶּלֶּד הַ זֶ ה וְ ֵּהינִ ִקהּו לִ י וַ אֲ נִ י ֶא ֵּתן ֶאת ְש ֵּ
יקהּו:
הַ יֶּלֶּד וַ ְתנִ ֵּ
פַרעֹה וַ יְ ִהי לָ ּה לְבֵּ ן וַ ִת ְק ָרא ְׁשמֹו מֹׁשֶ ה וַ ת ֹאמֶ ר כִ י ִמן הַ מַ יִ ם
(י) וַ יִגְ דַ ל הַ יֶּלֶּד וַ ְתבִ ֵּאהּו לְבַ ת ְ
יתהּו:
ְמ ִׁש ִ
 .2תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד ב דף יג עמוד א
אמר רב נחמן אמר רב :מלמד ,שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן ואומרת :עתידה אמי
שתלד בן שמושיע את ישראל; וכיון שנולד משה ,נתמלא כל הבית כולה אור ,עמד אביה
ונשקה על ראשה ,אמר לה :בתי ,נתקיימה נבואתיך! וכיון שהטילוהו ליאור ,עמד אביה
וטפחה על ראשה ,אמר לה :בתי ,היכן נבואתיך! והיינו דכתיב( :שמות ב) ותתצב אחותו
מרחוק לדעה מה יעשה לו ,לידע מה יהא בסוף נבואתה.
 .3תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד א
וילך איש מבית לוי  -להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זבינא :שהלך בעצת בתו .תנא :עמרם
גדול הדור היה ,כיון שראה שאמר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ,אמר:
לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו ,עמדו כולן וגירשו את נשותיהן .אמרה לו בתו:
אבא ,קשה גזירתך יותר משל פרעה ,שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ,ואתה גזרת על
הזכרים ועל הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעוה"ז (בעולם הזה) ,ואתה בעוה"ז ולעוה"ב!
פרעה הרשע ,ספק מתקי ימת גזירתו ספק אינה מתקיימת ,אתה צדיק בודאי שגזירתך
מתקיימת ... ,עמד והחזיר את אשתו ,עמדו כולן והחזירו את נשותיהן.
 .4תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד ב
ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור  -א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי :מלמד ,שירדה לרחוץ
מגלולי אביה ... ,ותשלח את אמתה ותקחה  -ר' יהודה ור' נחמיה ,חד אמר :ידה ,וחד אמר:
שפחתה .מ"ד ידה ,דכתיב :אמתה; ומ"ד שפחתה ,מדלא כתיב ידה .ולמ"ד שפחתה ,הא
אמרת :בא גבריאל וחבטן בקרקע! דשייר לה חדא ,דלאו אורחא דבת מלכא למיקם לחודה.
ולמאן דאמר ידה ,ליכתוב ידה! הא קמ"ל ,דאישתרבב אישתרבובי ,דאמר מר :וכן אתה
מוצא באמתה של בת פרעה; וכן אתה מוצא בשיני רשעים ,דכתיב+ :תהלים ג +שני רשעים
שברת ,ואמר ריש לקיש :אל תיקרי שברת אלא שריבבתה .ותפתח ותראהו את הילד  -ותרא
מיבעי ליה! א"ר יוסי ברבי חנינא :שראתה שכינה עמו.
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 .5קול מבשר חלק א' ,שמות/ר' שמחה בונים:
אלא יש ללמוד מכאן תועלת גדולה בעבודת ה' .שלא למנוע אדם את עצמו בשום מעשה
הישר והטוב .אף שיראה מראש שלא יעלה בידו להגיע עדי תכליתו .דאם באמת יכוון האדם
במעשהו בכל לבו ונפשו ,אין שום דבר שבעולם עומד לנגדו .וה' ב"ה יעזרהו על דבר כבוד
שמו לברך ע ל 'המוגמר' .וכמו שאמרו ז"ל ,המתחיל במצוה אומרים לו גמור .וכן כאן ,היא
עשתה את שלה לשלוח ידה ,על כל פנים אמה אחת ,ונעשה לה נס שנשתרבבה אמות הרבה.
