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  צפורה וברית המילה  –  שמותפרשת 

ְך וניסה לפגוע בו שנאמר "בא מלאך  ,למלוןבדרך שר הוא הגיע וכא י בניו.נשמשה רבינו היה בדרכו למצרים עם אשתו צפורה ו רֶּ ַוְיִהי ַבדֶּ

ש ֲהִמיתֹו הּו ה' ַוְיַבקֵׁ לֹון ַוִיְפְגשֵׁ מלה ור לקחה צֹומיד היא לכן לא מל את בנו, עדיין הוא הבינה כי זה בא למשה בגלל ש. צפורה )שמות ד, כד(" ַבמָּ

ְרַלת שנאמר "כפי  המלאך עזב את משה רבינו והוא ניצלזרקה את הערלה לפני רגליו של משה. אז ו אותו ת עָּ ה צֹּר ַוִתְכרֹּת אֶּ ַוִתַקח ִצפֹּרָּ

ה ִלי: ִמים ַאתָּ ר ִכי ֲחַתן דָּ ֹּאמֶּ יו ַות ּה ַוַתַגע ְלַרְגלָּ ּנּו ְבנָּ ף ִממֶּ ז  ַוִירֶּ ִמים ַלמּוֹלתאָּ ה ֲחַתן דָּ ְמרָּ  .כו( –)רש"י שמות ד, כד  (וכ – ה)שמות ד, כ "אָּ

 משה רבינו?בעלה הצילה את ר ומלה את בנה ועל ידי כן לקחה צֹוכך ש עלטובה בעולם הזה, צפורה ל ה' גמלבמה ויש להתבונן, 

 מיום שנברא העולם צפורה הצדקת היתה בת זוגו של משה רבינו

ב ן שנאמר "בנות יתרו רועות את צאן אביהם היו ושמשה רבינו הגיע אל מדין,  י ַפְרעֹּה ַויֵׁשֶּ ה ִמְפנֵׁ רַוִיְבַרח מֹּשֶּ ב ַעל ַהְבאֵׁ ן ַויֵׁשֶּ ץ ִמְדיָּ רֶּ : ְבאֶּ

ן ֹּאן ֲאִביהֶּ ִטים ְלַהְשקֹות צ ְרהָּ ת הָּ ה אֶּ אנָּ ה ַוְתַמלֶּ נָּ ה ַוִתְדלֶּ ֹּאנָּ ב נֹות ַותָּ ַבע בָּ ן ִמְדיָּן שֶּ אשר  יתרו יו שלאת בנות ראוהרועים . טז( –)שמות ב, טו " ּוְלכֹּהֵׁ

השליכו אותן הם לכן  –והחליטו להרוג אותן  )זוהר פרשת שמות דף יג ע"ב ד"ה אמר ההוא בר נש( מעבודה זרה והוחרם בשל כך על ידםקודם לכן  פרׁש

)זוהר פרשת שמות דף יג ע"ב ד"ה אמר ההוא מחמת עבודה זרה  שמזיקים להןוכשראה משה ברוח הקודש . )'ילקוט שמעוני' רמז קסח ד"ה ותאמרן איש מצרי( אל המים

ןשנאמר " ,קפץ למים והצילןהוא  בר נש( ה ַויֹוִשעָּ ם מֹּשֶּ ָּ " על הצלתן אמרו בנות יתרו לאביהןמה גם  וזהו. א, לב( 'שמות רבה') )שמות ב, יז( "ַויָּקָּ ֹּאַמְרן ַות

ה  לָּ ֹלה דָּ ִעים ְוַגם דָּ רֹּ נּו ִמַיד הָּ נּוִאיש ִמְצִרי ִהִצילָּ ִאיש ְוַאיֹו אמר להם " את מעשי האיש כאשר שמע יתרוו .)שמות ב, יט(" לָּ ת הָּ ן אֶּ ה ֲעַזְבתֶּ ה זֶּ מָּ לָּ

ם חֶּ ֹּאַכל לָּ ן לֹו ְוי  .)'ילקוט שמעוני' רמז קסח ד"ה ותאמרן איש מצרי( )שמות ב, כ(" ִקְראֶּ

. ד"ה ותאמרן איש מצרי( 'ילקוט שמעוני' רמז קסחא אות לב,  'שמות רבה') את משה רבינו והביאה 'צפור'כמו מיד  רצה ,צפורה שהיתה אחת מבנותיו של יתרו

מששת ימי  היתה ראויה לושאכן  כפי )זוהר פרשת שמות דף יג ע"ב ד"ה מה בין משה ליעקב( תהיה בת זוגוהזאת ידע משה רבינו ברוח הקודש כי צפורה ו

רמז נודבר זה  .)עפ"י 'גליא רזיא' דף כב ע"א ד"ה וג"כ הוא ראיה( העולםמיום שנברא ו ,)עפ"י 'זרע שמשון' לר' שמשון נחמני סוף פרשת מטות ד"ה 'מדרש רבה' עפ"י המקובלים(בראשית 

ן ֶאתַוּיֹוֶאל ֹמֶׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש "בפסוק   "ְלֹמֶׁשהמטריא התיבה "י" היא בדיוק גִצֹפָרה" התיבה כאשר )שמות ב, כא( "ְלֹמֶׁשהִבתֹו  ִצֹפָרה ַוִּיתֵּ

יתרו משה ביקש מ. (, 'מגלה עמוקות' פרשת שמות דרוש ג אות ד במהדורה עם פירוש 'פרישת שלום'לותך אות ט'נחל קדומים' להחיד"א פרשת בהע)'פענח רזא' פרשת שמות ד"ה צפרא בגימטריא, 

