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 אשר שבה לקינה   כציפור נודדת 

שמיני )כותרת עליונה צד ימין( מוכר לנו מסופו של החג המשלים והסימטרי לפסח, חג    –החיבור שביעי    מים ראשונים:

חג של  בשמיני  מסתיים  אשר  לו.    הסוכות,  הצמוד  השביעי  רבה  שבעהוהושענה  החיבור  על  הדרשות  שמונה,  - רבו 

ְבָעה  א ועוד, בהקשר עם שמיני עצרת ועל בסיס הפסוק בקהלת יא ב: "בפסיקתא דרב כהנא כח, קהלת רבה י  ן ֵחלֶּק ְלשִׁ תֶּ

ְשמֹוָנה שמונה אלה, הם ימי חג הפסח וימי חג הסוכות, ללמדך  - נזכרת האפשרות שאחד מחיבורי שבעהגם  שם  ".  ְוַגם לִׁ

בפסח מזה וסוכות מזה. אך    םי שכל ימי הקיץ של הלוח העברי העמוס בחגים ומאורעות היסטוריים ודתיים, מכונפ

צירוף שביעי בשנים מסוימות מ לנו  יום השביעי של פסח עם פרשת שמיני  - זדמן  יותר, סמיכות  וסמוך  שמיני קרוב 

י. שהרי בלוח השנה המתחדש בימינו, כבר בתפילת  נִׁ שֵ ְר י ודָ נִׁ דֵ מְ בקריאת התורה בשבת )לא בחו"ל(. ועניין זה ודאי אומר לָ 

ויום הזיכרון לחללי מערכות    ולגבורה  שואההזכרון ל ם וצפים ימי הזכרון הבאים: יום  פסח עולי יזכור של שביעי של  

להמחשת חיבור  ישראל, ומיקומה של פרשת שמיני בסמוך לשביעי של פסח )ברוב שנים שאינן מעוברות(, לא בכדי הוא.  

וסבר בהמשך  ועד היום, כפי שיורחב וי של עם ישראל מגלות מצרים    וחרנו במוטיב הציפור הנודדת כסמל להווייתזה, ב

 שעוררנו על כך(. הי"ו  אריה מילר  ידידנו  )ותודה ל

 מצאה הציפור קן להעד  –  פרשת בשלח וכ שמות רבה 

משל ליונה שהיתה    -  (ז  )תהלים קכד "  פור נמלטה מפח יוקשיםי "נפשנו כצ. זהו שנאמר:  "ויהי בשלח פרעה"

עלה וישב    . למקום אחר ברחה הימנו  ,היה מבקש לעלות אליהו ,נחש רעראה אותה    על אפרוחיה.  ּהנ  ק  יושבת ב  

  : אמרו לצפור  ,כיון שנשרף הנחש והקן  .פרחה הצפור וישבה לה בגג  .ונשרף הנחש  ּהנ  ק  ב  נפלה האש    ,ּהנ  ק  ב    לה

כך  ו.  הלכה ומצאה לה קן נאה ומשובח וישבה לה בתוכ מה עשתה?   ?עד מתי את פורחת ממקום זה למקום זה

במצרים  היו ע  ,ישראל  מתחכם  הנחש  פרעה  לו"  :שנאמר  ,ליהם והיה  נתחכמה  כנחש  ";הבה  נמשל    ,והוא 

מצרים,    :שנאמר מלך  פרעה  עליך  הגדול"הנני  כט  " התנים  מפניו    .(ג  )יחזקאל  ישראל  נמשלים  ברחו  והם 

יא "  יחרדו כצפור ממצרים"  :שנאמרכציפור,   עה באש  ף פרנשר  ,וכיון שיצאו ישראל ממצרים  1.( יא  )הושע 

ואהיה כצפור  "  :שנאמר  , ישבו להם ישראל במקום אחר  2. (ז  )שמות טו"  תשלח חרונך יאכלמו כקש"  :שנאמר

