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 שירת הנשים –פרק י"ח 
 

 משנת רבי אליעזר פרשה א
 ...מכלל שאחריו מעשה ואינו אלא פרטו שלראשון... משלשים ושלש מדות ההגדה נדרשת בהן. 

יג. מכלל שאחריו מעשה ואינו אלא פרטו שלראשון כיצד. ויברא אלהים את האדם בצלמו, הרי כלל, 
וייצר ייי אלהים את האדם, ויפל ייי אלהים תרדמה על האדם, ויבן ייי אלהים ואחר כך פירט את מעשיו, 

 את הצלע. השומע סבור שהוא מעשה אחר, ואינו אלא פרטו שלראשון.
 

 מצודת דוד שמו"א יח
 ר"ל ואז בשמוע יהונתן שגם הוא בן אדם גדול נקשרה נפשו בנפש דוד: -ונפש 

 
נָּיו טז:) אּול ַוַיֲעֹמד ְלפָּ ִוד ֶאל שָּ ֱאָהֵבהּו כא( ַויָֹּבא דָּ ַויֶּ

ִלים:ְמֹאד  א כֵׂ  ַוְיִהי לֹו ֹנשֵׂ
 

אּול יח:)  ר ֶאל שָּ ׁש א( ַוְיִהי ְכַכֹּלתֹו ְלַדבֵׂ ְונֶּפֶּ
ׁש ָדִוד ֱאָהֵבהּו ְיהוָֹנָתן ִנְקְׁשָרה ְבנֶּפֶּ ן  ַויֶּ ְיהֹונָּתָּ

 ְכַנְפשֹו:
הּו  חֵׂ ית )ב( ַוִיקָּ נֹו לָּשּוב בֵׂ אּול ַביֹום ַההּוא ְוֹלא ְנתָּ שָּ

 ָאִביו:
 

ִוד ְבִרית  ְיהוָֹנָתן)ג( ַוִיְכֹרת   ֹאתֹו  ְבַאֲהָבתוֹ ְודָּ
ן ֶאת ַהְמִעיל ֲאֶשר  ט ְיהֹונָּתָּ ְכַנְפשֹו: )ד( ַוִיְתַפשֵׂ

יו ְוַעד ַחְרבֹו ְוַעד ַקְשת ִוד ּוַמדָּ יו ַוִיְתנֵׂהּו ְלדָּ לָּ ֹו עָּ
 ְוַעד ֲחֹגרֹו: 

אּול ַיְשִכיל  ֶחּנּו שָּ ִוד ְבֹכל ֲאֶשר ִיְשלָּ א דָּ )ה( ַויֵׂצֵׂ
ה מָּ י ַהִמְלחָּ אּול ַעל ַאְנשֵׂ הּו שָּ  ַוְיִשמֵׂ

 ַוִייַטב ְבֵעיֵני ָכל ָהָעם
 : פְוַגם ְבֵעיֵני ַעְבֵדי ָׁשאּול

 

 
 "מחול"

 
  כ:טו שמות
ּה ַהֹתף ֶאת ַאֲהֹרן ֲאחֹות ַהְּנִביָאה ִמְריָּם ַוִתַקח  ְביָּדָּ

ֶצאןָּ  ל ַותֵׂ  :ּוִבְמֹחֹלת ְבֻתִפים ַאֲחֶריהָּ  ַהּנִָּשים כָּ
 

  לד:יא שופטים
ח ַויָֹּבא ה ִיְפתָּ יתוֹ  ֶאל ַהִמְצפָּ את ִבתוֹ  ְוִהּנֵׂה בֵׂ אתוֹ  ֹיצֵׂ  ִלְקרָּ

 ּוִבְמֹחלוֹת ְבֻתִפים
 

  ד-ג, קמט תהלים
 :לוֹ  ְיַזְמרּו ְוִכּנוֹר ְבֹתף / ְבָמחוֹל ְשמוֹ  ְיַהְללּו( ג)
 

  ה-ג, קנ תהלים
ַקע ַהְללּוהּו( ג) ל ַהְללּוהּו / ׁשוָֹפר ְבתֵׂ  :ְוִכּנוֹר ְבֵנבֶּ
 :ְועּוָגב ְבִמִּנים ַהְללּוהּו / ּוָמחוֹל ְבֹתף ַהְללּוהּו( ד)

 
 כ-יט, לב שמות

ַרב ַכֲאֶשר ַוְיִהי( יט) ֶגל ֶאת ַוַיְרא ַהַמֲחֶנה ֶאל קָּ עֵׂ  הָּ
 ... ּוְמֹחֹלת

 
 עזרא ר' אברהם אבן

 בעבור משרת העגל א"ה ומחלת העגל את וירא( יט)
 .סביביו והמחלת העגל את וירא כמו, האחרת

 
  כא:כא שופטים
 ַבְמֹחלוֹת ָלחּול ִשילוֹ  ְבנֹות יְֵׂצאּו ִאם ְוִהּנֵׂה ּוְרִאיֶתם
אֶתם ִמים ִמן ִויצָּ ֶכם ַוֲחַטְפֶתם ַהְכרָּ  ִאְשתוֹ  ִאיש לָּ

ִמן ֶאֶרץ ַוֲהַלְכֶתם ִשילוֹ  ִמְבנֹות  :ִבְניָּ
 

  כא פסוק כא פרק שופטים ציון מצודת
' בל וקרוי השמחה רקידת ענין - במחולות לחול( כא)

 ...בחלילים אז לזמר הדרך כי מחול
 

 "אלף / רבבה"
 

  ח:כו ויקרא
ְדפּו ה ִמֶכם ְורָּ ָאה ֵמָאה ֲחִמשָּ  ִיְרֹדפּו ְרָבָבה ִמֶכם ּומֵׂ
יֶכם ְונְָּפלּו ֶרב ִלְפנֵׂיֶכם ֹאְיבֵׂ  :ֶלחָּ

 
 ל:לב דברים

ה יכָּ ד ִיְרֹדף אֵׂ לֶּף ֶאחָּ ִניסּו ּוְשַנִים אֶּ  ְרָבָבה יָּ
ם ִכי ֹלא ִאם ם צּורָּ רָּ ק ְמכָּ ם ַויֹקוָּ  :ִהְסִגירָּ

 
 ז:צא תהלים

לֶּף ִמִצְדָך ִיֹפל  ִמיִמיֶנָך ּוְרָבָבה אֶּ
ֶליָך  :ִיגָּש ֹלא אֵׂ