א אותה לאשה ונׂש (ואכמ"ל ויתרוש המעשה של משה )'ילקוט שמעוני' רמז קסח ד"ה ותאמרן לאיש מצרי. ועיי" קיבל אותה ממנואכן ו"תנה לי את צפורה בתך לאשה", 

 .)'זרע שמשון' לר' שמשון נחמני סוף פרשת מטות ד"ה מדרש רבה( על פי דבר ה'

 מזרע ישראל ם איזה מלך או גיבורלפי שהקב"ה חפץ שכשיקּומת מדין, אשר היה חלק מאּוביתרו דווקא בת זוגו של משה התגלגלה 

ּוַמֲחִרַבִיְך  ְמָהְרַסִיְךהכתוב "את מנת לקיים על אומות העולם  עםאיזה חיבור או קישור לו לעשות נקמה באומות העולם, אזי צריך שיהיה 

אּו ְך יֵּצֵּ המלכים שהיו  דשלושים ואח כוחם שלאת אחר כך השפיל  והואשלקח את רחב הזונה לאשה  יהושע. כך היה עם )ישעיה מט, יז( "ִממֵּ

שיצא מרות המואביה כדי  דוד המלךהשפיל את כוח הפלשתים. וכך היה עם הוא א נשים נכריות ושנׂש שמשוןבארץ כנען. כך היה עם 

 אנשי מדין להחטיא את ישראל, הוא רצהעתידים דע ששהקב"ה י, שכיון משה רבינואצל  היהשישפיל במלחמותיו את האומות. וכן 

 דף כג ע"א ד"ה תדע שהיה יודע הנחש( תלמיד האר"י ז"ל ליא רזיא')'ג מה של מדיןשבת זוגו תבוא דווקא מתוך האּו לכן עשה –שאחר כך משה רבינו ינקום בהם 

 .'גלגול נשמת משה רבינו'( –ראה מאמרינו לפרשת וארא מימות קין והבל עוד בין נשמת משה רבינו ונשמת צפורה נוסף  )להרחבה על הקשר

)'צמח  ולא חסרה דבר מצדקתן של שרה רבקה רחל ולאה פרשת מקץ ד"ה שמעתי מעטרת ראשי( )'ראש דוד' להחיד"א גמורה צדיקההיתה  אשת משה צפורה

נאה במראה ובמעשיה  היא היתה .(, 'זרע שמשון' פרשת שמות דף נב ע"ב ד"ה 'בבא בתרא' בשם המדרשדוד' לבעל שו"ת בית דוד פרשת שמות ד"ה 'ובתקונים תיקון י"ב' בשם ילקוט שמעוני

 ,)'ילקוט שמעוני' רמז תשלח ד"ה ותדבר מרים ואהרן( בין בילדותה ובין בזקנותה (. ראה פרקי דרבי אליעזר פרק לה ד"ה ותדבר מרים ואהרן במשהתנחומא' פרשת צו אות יג)'מדרש  הטובים

לא מצינו כאשר  ,)דברים יד, יא( "ְטֹהָרה ִצפֹורָכל " פסוקברמוז  כפי ששמה ,טהורהו )'רבינו אפרים' פרשת שמות מכתיבה אשכנזית שמות ב, כב( והיתה צנועה

 .רזא' פרשת שמות ד"ה צפרא בגימטריא()'פענח  מצד מעשיה הנאים והמשובחיםגם יתה ראויה למשה הצפורה לכן  ."ִצפֹור"בלשון טומאה 

 על ידי קיום מצות מילה ופריעה בבנהצפורה הצילה את משה רבינו 

)'הרוקח על התורה'  מחמת טורח הדרך נדרים לב ע"א עיי"ש( –)גמ' נדרים לא ע"ב  את ציווי ה' קייםירד על מנת לובזמן ש .רבינו הצטווה לרדת למצריםמשה 

התחייב משה רבינו ו התחייב המילהמצות עיכוב ן וואז בעו .(ש"עיי לב ע"אדף נדרים  –לא ע"ב  דף )גמ' נדרים הבן שנולד לואת מילת  שההה הוא שמות ד, כו(

על זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה קם  לר' שמעון לביא מכבר הפיוט 'בר יוחאי' )'כתם פז' היו שניהם בסכנהכך ש )'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב(גם הבן שלו 

שליח מצד 'מדת  היהכי גבריאל , )זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה קם אחרא(לשרוף את משה על מנת גבריאל המלאך בשלהבת אש  ירדאז ו .אחרא פתח(

 .ע"א טור ב( )'גליא רזיא' דף כג , והוא פגש אותו במלון בדרך וביקש להמיתואשר קטרגה על משה רבינו הדין'

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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)'כתם פז' על זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה 'קם אחרא  'נחש'ונעשו כמין  לב ע"א בשם רשב"ג(דף )גמ' נדרים  מלאכי חבלה הנקראים 'אף וחמה'שני באו גם אחר כך 

)'כתם פז' על זוהר  עד מקום המילהומרגליו מראשו  ע"ב ד"ה ותחות אלין( פקודי דף רסו פרשת )זוהר של משה רבינו בנוהיה בולע את אשר  (פתח' בביאור דברי הזוהר

. פקודי דף רסו ע"ב ד"ה ותחות אלין(פרשת )זוהר  במטרה להרוג אותו (ר הגמ' גמ' נדרים לב ע"א בשם ר' יהודה בר ביזנאושם וכן בביא פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה 'קם אחרא פתח' בביאור דברי הזוהר

משה היה גובר עליו  ,אדרבאו .ח עליוו כול לא היה, כך שכיון שהוא נולד מהול עצמו לשלוט במשה רבינו היה יכוללא הזה  'הנחש' אמנם