ד  : "שנאמרואח"כ ברחו כצפור ממקום למקום    .(ח  )תהלים קב "  בודד על גג יׁש נֹודֵּ ן א  ּה כֵּ נ  ן ק  ּפֹור נֹוֶדֶדת מ  צ  כ 

קֹומֹו  מ  ודרור קן לה"    ת גם צפור מצאה בי"   :שנאמר  ,מצאו להם קןאל,  רץ ישרוכשבאו לא   .(ח  )משלי כז   "מ 

נפשנו  "   :לכך נאמר  3.(ה  )תהלים קלב"  משכנות לאביר יעקב   ,עד אמצא מקום לה'"  :וכן דוד אמר  .(ד  )תהלים פד

 4. "כצפור נמלטה
 

כשם שהציפור הזה נתון ביד הצייד, אם מבקש המיתו, ואם מבקש  ל כציפור מתחיל עוד בשעבוד מצרים עצמה: "הדימוי של ישרא  1
אנחנו  כאן  (. אך  מדרש תהלים )בובר( מזמור קז" )וארד להצילו מיד מצרים  :שנאמר,  ראל היו ביד מצרים משוקעיםחייהו, כך יש

  תני : " בשיר השירים  יונתי בחגווי הסלעב, עליו הרחבנו בדברינו    ב  פרשה  רבה  השירים  שירבראה התיאור הציורי  כבר על ים סוף.  
  הנחש  שם  ומצאה  הסלע לנקיק  ונכנסה,  הנץ  מפני  שברחה  ליונה   ?דומין  היו  למה  ממצרים  ישראל  שיצאו  בשעה  :ישמעאל'  ר  דבי

  עשתה   מה  .בחוץ   עומד  שהנץ  יכולה  תהי  לא  לאחורה  תחזור,  מקנן  הנחש  שעדיין  כנסילה  יכולה  היתה  ולא  לפנים  ונכנסה,  מקנן
  לא  לים  לירד,  הים   על  דומים  ישראל   היו  כך  .ויצילה   ויבא  השובך  בעל  לה  שישמע  כדי  באגפיה  ומטפחת   צווחת  התחילה  ?היונה

  בני  ויצעקו  מאד  וייראו?  וש ע  מה,  הקריב  פרעה  שכבר  יכולין  היו  לא  לאחוריהם  לחזור  .הים  להם  נקרע  לא  שעדיין  ,יכולין  היו
 ".  'ה אל ישראל

ות  מי י"י אשר אשמע בקולו )שמ   רפרעה על ידי שנתגאה ואמו: "  ויקרא רבה זבמכת הברד מופיע במקומות רבים מוטיב האש, כגון    2
מצרים כלו  ". אבל בקריעת ים סוף שפרעה ו )שמות ט כד(  בתוך הברד  ה, ב(, לא נידון אלא באש, דכתיב ויהי ברד ואש מתלקחת

מדרש תהלים )בובר( מזמור  הוא מוטיב ייחודי לשמות רבה, ומצאנו אותו עוד פעם במדרש מאוחר יותר,    באש ולא )רק( במים,
הביא חצים של אש וזורק עליו, שנאמר וישלח חציו ויפיצם. חזר פרעה   הקב"השראל, ואף וחזר פרעה ולקח חצים וזרק על י: "יח

הביא ברקים שהן מצוחצחין, שנאמר וברקים רב ויהומם, הממם ערבבן, נטל מנגינות שלהם,    הקב"הף  והביא צחצוחין של ברזל, וא
  . "רפש, ועמוד האש מרתיח, וטלפות סוסיהן משתבשותולא היו יודעים מה שיעשו, והיה עמוד הענן יורד ועושה אותן טיט ומיני 

 בפרשת וארא.  מכת הברדראה דברינו 
את בית המקדש, אבל נכסף  מדבר בדוד שלא זכה לבנות אשר  הוא מצטט כאן בהקשר הרחב של פרק קלב בתהלים שראה הפסוק    3

