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נשים בתנ"ך בראי החסידות – שיעור 22
רחב ,חלק ב

ספר יהושע פרק ב יא
ַונּ ְִשׁמַ ע ַויִּ מַּ ס לְ בָ בֵ וּ וְ א קָ מָ ה עוֹד רוּחַ בְּ ִאישׁ ִמפְּ ֵיכֶם כִּ י ה' א-להֵ יכֶם הוּא א-להִ ים בַּ שָּׁ מַ יִם ִממַּ עַ ל וְ עַ ל הָ אָרֶ ץ ִמתָּ חַ ת:
ילקוט שמעו י יהושע  -פרק א  -רמז י
רחב שיירה ]הותירה[ בחללו של עולם .בא משה ואמר "אתה הראת לדעת וגו' עד ואין עוד" ,אפילו בחללו של עולם.
* * *

ספר יהושע פרק ב יח
אָרץ אֶ ת תִּ ְקוַת חוּט הַ שָּׁ ִי הַ זֶּה תִּ ְק ְשׁ ִרי בַּ חַ לּוֹן אֲשֶׁ ר הו ַֹר ְדתֵּ וּ ב ֹו...
ִהנֵּה ֲא ְַח וּ בָ אִ ים בָּ ֶ
ספר ויקרא פרק יד ד
וּשׁ ִי ת ֹולַעַ ת וְ אֵ זֹב:
וְ צִ וָּה הַ כֹּ הֵ ן וְ לָקַ ח ל ִַמּטַּ הֵ ר ְשׁתֵּ י צִ פּ ֳִרים חַ יּוֹת ְטהֹרוֹת וְ עֵ ץ אֶ רֶ ז ְ
רש"י:

ועץ ארז  -לפי שה געים באין על גסות הרוח :וש י תולעת ואזוב  -מה תק תו ויתרפא? ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב:

מדרש ת חומא בשלח פרק ט
"אל תיראי תולעת יעקב" )ישעיה סא( .למה משלו ישראל לתולעת? לומר לך מה תולעת הזה אי ו מכה את הארזים אלא
בפיו ,והוא רך ומכה את הקשה ,כך אין להם לישראל אלא תפלה.
ספר תהילים פרק כב ז
וְ אָ ֹ כִ י ת ֹולַעַ ת וְ א אִ ישׁ
ספר שמואל ב פרק ו כב
וּ ְקַ ִתי עוֹד ִמזֹּאת וְ הָ יִיתִ י שָׁ פָ ל בְּ עֵ י ָי
ספר בראשית פרק כה ל
ַויֹּאמֶ ר עֵ שָׂ ו אֶ ל ַיעֲקֹ ב הַ לְ עִ יטֵ ִ י ָא ִמן הָ אָדֹם הָ אָדֹם הַ זֶּה כִּ י עָ יֵף אָ ֹ כִ י עַ ל כֵּן קָ ָרא ְשׁמ ֹו אֱדוֹם:
מש ה מסכת אבות פרק ד ד
רַ בִּ י לְ וִ יטָ ס אִ ישׁ יַבְ ֶה אוֹמֵ רְ ,מ ֹאד ְמ ֹאד ֱהוֵי ְשׁפַ ל רוּחַ  ,שֶׁ תִּ ְק ַות ֱא וֹשׁ ִרמָּ ה.
ספר שיר השירים פרק ד ג
וּמ ְדבָּ רֵ י ָאוֶה כְּ פֶ לַח הָ ִרמּוֹן ַרקָּ תֵ ִמבַּ עַ ד לְ צַ מָּ תֵ :
כְּ חוּט הַ שָּׁ ִי ִשׂפְ תֹ תַ ִי ִ
רש"י:

כחוט הש י שפתותיך  -אות להבטיח ולשמור הבטחת' כמו שעשו המרגלים לרחב הזו ה שאמרו לה )יהושע ב( את תקות
חוט הש י וגומר ושמרו הבטחתם .ומדברך  -דבורך והרי הוא מגזרת )יחזקאל לג( ה דברים בך אצל הקירות )מלאכי ג( אז
דברו יראי ה' פרל"ריץ בלעז .רקתך  -היא גובה הפ ים שקורין פומי"ליש בלע"ז אצל העי ים ובלשון גמרא קורין אותו רומ י
דאפי ודומין לפלח חצי רמון בחוץ שהוא אדום וסגלגל הרי קילוס ב וי אשה והדוגמא פירשו רבותי ו ריק י' שביך מלאים
מצות כרמון .מבעד לצמתך  -מבפ ים לקישוריך:

* * *

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף יז/א
הכי משרו קמי כלתא במערבא ]כך שרו בפ י הכלה בא"י[ :לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן
ספר משלי פרק יא טז
אֵ שֶׁ ת חֵ ן תִּ תְ ֹמ כָּבוֹד
ספר משלי פרק כט כג
ְ ...שׁפַ ל רוּחַ יִתְ ֹמ כָּבוֹד