לר' שמעון לביא מבחר )'כתם פז'  היות שהוא היה עדיין ערל הקטן בבנו וטלשל יםיכול והי כן ואותם המלאכי חבלה .'נחש'בסוד המטה שהיה ל

היה בסכנה על ידי הוא ששמשה רבינו  'תדע כי אותיות'דף כג ע"א ד"ה וכן 'גליא רזיא' כה  ,שמות דבדעת רש"י . אמנם על זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה 'קם אחרא פתח' בביאור דברי הזוהרהפיוט 'בר יוחאי' 

  .(הנחש

)זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה  נצנצה בה רוח הקודשאז ו על זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב( )'נצוצי אורות' להחיד"א הבןהתחייב יחד עם משה רבינו שפורה הבינה צ

)'גליא רזיא' דף כג ע"א ד"ה תדע כי  שזה בעבור הברית י שמות פרק ד ד"ה ותקח צפורה צר()הרמ"ד וואל בה להבין את סיבת הדבריבל תנהנה ְוַהְשִכינָ  קם אחרא ופתח(

)הרמ"ד  ת את ערלת בנהמיהרה לכרֹוו )'הרוקח על התורה' שמות ד, כה( רחר פֹוכמו צפֹו )'צמח דוד' פרשת בשלח ד"ה והנה מצינו שצפורה( זרזה את עצמה היא לכן .אותיות(

חיתוך  יואחר )זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה קם אחרא ופתח( )שמות ד, כה( "ְבָנּה ֶאת ָעְרַלתַוִתַקח ִצֹפָרה ֹצר ַוִתְכֹרת נאמר "ש וואלי שמות פרק ד ד"ה ותקח צפורה צר(

" תַלמּוֹל" ,)שמות ד, כו(" תֲחַתן ָדִמים ַלמּוֹלבלשון רבים " אחר כך אמרה. לכן שהוא גילוי בשר העטרה עשתה גם מצות 'פריעה' , היאהערלה

מצינו 'צמח דוד' פרשת בשלח ד"ה 'והנה 'שפתי כהן על התורה' פרשת שמות ד"ה שמעתי שמה שנתרשל, גמ' ירושלמי שבת פרק יט הלכה ב, ) פריעהמצות ת מילה וכנגד מצו לשון רבים –

 .ילקוט שמעוני(בשם  שצפורה'

לקחה את ערלת בנה אשר חתכה ממנו, ונגעה בו ברגליו של משה רבינו שנאמר  היאלכן  .הערלה היא חלקו של 'הנחש'צפורה ידעה ש

ְרַלתַוִתְכרֹּת " ת עָּ יו אֶּ ּה ַוַתַגע ְלַרְגלָּ מפני שהתרשל טרג "כלום אתה מבקש את דמי בעלי מקלצפורה  האמר כביכול. ובזה )שמות ד, כה(" ְבנָּ

ת מקטרוגך לכן תתפרד ממנו ותשבֹו כעת מושלכת לפניך!הרי הערלה  –שהיא חלקך הראוי לך?!  'הערלה'ולא נתן לך את במצות המילה 

ַוִּיֶרף שנאמר " את משה רבינוגבריאל  המלאךגם עזב  בעקבות כך .שמות פרק ד ד"ה ותגע לרגליו(שהיה תלמיד חבר להרמח"ל )הרמ"ד וואלי  "!ותניח מלצערו

במעשיה משה  לעצפורה כיפרה כך ו .דף כג ע"א ד"ה תדע כי אותיות(מתלמידי האר"י ז"ל )'גליא רזיא'  ולא ניסה יותר להרוג את משה רבינו )שמות ד, כו( "ִמֶמּנּו

מגדולי מכתיבה אשכנזית פרק ד, כה, 'הרוקח על התורה' חלק פרשת שמות מגדולי הראשונים ב)'רבינו אפרים על התורה'  בשמה 'צפורה' נרמזזה וכמו ש'ציפורי מצורע' מכפרים, 

 .שמות ד, כה(הראשונים 

הוא השם 'צפורה' כי  .רעל ידי צֹו היא צריכה לכרות את ערלת בנה כידה מתוך שמה צפורה למשם האדם מעיד על שורש נשמתו, ו

)'דגל מחנה אפרים' סוף פרשת שמות ד"ה ותקח צפרה 'פה' התיבה גמטריא א לו 'מילה' שהי צריכה לעשות" היא ֹצר, כלומר שעל ידי "ופה'-אותיות 'צר

)עפ"י 'כתם פז' על זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה 'קם  הבן בעצמוגם  ניצל )זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה קם אחרא ופתח(של צפורה  הבן ערלתעל ידי חיתוך  ואז .צר(

נדרים גמ' ) "ֲחַתן"בשם  נקרא התינוקכי , והתכוונה גם על בנה )שמות ד, כה( "יִכי ֲחַתן ָדִמים ַאָתה לִ "אמרה  שצפורהכפי  אחרא פתח' בביאור דברי הזוהר(

"מה חביב  צפורה אמרה ואחרי המעשה .שמות ד, כה ד"ה ותקח צפורה( 'אבן עזרא') נימול בשם 'חתן'הלקרוא לתינוק  שנוהגיםכפי  רשב"ג( בדעתלב ע"א דף 

'ערלת הבשר של ברית  –)להרחבה על שייכות הערלה ל'נחש' ראה מאמרינו לפרשת וירא  )'תרגום יונתן' שמות ד, כו( "הוא דם מילה זה אשר הציל את החתן מידי מלאך החבלה

 .המילה'(

 ׁש ממנהצפורה היתה אשת משה רבינו משך כל חייה אף שהוא היה פרּו

מוסיף  בהר האלקים, הוא ראה שהביא עמו את אשתו ושני בניו. ומיד הוכיחו מדוע הוא לקראת משה רבינו ופגש אותו אהרן כאשר יצא

