
 

 

 

 

 

  

                                                     

 



צריך לזכור שעם ישראל עמד שבוע ימים בפקק, רק מפני שהיא 
יתאמרה את המילה " ִׁ ש  ה לא יכול לסבול "יש דברים שהקב 1".כ ֻּ

משה  .כינויים מעליבים ,למשל ,כך .ושווה לעמוד עבורם בפקק
, את המילים ברגע לחוץ מאוד ,רבנו בכבודו ובעצמו אומר בפרשה

ְמעו  ָנא" ִׁ ים ,ש  ֹּרִׁ , תמּוס  מתקבצים סביבו, המון  זה נורא, הם 2".ַהמ 
. מה הוא יודע לאן לברוח הוא לא"אנחנו צמאים, אנחנו צמאים", 

ָלֵכן  זהולו: "וה' אומר  נפלט לו מהפה כינוי אמור לעשות עכשיו?
יאו  לֹּא   3".ָתבִׁ

ָרֵאלאתם צודקים, אסור להיות אלימים.  ש ְ ֵני יִׁ ְֹּטֵרי ב ְ ו  ש  כ  איזה  4.ַוי ֻּ
שכר עצום היה לשוטרים שהוכו במצרים, אבל כמה צריך לזכור 

של  ,באמת את הכאב של מישהו שמכנים אותו בכינויים-באמת
 מישהו שמרגיש מודר ולא אהוב. 

היתה אמא של כולם. למה  ,השבועיום פטירתה ש ,מרים הנביאה
-ש מפני פרשת פרה אדומה למרים הנביאה ולמותה? נסמכה

הפרה האדומה באה לכפר על  5.תבוא פרה ותקנח צואת בנה
: אבל הפרה האדומה היא שואל הרבי מפיאסצנאוהעגל. )חטא( 

ז מה. לאישה א עונה:! ושהם עשוהוא ל לא אמא של העגל הלבכ
מרים הנביאה  .גם למי שאיננו בנהדאוג דאגה כללית יש יכולת ל

  6דאגה לעם שלם.

                                                           
ר במדבר י"ב, א: " 1 ִשית ֲאשֶׁ ה ַעל אֹדֹות ָהִאָשה ַהכֻּ יָם וְַּאֲהרֹן בְּמֹשֶׁ ַדבֵּר ִמרְּ ַותְּ

ִשית ָלָקח  ".ָלָקח ִכי ִאָשה כֻּ
 במדבר כ', י. 2
ר "במדבר כ', יב:  3 ל ַאֲהרֹן ה'ַויֹאמֶׁ ה וְּאֶׁ ל מֹשֶׁ ם ִבי  :אֶׁ ֱאַמנְּתֶׁ יַַען ֹלא הֶׁ

ר  ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ ת ַהָקָהל ַהזֶׁה אֶׁ ן ֹלא ָתִביאּו אֶׁ ל ָלכֵּ ָראֵּ נֵּי יִשְּ ינֵּי בְּ עֵּ נִי לְּ ִדישֵּ ַהקְּ לְּ

 ".נַָתִתי ָלהֶׁם
 שמות ה', יד.  4
"משל לבן שפחה במדבר רבה י"ט, ח. וגם: מדרש תנחומא חקת ח', א:  5

וא אמו ותקנח את הצואה, כך אמר שטנף פלטרין של מלך אמר המלך תב

 הקדוש ברוך הוא תבא פרה ותכפר על מעשה העגל"
 - ותמת שם מריםקה: -רבי קלונימוס קלמיש שפירא, "אש קודש" עמ' קד 6

רחמניות, והיתה כאם גם  הרמז שלכך נסמכה מיתת מרים לפרה מפני שנשים

ת רחמים כאם רחמניה ומעורר למי שאינו בנה וגם בפטירתה עומדת במרום

 

רק להוציא מילים טובות ולרחוש להם  ?מה היתה הדאגה שלה
עומדת תרחישים טובים. כשלא היה לעם הזה עתיד, היא 

