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בשלחפרשת

 קדימת הנשי� לאנשי�
ל� הרבי הקוד�� רבי יוס� יצחק�צ�הרייאחד מחידושיו של הרבי פעול ולהשפיע על נשי ובנות היה התמסרותו

אז�ישראל �ובפרט לנשיא בישראל� היה מוגבל ביותרמה שעד�הבאה לידי� מתו הדגשת מעלת! המיוחדת
�וממילא על ע� ישראל כולו� הפרטי בית! וה! בהשפעת! הממשית על צביו!�ת היהודיהבהיסטוריה! ביטוי 

ה–במת! תורה� קדמו הנשי� לאנשי�� השייכי� לכלל ישראל� אנו מוצאי� כי בענייני� עיקריי� את# מצווה
את מציינת התורה כי הנשי� הביאו$ובנדבת המשכ!� ורק אחר כ לגברי�� לנשי�קוד� משה לומר את הצווי�

% ותרומת! הייתה העיקר בתרומה למשכ!תרומת! לבניית המשכ! לפני הגברי�
במת! תורה� אלא בשני ענייני� אלו קדמו הנשי� לגברי� ג� מבחינת מעלת!� אול� לא רק עניי! של זמ! יש כא!

נת�שהוא ההפ ממת! תורה� כאשר הנשי� סרבו לתת את הזהב של תכשיטיה! לעשיית העגל– נו בעוד למשכ!
העיזי� בעוד� במומחיות יוצאת דופ!הנשי� טוו את צמר! של העיזי� כאשר–ובבניית המשכ!� אותו ברצו!

% אות! טווהיריעותדבר שהוסי� באיכות ויופי� והצמר מחובר לגופ!� בחיי�
ר וה! על הגאולה העתידה נאמ� ה! על גאולת מצרי��אול� המעלה המיוחדת ביותר של הנשי� קשורה לגאולה

ולא עוד אלא שבגאולה תתגלה מעלת! של הנשי� על האנשי� כמו% שיש בדור# נשי� צדקניות#כי ה! בזכות
ו הדור האחרו! לגלות והדור הראשו! ובגלל שאנ��אשת חיל עטרת בעלה�וכ!� נקבה תסובב גבר�שכתוב 
%צ לפעול ולהשפיע על הנשי��לכ! התמסר כל כ הרבי הריי� לגאולה

 והנשי�צ�הרייהרבי
�צ�הרייומעניי! לראות שאצל הרבי� יו� הילולא של צדיק הוא היו� המבטא את סיכו� חייו ועבודתו בעול�

ל�שבט# שנפטר בי &נשי�%%% קשור יו� זה במספר קשרי� דווקא
מאמר המתחיל ועוסק בביאור הוא בערב הסתלקותו ללמודצ�הרייר�מאמר החסידות האחרו! שנת! האדמו

�ש�ר המהר�אשת האדמו� רבקה הרבנית– יו� השנה לסבתו לרגלנית!ו–�י לגני אחותי כלהבאת�הפסוק 
לו% שבט# שנפטרה ג� היא בי אשת� הרבנית שטערנא שרה–נית! בהקשר ליו� השנה של אמו� המאמר הממשי

בי�ב�ר הרש�האדמו %ג שבט�שנפטרה
דבר בו יש לנשי� מעלה�' על ידי עבודת ישראלבכלל המאמר כולו מדבר על המשכת וגילוי השכינה פה באר

מ% וממילא להמשכת השכינה לאר'� שכ! לה! שייכות מיוחדת לעבודה ע� העול�� מיוחדת שיר#ג� הפסוק
ה��באתי לגני אחותי כלה�� הפותח את המאמר# השירי� כאשר�#כנסת ישראל#המכוני��לבני ישראל# הוא דברי

%דווקא�#כנסת ישראל#�ופסוק זה מבטא את המעלה והחביבות של הנשי��ה לחת!�ה� משולי� לכלה והקב