רבינו שמע לו ושלח את שני בניו יחד עם  אז משהכבר מצטערים על ישראל הנמצאים שם.  הםבשעה ש ת מצרים גם את משפחתולגלּו

ת בגלּונמצאים ישראל ש גרשה אלה מפנימלא הוא שכלומר  – 'על תנאי'ה גט גירושין שכתב ללאחר  )רש"י שמות יח, ב( אשתו אל בית אביה

לכן כאשר יתרו בא והחזיר את צפורה ובניה אל משה שהיה במדבר יחד עם ישראל, נאמר  .הגט יהיה בטל יצאו משםיוכש ,מצרים

ה " ת ִצפֹּרָּ ה אֶּ ן מֹּשֶּ הַוִיַקח ִיְתרֹו חֹּתֵׁ ת מֹּשֶּ שֶּ ה, כלומר נקראה עתה ")שמות יח, ב(" יהָּ ַאַחר ִשלּוחֶּ  אֵׁ ת מֹּשֶּ שֶּ יהָּ " זה" כי אֵׁ ֶֽ כלומר " בגט, ַאַחר ִשלּוחֶּ

 .כתב למר' בשם בנו של זקנו הרב 'חסד לאברהם'()'ראש דוד' להחיד"א פרשת יתרו ד"ה 'וראיתי במהיא חזרה להיות אשתו ובטל  היהשהגט אחרי 

)עפ"י  וקיבלו את התורה על הר סינינקרע להם ים סוף לאחר שיצאו עם ישראל ממצרים ורק לפני משה רבינו חזרה יתרו וצפורה באו 

)זוהר פרשת יתרו דף סט ע"ב ד"ה ואת שני  והשתדלה אחריהם , ללא משה רבינו,את שני הבנים לבדה צפורה גידלהכל אותה העת וב .ט( –רש"י שמות יח, ח 

יהָּ " בפסוק נקראו שני הבנים. לכן )'רבינו אפרים' על התורה פרשת יתרו יח, ג( הצטערה בצער גידולםאף ו בניה( נֶּ , של משה 'בניונקראו 'ולא  של צפורה "בָּ

ה כפי שנאמר " ת ִצפֹּרָּ ה אֶּ ן מֹּשֶּ הַוִיַקח ִיְתרֹו חֹּתֵׁ ת מֹּשֶּ שֶּ : אֵׁ יהָּ יהָּ  ַאַחר ִשלּוחֶּ נֶּ י בָּ ת ְשנֵׁ ם הָּ  ְואֵׁ ר שֵׁ ד גֵׁ ֲאשֶּ חָּ ַמר גֵׁ אֶּ ץ ְרשֹּם ִכי אָּ רֶּ ִייִתי ְבאֶּ ר הָּ

ְכִריָּ  ר כִ שֵׁ ה: וְ נָּ זֶּ ד ֱאִליעֶּ חָּ אֶּ ְזִר ם הָּ ִבי ְבעֶּ י אָּ ב ַפְרעֹּ י ֱאֹלהֵׁ רֶּ חֶּ ִני מֵׁ  .)זוהר פרשת יתרו דף סט ע"ב ד"ה ואת שני בניה( (ד –)שמות יח, ב " הי ַוַיִצלֵׁ

 .על מסכת אבות דרבי נתן פרק ב בחלק 'תוספות' ד"ה ואני בעניי אומר( )'כסא רחמים' להחיד"א אליוחזרה היא שמשה רבינו קיבל על עצמו להיות פרּוש מצפורה קודם 

ִנים שנאמר "כפי  ,אמר הקב"ה למשה רבינו קודם מתן תורה שיקדש את העם כאשרכי  ם ֱהיּו ְנכֹּ עָּ ל הָּ ר אֶּ ֹּאמֶּ ת יִָּמיםַוי ל  ִלְשלשֶּ ַאל ִתְגשּו אֶּ

לגמרי מאשתו, היות שהוא מזומן בכל יום  ׁשדעתו לפרֹוב משה רבינו גילה )'מדרש תנחומא' פרשת צו אות יג ד"ה ומנין היתה יודעת מרים()שמות יט, טו( " הִאשָּ 

)'אבות דרבי נתן' פרק ב' ד"ה 'פירש מן  והסכים הקב"ה לדעתו – יודע מתי מדבר עמו ביום או בלילהאינו הוא ו ,ויום ובכל שעה לדבר עם הקב"ה

 .(. ראה 'כסא רחמים' להחיד"א על מסכת אבות דרבי נתן פרק ב בחלק 'תוספות' ד"ה ואני בעניי אומרהאשה'
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שהם נזקקים לנבואה  וי להם לנשותיהן של אלו"אלכן כאשר אמרו למשה כי אלדד ומידד מתנבאים במחנה, שמעה זאת צפורה ואמרה 

' רמז )'ילקוט שמעוני "מעכשיו נעשות עקרֹות ןוה, )'מדרש תנחומא' פרשת צו אות יג ד"ה ומנין היתה יודעת מרים(ויהיו פורשים מנשותיהם כפי שפירש בעלי ממני 

היא , ים סוףכששמעה צפורה את הנשים מספרות על הנסים והנפלאות שעשה הקב"ה על  ובנוסף לכך .עיי"ש(ו תשלז ד"ה 'ותדבר מרים ואהרן'

גם  והיא .)'גליא רזיא' דף מד ע"ב טור ב ד"ה ותמצא( באויבי ישראלשעשה ה' שלא זכתה לראות את קריעת ים סוף ואת הנקמה על בצער  היתה

ולי נשמות' להרמ"ע מפאנו ספר 'גלג) לא זכתה לומר שירה על היםעל ש )'קהלת יעקב' ערך 'צפ' ד"ה צפורה אשת משה( מאוד )ספר 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות קנב( הצטערה

