ניסן תשע"ה – מארס 2015

'נָשָ א לִ בָ ן א ֹתָ נָה בְּחָ כְּמָ ה'
אילה רונן סמואלס" ,יוצרות ניגון"

'וַּיוֹצִ אֵ נּו ה' ִמ ִמצְ ַריִ ם בְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְ רֹעַ נְ טּויָה ּובְ מ ָֹרא ָגדֹל ּובְ אֹתוֹת ּובְ מ ְֹפ ִתים' (דברים כו,ח)
לא הוציאנו הקדוש ברוך הוא ממצרים אלא בסיוען של נשים חכמות לב.
בְ יָד חֲ ז ָָקה זו יוכבד שחיזקה ידה לשלח את בנה על המים .שנאמר' ,וַ ִּת ַקח ל ֹו ֵּתבַ ת גֹמֶ א
וַ ַת ְח ְמ ָרה בַ חֵּ מָ ר ּובַ זָ פֶ ת וַ ָתשֶ ם בָ ּה אֶ ת הַ ֶילֶד וַ ָת ֶשם בַ ּסּוף עַ ל ְשפַ ת הַ יְ אֹר'( .שמות ב,ג)
בזרוע נטויה זו נסיכת מצרים .שנאמר' ,וַ ֵּת ֶרא אֶ ת הַ ֵּתבָ ה בְ תוְֹך הַ ּסּוף וַ ִּת ְשלַח אֶ ת אֲ מָ תָ ּה
וַ ִּת ָקחֶ הָ ( '.שם ,ה)
ֹלהים וְ ֹלא עָ שּו כַאֲ ֶשר ִּדבֶ ר
יראןָ הַ ְמיַלְ דֹת אֶ ת הָ אֱ ִּ
במורא גדול אלה המיילדות .שנאמר ' ,וַ ִּת ֶ
אֲ לֵּיהֶ ן מֶ לְֶך ִּמ ְצ ָריִּ ם וַ ְתחַ יֶיןָ אֶ ת הַ יְ ל ִָּדים' (שמות א',יז)
באותות ובמופתים זו מרים ,שכל אותם שנים שנדדו ישראל במדבר היתה מתגלגלת עמהם
באר פלאית ,שניתנה להם בעבורה ,עד אותו היום שמתה ונעלמה אותה הבאר,
שנאמר ' ,וַ י ֵֶּשב הָ עָ ם בְ ָק ֵּדש וַ ָתמָ ת ָשם ִּמ ְריָם וַ ִּת ָקבֵּ ר שָ ם וְ ֹלא הָ יָה מַ יִּ ם לָעֵּ ָדה' (במדבר
כ,א-ב).
על כן נאמר' ,וְ כָל הַ נ ִָּשים אֲ ֶשר נ ָָשא לִּ בָ ן אֹתָ נָה בְ חָ כְ מָ ה' (שמות לה,כו) על אותן הנשים שנשאן
לבן בחכמה וגברו על אזלת היד ,על חוסר האונים ,על מורא מלכות ועל מגבלות
אנוש ,ועל שכמותן נאמר ' ִּאם ָתעִּ ירּו וְ ִּאם ְתעו ְֹררּו אֶ ת הָ ַאהֲ בָ ה עַ ד ֶש ֶת ְחפָ ץ'( .שיר
השירים ג,ה) .שבאותם המעשים העירו ועוררו תחתונים ועליונים לגאולה.

באותות ובמופתים זו מרים – ראו במדבר רבה א,ב' :והבאר בזכות מרים מה כתיב 'ותמת שם מרים
ותקבר שם' (במדבר כ) ומה כתיב אחר כך (שם) ולא היה מים לעדה' והיאך היתה הבאר
עשויה סלע כמין כוורת היתה ומתגלגלת ובאת עמהם במסעות'.