יר ַיֲעֹקב:לבנותו והכין חפצו: " ְשַבע ַלה' ָנַדר ַלֲאבִׁ ר נִׁ ם ָאֹבא ְבאֹ   ֲאשֶּ י אִׁ אִׁ ל ֵביתִׁ ׂש ְיצּוָעי:הֶּ רֶּ ה ַעל עֶּ ֱעלֶּ ֵתן ְשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי    ם אֶּ ם אֶּ אִׁ
יר ַיֲעֹקב...    ְתנּוָמה ְשָכנֹות ַלֲאבִׁ ְמָצא ָמקֹום ַלה' מִׁ יָך ְיַרֵננּו:  : ַעד אֶּ ידֶּ ק ַוֲחסִׁ דֶּ ְלְבשּו צֶּ יָך יִׁ ָך ַאל ָתֵשב ְפֵני מְ   ֹכֲהנֶּ ד ַעְבדֶּ ָךַבֲעבּור ָדוִׁ יחֶּ .  "שִׁ
 הפרק כולו. שם ראה 

המדרש בו פתחנו הוא על "השביעי", על שביעי של פסח, קריעת ים סוף ושירת הים. הסיומת של מציאת בית וקן של קבע לציפור    4
פור  יהצרץ ישראל ובבניית בית עולמים, אינו מכהה את אי השקט שמלווה את המדרש לכל אורכו. את חוסר מנוחת הנודדת, בא

" )איכה רבה להלן(. האמנם הגיעה הציפור למנוחת קבע?  מגג לגג ומגדר לגדר ומאילן לאילן ומשוכה לשוכהת וקופצת "דד מתבוש
ירדו בים, או נשרפו, לא יודעת הציפור מה לעשות ולאן ללכת והדרשן האם זה אופייה? ראה בפרט הקטע שאחרי שפרעה וחילו  

הלכה ומצאה לה קן  "  :גג". ראה גם בנמשל שארץ מצרים היא הקן של הציפור  קורא עליה את הפסוק: "ואהיה כציפור בודד על
! הנחש נשרף, אבל גם הקן נשרף ולא פעם אנו שומעים געגועים של בני "כך היו ישראל במצריםו.  נאה ומשובח וישבה לה בתוכ

http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%A2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%93
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 בבית ובשדהדרה  –מסכת שבת דף קו עמוד ב 

 5ה בבית כבשדה.ר  ד  ׁש   מפני  -תנא דבי רבי ישמעאל: למה נקרא שמה צפור דרור 

   הציפוראפרוחי  – י מותפרשת אחר ד כויקרא רבה 

יהי רצון מלפניך שתהא שנה זו  : " אומר  ?בצאתו מן הקדש  ן גדול ביום הכיפוריםלתו של כה יכיצד היתה תפ

  ואל יגביהו ישראל שררה אלו על אלו   ....  שנת שובע  ,שנת זול  ,שנת ברכה  ,שנת רצון  ,גשומה שחונה וטלולה

 6....  לת עוברי דרכיםי ואל תפנה לתפ

מראש השנה היה יודע מה    -"  למרחוק עיניו יביטו. "אוכל כל ימות השנה מאלל  משם היה    - "  משם חפר אוכל"

  , עולה למערב  .ע  בֵּ היה יודע שהדרום ש    ,בשעה שהיה צופה ורואה עשן של מערכה עולה לדרום  ?הא כיצד  .בסופה

העולם  יודע ש  ,עולה באמצע הרקיע  .וכן כולם  .היה יודע שהמזרח שבע  ,מזרחעולה ל  .היה יודע שהמערב שבע

ובאשר  "  :אלא  ;ושתק  ם בד  םראה אפרוחיו מגעגעי  -  "ואפרוחיו יעלעו דם: "אחר כל השבח הזה  .כולו שבע

 7. השכינה –" חללים שם הוא

 וזליה שנטלו את ג כציפור  –איכה רבה )בובר( פתיחתא כ 

שקדתי להכניס בני    :הקב"האמר    -)תהלים קב ח(    "היה כצפור בודד על גגי ואשקדת "רבי אלכסנדרי פתח.  