 . )'מגלה עמוקות' פרשת בא ד"ה ודבורה הנביאה( בשירתה של מרים )'קהלת יעקב' ערך 'צפ' ד"ה צפורה אשת משה( הנשיםשאר יחד עם  (אות קנב

)'פירוש קדמון'  ואף אחרי מותה היא נטמנה עמו במערת המכפלה )'גליא רזיא' דף מד ע"ב טור ב ד"ה ותמצא( רבינו כל ימיהלהיות אשת משה זכתה צפורה 

 ,זוגות במערת המכפלה החמשישנם כי  .(בדעת הזוהרמה שהביא . ועיי"ש , 'דבש לפי' להחיד"א מערכת צ אות ג ערך 'צפורה' בשם ילקוט ראובניעל 'ספר התמונה' תמונה ג ד"ה רי"ש בזו הרי"ש

אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב  –הם גלויים ה תשלש .)'ספר התמונה' לר' ישמעאל כהן גדול תמונה ג ד"ה רי"ש סוד הכוח(ידועים ושנים נסתרים  השלש

. הרי"ש, 'ילקוט ראובני' פרשת זאת הברכה ד"ה ה' זוגות נקברו()'פירוש קדמון' על 'ספר התמונה' תמונה ג ד"ה רי"ש בזו אדם וחוה, משה וצפורה  –ים הנסתרים הם יושנולאה. 

ֹ "על משה מה שנאמר לכן ו הם אלו מלאכים ידעו וה" אבל ִאיׁשהכוונה שלא ידע ", )דברים לד, ו( "הַהזֶ  ַעד ַהּיֹוםא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ְול

 .)'פירוש קדמון' על 'ספר התמונה' תמונה ג ד"ה רי"ש בזו הרי"ש( אחרי מותו לקחו אותו אל מערת המכפלהש

 יביאוךכן מלאכים הלא תבוא, אבל אתה בעצמך הכוונה ש )דברים לב, נב(" ְוָׁשָמה לֹא ָתבֹואִכי ִמֶּנֶגד ִתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ נאמר למשה "ועל כך 

ה לּו בפסוק "רמז לכך עוד ו .ג ד"ה רי"ש בזו הרי"ש()'פירוש קדמון' על 'ספר התמונה' תמונה  מהרהב לשם אמֹּר ַאְך ִאם ַאתָּ ץ לֵׁ רֶּ אָּ י ַעם הָּ ְזנֵׁ ְפרֹון ְבאָּ ל עֶּ ר אֶּ ַוְיַדבֵׁ

ה  ְקְברָּ ִּני ְואֶּ ה ַקח ִממֶּ דֶּ ף ַהשָּ סֶּ ַתִתי כֶּ ִני נָּ עֵׁ הְשמָּ מָּ ִתי שָּ ת מֵׁ ה" שאמר, )בראשית כג, יג(" אֶּ ְקְברָּ ִתילעתיד לבוא, " – "ְואֶּ ת מֵׁ הרמוז  הוא משה –" אֶּ

הבצירוף אותיות " מָּ ן ָקַבר "פסוק תוך הוכן נרמז ב .אות יד ד"ה וידבר אל עפרון(ערך מערת המכפלה ע"ב  קמזדף חלק א' )'שמו אברהם' לר' אברהם פלאג'י  "שָּ י כֵּ ְוַאֲחרֵּ

ה ְׂש ָעַרת ְמ ַאְבָרָהם ֶאת ָׂשָרה ִאְׁשתֹו ֶאל  ָלההַ דֵּ , 'שמו אברהם' עיי"ש א פרשת חיי שרה אות ז)'חומת אנך' להחיד" 'משה' ותיוצא שראשי התיבות )בראשית כג, יט( "ַמְכפֵּ

חלק  )'שמו אברהם' לר' אברהם פלאג'י שגם משה רבינו עליו השלום נקבר שם עלהודיכדי , (לר' אברהם פלאג'י חלק א' דף קמז ע"ב ערך מערת המכפלה אות יד ד"ה וידבר אל עפרון

 .א' דף קמז ע"ב ערך מערת המכפלה אות יד ד"ה וידבר אל עפרון(

 נשמתה של צפורה התגלגלה בדבורה הנביאה 

, 'מדבר )ספר 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות קנב, 'גליא רזיא' דף מד ע"ב טור ב ד"ה ותמצא, 'קהלת יעקב' ערך 'דב' ד"ה דבורה ה והתגלגלה בדבורה הנביאהָׁשבָ צפורה  נשמת

תצא עמו למלחמה כי ידע שלא יבוא לו נזק היא . לכן ברק רצה שדשח הקֹורה עליה רּושהיתה שֹו (רזיא' אקדמות' להחיד"א מערכת צ אות כו בשם 'גלי

ק שנאמר "כפי  ,שעליה 'דשח הקֹורּו'מחמת  רָּ יהָּ בָּ לֶּ ר אֵׁ ֹּאמֶּ ְלִכי ִעִמיַוי ְך ִאם תֵׁ לֵׁ ֹּא אֵׁ ְלִכי ִעִמי ל ֹּא תֵׁ ְכִתי ְוִאם ל לָּ )שופטים ד, ח( )זוהר פרשת ויקרא דף " ְוהָּ

ֶׁשת ַלִפידֹותִאָשה ְנִביָאה " היתה נקראתודבורה  .כא ע"א ד"ה רבי יוסי פתח( משה רבינו  שהיתה בגלגול קודם אשתו שללרמוז כדי  )שופטים ד, ד( "אֵּ

 .)'גליא רזיא' דף כב ע"ב ד"ה תדע שהיה יודע הנחש( 'בלפידים'תנה התורה על ידו ישנ

'ברק'  ונרמז בשמו ,)'גליא רזיא' דף כב ע"ב ד"ה תדע שהיה יודע הנחש( ן אבינועםברק בעלה בבונכנס ניצוץ אחד ממשה רבינו התגלגל גם  דבורה יחד עם

שנקרא נועם' על שם משה רבינו אבינקרא 'בן  גםהוא ו .)'צמח דוד' לבעל שו"ת בית דוד פרשת בשלח ד"ה ודבורה אשה נביאה( על שם הברקים שהיו במתן תורה

ת " כמוזכר בפסוק 'זנוח-אבי' 'שוכו-אבי' 'גדור-אבי' בשמות ר ֲאִבי ׂשֹוכֹו ְואֶּ בֶּ ת חֶּ ד ֲאִבי ְגדֹור ְואֶּ ליֶּרֶּ נֹוחַ  ְיקּוִתיאֵׁ )ראה  )דברי הימים א' ד, יח(" ֲאִבי זָּ

ינּו נַֹּעםיִהי וִ על שם המזמור " 'נועם' התיבהיש את  עם''בן אבינו ובשמו. (בביאור שמות אלו א, ג 'ויקרא רבה' יג ע"א וכןדף גמ' מגילה  לֵׁ ינּו עָּ י ֱאֹלהֵׁ נָּ )תהלים " ֲאדֹּ

 .טו ע"ב ד"ה ושיר של פגעים( )'מגלה עמוקות' פרשת בא ד"ה ודבורה הנביאה(דף )ראה רש"י גמ' שבועות  עליו השלום תיקן משה רבינושאותו  צ, יז(

ִמים ַלמּוֹלת ֲחַתן"ה אמרוכאשר נצנצה בה רוח הקודש  היא עתידה להתחתן שוב עם משה בגלגול דבורה,לכך ש רמזה צפורה )שמות ד, כז(  "דָּ

זכתה לנבואה בעבור  דבורה. )עפ"י רש"י שמות ד, כה(גם על משה רבינו שהיה בסכנת חיים היתה ה בזה תוונוכ יודע הנחש()'גליא רזיא' דף כב ע"ב ד"ה תדע שהיה 

ר בבית המקדש כך שכשם שריבתה אֹו, )'קהלת יעקב' ערך 'דב' ד"ה דבורה אות ג בשם 'תנא דבי אליהו'( המקדש ת של ביתת לנרֹוהיתה עושה פתילות עבֹוש

 )'קהלת יעקב' ערך 'דב' ד"ה דבורה אות ג בשם המדרש( מבעלה ברק רׁשהיפהתנבאה היא ובשעה ש .)'ילקוט חדש' ערך דבורה אות יא( רה בישראלאֹוזכתה להרבות 

נביאה, 'מדבר קדמות'  )'צמח דוד' לבעל שו"ת בית דוד פרשת בשלח ד"ה ודבורה אשהממנה מחמת נבואתו  ותיקנה בזה מה שהיא התרעמה על משה רבינו על שפירׁש

 .להחיד"א מערכת צ אות כו בשם 'צמח דוד'(

 דבורה תיקנה את ישראל במצות הפריעה כשם שעשתה בגלגול צפורה

)זוהר פרשת שמות דף ג ע"ב ד"ה רבי יוסי  על ידי שהיו מלים אך לא היו פורעים ,בדור שלפני דבורה הנביאהבני ישראל דחּו מהם את ברית המילה 

ַוִיְשְכחּו . ועל כך נאמר עליהם "זוהר פרשת בראשית דף לב ע"א תוספתא ד"ה תנינן מל ולא פרע(גמ' שבת דף קלז ע"ב, ) מי שמל ולא פרע את המילה כאילו לא מלוכל  פתח(

ת צֹור אֶּ א חָּ א ַׂשר ְצבָּ ם ְבַיד ִסיְסרָּ ם ַוִיְמכֹּר אֹּתָּ יהֶּ יֶהם תַוִּיְׁשְכחּו אֶ "נאמר , )שמואל א' יב, ט(" ה' ֱאֹלהֵׁ מהם את הברית  דחּועל כך ש –" ה' ֱאֹלהֵּ

ץ ִמְצַרִים ַוַיַעְזבּו" עליהם נאמר ועל זה גם )זוהר פרשת שמות דף ג ע"ב ד"ה רבי יוסי פתח(שה מילה הקדֹו רֶּ אֶּ ם מֵׁ ם ַהמֹוִציא אֹותָּ י ֲאבֹותָּ ת ה' ֱאֹלהֵׁ )שופטים " אֶּ

 .ב, יב( )עפ"י זוהר בראשית דף לב ע"ב ד"ה שם יתנו צדקות(

ת" בסמיכות . לכן נאמרמילה, הם נמסרו בידי שאר העמיםה לבטל את פריעתישראל ומעת שהחלו  ם  ַוִיְשְכחּו אֶּ ם ַוִיְמכֹּר אֹּתָּ יהֶּ ה' ֱאֹלהֵׁ

צֹור א חָּ א ַׂשר ְצבָּ יֶהם ַוִּיְׁשְכחּו ֶאת", )שמואל א' יב, ט(" ְבַיד ִסיְסרָּ  –" ַוִּיְמֹכר ֹאָתם ְבַיד ִסיְסָרא ַׂשר ְצָבא ָחצֹורבמצות המילה, ואז " –" ה' ֱאֹלהֵּ
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 העליונים 'הקליפה'רי ׂש לטוןׁש למעשההיה  זהו .)זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה תא חזי לא שליטו( רשר צבא חצֹו ד סיסראשמחמת כן נמסרו ביכלומר 

יבין ן שלטֹונאמר על כן ו .)'כתם פז' על זוהר בראשית דף לב ע"א ד"ה והשלים הענין( אותה ההיא בבשרם ופרעּו 'הקליפה'כל עוד שלא הסירו את  עליהם,

ַחץְוהּוא " ושר צבאו סיסרא כנעןמלך  ל  לָּ אֵׁ י ִיְׂשרָּ ת ְבנֵׁ האֶּ ְזקָּ ה ְבחָּ נָּ ְׂשִרים שָּ )'צמח דוד' פרשת בשלח ד"ה והנה עוון ביטול הפריעה  מחמת )שופטים ד, ג(" עֶּ

 .מצינו שצפורה(

)זוהר פרשת כי תשא דף קצ ע"א ד"ה  טבישראל למּוהחזירה את היא ו יד ע"א(דף מגילה גמ' )אז באה דבורה שהיתה אחת משבע נביאות שעמדו לישראל 

'מדבר קדמות' להחיד"א 'צמח דוד' פרשת בשלח ד"ה 'ודבורה אשה נביאה' מדרושי האר"י ז"ל בשם הזוהר, ) ימולו בפריעהישראל תיקנה שעל ידי ש 'אליהו מה כתיב' בשם אליהו הנביא(

 להתנדב להסיר את קליפת הערלה את ישראלהכריחה  והיאעליהם.  'הקליפה'רי כדי שלא יהיה שליטה לׂש מערכת צ אות כו ד"ה צפורה(

)זוהר בראשית דף לב ע"ב ד"ה דבר אחר שם יתנו צדקות, זוהר פרשת לך  מצות הפריעה בברית המילהאת  ולקיים )'כתם פז' על זוהר בראשית דף לב ע"א ד"ה והשלים הענין(מבשרם 

 )זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה תא חזי לא שליטו( תחתיהם של ישראל נכנעו שונאיהםאז ו ,(זוהר פרשת שמות דף ג ע"ב ד"ה רבי יוסי פתח ,לך דף צג ע"ב ד"ה תא חזי לא שליטו

 שנאמר לברק בן אבינועם הנביאה לכן הקדים הפסוק את דבורה .בזכות שפרעו עצמם בברית המילהובאה להם הישועה והגאולה 

ַשר " הַותָּ ק ְדבֹורָּ רָּ אמֹּר ּובָּ ן ֲאִבינַֹּעם ַביֹום ַההּוא לֵׁ ' דוד זכות ממודינא מאמר ראשון פרק יוד דף כז ע"ב ד"ה )'זכר דוד' לר היא היתה עיקר הנס, לפי ש)שופטים ה, א(" בֶּ

 .(' בשם הקהלת יעקבוכל זה'

)'צמח דוד'  לה היה נאה לעשות את מצות המילהדווקא ו ,)ראה 'ילקוט שמעוני' שמואל א' בסוף רמז קז( נה להציל את ישראל בעת ההיאדבורה היתה הגּו

לפי שהיא היתה  )'צמח דוד' פרשת בשלח ד"ה 'ודבורה אשה נביאה'( אפילו שהיו באותו הדור עוד צדיקים גדולים האר"י ז"ל(פרשת בשלח ד"ה 'והנה מצינו שצפורה' בשם דרושי 

היה ראוי לה לעשות זאת גם עתה שהיתה בגלגול דבורה ה של בנה, על כן ְוַהְפִריעָ גלגול צפורה שהשתדלה והזדרזה במצות המילה 

)'צמח  פורה לאותו התינוק ממיתה על ידי המילהיא תצילם בזה ממיתה כמו שהצילה צהפריעה, והלישראל שיקיימו על ידה את מצות 

ר, כיון שהיא היתה צפורה שבאה מיתרו דֹוההיה בכוחה של דבורה להכניע את הסטרא אחרא באותו כן ו .דוד' פרשת בשלח ד"ה 'והנה מצינו שצפורה'(

אּו ְמָהְרַסִיְךשהוא מצד הטומאה, והתקיים " ְך יֵּצֵּ  .)ישעיה מט, יז( )'גליא רזיא' דף מד ע"ב טור ב ד"ה ותמצא( "ּוַמֲחִרַבִיְך ִממֵּ

   פריעת המילה מעלת מצותדבורה גילתה בשירתה על 

ח ברּו)'גליא רזיא' דף מד ע"ב טור ב ד"ה ותמצא( לשיר שירה  רהבגלגול דבֹוהיא זכתה לומר שירה על הים יחד עם חברותיה,  צפורה על מה שלא זכתה

סוף  ן, 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ראשו, 'ילקוט ראובני' שמות ב, כא ד"ה דבורה היא גלגולבשלח אות ו ד"ה רבי נחמיה אומר, 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות קנבפרשת )'מכילתא' דש הקֹו

 .ותמצא()'גליא רזיא' דף מד ע"ב טור ב ד"ה  )שופטים ה, יב( "עּוִרי עּוִרי ַדְבִרי ִׁשיר" רהבה דבֹו שאמרה היא השירה ,(פרק ד ד"ה 'וראיתי כתוב' בשם 'דבש לפי' ממהר"י סרוק

אמֹּר" לפני תחילת השירה לכן נאמר ן ֲאִבינַֹּעם ַביֹום ַההּוא לֵׁ ק בֶּ רָּ ה ּובָּ ַשר ְדבֹורָּ כי היא " דווקא, ַביֹום ַההּוארה "ששכלומר  )שופטים ה, א(" ַותָּ

ת ַביֹום ַההּואַויֹוַשע ה' נאמר " שעליו רה בשעת יציאת מצריםלא ש ל אֶּ אֵׁ ִים ַוַיְרא ִיְׂשרָּ ל ִמַיד ִמְצרָּ אֵׁ ת ִיְׂשרָּ ת ַעל ְׂשַפת ַהיָּ  אֶּ )שמות " םִמְצַרִים מֵׁ

