
  22.3.2017, זתשעאדר  כד  בע"ה

  22שיעור  –נשים בתנ"ך בראי החסידות 

  , חלק ברחב

  

  יאספר יהושע פרק ב 
א ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמְּפֵניֶכם ִּכי ה' א    לִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת:-הּוא א לֵהיֶכם-ַוִּנְׁשַמע ַוִּיַּמס ְלָבֵבנּו ְו

  רמז י  - פרק א  -ילקוט שמעוני יהושע 
  .בחללו של עולם לו, אפי"ואין עודאתה הראת לדעת וגו' עד "בא משה ואמר  .בחללו של עולם[הותירה] רחב שיירה 

*   *   *  

  יחספר יהושע פרק ב 
   ...ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָבִאים ָּבָאֶרץ ֶאת ִּתְקַות חּוט ַהָּׁשִני ַהֶּזה ִּתְקְׁשִרי ַּבַחּלֹון ֲאֶׁשר הֹוַרְדֵּתנּו בוֹ 

  דספר ויקרא פרק יד 
  ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטֹהרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאֹזב:

  ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב: ?מה תקנתו ויתרפא - ושני תולעת ואזוב לפי שהנגעים באין על גסות הרוח: -  ועץ ארז    :רש"י

  מדרש תנחומא בשלח פרק ט 
לומר לך מה תולעת הזה אינו מכה את הארזים אלא  ?למה נמשלו ישראל לתולעת .(ישעיה סא) "אל תיראי תולעת יעקב"

   .כך אין להם לישראל אלא תפלה ,והוא רך ומכה את הקשה ,בפיו

  זספר תהילים פרק כב 
א ִאיׁש    ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְו

  כבספר שמואל ב פרק ו 
ִתי עֹוד ִמֹּזאת ְוָהִייִתי ָׁשָפל ְּבֵעיָני    ּוְנַק

  לה ספר בראשית פרק כ
  ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום: ָאֹדםהָ ָאֹדם ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן הָ 

  דמשנה מסכת אבות פרק ד 
  ֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח, ֶׁשִּתְקַות ֱאנֹוׁש ִרָּמה.  ְמֹאד ְמֹאדַרִּבי ְלִויָטס ִאיׁש ַיְבֶנה אֹוֵמר, 

  גשיר השירים פרק ד ספר 
:   ְּכחּוט ַהָּׁשִני ִׂשְפֹתַתִי ּוִמְדָּבֵרי ָנאֶוה ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת ִמַּבַעד ְלַצָּמֵת

נאות להבטיח ולשמור הבטחת' כמו שעשו המרגלים לרחב הזונה שאמרו לה (יהושע ב) את תקות  -כחוט השני שפתותיך   רש"י: 
דבורך והרי הוא מגזרת (יחזקאל לג) הנדברים בך אצל הקירות (מלאכי ג) אז  - חתם. ומדברך חוט השני וגומר ושמרו הבט

היא גובה הפנים שקורין פומי"ליש בלע"ז אצל העינים ובלשון גמרא קורין אותו רומני  -נדברו יראי ה' פרל"ריץ בלעז. רקתך 
אשה והדוגמא פירשו רבותינו ריקני' שביך מלאים  דאפי ודומין לפלח חצי רמון בחוץ שהוא אדום וסגלגל הרי קילוס בנוי

  מבפנים לקישוריך: -מצות כרמון. מבעד לצמתך 

*   *   *  

  תלמוד בבלי מסכת כתובות דף יז/א 
  ירכוס ויעלת חן פרק ולא שחל ולא כלא [כך שרו בפני הכלה בא"י]: הכי משרו קמי כלתא במערבא 

  טזק יא ספר משלי פר
  ֵאֶׁשת ֵחן ִּתְתֹמ ָּכבֹוד 

  כגספר משלי פרק כט 
  ְׁשַפל רּוַח ִיְתֹמ ָּכבֹוד...