י ואומרת: " מ ִׁ יָדה אִׁ ָרֵאלֲעתִׁ ש ְ ת יִׁ יַע אֶׁ ִׁ ש  וֹּ י  ֶׁ ן ש  ֵלד ב ֵ ת ֵ ֶׁ במצרים,  7."ש 
עושה מצליחים לחלום אפילו על גאולה, היא יושבת וכשהם לא 

  .תופים

החודש הזה לא רק שאנחנו חייבים להוציא טוב על כל אחד 
איך הוא נראה, מאין הוא מישראל ולא משנה מה צבעו, מה גזעו, 

צריך להוציא מילים טובות מהפה. מהיום, . עד כמה הוא זרו בא
לים ארבעים ימים , הולכים המרגעד תשעה באב ראש חודש תמוז

 ,זהו. גמרנו. שביהויעל ו על הארץ –מילים לא טובות ומוציאים 
תם הוצאתם מילים שאסור להוציא מהפה? אדתם את הארץ. ביא

 . אתכנסו לארץ הזילא ת

לכן  8הקדימו פיהם לעיניהם. :ל אומרים"חז ?מה היה החטא שלהם
בי"ת, במקום -מסודרים לפי האל"ף סוקיםבמגילת איכה, שבה הפ

קודמת  אהאות פ" ;ן"עי–א"פ–ך"יש סמ, אפ"-עי"ן-סמ"ךשיהיה 
הקדימו את הפה לאות עי"ן, כי החטא שהביא את החורבן היא, ש

 - בפה כי מה שאמרת מוקדם יותר משה שפירא אומר: בּ ור   9לעין.
 .קובע מציאות פה כי .םיזה מה שתראי אחר כך בעיני

פשוט הזה, תמוז. -רוצה לתת שיעורי בית לחודש הלאואני 
זה . עי"ן-אפ"-סמ"ך ;קדימו את פיכם לעיניכםה ,בחודש הזה

אם מה שאומרים בפה זה  בי"ת.-ל"ףהסדר הנכון של האעכשיו 
 יה בסוף.הוזה מה שי, טוב ינואז בוא נגיד בפ ,מה שנהיה בסוף

                                                                                                     
שהפרה מקנחת ומכפרת להעגל אף  בעד כל ישראל, גם למי שאינו בנה, כמו

 ."על פי שאינו בנה
ָרחֹק שמות רבה א', כב: 7 ַתַצב ֲאחֹתֹו מֵּ ָרחֹוק, ָאַמר " – ַותֵּ יָם מֵּ ָדה ִמרְּ ָלָמה ָעמְּ

ן  ד בֵּ לֵּ תֵּ ת ֲעִתיָדה ִאִמי שֶׁ רֶׁ נַבֵּאת וְּאֹומֶׁ יָם ִמתְּ ָהיְָּתה ִמרְּ ִפי שֶׁ ם ַרב לְּ ָרם בְּשֵּ ַרִבי ַעמְּ

ל,  ָראֵּ ת יִשְּ יֹוִשיַע אֶׁ ַמלֵּא ָכל ַהַביִת אֹוָרה, ָעַמד ָאִביָה 'שֶׁ ה נִתְּ ּנֹוַלד משֶׁ יָון שֶׁ כֵּ

ִתיב )שמות טו, כ(: ּונְָּשקָ  ְך, ַהיְּינּו ִדכְּ ַקיְָּמה נְּבּוָאתֵּ ּה ַעל רֹאָשּה, ָאַמר ָלּה ִבִתי נִתְּ

יָאה ֲאחֹות ְריָם ַהנְבִּ ַקח מִּ  יד, ע"א. תלמוד בבלי". וגם: ַותִּ
שהקדימו מאמר  - מפני מרגליםלתלמוד בבלי, סנהדרין קד, ע"ב: רש"י  8

 .פיהם עד שלא ראו בעין
שכל מגילת איכה " -לקו בא"ב ד, ע"א: מוד בבלי, סנהדרין קרש"י לתל 9

 ".סדורא באלפא ביתא



 

 

ימה דהקהיא "פועה"? גם למה קראו לה  .זאת היתה אמא מרים
י .אני יודעת שנצא מפה .יהיה טוב ,אמא" .פה לעין מ ִׁ יָדה אִׁ  "!ֲעתִׁ