 האור שמפיצות הנשי�
השהיית�הפרשה בה מסופר על יציאת מצרי�#�בא# הייתה בשבת קודש פרשתצ�הרייהסתלקותו של הרבי

�בשכר נשי� צדקניות� כאמור�מש�כאשר על הפסוק הראשו! בפרשה אומר הזוהר שהקב עדה הכניס את ה
אתפריעו��) הקדושי� באופ! בלתי מוגבל כלל האורותיוצאי� כל ממנה הדרגה� לדרגה הנעלית ביותר באלוקות

המצוונר� בהארת העול� על ידיצ�הריידבר זה מסכ� ג� את עבודתו של הרבי�%�נהורי!ואתגליי! מיניה כל 
�%אורותורה
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א� זה מודגשת השייכות לנשי ישראלג� בעניי! ישראל היא מצוות נר חת המצוות העיקריות שנתנו לנשי שהרי
בתפילת רק מצווה בה מקבלות הנשי� את השבת עוד לפני קבלת השבת של האנשי� הנעשית� שבת ויו� טוב

%קידושבוערבית
רמ–� נר מצווה ותורה אור�ועוד בעניי!  כנגד שני–(ובתוספת� +*(�ח� מניי! מצוות העשה שניתנו לנו ה�

ל$שעל ידיה� נעשה קיו� המצוות בשלמות� של אהבה ויראה�יהקוו ה שזו בדיוק הגימטריי-,($ אנו מגיעי�
%הרומז ג� למצוות נר שבת בו מאירות הנשי� את בית! והעול� כולו באור התורה�#נר#של המילה

 הנשי� בפרשה
זו�בפרשת בשלח על–�לעיתי� יו� ההילולא חל בשבוע של פרשה �ובסיומה כתוב� הי�שירת מסופר ותקח�

שירת! של הנשי� על %%%�� הנביאה אחות אהרו! את התו� בידה ותצא! כל הנשי� אחריה בתופי� ובמחולותירמ
� והוסר האיו� מעל בני ישראלטבעו בי�כ! המצרי�ש– שלמות גאולת מצרי�בו הייתה�נס קריעת י� סו� �

א� והתבטא–הייתה בשמחה רבה יותר משל האנשי� על�ולא עוד אלא שרש�% בתופי� ובמחולות�ה י בפרושו
בהמאחר� פסוק זה מציי! כי הנשי� שבאותו דור  הביאו אית!– שהיו בטוחות כל כ בגאולה ובניסי� שיהיו

התופי� שהכינו לעצמ! %על הניסי�# על מנת לשבח בה� את
שניבאה על הולדת� התשובה רמוזה כבר בשמה של מרי� הנביאה.ולמה באמת שמחו הנשי� יותר מהגברי�

וכתוב במדרש שהיא נקראה% מתי תתקיי� נבואתה� עיניי! מצפה בכיליוהומאז היית� משה והגאולה שהוא יביא
הישכ! המרירות שלה� על ש� המירור�מרי�  –וכגודל המרירות� במיוחדתה גדולהי על קושי ואריכות הגלות

 ה� אלו שבזכות� זכו ישראל– והתשוקה לגאולהיהוהציפי� עצ� המרירות על הגלות� יתרה מכ%גודל השמחה
&לגאולה

 דבורה הנביאה
�ג� בהפטרה מוצאי� אנו תזכורת למעלת! של נשי ובנות ישראל והבאת הגאולה על יד!