 .6ספורנו שמות פרק ב :
(י) ותקרא שמו משה .ממלט ומושה את אחרים מצרה:
ותאמר כי מן המים משיתיהו .הטעם שקראתיו מש ה להורות שימלט את אחרים הוא ,כי
אמנם משיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם ,וזה לא היה כי אם בגזירת עירין כדי
שימלט הוא את אחרים:
 .7שמות פרק ב :
ֹלתם וַ י ְַרא ִאיׁש ִמ ְצ ִרי מַ כֶ ה ִאיׁש
(יא) וַ יְ ִהי בַ י ִָמים ָההֵּ ם וַ יִ גְ דַ ל מֹׁשֶ ה וַ יֵּצֵּ א ֶאל ֶאחָ יו וַ י ְַרא בְ ִסבְ ָ
עִ בְ ִרי מֵּ ֶאחָ יו:
(יב) וַ יִ פֶ ן כֹה וָ כֹה וַ י ְַרא כִ י ֵּאין ִאיׁש וַ יְַך ֶאת הַ ִמצְ ִרי וַ יִ ְט ְמנֵּהּו בַ חֹול:
לָרׁשָ ע לָ מָ ה ַתכֶ ה ֵּרעֶ ָך:
(יג) וַ יֵּצֵּ א בַ יֹום הַ שֵּ נִ י וְ ִהנֵּה ְׁשנֵּי אֲ נ ִָׁשים עִ ְב ִרים נִ צִ ים וַ י ֹאמֶ ר ָ
(יד) וַ י ֹאמֶ ר ִמי שָ ְמָך לְ ִאיׁש שַ ר וְ ׁשֹפֵּ ט עָ לֵּ ינּו הַ לְ הָ ְרגֵּנִ י ַא ָתה אֹמֵּ ר כַ אֲ ׁשֶ ר ָה ַרגְ ָת ֶאת הַ ִמצְ ִרי וַ יִ ָירא
מֹׁשֶ ה וַ י ֹאמַ ר ָאכֵּ ן נֹודַ ע הַ דָ בָ ר:
פַרעֹה וַ יֵּׁשֶ ב בְ ֶא ֶרץ
פַרעֹה ֶאת הַ דָ בָ ר הַ זֶ ה וַ יְבַ ֵּקׁש לַ הֲ רֹג ֶאת מֹׁשֶ ה וַ יִבְ ַרח מֹׁשֶ ה ִמפְ נֵּי ְ
יִׁשמַ ע ְ
(טו) וַ ְ
ִמ ְדיָן וַ יֵּׁשֶ ב עַ ל הַ בְ ֵּאר:
(טז) ּולְ כֹהֵּ ן ִמ ְדיָן ׁשֶ בַ ע בָ נֹות וַ ָתב ֹאנָה וַ ִת ְדלֶ נָה וַ ְתמַ לֶאנָה ֶאת הָ ְרהָ ִטים לְ הַ ְׁשקֹות צ ֹאן אֲ בִ יהֶ ן:
יֹוׁשעָ ן וַ י ְַׁש ְק ֶאת צ ֹאנָם:
(יז) וַ ָיבֹאּו הָ רֹעִ ים וַ יְ ג ְָרׁשּום וַ י ָָקם מֹׁשֶ ה וַ ִ
עּואל אֲ בִ יהֶ ן וַ י ֹאמֶ ר מַ דּועַ ִמהַ ְר ֶתן ב ֹא הַ יֹום:
(יח) וַ ָתב ֹאנָה ֶאל ְר ֵּ
(יט) וַ ת ֹאמַ ְרן ָ ִאיׁש ִמצְ ִרי ִהצִ ילָ נּו ִמיַד הָ רֹעִ ים וְ גַם ָדֹלה דָ לָ ה לָ נּו וַ י ְַׁש ְק ֶאת הַ צ ֹאן:
(כ) וַ י ֹאמֶ ר ֶאל בְ נ ָֹתיו וְ ַאיֹו לָ מָ ה זֶ ה עֲזַבְ ֶתן ֶאת הָ ִאיׁש ִק ְר ֶאן לֹו וְ י ֹאכַ ל לָ חֶ ם:
יֹואל מֹׁשֶ ה לָׁשֶ בֶ ת ֶאת הָ ִאיׁש וַ יִ ֵּתן ֶאת צִ פ ָֹרה בִ תֹו לְ מֹׁשֶ ה:
(כא) וַ ֶ
יתי בְ ֶא ֶרץ נָכְ ִריָה :פ
(כב) וַ ֵּתלֶד בֵּ ן וַ יִ ְק ָרא ֶאת ְׁשמֹו ג ְֵּרׁשֹם כִ י ָאמַ ר גֵּר הָ יִ ִ
 .8רש"י שמות פרק ב
(יא) ויגדל משה  -והלא כבר כתיב ויגדל הילד (פסוק י) אמר רבי יהודה ברבי אלעאי הראשון
לקומה והשני לגדולה ,שמינהו פרעה על ביתו:
וירא בסבלתם  -נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם:
 .9שמות פרק ב :
ֹלהים ֶאת בְ ִריתֹו ֶאת ַאבְ ָרהָ ם ֶאת יִ צְ חָ ק וְ ֶאת ַי ֲעקֹב:
ֹלהים ֶאת נַאֲ ָק ָתם וַ יִ זְ ֹכ ר אֱ ִ
יִׁשמַ ע אֱ ִ
(כד) וַ ְ
ֹלהים :ס
יִש ָר ֵּאל וַ יֵּדַ ע אֱ ִ
ֹלהים ֶאת בְ נֵּי ְ
(כה) וַ י ְַרא אֱ ִ
 .10רש"י שמות פרק ב :
(כה) וידע אלהים  -נתן עליהם לב ולא העלים עיניו:
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 .11בית ישראל/הרבי מגור על פר' שמות:
שמדקדק ברש"י שכתיב פעמים ויגדל וזה הרמז על גדולת משה להיות מיצר עם בני ישראל,
ועורר גם כן הכח שלמעלה בצרתם לו צר.
ברש"י נתן עליהם לב ולא העלים עיניו זה גרם אולי משה רבינו עליו השלום ע"י מסירת
נפשו ע' כלל ישראל וזה הלימוד הגדול לכלל ישראל הוא המשיך בדרך אחותו ואמו .הבה
נתחכמה לו וקראו את המילדות להמית את בנ"י ,והם עשו להיפך שמסרו נפשם לחיות את
הילדים ובדרך הזה המשיך משה רבנו עליו השלום.
 .12שמות פרק טו
יאה אֲ חֹות ַאהֲ רֹן ֶאת הַ תֹף בְ יָדָ ּה וַ ֵּתצֶ אן ָ כָ ל הַ נ ִָׁשים ַאחֲ ֶריהָ בְ תֻ פִ ים
(כ) וַ ִת ַקח ִמ ְריָם הַ נְבִ ָ
ּובִ ְמחֹֹלת:
(כא) וַ ַתעַ ן לָ הֶ ם ִמ ְריָם ִׁשירּו לַ ה’ כִ י ָגאֹה ג ָָאה סּוס וְ רֹכְ בֹו ָרמָ ה בַ יָם:
 .13רש"י שמות פרק טו
(כ) ותקח מרים הנביאה  -היכן נתנבאה כשהיתה אחות אהרן ,קודם שנולד משה ,אמרה
עתידה אמי שתלד בן וכו' ,כדאיתא בסוטה (דף יג א) .דבר אחר אחות אהרן לפי שמסר נפשו
עליה כשנצטרעה ,נקראת על שמו:
את התף  -כלי של מיני זמר:
בתפים ובמחלת  -מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים
והוציאו תופים ממצרים:
(כא) ותען להם מרים  -משה אמר שירה לאנשים ,הוא אומר והם עונין אחריו ,ומרים אמרה
שירה לנשים:
 .14שמות פרק טו
ֹאמרּו לֵּ אמֹר ָא ִׁש ָירה לַ ידֹוָד כִ י ָגאֹה
יִש ָר ֵּאל ֶאת הַ ִש ָירה הַ ז ֹאת לַ ידֹוָד וַ י ְ
(א) ָאז י ִָׁשיר מ ֶֹׁשה ּובְ נֵּי ְ
ג ָָאה סּוס וְ רֹכְ בֹו ָרמָ ה בַ יָם:
 .15במדבר פרק כ
יִש ָר ֵּאל כָ ל הָ עֵּ דָ ה ִמ ְדבַ ר צִ ן בַ ח ֶֹדׁש הָ ִראׁשֹון וַ יֵּׁשֶ ב הָ עָ ם בְ ָק ֵּדׁש וַ ָתמָ ת ׁשָ ם ִמ ְריָם
(א) וַ ָיבֹאּו בְ נֵּי ְ
וַ ִת ָקבֵּ ר ׁשָ ם( :ב) וְ ל ֹא הָ יָה מַ יִם לָ עֵּ דָ ה וַ יִ ָקהֲ לּו עַ ל מֹׁשֶ ה וְ עַ ל ַאהֲ רֹן:
.16תלמוד בבלי מסכת תענית דף ט עמוד א
רבי יוסי ברבי יהודה אומר :שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל ,אלו הן :משה ,ואהרן,
ומרים .ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם ,ואלו הן :באר ,וענן ,ומן .באר  -בזכות מרים,
עמוד ענן  -בזכות אהרן ,מן  -בזכות משה .מתה מרים  -נסתלק הבאר .שנאמר (במדבר כ')
ותמת שם מרים ,וכתיב בתריה ולא היה מים לעדה ,וחזרה בזכות שניהן ...
 .17מיכה פרק ו
ּומבֵּ ית עֲבָ ִדים
(ד) כִ י הֶ עֱלִ ִתיָך מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ִ
יתיָך וָ ֶא ְׁשלַ ח לְ פָ נֶיָך ֶאת מֹׁשֶ ה ַאהֲ רֹן
פְ ִד ִ
ּומ ְריָם:
ִ
 .18הרבי מפיאסצנה

17א .תרגום יונתן על מיכה פרק ו
(ד)ּ ...ו ְשלָ חֵּ ית קדָ מָ ְך ְתלָ ָתא נְ בִ יִ ין משה
לְ ַאלָ פָ א ְמ ִס ַירת ִדינִ ין אהרן לְ כַ פָ ָרא עַ ל
עַ מָ א ומרים לְ אֹו ָר ָאה לִ נְ שַ ָיא:
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א" .אש קודש" -קטעים מתוך הדרשה לפרשת חקת תש"ב:
"ותמת שם מרים וכו" ולא היה מים לעדה ,כי הבאר בזכות מרים ,ונבין נא למה דוקא
בזכותה?
 ...ואפשר כי רש"י פירש אף היא בנשיקה מתה ,ומפני מה לא נאמר בה על פי ד' שאינו דרך
כבוד של מעלה ,ומה זה מרמז לנו ,כי על פי פשוט מה אין דרך כבוד של מעלה ,הלא אין
נשיקה זו ח"ו נשיקה גופנית? ואפשר כי שהאיש ישראלי צריך לדעת שגם בשעה שהוא
מתעורר באתערותא דלתתא ג"כ הוא יתברך נותן בו דעת ורצון ממעלה כדי שיתעורר
מלמטה ,ובשאר ספרים קדוש ים איתא ע"ז רמז מהפסוק בתהלים ,ולך ד' חסד כי אתה
תשלם לאיש כמעשהו ,שבאמת הוא יתברך המעוררו ונותן בו כח ורצון כנזכר לעיל לעשות
מעשה הטוב ,ואם כן לא היה מגיע לאיש שכר כי עיקר הוא ד' העושה ,אבל זהו חסד ד'
שמשלם לאיש שכר כאילו האיש הי' העושה ,ולך ד' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו
כאילו הוא היה העושה .עד כאן לשונו הקדושה .נמצא לפי זה שאשה הנעשה צדקת ולומדת
תורה ומקיימת המצוות ,זאת היא מעשה שלה ,כיון שאינה מצווה ועושה ,ואם כן לא עוררו
אותה כל כך ממרום לזה .וזה אף היא בנשיקה מתה ,ומפני מה לא נאמר בה על פי ד' שאינו
דרך כבוד של מעלה ,היינו הא שבאה למדרגה גדולה כזו לא היה בהתעוררות של מעלה ורק
באתערותא דלתתא לכן לא שייך לומר על פי-ד' וכיון שמקור עבודתה בה הוא ,וממנה נובע,
לכן הבאר מקור הנובע מים חיים קדושים ,היתה בזכותה"
"...היוצא לנו מדברינו שאין עוד מלבדו והכל הארת אלוקות [ ,]...וכן כל זמן שחיה מרים,
וכנזכר לעיל כיום שלא היתה מצווה ועושה סימן הוא שעלייתה שעלתה לרום צדקתה היתה
בתשוקה יותר חזקה ממנה ,לכן היתה יכולה גם להאיר לישראל תשוקה שישתוקקו לד',
ושיהיו זוכים שאורות העליונים שהמשיך להם משה רבינו יזכו לקבל [ ]...אבל משנסתלקה
מרים לא היתה להם תשוקה כל כך ,לכן לא זכו לקבל אורו של משה ממרום...
 .19אלי ויזל
באותם ימים שלטה החשיכה בשמים ובארץ ,ונדמה היה כי שערי הרחמים ננעלו .השוחט
שחט ,היהודים נרצחו  . ...רק מעטים הפגינו אומץ והזדהו עם הסובלים .הגברים והנשים
המעטים הללו היו פגיעים ,מפוחדים וחסרי ישע  -מה הבדיל אותם מכל השאר?  ...רגע בו
נעשית בחירה מוסרית  ....על כן ,עלינו להוקיר את האנשים הטובים הללו...
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