ה  היא עומדת שם כשאח שלה עומד לטבוע ביאור, ָעש ֶׁ ְלֵדָעה ַמה י ֵ
  .", היא יודעתמשהו טוב יצא מהדבר הזה" 10.לוֹּ 

זה היה  והלאלהקדים את הפה לעין?  - איך אני אומרת דבר כזה
 כיםישראל ננש בניש ,בגאונותמסביר פרשתנו בן "הרמבו החטא!
משה ה' אומר ל. כי הם אומרים מילים לא טובות ,הנחשים על ידי

ָרף" :רבנו ה ְלָך ש ָ . ומשה עושה נחש "כדי לרפא אותם 11ֲעש ֵ
ה ְלך  " ה' אמר. והרי משהלעשות נחש, : מי אמר לך ורמב"ן ֲעש ֵׂ

ף ר  ם גמנו עושים מ ,משה יודע שממה שבא החולי - אלא מה ?"ש  
התרופה תהיה  ינחש, אזוא אם החולי ה 12את החיסון והתרופה.

רי הקדמנו את פינו לעינינו, ם החולי היה שה  באופן הזה, אנחש. 
 .החיסון יהיו להקדים את פינו לעינינוותרופה שה

. על מה שהיה אתמול להגידיוני תמיד, ואין הרבה טוב גוזה לא ה
. חלקנו הגדול לא פוגש בגזענות מפני הגזענות בוודאי לא על

שמו אותם מעולם לא הביאו אתיופים לגור בירושלים, למשל. ש
. אנחנו רואים את התוצאה של השורה בפריפריות וזה מתחיל בזה

מי  - שלהם רהתחתונה שהיא אלימות נוראה ואסורה. אבל הצע
רואה את זה? מי שומע את זה? אנחנו צריכים להוציא טוב על 

לא על עד כמה שאפשר.  –אמת שבטרים ועל המפגינים, ושה
 בוודאי ובוודאי. חס ושלום, אבל על הכאב, האלימות

עה לחודש ולכן אני רוצה לתת תחזית, תחזית שהיתה נותנת פוּ 
ם ואני אעתיק את התחזית מספר זכריה:  , חודש תמוז,הזה צוֹּ

י יעִׁ ן  ]...[ (שבעה עשר בתמוז) ָהְרבִׁ וֹּ ש  ָדה ְלש ָ ה ְלֵבית ְיהו  ְהיֶׁ יִׁ
ים בִׁ ים טוֹּ ְלמֲֹּעדִׁ ְמָחה ו  ְלש ִׁ . .ו  ם ֱאָהבו  לוֹּ ָ ת ְוַהש   העדה  13ְוָהֱאמֶׁ

אבל אמת  ,האתיופית היקרה, יש לכם אמת בטיעונים שלכם
.  .זה לא מספיקלבדה  ם ֱאָהבו  לוֹּ ָ ת ְוַהש   אי אפשר להכות ְוָהֱאמֶׁ

בעיקר ודברות, יבדיבורים וה .במכות לא עובר שום מסרבסלע, 
 הגדול הזה.  ֱאָהבו  -ע ליאנחנו יכולים להג ,בדיבורים טובים

  . הלוואי שנזכה עוד החודש. חודש טוב

 הדסה סאסי בצוות העריכה:

 

 

 

 

                                                           
 שמות ב', ד.  10
 במדבר כ"א, ח. 11
 :לא נאמר לו לעשותו של נחשת אלא אמר משהלבמדבר כ"א, ט: "רמב"ן  12

זה לשון  "הקב"ה אמר לי נחש אני אעשנו של נחשת לשון נופל על הלשון"

רש"י מדברי רבותינו )ב"ר לא ח( ולא הבינותי זה שהרי הקב"ה לא הזכיר 

לו "נחש" אלא "עשה לך שרף" אבל דעתם לומר כי הלך משה אחר שם 

העצם אשר לו והנראה בעיני בסוד הדבר הזה כי הוא מדרכי התורה שכל 

 ".מעשיה נס בתוך נס תסיר הנזק במזיק ותרפא החולי במחליא
 ח', יט. זכריה  13
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