פור מתבודד מגג לגג ומגדר לגדר ומאילן לאילן ומשוכה  ימה הצ  .ואהיה כצפור בודד על גגמיד    ,לארץ ישראל

ן  וכיו".  ויסעו ויחנו"  :לשוכה, כך כשיצאו ישראל ממצרים היו נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, שנאמר

באותה שעה    8. )שמות יט ב(  " ויחן שם ישראל" ויחנו אין כתיב כאן אלא    .או להר סיני נעשו כולם הומוניאשב

שקדתי אני להשרות שכינתי    :הקב"האמר   -"  "שקדתידבר אחר:  הרי השעה שאתן תורה לבני.    :הקב"האמר  

היא יושבת בדד, כך אמר    מה הצפור הזה בשעה שאתה נוטל גוזליה   - "  ואהיה כצפור "בבית המקדש לעולם.  

עולם, וישבתי לי לבדי, איכה ישבה  שרפתי את ביתי והחרבתי את עירי והגליתי את בני לבין אומות ה   :הקב"ה

 9בדד.

 רבה של הציפור נד גם  –מדרש תהלים )בובר( מזמור יא 

ד ב  " ו  ד  ח  ל  צֵּ נ  מ  ּפ   ה'ל  ֶכם צ  ר  י ה  י נּוד  ׁש  פ  נ  רּו ל  יְך תֹּאמ  י אֵּ ית  ס  ה' לי לא אירא מה יעשה  "  :זהו שאמר הכתוב  10. "ֹורח 

  : יו, והיו בני ביתו מתקנאין בו, אמר)תהלים קיח ו(, משל למלך שהיה לו עבד והיה מחבבו מכל עבד  "לי אדם

 
". לאן  מפח יוקשיםור נמלטה  נפשנו כצפפסוק מתהלים קכד ז בו פתח: "ישראל לשוב מצרימה. ראה גם הסיומת של המדרש ב

 תלך הציפור מכאן? היכן תמצא מרגוע? 
)בהלכות צידה ביום טוב( שאופייה של ציפור הדרור הוא  5 ר' ישמעאל מהמכילתא לעיל, מזכיר לנו כאן  כשמה,    אותו תנא דבי 

ור ולדור. הציפור  שים לב להנגדה בין דרהחופש והדרור.    –התנועה החופשית בין הבית, מקום יישוב, והשדה, המרחבים הפתוחים  
נושא עליו צריכים אנו לדון בהזדמנות.    –יא בשילוח ציפור על פני השדה )ויקרא יד ז(  כעין טהרת המצורע שהדרה בדרור שלה.  

שוכה  מגג לגג ומגדר לגדר ומאילן לאילן ומהאם תשכון כעת הציפור בנחת בבית ולא תשוב לנדוד על פני מרחבי השדות ולקפץ "
 " )איכה רבה להלן(? לשוכה

הכיפורים בקודש הקדשים, ראה גם ירושלמי יומא פרק ה הלכה ב, פסיקתא דרב    למקורות לתפילתו הקצרה של הכהן הגדול ביום  6
הוא הפסוק    לעניינינומה שחשוב  אך  .  הנוסח המשולב ביום כיפור ראו  כהנא פיסקא כו אחרי מות, תנחומא אחרי מות סימן ג ועוד.  

ממשיך    אותו הואל( והמספר בתכונות הנשר, פסוק  -וב פרק לט )פסוקים כט( הלקוח מספר אי עמוד קודם שם)שאיתו פתח הדרשן  
יטּו:מיד לדרוש: " ל ְלֵמָרחֹוק ֵעיָניו ַיבִׁ ָשם ָחַפר ֹאכֶּ ים ָשם הּוא  מִׁ ר ֲחָללִׁ ְפֹרָחיו ְיַעְלעּו ָדם ּוַבֲאשֶּ  ".  ְואֶּ