בהשכ!� הפטרה בכלל קשורה ע� עניי! הגלות קראו בנביאי��רה גזרו על ישראל שלא יקראו בתובתקופה
 מעלת עבודת! בהבאת–היינו� הגלותבזמ! מעלת הנשי�תמודגשבעצ� עניי! ההפטרה ולכ!% מעניי! הפרשה

%הגאולה
. כאשר בפרשה מסופר ג� על שירת הגברי�� מדוע קוראי� בהפטרה דווקא על שירת אשה�נשאלת השאלהו

% בתופי� ובמחולות$ יותר משירת האנשי� זאת משו� ששירת הנשי� ע� מרי� הייתה באופ! נעלה�אלא
א�תחילת הפטרת השבוע כתובב� ועוד אומרת על כ הגמרא שהיא נקראה��שה נביאה אשת לפידותודבורה

מקדש�ה� כשדוגמתו בבית היהודי–� משכ! שילה�על ש� שהייתה מכינה פתילות למקדש� אשת לפידות�
ש–� של כל אחד ואחת מישראל� הפרטי �ל נשי ובנות ישראל בהדלקת נרות שבת להאיר את הבית כולו פעולת!

 את המקדש אית! האירובדוגמת הפתילות למקדש שעשתה דבורה� ועל ידו את הסביבה כולה והעול� כולו
�%אורה יוצאה לעול�� מהמקדש�ממנו�כמו שכתוב� והעול� כולו

תח�פרט נוס� הוא בכ שהנביא מציי! בקשר לדבורה – מקו� בו אי! חשש יחוד–�ת תומר דבורהוהיא יושבת
% היסוד עליו נשע! כל בית ישראל– ישראל בר המבטא את מעלת הצניעות של נשיד

על��ותשקוט האר' ארבעי� שנה�$ ג� סיו� ההפטרה שבזכות התנהגות! בדרכה� מעלת! של נשי ישראל רומז
שבעד� ותשקוט האר'�של דבורה זוכי� להגיע למצב של  בלשקט %גאולה האמיתית והשלמהשלמות האר'
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 העבודה של נשי ישראל
 וימי ההילולאצ�הרייבה! חלי� יו� ההילולא של הרבי� במיוחד בימי� אלוו� ישראללאור מעלותיה! אלו של נשי

 הרי אלו ימי סגולה להוספה מיוחדת בכל הענייני� של נשי ישראל שהנהגת! תהיה–של הרבניות הצדקניות
ה!�� של הרבניותדבר המביא לא רק להמש חייה! הרוחניי�� הרבניות הצדקניותברוח! של מה זרע! בחיי� א�

�בחיי���% ויחיו ג� בגשמיותהלתחייאלא א� מביא את הגאולה האמיתית והשלמה בה יקומו כול�
 היושכש� שביציאת מצרי� מובטחות� כפי שלמדי� משירת מרי� ודבורה–הוראה נוספת בנושא השירה

� תופי� אית!והוציאולה! על הגאולה והניסי� ולכ! הכינו הנשי��כ ג� אנו היו� צריכות להיות מובטחות בכ
כ&אנוואכ! מובטחות � עד מתי� עד מתי�המתבטאת בצעקה מכל הלב� יחד ע� המרירות על אור הגלות� ומתו

ל–�& עד מתי כפי� בתכלית הצניעות כמוב!–ידי ביטוי בשירה עלינו להיות חדורות בשמחה גדולה ביותר שבאה
זה�ו� תופי� ומחולות על בוא הגאולה האמיתית והשלמהע�–שלמדי� מדבורה  וכבר�בא� המל המשיח�הנה

&בא

B
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�מדברי הרבי בשיחה�שירה בתופי� ובמחולות על בוא הגאולה
 ניסי� והוציאו תופי�ה עושה לה�� שהקבמובטחות היו צדקניות שבדור� כש� שביציאת מצרי�

ובודאי שנשי ישראל הצדקניות צריכות להיות מובטחות� כ ג� בהגאולה מגלות זה האחרו!��ממצרי�
ברגעי הגלות�ועד שמתחילות תיכ�� שתיכ� ומיד ממש באה הגאולה האמיתית והשלימהמובטחות ה!

&העל בוא הגאולה האמיתית והשלמ� בהשירה ובתופי� ובמחולות� האחרוני�


