
ב"ה

מרים,  שירת  דוד,  שירת  משה,  שירת  "שירות":  תשע  מופיעות  בתנ"ך 
היהודית,  ובמסורת  במנהגים  מעיינים  כאשר  הלאה.  וכן  דבורה  שירת 

מוצאים שהמסורת מחשיבה יותר את שירת הנשים. מדוע?

שירת הנשים חשובה יותר!
>>

פרשת בשלח

ב"ה
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השיעור מתמקד בנושא מרכזי מאוד בתורת הרבי – הנשים ביהדות. בשיחות אלו הרבי מתייחס 

לנקודה מאד צרה: שירתן של מרים ונשות ישראל היתה חשובה יותר משירת משה והגברים. אך 

זוהי הזדמנות לשוחח על נקודת מבטו הכללית של הרבי בנושא.

כמובן שהשיעור אינו קורס מקיף על הנושא. השיעור מתמקד בשיחות של הרבי, אם כי ניתן 

להקדיש מספר דקות לנושא.

היהדות  מדוע  ישאלו  והמשתתפים  ייתכן  נשים.  שירת   – רגיש  נושא  יתעורר  בשיעור 

האורתודוקסית אוסרת על שירת נשים, וגם, כיצד זה שמרים שרה והנשים רקדו?

בשיחה מעניינת מהרבי )ט"ו בשבט תשל"ב( מוסבר, שמכיון שבזמן קריעת ים סוף היה גילוי 

אור אלוקי נעלה, לא היה חשש מענין של היפך הצניעות. גם לעתיד לבוא, כאשר "אין יצר הרע 

שולט", לא יצטרכו לחשוש מכך. )עד כאן מהשיחה(.

בזמן הגלות, כשהיצר הרע שולט, ההלכה אוסרת על הגברים להקשיב לשירת נשים, וזאת כדי 

להגן על הנשים. ההגבלה היא על הקשבת הגברים, ולא על שירת הנשים. 

כדאי מאוד שלא להפוך את השיעור לדיון על הנושא של שירת נשים. מומלץ להתייחס לכך 

מעניק  שהרבי  בחשיבות  נתמקד  בשיעור  התכנסנו.  שלשמו  הנושא  זה  "לא  ולומר,  בקיצור 

לשירת מרים ונשות ישראל, ולחשיבות הכללית של הנשים בדורנו".

הקדמה
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תוכן השיעור:

חלק ראשון | ההיסטוריה של קריאת התורה וההפטרה....................................................................4

מקורות: משה רבינו תיקן לישראל לקרוא בתורה כל שלושה ימים: שני, חמישי ושבת. במשך 

הדורות נקבע המנהג באופן כזה שבמשך השנה קוראים את כל התורה.

באחת התקופות נאסר על היהודים לקרוא בתורה בשבת, וחכמי הדור החליפו זאת בקריאה 

מתוך הנביאים, בפרק המדבר על נושא שדומה לפרשת השבוע. כאשר התבטלה הגזירה 

והיהודים חזרו לקרוא בתורה, לא ביטלו את מנהג הקריאה מהנביאים, אלא תיקנו שיקראו 

בנביאים לאחר הקריאה בתורה. 

חלק שני | מדוע דווקא שירת אשה?..................................................................................................6

מקורות: בפרשתנו, פרשת בשלח, הנושא המרכזי הוא שירת משה ובני ישראל לאחר קריעת 

ים סוף, אשר ממשיכה עם שירת מרים ונשות ישראל. ההפטרה שנבחרה לפרשה זו היא שירת 

דבורה. 

שיחה: שואל אדמו"ר הזקן: מדוע נבחרה שירתה של אשה – דבורה, ולא שירתו של גבר – 

ֵמָחה יותר  דוד? ועונה: שירת הנשים בקריאת ים סוף שלוותה בתופים ובמחולות, היתה שְׂ

משירת הגברים. הנשים שמחו יותר כיון שחשו את קושי השעבוד בצורה קשה יותר, ולכן 

שמחו יותר בזמן גאולת העם. כדי להדגיש זאת, נבחרה דווקא שירת דבורה עבור קריאת 

ההפטרה.

סיפור: סרטון ׳המפגש שלי׳ עם גברת אליס זלוטניק, שמספרת על כך שהרבי עודד בחום את 

לימוד התורה לנשים. זהו חלק מההשקפה הכללית של הרבי על מקומן של נשים ביהדות.  

חלק שלישי | איזו שירה מקבלת כינוי מיוחד?...............................................................…................12

שיחה: שואל הרבי, מדוע דווקא פרשת בשלח נקראת "שבת שירה", ולא פרשת האזינו? גם 

שם יש שירה ארוכה של משה, וגם בה מפטירים בשירת דוד? משיב הרבי, משום שבפרשת 

ֵמָחה וחשובה יותר, ולכן דווקא פרשה זו נקראה שבת  בשלח מדובר על שירת הנשים שהיתה שְׂ

שירה. 

סיום: סרטון ׳המפגש שלי׳ עם גברת סוזן הנדלמן שמספרת על השקפתו של הרבי על נשים 

ביהדות.

*שיעור זה מורכב משתי שיחות נפרדות. שיחה ראשונה בחלק השני ושיחה שנייה בחלק 

השלישי.
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מקור 1  
משנה תורה, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק י"ב הלכה א'.

משה רבינו תיקן לישראל לקרוא בתורה בימים שני, חמישי ושבת.

ֲחִרית  שַׁ י בְּ ִני ּוַבֲחִמישִׁ ת ּוְבשֵׁ בָּ שַׁ ים בְּ ַרבִּ ּתוָֹרה בָּ הּו קוִֹרין בַּ יְּ ָרֵאל שֶׁ ן ָלֶהם ִלישְׂ קֵּ נּו תִּ ה ַרבֵּ מֹשֶׁ
ִמיַעת ּתוָֹרה. לֹא שְׁ ה ָיִמים בְּ לֹשָׁ הּו שְׁ ּלֹא ִישְׁ ֵדי שֶׁ כְּ

מקור 2 
תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף פ"ב עמוד א׳ )עם ביאור שטיינזלץ(

זאת  לומדת  הגמרא  בתורה.  קריאה  ללא  ימים  שלושה  יעברו  שלא  כדי  היא  לכך  הסיבה 

בדרך דרש מהפסוק שמתאר כיצד לאחר שלושה ימים שבני ישראל הלכו במדבר ולא מצאו 

מים, החלו להתלונן. מובא בגמרא שהתורה נמשלה למים. לאחר שלושה ימים ללא תורה 

– מתעייפים היהודים ומתחילים להתלונן.

מצאו  ולא  במדבר  ימים  שלשת  הפסוק “וילכו  על  שנינו בברייתא:[  דתניא ]שכן   
מים, דורשי רשומות שדרשו ברמז לשון המקרא אמרו: אין מים אלא תורה, שנאמר: 
נלאו )התעייפו(  תורה  בלא  ימים  שלשת  שהלכו  כיון  למים,  לכו  צמא  כל  "הוי 
דור ותיקנו  באותו  שביניהם שהיו  נביאים  עמדו  שם,  כמפורש  להתאונן  והתחילו 
בשבת,  בתורה באחד  קוראים  ומפסיקין ואין  קורין בתורה בשבת,  שיהו  להם 
ומפסיקין  בחמישי,  וקורין  ורביעי,  ומפסיקין בימים שלישי  וקורין בתורה ביום שני, 

ערב שבת, כדי שלא ילינו שלשה ימים רצופים בלא תורה.

מקור 3  
משנה תורה, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק י"ג הלכה א'.

הרמב"ם כותב, שברוב הקהילות קוראים את התורה כולה במהלך השנה.

ַאַחר  ת שֶׁ בָּ שַׁ ָנה ַאַחת. ַמְתִחיִלין בְּ שָׁ ִליִמין ֶאת ַהּתוָֹרה בְּ שְׁ מַּ ָראל שֶׁ ָכל ִישְׂ ׁשּוט בְּ ְנָהג ַהפָּ ַהמִּ
ְיָי׳  ֶאל  "ַוּיֹאֶמר  ית  ִלישִׁ שְּׁ ּתוְֹלדֹת". בַּ ה  ִניָּה "ֵאלֶּ שְּׁ ית". בַּ ֵראשִׁ ֵסֶדר "בְּ ְוקוִֹרין בְּ ּכוֹת  ַחג ַהסֻּ
ִמי  ְוֵיׁש  ּכוֹת.  ַחג ַהסֻּ ַהּתוָֹרה בְּ ּגוְֹמִרין ֶאת  ַהזֶּה ַעד שֶׁ ֶדר  ְוהוְֹלִכין ַעל ַהסֵּ ְוקוְֹרִאין  ַאְבָרם". 

ׁשּוט: ִנים ְוֵאינוֹ ִמְנָהג פָּ לֹׁש שָׁ שָׁ ִלים ֶאת ַהּתוָֹרה בְּ שְׁ מַּ שֶׁ

חלק ראשון:  ההיסטוריה 
של קריאת התורה וההפטרה
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מקור 4  
תוספות יום טוב, מסכת מגילה, פרק ג' משנה ד'.

התוספות יום טוב מסביר כיצד החל מנהג קריאת ההפטרה – קטע מהנביאים – לאחר קריאת 

התורה. באחת התקופות נאסר על היהודים לקרוא בתורה בשבת, וחכמי הדור החליפו זאת 

התבטלה  כאשר  השבוע.  לפרשת  שדומה  נושא  על  המדבר  בפרק  הנביאים,  מתוך  בקריאה 

הגזירה, והיהודים חזרו לקרוא בתורה, לא ביטלו את קריאת הנביאים, אלא תיקנו שיקראו 

בנביאים לאחר הקריאה בתורה. 

טעמא דהפטרות, כתוב בספר תשבי שרש פטר, שמצא כתוב שאנטיוכס הרשע מלך יון 
גזר על ישראל שלא יקראו בתורה ברבים. מה עשו ישראל? לקחו פרשה אחת מנביאים 
שענינה דומה לענין מה שכתוב בפרשה של שבת ההיא. ועתה אף שבטלה הגזירה, המנהג 

הזה אינו בטל.
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הרבי שואל בשיחה, מדוע נבחר דווקא הפרק של "ותשר דבורה" להפטרת פרשת בשלח. 
כדי לתת רקע להבנת השאלה, נצטט מספר פסוקים מהקריאה וההפטרה. 

מקור 5 
שמות ט"ו.

החלק העיקרי של הפרשה הוא שירת עם ישראל לאחר קריעת ים סוף, לאחר שצבא מצרים 

הוכחד ובני ישראל הרגישו משוחררים סוף סוף, בלי פחד שהמצרים ישיבו אותם מצרימה. 

השירה מתחילה ב"אז ישיר משה ובני ישראל" – שירת הגברים, וממשיכה ב"ותקח מרים 

הנביאה... ותצאן כל הנשים אחריה... ותען להם מרים שירו לה'" – שירת הנשים.

י־ יָרה ַליהָוה כִּ יָרה ַהּזֹאת ַליהָוה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ָאשִׁ ָרֵאל ֶאת־ַהשִּׁ ה ּוְבֵני ִישְׂ יר־מֹשֶׁ א ָאז ָישִׁ
ָאה סּוס ְורְֹכבוֹ ָרָמה ַביָּם׃... ָגאֹה גָּ

ים  ֻתפִּ בְּ ַאֲחֶריָה  ים  ָכל־ַהנָּשִׁ ֶצאָן  ַותֵּ ָיָדּה  בְּ ֶאת־ַהּתֹף  ַאֲהרֹן  ֲאחוֹת  ִביָאה  ַהנְּ ִמְרָים  ח  קַּ ַותִּ כ 
ּוִבְמחֹלֹת׃ 

ָאה סּוס ְורְֹכבוֹ ָרָמה ַביָּם׃  י־ָגאֹה גָּ ירּו ַליהָוה כִּ ַען ָלֶהם ִמְרָים שִׁ כא ַותַּ

מקור 6
ספר שופטים פרק ה'.

ההפטרה  גם  לפיכך  הפרשה.  לנושא  הקשור  מהנביאים  קטע  היא  ההפטרה  שראינו,  כפי 

שנבחרה לפרשה זו, היא שירה: שירת דבורה לאחר הניצחון הניסי נגד הפלישתים.

ּיוֹם ַההּוא ֵלאמֹר׃  ן־ֲאִבינַֹעם בַּ בוָֹרה ּוָבָרק בֶּ ר דְּ שַׁ א ַותָּ

ֲרכּו ְיהָוה׃ ב ָעם בָּ ִהְתַנדֵּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ ָרעוֹת בְּ ְפרַֹע פְּ ב בִּ

מקור 7
ספר שמואל ב', פרק כ"ב.

בנביאים ישנן שירות נוספות. לדוגמה: שירת דוד לאחר שה׳ הצילו מידי שאול.

ף  ל־אְֹיָביו ּוִמכַּ ף כָּ יל ְיהָוה אֹתוֹ ִמכַּ יוֹם ִהצִּ יָרה ַהּזֹאת בְּ ְבֵרי ַהשִּׁ ִוד ַליהָוה ֶאת־דִּ ר דָּ א ַוְיַדבֵּ
אּול׃ שָׁ

חלק שני: למה דווקא שירת נשים?



7

הרבי - חלק ראשון 
מדוע שירת דבורה ולא שירת דוד?

מדוע נבחרה שירתה של אשה – דבורה, ולא שירתו של גבר – דוד? הרי בפרשת בשלח 

ישנה גם שירת גברים – משה, וגם שירת נשים – מרים?

לפני1 עשרים שנה – אחרון של פסח חצר"ת - דיבר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר 
בשיחה2 בנוגע להפטרת שבת זו3.

מדוע  פעם,  הקשה  הזקן,  רבנו   - שזקנו  הצמח-צדק,   - אבי-זקנו  בשם  וסיפר 
ההפטרה דשבת שירה היא דוקא "ותשר דבורה"4, שירת אשה, ולא שירת דוד, כמו 
ההפטרה דשביעי של פסח. בפרשת בשלח ישנה שירת האנשים: "אז ישיר משה 
גו'"5, וישנה גם שירת הנשים: "ותקח מרים גו' את התוף בידה ותצאן כל הנשים גו' 
בתופים ובמחולות, ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה6, ”מדוע איפוא ההפטרה 

היא דוקא בשירת אשה, "ותשר דבורה"?

משירת  יותר  ֵמָחה  שְׂ היתה  ובמחולות,  בתופים  שלוותה  סוף  ים  בקריאת  הנשים  שירת 

הגברים. כדי להדגיש זאת נבחרה עבור ההפטרה שירת אשה.

ועל זה סיפר רבנו הזקן סיפור ארוך )נדפס בשיחה הנזכרת לעיל(, וסיים, שכאשר 
בני ישראל יצאו ממצרים והלכו "בתוך הים ביבשה"7 ואמרו שירה, אמרו גם הנשים 
היא  שירה  דשבת  ההפטרה  ולכן  בשמחה.  ובמחולות",  "בתופים  גם  אבל  שירה, 

"ותשר דבורה".

מדוע הנשים שמחו יותר?
הנשים הרגישו יותר את קושי השעבוד – את הריגת התינוקות הזכרים ביאור, ואת שחיטתם 

של שלוש מאות תינוקות כל יום, עבור האמבטיה היומית של פרעה. מכיון ש"לפום צערא 

אגרא" ]=לפי הצער, השכר[, הן שמחו יותר בזמן גאולת העם. 

ולכאורה אינו מובן: מדוע השירה ששרו משה ובני ישראל - האנשים - לא היתה 
בשמחה כמו שירת מרים וכל הנשים?

אלא הטעם לזה - בפשטות, כי, כאשר מקבלים דבר בלי יגיעה ובלי צער, אי אפשר 
בשום אופן להרגיש את אותה השמחה, כמו בשעה שהשקיעו בענין זה יגיעה רבה 
ֶשִיְגֶדלּו היגיעה והצער קודם  ועברו מלחמות קשות. ו"לפום צערא אגרא"8: ככל 

לכן - כן תגדל השמחה לאחרי זה.

1( שיחה זו – הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א )באידית(, ונדפסה בלקו"ש 
ח"א ע' 139 ואילך. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

2( לקו"ד ח"ד תשא, א. סה"ש תרח"ץ ע' 283. וראה גם מכתב ח' שבט; י"ד 
שבט שנה זו )אג"ק חט"ז ע' רסט; ע' רפ(.

3( ראה גם שיחת יו"ד שבט דאשתקד סמ"ג ואילך )תו"מ חי"ט ע' 62 
ואילך(.

4( ס' שופטים ה, א ואילך.
5(  בשלח טו, א.

6( שם כ-כא.
7( שם יד, טז. כב.

8( אבות פ"ה מכ"א.
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בשעה שישראל שרו שירה בגלל שפרעה והמצריים טבעו בים, והם יצאו מארץ 
מצרים - הנה משה רבנו וכל האנשים בישראל לא היו יכולים להרגיש בזה שמחה 

כזו כמו מרים וכל נשי ישראל.

כי, קושי גלות מצרים, והגזירות הרעות ביותר, באו לאחר לידת מרים. והגזירה 
כל הקשיים שהיו   - היאורה תשליכוהו"9,  הילוד  הבן  "כל   - היתה  ביותר  הקשה 
קודם לכן, כשבני ישראל עבדו "בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם 
אשר עבדו בהם בפרך"10, לא הגיעו לחומרת הגזירה של השלכת ילדים הנולדים אל 
היאור- וכפי שמספרים חכמינו ז"ל11 - היתה לאחרי זה גם הגזירה שפרעה ירחץ 

בדם ילדי ישראל.

נפטרו  כאשר  גם  ולכן,  האב.  מאשר  יותר  ַהֵאם  איבער"(  )"לעבט  "חי'"  זאת  כל 
מפרעה וגזירותיו, היתה שמחת נשי ישראל גדולה הרבה יותר משמחת האנשים.

 משיחת מוצאי שבת קודש פרשת בשלח, י"א שבט.

תו"מ ה'תשח"י ח"ב ע' 54.

מקור 8  
שמות פרק א׳ פסוק כ"ב

פרעה ציווה להשליך את התינוקות הזכרים של בני ישראל לים. 

ַחּיּון׃ ת תְּ ִליֻכהּו ְוָכל־ַהבַּ שְׁ ּלוֹד ַהְיאָֹרה תַּ ן ַהיִּ ל־ַהבֵּ ְרעֹה ְלָכל־ַעּמוֹ ֵלאמֹר כָּ ַוְיַצו פַּ

מקור 9  
שמו"ר פ"א, ל"ד.

יום  מדי  תינוקות.  דם  ברחיצת  שרפואתו  החרטומים  לו  אמרו  בצרעת,  חלה  כשפרעה 

נשחטו מאה חמישים תינוקות יהודיים בבוקר ומאה חמישים נוספים בערב, כדי למלא את 

האמבטיה של פרעה.  

ים... ַויָָּמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים,  ל ַצַער ָהיּו, ְלִפיָכְך קוֵֹרא אוָֹתן ַרבִּ ים ָהֵהם, ָיִמים שֶׁ ַוְיִהי ַביִָּמים ָהַרבִּ
י  ָאְמרּו ַחְרֻטמֵּ חּו, ְלִפי שֶׁ ה ִנְתַאנְּ ָרֵאל, ָלמָּ ֵמת, ...ַויֵָּאְנחּו ְבֵני ִישְׂ ְצָטַרע ְוַהְמצָֹרע ָחׁשּוב כְּ נִּ שֶׁ
ים  ֶעֶרב ּוֵמָאה ַוֲחִמשִּׁ ים בָּ ָרֵאל ֵמָאה ַוֲחִמשִּׁ חֹט ִמְקַטנֵּי ִישְׂ ִמְצַרִים ֵאין ְלָך ְרפּוָאה ִאם לֹא ִנשְׁ
ִהְתִחילּו  ה,  ָקשָׁ ֵזָרה  גְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְמעּו  שָּׁ שֶׁ יָון  כֵּ ּיוֹם  בַּ ָעִמים  פְּ י  תֵּ שְׁ ְדֵמיֶהם  בִּ ּוְרַחץ  ּבֶֹקר,  בַּ

ִמְתַאְנִחים ְוקוְֹנִנים. 

9( שמות א, כב.
10( שם, יד.

11( שמו"ר פ"א, לד.
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השקפת הרבי על נשים ביהדות 
בנקודה זאת, כדאי להרחיב על שיטתו של הרבי בנושא "נשים ביהדות".

רבות  השקיע  חב"ד-ליובאוויטש,  תנועת  של  הנהגתה  את  עצמו  על  הרבי  שקיבל  מאז 

בטיפוח וקידום מעמד האישה ביהדות. אחד מהארגונים הראשונים שהרבי יסד היה ארגון 

נשי חב"ד. 

הרבי הדגיש פעמים אין ספור את שליחותה הקדושה של האישה בחינוך הדור הצעיר – 

עתיד העם היהודי. הרבי הסביר, שאת הרושם העיקרי על נפשו של הילד חורטת האימא, 

ולכן נתן לה הקב"ה כוחות המיוחדים לעשות זאת בצורה הטובה ביותר.  הרבי הוסיף שאת 

התכונות הרוך והחמימות צריכה האישה לנצל לא רק בבית, אלא גם בהשפעה על העולם 

כולו. 

הרב  היציאה,  לפני  הרבי.  בשליחות  שיצאו  מהראשונים  היו  פעלער  ומינדי  משה  הרב 

פעלער נכנס למשרדו של הרב חדקוב – מזכירו הראשי של הרבי, ושאל: "מהו התפקיד 

דרך  בכל  היהדות  בהפצת  תפקידו  את  במפורט  לו  תיאר  חדקוב  הרב  שליח?"  בתור  שלי 

שהיא, על ידי הוראה בבית הספר היהודי בעיר או פתיחת בית כנסת וכן הלאה. "אך מהו 

הדמות  החמישים,  שבשנות  להדגיש  )חשוב  פעלער.  הרב  שאל  רעייתי?"   של  תפקידה 

המרכזית בבתי הכנסת היתה הרב, ואילו הרבנית היתה עסוקה מאחורי הקלעים בהכנת 

האוכל, גידול הילדים וכן הלאה(.

הרב חדקוב ביקש מהרב פעלער להמתין כמה דקות. הוא נכנס לחדרו של הרבי וחזר  לאחר 

מספר דקות עם תשובה: "התפקיד של רעייתך הוא בדיוק כמו שלך. מה שאתה עושה עם 

הגברים היא תעשה עם הנשים". 

הרבי ייסד את תנועת השליחות באופן כזה בו הרב והרבנית הם שלוחיו בצורה שווה. הם 

שותפים לעשייה הרוחנית והחינוכית במקום שליחותם. בימינו זה כבר הפך להיות מובן 

מאליו, אבל בשנות החמישים זה היה מהפכני בכל קנה מידה.

במשך השנים יצאו למעלה מחמשת אלפים זוגות של שלוחים ושלוחות, והרב והרבנית 

שותפים שווים ומלאים בשליחות. כאברהם ושרה בזמנם, כאשר אברהם מלמד את הגברים 

ושרה מלמדת את הנשים, כך גם השלוחים והשלוחות מלמדים ומפיצים את אור היהדות 

כל אחד ואחת בתחומו.

השיחה שלמדנו מדגישה את הקשר המיוחד של הנשים לילדים – לדור הצעיר. בשיחה 

שבאותו  הנשים  בזכות  ממצרים  נגאל  ישראל  שעם  הרבי  אומר  השלישי,  בחלק  שנלמד 

הדור – נשים ששמרו על ההמשכיות היהודית. גם הגאולה העתידה, תבוא בזכות הנשים 
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החשוב  לתפקידן  בנוגע  הרבי  בשיטת  נדבך  הן  אלו  שיחות  העולם.  על  השפעתן  ובזכות 

והמהותי של הנשים היהודיות בדורנו: חינוך הדור הצעיר, השפעה על העולם כולו לטובה, 

ועל ידי כך – הבאת הגאולה.

סיפור - השיעור של אליס  
מגזין הווידאו של ג׳ם

ג׳ם.  של  הווידאו  במגזין  בעצמה  אליס  הגב'  ידי  על  מסופר  הסיפור 

הווידאו. את  להראות  או  בעצמו  אותו  לספר  אם  לבחור  יכול   המרצה 

לצפיה בסרטון לחצו על התמונה.

היא  אליס  ניו-יורק.  שבמדינת  ריברדייל  העיירה  תושבי  הם  זלוטניק  ודב  אליס 
אמנית, כפי שמאשר גם כובע הברט שמונח בזווית אלכסונית על ראשה, ואילו דב 
הוא מרצה במקצועו. כישרון הדיבור בפני קהל, יחד עם תשוקתו של דב להכניס 
מעט יותר נשמה לסביבת מגוריו, הביאו אותו ליזום שיעור מיוחד לתושבי המקום 
- שיעור בתלמוד הבבלי. השיעור שנערך בשבת אחר הצהריים בביתו של אחד 
עיון  ידי  על  שיעור  לכל  להתכונן  שנדרשו  לומדים  עשר  חמישה  וכלל  החברים, 

במקורות שונים ולהשתתף במהלך הלימוד באופן פעיל.

לימים הזדמנה לדב הזכות להיכנס ליחידות אצל הרבי. הוא היה שמח וגאה לדווח 
על השיעור שיזם, והרבי אכן הטה אוזן לדבריו בתשומת לב מרובה. כאשר סיים 
לפרט על מהלך השיעור ועל משתתפיו, שאל אותו הרבי: "ומה עושות הנשים בזמן 

השיעור?".

עבור  השלישית  הסעודה  בהכנת  השיעור  בזמן  "עוסקות  דב,  התלהב  "הנשים", 
הלומדים. עם תום הלימוד אנחנו יושבים ואוכלים יחד, ומיד לאחר ברכת המזון 

https://he.chabad.org/2462185
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מתפללים מעריב ומבדילים".

זה לא מספיק.  "הנשים מכינות את האוכל עבור הגברים?  "כך?", אמר הרבי, 
הנשים צריכות גם הן ללמוד".

מספרת אליס:

גם  שיעור  לייסד  שיש  אמר  שהרבי  לי  והודיע  היחידות,  מן  הביתה  חזר  "דב 
לנשים. דב ביקש שאקח על עצמי את מסירת השיעור הזה. חשבתי שהוא עושה 
ממני צחוק. על מה אתה מדבר, אמרתי לו. האם אני מורה או מרצה? אני אמנית, 

אין לי הכישורים הדרושים להעביר שיעורים.

"זה לא עזר לי במיוחד. הוא רק חזר על דבריו: ׳הרבי אמר שיש לייסד שיעור 
לנשים. את יכולה ללמד משנה, למשל, זה יכול להיות נחמד׳.

"נו, מה יכולתי לעשות? הסכמתי לנסות, בתנאי שדב יעבור אתי לפני השיעור 
על המשניות ויעזור לי להתכונן.

"בפיק ברכיים התחלתי ללמד חמש־עשרה נשים, אך בתוך זמן קצר התבקשתי 
על ידי רב המרכז היהודי הקהילתי - שהיה למעשה בית הכנסת האורתודוכסי 
הגדול ביותר בריברדייל - להעביר את השיעור אל המתחם שלו, מה שכמובן 

הגדיל פי כמה וכמה את כמות המשתתפות.

"שיעור המשנה שלי מתמיד בקיומו לאורך עשרים וחמש שנים. כשאני מסתכלת 
לאחור אני מבינה שאם חשבתי שאני משקיעה מזמני בהתנדבות בנשים שבאו 
ללמוד, הרי שלמעשה הרווח היה כולו שלי. לולא נעניתי לדברי הרבי, לא הייתי 

מגיעה כלל וכלל לרמתי הנוכחית בלימוד התורה".
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חלק שלישי: איזו שירה 
מקבלת כינוי מיוחד?

12( שיחת ש"פ בשלח בתחלתה.
13( ס' שופטים ה, א.

14( כא, יז.
15( ס"פ וילך. וראה האזינו לב, מד.

במהלך השנה ישנן חמישים ושלוש שבתות. כפי שלמדנו בחלק הראשון, בכל שבת נקראת 

פרשה אחרת. חלק מהשבתות זכו לשם מיוחד עקב פרשה מיוחדת שנקראת בהן או אירוע 

מיוחד שקורה בהן. למשל: שבת לפני פסח נקראת "שבת הגדול", על שם נס גדול שנעשה 

הקריאה  שם  על  זכור",  "שבת  נקראת  פורים  לפני  שבת  שבת.  באותה  במצרים  ליהודים 

המיוחדת באותה שבת – "זכור את אשר עשה לך עמלק". השבת שבין ראש השנה ליום 

כיפור נקראת "שבת שובה", על שם ההפטרה שקוראים באותה שבת – "שובה ישראל". 

גם פרשתנו, פרשת בשלח, זכתה לשם מיוחד – "שבת שירה", על שם השירה שנמצאת 

בפרשה.  

הרבי - חלק שני 
מדוע דווקא שבת פרשת בשלח נקראת שבת שירה? 

שירה,  ישנה  בהן  אחרות  פרשיות  ישנן  שירה"?  "שבת  נקראת  בשלח  פרשת  שבת  מדוע 

למשל, בפרשת האזינו נמצאת שירת משה, וגם ההפטרה שנקראת באותה שבת היא שירת 

דוד. מדוע לא קוראים לשבת האזינו – "שבת שירה"? 

שבפרשה  כיון  שירה",  "שבת  בשם  נקרא   .. זה  קודש  השבת  שיום  לעיל12  דובר 
מדובר אודות ענין השירה - שירת משה ובני ישראל. ובפרט שגם בהפטרה מדובר 

אודות ענין השירה - "ותשר דבורה"13...

אך עדיין אינו מובן: הרי ישנם עוד פרשיות שבהם ישנו ענין של שירה, ואם כן, היו 
צריכים לקרותם "שבת שירה".

ולדוגמא - כפי שמביא רש"י מה שכתוב בפרשת חוקת14 "אז ישיר ישראל עלי באר 
ענו לה". אבל כאן אין הקושיא גדולה כל כך, כיון ששירת הבאר תופסת רק מקום 

קטן בכמות בכללות הפרשה, שיש בה כמה וכמה ענינים נוספים;

הכתוב"15:  כלשון  "שירה",  בשם  שנקראת   - האזינו  מפרשת  היא  הקושיא  אבל 
"השירה הזאת עד תומם", ואדרבה: שירת האזינו תופסת מקום בערך כל הפרשה 

יותר משירת "אז ישיר" בפרשת בשלח.



13

.. ב"שירת דוד" בלבד.. וכיון  וגם מצד ההפטרה - הנה בפרשת האזינו מפטירים 
שכן, היה מתאים עיקר השם "שבת שירה" לשבת פרשת האזינו, ואולי גם לפרשת 
פרשת  ולא  שירה",  "שבת  נקראת  בשלח  פרשת  שדוקא  רואים  ובפועל  בשלח; 

האזינו?

שירת הנשים חשובה יותר  
על פי הביאור שלמדנו )בחלקו השני של השיעור( על מעלת שירת מרים והנשים שבאותו 

הדור, מובן מדוע דווקא שבת זו נקראת שבת שירה – משום ששירת הנשים חשובה יותר. 

ואחד הביאורים בזה: על פי המבואר בהשיחה הידועה16 בנוגע להפטרה של פרשת 
ָזָכר, כמו ההפטרה של פרשת האזינו ב"שירת דוד",  בשלח - שאינה בשירה של 
אלא דוקא בשירה של ִאָשה - "ותשר דבורה" )בהמשך לשירת מרים - "תקח מרים 

גו' ותצאן כל הנשים אחריה גו' ותען להם מרים שירו לה' גו'"17(.