בלוח השנה של ימינו לימי הזכרון לשואה ולגבורה  , פרשה שלא בכדי נקשרה  הגענו גם לשמיני, לפרשת השבוע, למות נדב ואביהו   7
ה את  . חכמתו וראייתו הגדולה של אהרון כנשר, לא עמדה לו בראייה הקרובה של מעשה בניו ולא מנעישראל   ולחללי מערכות 

:  ד במסכת חולין דף כב עמו. נלקחו הבנים על האב ולא שולחה הציפור. מצאה הציפור בית וקן, אך במחיר כבד. ראה  מעשיהם 
אפרוחיו יעלעו דם. אימת? אמר    (איוב לט)ני לה, והוא אמר לה:  תני יעקב קרחה: מאימתי בני יונה כשרים? משיעלעו. הוא ת"

 רש"י שם: "משיהיה להם דם מצוי בבשר".  ."אביי: מכי שמיט גדפא מיניה ואתי דמא
  ת עם ישראל לקראת מתן תורה, כגון זה שבמכילתא "ויחן שם ישראל נגד ההר", בשבח אחדו את  מרבים לצטט  המדרשים הידועים  כ  8

ויחן שם ישראל. כל מקום שהוא אומר ויסעו ויחנו, נוסעים במחלוקת וחונים  : "מסכתא דבחדש פרשה א  -תרו  רבי ישמעאל יד
ו אחדות  והמילה "הומוניא" היא מיוונית שפירוש ."ויחן שם ישראל נגד ההר ר:במחלוקת, אבל כאן השוו כולם לב אחד, לכך נאמ

 ה. מילה זו ולרדת לעומק רוולא הספקנו לחק.  , כמו הומוגני ואולי גם מזכיר את "הרמוניה"או הסכמה
התבוננתי בעצמי והנני כצפור הבודד על גג יושב לבדו באין    -שקדתי    -שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג  על הפסוק: "רש"י  ראה    9

דת וחסרת  ה סופית סכנת פרעה, גם אחרי שירת הים, היו ישראל כציפור נודאחרי שהסתלקגם  ראה שוב המכילתא לעיל ש". וזוג
ואהיה כצפור בודד    :שנאמר  , ישבו להם ישראל במקום אחר...  נשרף פרעה באש    , וכיון שיצאו ישראל ממצריםמנוחה במדבר: "

ָנּה ֵכן:  שנאמרואח"כ ברחו כצפור ממקום למקום  ...    על גג ן קִׁ ת מִׁ דֶּ פֹור נֹודֶּ ְמקֹומוֹ   ְכצִׁ יש נֹוֵדד מִׁ רץ ישראל,  וכשבאו לא". אמנם "אִׁ
 ודרור קן לה", אבל לא ארכו הימים ושוב הציפור נודדת וחסרת בית.  גם צפור מצאה בית  :שנאמר ,להם קן מצאו

ני להסתפח  בה' חסיתי, שיחזיר  שהוא כציפור נודדת ומוטרדת: " ...על  רש"י מסביר שהצדיק בטוח במחסה בה' ועונה ללועגים לו    10
". ופירוש  שכל אדם המיטלטל נמשל לצפור הנודדת מן קינה...  ר הר שלכם  בנחלתי איך תאמרו אתם טורדים לנפשי נודי הרכם עבו

דעת מקרא מציע כיוון אחר: " ... איך תאמרו גיבורים אנחנו ... עזבו את בתיכם וחפשו לכם מקלט בהרים ...". והמדרש שלנו  

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-3
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היו אומות העולם    ,בשעה שגלו ישראל  :אמר ר' אחא  -"  נודי הרכם צפור"  11מה בר נש יכול לי.  ,מרי חייס לי

קרי, כלפי מעלה וכלפי מטה    "נודי " כתיב    "נודו "כנוד נדדו הרב ותלמידו,    :אמרו  .קומןאומרים להגלותן ממ

נודדת"  :כלפי מעלה  .אמרו נודד ממקומו   כצפור  ואין    "מן קנה כן איש  אלא הקב"ה,    " איש")משלי כז ח(, 

  "עד  זאת מנוחתי עדי"  :אלא בית המקדש, שנאמר  "מקומו"ואין    .)שמות טו ג(  "ה' איש מלחמה"  :שנאמר

 12)תהלים קלב יד(. 