זה היה על דבר ו .רה עם האנשיםשעתה צפורה ׁשואף שבזמן מרים הנשים אמרו לבדן שירה, הרי  .ת בא ד"ה ודבורה הנביאה(יד, ל( )'מגלה עמוקות' פרש

היה מה שלא  )ראה 'תנא דבי אליהו' בחלק אליהו רבא פרק י ד"ה ברוך המקום ברוך הוא(על פי ה'  את ישראל ושפטהתורה ברבים  לימדההיא גם כמו ש', פי ה

 .על התורה( 'שפתי כהן'ב ע"ב טור א בשם ה)'בגדי אהרן' על התורה פרשת במדבר דף  הנשיםשאר בכל 

ה נאמר " שעליה ת המילה שמלה את בנההיה זכּו שוב בגלגול על מנת לשיר את השירה,מה שזיכה את צפורה ל  צֹּר ַוִתְכרֹּתַוִתַקח ִצפֹּרָּ

ּה ְרַלת ְבנָּ ת עָּ במצות  כולו ישראלעם ת את לזכֹוגם באה  העל ידו (, 'קהלת יעקב' ערך 'צפ' ד"ה צפורה אשת משה)'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות קנב )שמות ד, כה(" אֶּ

ל"כשאמרה שירתה תחילת בולזה רמזה דבורה  .)'צמח דוד' פרשת בשלח ד"ה 'והנה מצינו שצפורה'( פריעת המילה שהוא  )שופטים ה, ב(" ִבְפֹרַע ְפָרעֹות ְבִיְׂשָראֵּ

)'זכר דוד' לר' כדי לרמוז שזכתה לשירה על ידי פריעת המילה שעשתה לבנה בגלגול צפורה  )'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות קנב(המילה  פריעתלשון מ

בסיבת  כי גם כדי ללמד 'הפריעה'בעניין זה של פתחה את שירתה היא ו. סוף פרק ד ד"ה 'וראיתי כתוב' בשם 'דבש לפי' ממהר"י סרוק( ןדוד זכות ממודינא מאמר ראשו

הוא מה זה ו .היה סיבת הנס והניצחון העםעל ידי  קיום מצות הפריעהאילו ו, האומות בישראל שלטורה ביטול מצות הפריעה בדֹו

ל " בהמשך דבריה אמרהש אֵׁ עֹות ְבִיְׂשרָּ ַע ְפרָּ םִבְפרֹּ ב עָּ ֲרכּו ה' ְבִהְתַנדֵׁ פרשת . ראה זוהר ' מהרמ"קאלא הכי')'אור החמה' על זוהר פרשת לך לך דף צג ע"ב ד"ה  )שופטים ה, ב(" בָּ

 .(שמות דף ג ע"ב ד"ה רבי יוסי פתח

לכן זיכה אותה ידע שהצטערה צפורה על כך שלא ראתה בנקמת אויבי ישראל בגלגולה כצפורה.  שבוחן את לבבות בני האדםהקב"ה 

ן יֹאְבדּו ָכל אֹויְ כפי שאמרה בסוף שירתה " ,היא ראתה את נקמת ה' באויבי ישראלתגלגלה בדבורה הנביאה הכאשר ש )שופטים  "ֶביָך ה'כֵּ

י ַעל ִמִדיןעל גלגולה הקודם כאשר אמרה "גם ורמזה דבורה בשירתה . )'גליא רזיא' דף מד ע"ב טור ב ד"ה ותמצא( ה, לא( י ֲאתֹּנֹות ְצחֹּרֹות יְֹּשבֵׁ )שופטים " רְֹּכבֵׁ

)'מגלה עמוקות' פרשת בלק ד"ה וכשם  מדין'בין החֹוחים' בארץ  שהתגיירה כאשר היתה יאחראותה כזיווגו שמשה מצא  הוא רמז –" ַעל ִמִדין", ה, י(

ב "אז , וכפי שנאמר שלא מצא משה( י ַפְרעֹּה ַויֵׁשֶּ ה ִמְפנֵׁ רֶּ ַוִיְבַרח מֹּשֶּ ֶֽ ב ַעל הַ  ִמְדיָּןץ ְבאֶּ ה רְבאֵׁ ַויֵׁשֶּ אנָּ ה ַוְתַמלֶּ נָּ ה ַוִתְדלֶּ ֹּאנָּ ב נֹות ַותָּ ַבע בָּ ן ִמְדיָּן שֶּ : ּוְלכֹּהֵׁ

ְר  ת הָּ ִטים ְלַהְש אֶּ ֹּאן ֲאִביהֶּ הָּ  ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .טז( –)שמות ב, טו " ןקֹות צ

 גם לעילוי נשמת:העלון  

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

שמואל ז"ל, ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב 

 ז"ל, מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

גם העלון 
לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'נֵׁט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

גם לעילוי העלון 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 ז"ל אשת דוד

 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.

 גם להצלחת העלון 

  יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל משפחתה
 

גם העלון 

 לרפואת

יריב בן 

 הי"ויהודית 

 נשמת:גם לעילוי העלון 

 ז"ליצחק בן רבקה 

הרב יצחק שלמה 

 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

גם לעילוי העלון 

 נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 גם לעילוי נשמת:העלון 

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ְליָּה בת  ט עָּ ְרלֶּ אָּ
פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 לרפואתגם העלון 

שושנה בת ציונה 

 הי"ו ןמּוחנה בֵׁ 

ר הָּ בְ בן גֹואליהו 
 ו"הי

 םישלח להשה' ברחמיו 

 רפואה שלימה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
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