ומקשרים זאת עם מאמר רבותינו ז"ל18 "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור 
הגלות,  זמן  עם  הקשורה  בהפטרה,  הנה  לכך,  ובהתאם  ממצרים",  ישראל  נגאלו 
ישראל  נשי  הנהגת   - מהגלות  יוצאים  ידו  שעל  העיקרי  הענין  אודות  מדובר 
הצדקניות, כדאיתא במדרש19 שגם הגאולה העתידה תהיה קשורה עם הנהגת נשי 

ישראל הצדקניות.

ולכן, גם בפרשיות התורה, ההדגשה ד")שבת( פרשת שירה" היא בנוגע לפרשת 
בשלח דוקא, שבה ישנה שירת הנשים, הן בפרשה - שירת מרים, והן בהפטרה - 

שירת דבורה.

השפעת הנשים תביא את הגאולה  
הרוח  על  משפיעות  אשר  הנשים  של  ואחריותם  זכותן  על  לעורר  הזדמנות  היא  זו  שבת 

ֶבאָנה את הגאולה.  תָּ הנשית שבעולם, והן אלה שֶׁ

בתורה  לומדים  שכאשר  מובן,  הרי  בפועל,  למעשה  הקדמה  היא  שהתורה  וכיון 
אודות החשיבות של שירת מרים ושירת דבורה, הרי זו הוראה שיש להדגיש עוד 
הפעם ובתוקף יותר את הזכות והאחריות שמוטלת על הנשים הצדקניות שבדור, 

16( שיחת אחש"פ תרח"ץ- י"ל בליקוט לח )נדפס בלקו"ד ח"ד תרצה, א 
ואילך, ולאח"ז בסה"ש תרח"ץ ע' 277 ואילך(. וראה גם שיחת יו"ד שבט 

תשכ"ט סנ"ה ואילך )תו"מ חנ"ה ע' 227 ואילך(. וש"נ.

17( בשלח טו, כ-כא.
18( סוטה יא, ריש ע"ב.

19( ראה יל"ש רות רמז תרו בסופו )ממדרש זוטא רות(.
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ובאופן ש"ותצאן כל הנשים אחריה" - שכל הנשים ובנות ילכו בעקבותיהן )אם הן 
רק ידברו בדרכי נועם, אבל בתקיפות הדרושה(, וכולן יחד יאמרו "שירו לה' כי 

גאה גאה", 

ובמילא יומשך גם בהנהגה היום-יומית - הן בהנהגה שלהן, והן בהנהגת הבית - 
שתהיה כפי רצונו של הקב"ה, דכיון שהקב"ה "גאה גאה", "אתגאי על גותניא"20 
הוא  שהקב"ה  לפי  דבר,  בשום  להתחשב  אין  הרי  גאים[,  כל  על  מתגאה  ]שהוא 

למעלה מכולם.

וענין זה יפעל להמשיך את הגאולה מכמו שהיא בתורה שתבוא לידי פועל ממש.

 משיחת מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט.

תו"מ ה'תשל"א חוברת ד' ע' 86.

20(  ת"א עה"פ.

סרטון ווידאו 
מגזין הוידאו תורת חיים, תכנית 164

לסיום, נראה סרטון קצר בן 4 דקות, המראה על היחס המיוחד של הרבי לנשים בדורנו.

לצפייה לחצו על התמונה.
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https://www.youtube.com/watch?v=JWVy7KWJct0
https://www.youtube.com/watch?v=JWVy7KWJct0
https://www.youtube.com/watch?v=JWVy7KWJct0
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 ההוראה משיעור זה:

כפי שהזכרנו קודם, הרבי הדגיש פעמים רבות, שהנשים קיבלו מהקדוש-ברוך-הוא כוחות 

וכישרונות מיוחדים, והן דווקא יכולות לעצב ולחנך את הדור הבא, גם בתוך הבית - את 

ילדיהן, וגם בחוץ - את העולם כולו. 

כמו שבגלות מצרים, היו אלו הנשים שבזכותן הגיעה הגאולה, כך גם היום, הנשים הן אלו 

שיש להם את הכישרון והכח, להשפיע על העולם כולו ולהכין אותו לגאולה.

נספח

מרצה   – וולף  זושא  הרב  ידי  על  שנכתב  הרבי"  במשנת  "נשים  בנושא  מאמר  בזה  מצוי 

ישנם  במאמר  ישראל".  ובנות  נשי  "אל  הספר  ועורך  רבקה",  "בית  במכללת  לחסידות 

דוגמאות ומובאות למכביר מהרבי על הנושא, שיוכלו להעשיר את השיעור.

לחץ כאן להורדת המאמר.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 15

https://taamuureu.org/women/