 כן תמצא לה קןהציפור  –מדרש תהלים )בובר( מזמור פד 

אלא משהיו ישראל בים נתאוו לבית    14שיו, ולא משל עכ  13. " )תהלים פד ג(  נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' "

  חלתך" בהר נתביאמו ותטעמו  ")שמות טו יג(,    "נחית בחסדך עם זו גאלת וגו' אל נוה קדשך"  :המקדש, שנאמר

כצפור נודדת מן  "  :עד מתי יהיו שונאין אותנו ואומרים  :אמרו ישראל  -  15" גם צפור מצאה בית")שם שם יז(.  

)תהלים יא א(, לא אמר כיונה,    "נודי הרכם צפור"  : י כז ח(, וכן הוא אומר)משל  "קנה כן איש נודד ממקומו 

)הושע ז יא(, אבל    "כיונה פותה אין לב"  :ראלא כצפור, היונה היו נוטלין גוזליה והיא חוזרת למקומה, שנאמ

את(  )כך משלו הרשעים    16. פור הזה אינו כן, אלא ילדה במקומה, וכשנוטלין גוזליה אינה חוזרת למקומהיהצ

 17. "גם צפור מצאה בית ודרור קן לה " :וישראל כצפור, אמר להם  הקב"ה

 ככתהמגנה ומסוהציפור  –מסכתא דפסחא פרשה ז מכילתא דרבי ישמעאל בא 

  "ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שראאמר: "והלא הכל גלוי לפניו שנ  :וראיתי את הדם. היה ר' ישמעאל אומר

אלא    ? "וראיתי את הדם"למוד לומר:  ומה ת   ,יב(  )תהלים קלט  "גם חשך לא יחשיך ממך"  :)דניאל ב כב( ואומר

נגלה וחס עליכם אני  א  :שנאמר  ,בשכר מצוה שאתם עושים  :  ס שנאמרין פסיחה אלא חייופסחתי עליכם. 

 18(. )ישעיה לא ה "כצפרים עפות כן יגן יי' צבאות על ירושלם גנון והציל פסוח והמליט"

 
של מוטיב הציפור הנודדת ומוטרדת    לן. ובין כך ובין כך, הרי לנו עוד פסוקהקשה זה כפי שנראה ל  מציע בעצמו פירוש לפסוק

   ממקומה וקינה.
 העבד הבטוח בחסד אדוניו אומר: אדוני חס עלי, מי האדם שיכול לי? ולא ברור אם זה לשבח העבד או ביקורת על ביטחון יתר.  11
וכן הוא  איננה משוללת יסוד, שהרי כך בדיוק סיים המדרש הקודם    ,ל גם הרב נדדכביכובעטים  הגויים "כלפי מעלה" שתרסת  ה  12

ראו מה גרמו לי עונותיכם לשרוף את ביתי ולחרוב את עירי ולהגלות את בני בין אומות העולם  א יב: "תיחתפאיכה רבה  בגם  
צמת  ושם המילה "מקום", אבל ראה ע   ולגבי הפסוקים מתהילים קלב בהם הוא מסיים, אין  . "ולישב לי לבדי, איכה ישבה בדד

י ָבַחר  הפסוקים שם: " ָּוּה ְלמֹוָשב לֹו:ְבצִׁ   ה'כִׁ יהָ   ּיֹון אִׁ תִׁ ּוִׁ י אִׁ י ֲעֵדי ַעד ֹפה ֵאֵשב כִׁ ְמָצא ָמקֹום  ואולי הכוונה לפסוק: " ".ֹזאת ְמנּוָחתִׁ ַעד אֶּ
יר ַיֲעֹקב ְשָכנֹות ַלֲאבִׁ  ו.  " שראינו כבר בסוף המכילתא בה פתחנַלה' מִׁ

ְכְסָפה וְ ד שם: "-כאן הגענו אל ציפור נוספת, ראה פסוקים ג  13 י ְלַחְצרֹות  נִׁ ל ֵאל ָחי:   ה' ַגם ָכְלָתה ַנְפשִׁ ְיַרְננּו אֶּ י  י ּוְבָׂשרִׁ בִׁ פֹור    לִׁ ַגם צִׁ
יָך  ְזְבחֹותֶּ ת מִׁ יָה אֶּ ְפֹרחֶּ ר ָשָתה אֶּ ת ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאשֶּ י וֵ  ה'ָמְצָאה ַביִׁ  ". אֹלָהיְצָבאֹות ַמְלכִׁ

, שם הפיסוק  ילקוט שמעוני תהלים רמז תתלג" )ראה המקבילה בלשֶּ מִׁ "וצריך לקרוא    "מעכשיו"הוא כמו    "משל עכשיו"נראה ש  14
לחצרות ה'  הכיסופים  וכו' "(.    נכספה וגם כלתה נפשי, לא משל עכשו אלא משהיו ישראל בים נתאוו לבית המקדשנכון יותר: "

עוד בתקופה    והתחיל  אלאעבודת המקדש,  רשן, בה לאחר החורבן עם ישראל מייחל ונכסף לחידוש  לתקופתו של הדאינם מיוחדים  
,  שאיבת העידוד לדורו של הדרשןכמובן  מכאן  . הציפור הנודדת של ימינו, אומר הדרשן, כבר הייתה נחלת עם ישראל בעבר.  קדומה

כפי שהוא ממשיך  פור הם זמניים. אבל הקשיים עוד לפנינו  שכפי שאז מצאה הציפור בית, כך יהיה גם במהרה בימינו ונדודי הצי 
 ומפתח.  

על הפסוק שמבאר אותו לגנאי או לשבח,  רש"י  ראה    ן עובר הדרשן לדורו ומפסוק ב לפסוק ג )ראה הערה קודמת קודמת(.כא  15
והצפובח  -גם צפור מצאה בית  לאבל או לתקווה: " ומדרש אגדה בבניינו מדבר  ".  ור היא כנסת ישראלרבנו קננו בו הצפרים, 

 תמצא מחדש את ביתה וקינה הקבועים. ר והמדרש ילך כמובן בדרך התקווה והציפייה שהציפ 
ן המדרשים על הפסוק: "עינייך יונים"  וכ  בשיר השירים  יונתי בחגווי הסלעשוב דברינו  . ראה  ולים ישראל ליונהשבמקומות רבים מ  16

מה    ...  מה יונה זו תמה, כך ישראל נאים בהילוכן כשהן עולין לפעמי רגלים  ...  עיניך יונים: "שיר השירים רבה פרשה דכגון זה ב
ם, מה יונה זו פושטת צוארה לשחיטה כך ישראל )תהלים מ"ד( כי עליך הורגנו כל היו   מה יונה  .יונה זו צנועה, כך ישראל צנועים 

מה יונה זו משעה שמכרת בן זוגה עוד אינה ממירה אותו באחר, כך    ...  זו מכפרת על העולים, כך ישראל מכפרין על האומות 
נה ושובכה וגוזליה ואפרוחיה וחלונותיה,  יקנה ומכרת  יישראל משעה שהכירו להקב"ה לא המירוהו באחר, מה יונה זו נכנסת לק

כמים כשהן יושבין לפניהם כל אחד ואחד מכיר את מקומו, מה יונה זו אף על פי שאת נוטל  כך הן שלש שורות של תלמידי ח 
אך  ". ועוד ועוד.  גוזליה מתחתיה אין מנחת שובכה לעולם, כך ישראל אף על פי שחרב בית המקדש לא בטלו שלש רגלים בשנה

רק כצפור סתם. כציפור נודדת ששוב  ת ים סוף,  ודאי לא היונה של קריע אן באים הגויים ואומרים לישראל: כבר אינכם כיונה,  כ
   אין לה קן קבוע.

כל מי שהוא נכנס לבתי    :אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה. אמר ר' יהושע בן לוי ראה המשך הדרשה שם על הפסוק הסמוך: "  17
זו    . "יתך עוד יהללוך סלהאשרי יושבי ב:  ת, זוכה ונכנס בבתי כנסיות ובבתי מדרשים לעולם הבא, שנאמרכנסיות ובתי מדרשו 

דרשה חדשה, אבל ניתן לדרוש סמוכין גם במדרש ובפרק עצמו ולומר שעד שהציפור תמצא בית קבע חדש בארצה, כל מקום  
ם שהיו ויישארו לעולם: "מה טובו אהליך יעקב" ולא חלה  שישראל קובעים בתי כנסיות ובתי מדרשות הוא הבית והקן לציפור. ה

בפרשת בלק(, והם    מה טובו אהליך יעקבלעם לקללה בעוונותיהם של ישראל )סנהדרין קה ע"ב, ראה דברינו  עליהם היפוך ברכת ב
 ע בישיבת קבע בארץ ישראל )מגילה כט ע"ב(.שעתידים לחזור ולהיקב

ים ָעפֹות ֵכן ָיֵגן  : "ישעיהו פרק לאבהפעם(    ואחרונה) הרי לנו ציפור נוספת    18 רִׁ פֳּ ְמלִׁ   ה'ְכצִׁ יל ָפֹסַח ְוהִׁ צִׁ ם ָגנֹון ְוהִׁ   ". יטְצָבאֹות ַעל ְירּוָשָלִׁ
כצפור נודדת מן    -יגן וגו', קודם שיקדמנו פסוק אחר  הרואה צפור בחלום ישכים ויאמר כצפרים עפות כן  "ב: "ברכות נו עראה  

http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%A2
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95-%D7%90%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%911
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 שבת שלום  חג שמח ו 

 מחלקי המים 

 
ר:  וכן הוא אומ: " ...  )מדרש הגדול שמות יב כז(  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יבובאשר למדרש, ראה מקבילה ב    ".קנה

". חזרנו ליציאת  כחיה ְששֹוָחה על בנה ומניקתו  :אי אפשר לאמרו  ובאלמלא דבר כת  -  לא ה(  יה)ישע  ותכצפרים עפות כן יגן יי צבא
שמות יב, יא,  רש"י צרים ולפירוש המיוחד של המכילתא שפסח ופסיחה איננם דילוג או קיפוץ )ראה בהמשך המכילתא שם וכן מ
ג בתי ישראל מבין בתי מצרים וקופץ ממצרי למצרי, וישראל  לוג והפסיחה שהקב"ה היה מדל יקרבן קרוי פסח על שם הדה: "יג

מחסה והגנה )מפני המשחית(, כמו ציפור שעפה מעל קינה ובדומה לכל חיה  "(, אלא אדרבא, הפסיחה היא מתן  אמצעי נמלט
יהי רצון שיתקיימו בנו מדרשי ופסוקי  ובחג הראשון של פסח.    ופסחתי עליכםראה דברינו  אחרת בטבע שמגינה על צאצאיה.  

גם צפור    ?צפור מה היא אומרתבנו שירת הציפור: "  ותקוים פורים עפות ומגינות אלה בקיץ זה ובכל הבאים אחריו לטובה.  יצ
אוצר המדרשים )אייזנשטיין( שירה עמוד  " )ה אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך ה' צבאות מלכי ואלהימצאה בית ודרור קן ל

ְׂשָרֵאל:וכפי שמסיים בעל תהלים את פרק קכא: "  .(525 יָשן שֹוֵמר יִׁ ֵנה ֹלא ָינּום ְוֹלא יִׁ ינֶָּך   הִׁ ְלָך ַעל ַיד ְימִׁ ָך ה' צִׁ ְשָמְרָך  ....    ה' ֹשְמרֶּ ה' יִׁ
ָכל ָרע יִׁ  ָך:מִׁ ת ַנְפשֶּ ָך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ְשֹמר אֶּ ְשָמר ֵצאְתָך ּובֹואֶּ  ". ה' יִׁ
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