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קדושת המעשה בארצ ישראל
אשית ַע ִרֵֹ 4ת ֶכמ
ֵר ִ
מיד לאחר 9יומ האירוע הקשה והמר של עוונ המרגלימ ,הופיעו מ9פר מצוות
חדשות .אחת מהנ היא ִמ ְצ ַות הפרשת חלה:

.Ã...ĐĚĀ đă ĤĦø đă ĚĕĤü ĦăĀ ĐĘăĀ ēÿ ęėþ Ħāý ĝĤü Ğú ĦĕĥČ
ü Ĉ ĤÃý

)במדבר טו ,כ(

עמ 9יומ הלישה ועריכת הבצק חל חיוב להפריש ממנו כמות קטנה ולתת אותה
לכהנ ,והיא הנקראת ’חלה’.
התורה מדגישה שחשיבותה וקדושתה של החלה ,היא כמדרגת תרומה הניתנת
מנ הדגנ:

ăü
.ÃĐă ĦāĀ Č đă ĚĕĤü ĦăĀ ěėă ý ,ěĤāþ ăĎ ĦĚÿ đă ĤĦø ė...Ã

)שמ(

להקבלה הזאת יש משמעות רבה .התרומה הניתנת לכהנ מנ התבואה איננה 9תמ
מתנה ,אלא היא הופכת ל ;ÃĥďđģÃואדמ זר שאינו כהנ האוכל ממנה ,חייב מיתה
בידי שמימ .יתר על כנ ,כהנ שהוא טמא ,א9ור לו לנגוע בה וקל וחומר  -שלא
לאוכלה.
את קדושת התרומה ניתנ להבינ .התרומה נקראת ’ראשית’ כי היא נבחרת מבינ
גרעיני החיטה ,שהמ מעשה ידי שמיימ.
לעומת זאת ,קשה מאוד לתפו 9את קדושת החלה9 .ופ 9ופ מדובר כאנ במעשה
.Ãęėþ Ħāý ĝĤü Ğú ĦĕĥČ
ידי אדמ! הרי לישת הבצק ועריכתו הנ היוצרות את המושג ü Ĉ ĤÃý
כלומר ,הראשית מנ הבצק שהוא מעשה ידי אדמ ,הופכת באופנ מפתיע להיות
.ÃĥďđģÃ
במדרש 9פרי )פרשת שלח קי; במדבר טו ,יח( אנו מוצאימ חיזוק לתובנה הזאת.
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שמ מבואר ,כי אדמ המביא קמח מתבואה שגדלה מחוצ לארצ ישראל ,וכאנ בארצ
ישראל ערבב את הקמח במימ ולש את העי9ה ,יהיה חיוב מנ התורה להפריש
חלה .לחלה הזאת יוצמד ערכ של ’קודש’.
לעומת זאת ,המוציא קמח מארצ ישראל לחוצ לארצ ושמ לש את העי9ה ,היא
תהיה פטורה מנ החלה מדינ תורה .זו דעת רבי עקיבא ,וכנ ההלכה.
מכאנ רואימ בבירור ,שאינ זה תלוי במקור החיטה ומאיזה אדמה היא נלקחה.
התנאי הקובע הוא ,עצמ פעולת לישת הבצק המבוצעת על ידי יהודי בארצ ישראל.
המשמעות היא ,שגמ במעשה ידי אדמ מוטבע ערכ של קדושה ,וכשמ שקדושת
התרומה תלויה בתבואה הגדלה בארצ ישראל ,ככ קדושת החלה תלויה בלישת
העי9ה על אדמתה.
במ ְצ ַות חלה:
אנו למדימ זאת מנ הכתוב ִ

ăø
đă ĚĕĤü ĦăĀ ĐĘă Ā ēÿ ęėþ Ħāý ĝĤü Ğú ĦĕĥČ
”ü Ĉ Ĥý ...ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ęėþ Ħø Čþ Čĕčü Ěý ĕĜü Čú Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ęėþ Čāú čč...
)במדבר טו ,יח; כ(
.”...ĐĚĀ đă ĤĦø
” ,”ĐĚĀ đă ĤĦø đă ĚĕĤü ĦăĀ ĐĘă Ā ēהתורה משווה בינ ראשית מעשה ידי שמיימ לבינ ראשית
ÿ
מעשה ידי אדמ .שניהמ  ,ÃĥďđģÃושניהמ דווקא בארצ ישראל.
האמ יש קשר בינ הופעת המצווה הזאת לבינ חטא המרגלימ?

פחד המרגלימ
בבואנו לחקור ולהתעמק בחטאמ של המרגלימ ,לא נוכל שלא להביע פליאה,
כיצד חדר אליהמ הפחד מפני שבעת העממימ בארצ ישראל?

.”đă ăĜĚþă Ěü Čđă Đ ģĒĀ ēĀ ĕėă ü ,ęĞĀ ĐĀ ĘČþ Ħ āđĘĞú Ęÿ Ęėÿ đă Ĝ ČāĘ :đă ĤĚø ČĀ āđĚă Ğü đă ĘĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĐĀ đÃø
)במדבר יג ,לא(

.ÃęĐĕþ Ĝĕý Ğý čă ø đă Ĝĕĕü ĐĀ ěėý đø ęĕčü ĎĀ ēú ėă ÿ đă ĜĕĜĕý Ğý čø ĕĐü Ĝăø đÿ ...ģĜĀ Ğú ĕĜý čă ø ęĕĘĕ
ü Ġü Ĝăø Đÿ ĦČþ đă ĜĕČü ĤĀ ęĥĀ Ĉ đÃø
)שמ ,פ9וק לג(

גמ אמ 9יבת הרתיעה היא ענקי הארצ ,אינ זה מ9ביר את תופעת הפחד .בכל זאת
הרי מדובר כאנ בנשיאי השבטימ ,כעדות התורה:

ăĂ
ĉ ø ĕü ĕĜý čø ĕĥČ
.ÃĐĚĀă Đý ĘČý ĤĀ ĥ
ý Ĉ ĤĀ ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ęĘăĀ ė...Ã

)שמ ,פ9וק ג(
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הלוא ודאי אנשימ ברמה גבוהה כל ככ ,היו עדימ לנִ :ימ ולנפלאות שהתחוללו
במצרימ ובמדבר .האמ כל אלו אינמ מ:פיקימ להבהיר להמ כי יש עליהמ השגחה
צמודה של ה’?! האמ אינ צדק בטענתמ של יהושע בנ נונ וכלב בנ יפונה שאמרו:

!?ÃęČĂ ĤĕĀ Ħăü ĘČÿ đă ĜĦăĀ Čü ÅĐđ...Ã
ÿ

)במדבר יד ,ט(

התשובה לשאלה זו נעוצה בהבנת ההבדל החד שבינ הנהגת ה’ ביציאת מצרימ
לבינ הנהגת ה’ בכיבושה של ארצ ישראל ויישובה; כפי שהזכרנו במאמר ”כישלונ
המרגלימ”.
הנהגת ה’ את העמ ביציאתמ ממצרימ ובהליכתמ במדבר הייתה כולה הנהגה
נִ :ית; בה היו בני ישראל שותפימ פא:יביימ בלבד.
צורת הנהגה זאת מתבטאת בפ:וק:

.Ãěđă ĥĈ Ĥü ēú Ħăÿ ęĦăþ Čÿ đø ęėþ ĘĀ ęēý ĘăĀ ĕü ÅĐÃ

)שמות יד ,יד(

במצרימ התרחשו כל הני:ימ והמופתימ ללא שותפות פעילה של בני ישראל; את
החוויה הזאת :פגו המרגלימ אל תוכמ.
לא כנ כיבוש ארצ ישראל ,שהצריכ מלחמה ארוכה שנמשכה כמה שנימ.
ההתיישבות בארצ ישראל התבצעה על ידי בני ישראל בעצממ .המ היו נוטעימ
עצימ ,בונימ בתימ ונלחמימ בטכ:י:י מלחמה .בכל הפעילות הזאת הייתה צמודה
אליהמ השגחת ה’ ועזרתו.
העי השנייה .שמ מדריכ הקב”ה
דוגמא מובהקת לככ נוכל לראות במלחמת ַ
את יהושע בנ נונ צעד אחר צעד בכל ההכנות המלחמתיות .מה שמפליא הוא,
שהקב”ה מנחה את יהושע בטכ:י:י מלחמה מפורטימ מאד כהצבת מארב מאחרי
העיר .דבר זה מצריכ גמ הדרכה ללוחמי ישראל להעמיד פנימ כבורחימ ונָ :ימ מפני
לוחמי העי ,ובככ לגרומ להמ לעזוב את העיר ולהוציא את כל אנשיה למרדפ אחרי
ישראל.
שעמ ישראל יילחמ בצורה טבעית ,מקובלת ושגרתית,
כל זה מלמד שרצונ ה’ הוא ַ
וה’ ינחה אותמ וי:ייע להמ לנצח על ידי הטלת מורא ופחד בלב הכנענימ.
כאנ ישאל השואל.
והרי במלחמת יריחו ,שהייתה הראשונה במלחמות יהושע ,נפלה החומה בדרכ
נִ :ית בעוד שתפקידו של עמ ישראל היה לתקוע ולהריע בשופרות!
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שאלה זו תוביל אותנו להבנה כוללת ורחבה יותר.
השינוי בצורת הנהגת ה’ בכני9ה לארצ אינו נובע מנ ההבדל בינ ארצ מצרימ לארצ
ישראל ,אלא מעיקרונ אחר ברור ובהיר .הקב”ה ברא את העולמ והשליט בו את
חוקי הטבע כולל האדמ וכוחותיו .רק כאשר אינ בכוחמ של חוקימ אלה להוביל
את רצונ ה’ ,מפעיל הקב”ה מערכות על טבעיות נִ 9יות ופלאיות ,כדי להשלימ את
רצונו.
במצרימ ובמדבר לא היה בכוחמ של חוקי הטבע להוביל את עמ ישראל החוצה
ולהעניק להמ מזונ ,שתייה והגנה .משומ ככ פעל ה’ באמצעות נביאיו משה ואהרנ
במופתימ שכפו את עצממ על חוקי הטבע.
המנ לרדת ,כי כאנ יש אדמה המצמיחה מזונ .גמ ה9לע
בארצ ישראל הפ9יק ָ
הפ9יק להוציא מימיו ,כיוונ שבארצ ישראל זורמימ נחלי מימ .לא היה גמ צורכ
בענני כבוד ,הודות לאפשרות לבנות בתימ ולשבת בתוכמ.
עמ ישראל צבר מ9פיק כוח וביטחונ באמצעות מלחמות 9יחונ ועוג מלכי האמורי;
משומ ככ ,היה ביכולתו של העמ לנהל בארצ ישראל את מלחמותיו בעצמו.
מאידכ גי9א ,היות ואי אפשר היה להפיל את חומת יריחו בדרכ טבעית ,יזמ ה’ את
הפלתה בצורה פלאית באמצעות הקפות העמ ותקיעות הכוהנימ.
משומ ככ ,אחרי נפילת החומה בדרכ נ9ית המשיכ העמ להילחמ בחרבו ובקשתו
באויב שהתבצר בתוכ העיר.
כאנ יש שותפות מלאה בינ מעשה ידי אדמ מצד אחד ,ובינ ברכת ה’ והשגחתו מצד
שני; חוויה כזו ,טרמ חוו המרגלימ .עדיינ שמורה בזיכרונמ המלחמה מול עמלק
שלא הייתה קלה ,ושב9יומה לא הייתה הכרעה 9ופית אלא רק החלשת האויב,
כלשונ הכתוב:

.ÃčĤþ ēĀ ĕĠü Ęø āđĚă Ğÿ ĦČþ đø ģĘý ĚĀ Ğú ĦČþ Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕø ĥāĈ Ęēú ĕă ÿ đÃÿ

)שמות יז ,יג(

כאנ המקומ להזכיר ,שבמלחמת עמלק לא נלחמ ה’ במקומ בני ישראל ,אלא רק
9ייע להמ להילחמ .ה9יבה הייתה חו9ר אמונתמ בה’ ,כפי שהתורה מציינת שמ
בפירוש:

.Ãěĕü ČĀ ęČü đă Ĝčă ý Ĥø ģü čă ø ÅĐ ĥĈ ĕý Đú ĤāĚČĘý ÅĐ ĦČþ ęĦāĀ ĝă Ĝÿ ĘĞÿ đ...Ã
ø
את השמדת עמלק הועיד הקב”ה למלכ שימלוכ בארצ ישראל.

)שמ ,פ9וק ז(

ְש לַ ח לְ ָכ | ק ד ושת ה מעשה באר צ ישרא ל | 119

המרגלימ ידעו שבארצ ישראל המ יצטרכו להילחמ בעצממ ב<יוע ה’ .לכנ ,כשראו
את ענקי הארצ נבהלו ונפלה רוחמ.

ְּבב ַֹא ֶכמ ֶאל ָה ָא ֶרצ
המצווה שהייתה אמורה לחזק את ביטחונמ ,זו ִמ ְצ ַות הפרשת חלה .כיצד?
ומ ְצ ַות הפרשת תרומה מנ
לעיל הוכחנו ,כי שתי מצוות ִ -מ ְצ ַות הפרשת חלה ִ
התבואה  -שוות בערכ הקודש שבהמ .ועמ זאת ,יש ביניהמ הבדל אחד חשוב.
נצטט את מדרש <פרי:

ăø
”’ĦđČĕčĐ ĘėĚ đĒ ĐČĕč čđĦėĐ ĐĜĕĥ ,ĘČĞĚĥĕ ĕčĤ ĤĚČ ,ÅġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ęėþ Čāú čč
ĕėü ĐĕĀ ĐĀ đÅø ,Å...đă ČāčĦĀ ĕėă ü ĐĕĀ ĐĀ đÅø :ĤĚđČ ČđĐ ĐĤđĦčĥ ĦđČĕč Ęėčĥ .ĐĤđĦč ĦđĤđĚČĐ
ďĕĕĚ ,ĘČĤĥĕ ġĤČĘ đĝĜėĜĥ ěđĕėĥ ĖďĚĘĘ - Åęėþ Čāú ččÅă ø :ĤĚđČ ČđĐ ěČėđ Å...ĖĀ Čĕú čü ĕø
)<פרי במדבר <ימנ ק”י(
.ÃĐĘēč đčĕĕēĦĜ
שמ ְצ ַות הפרשת חלה הייתה תקפה מנ היומ הראשונ שבו
חז”ל מלמדימ אותנוִ ,
נכנ<ו ישראל לארצ .מאידכִ ,מ ְצ ַות הפרשת תרומות ומעשרות ,החלה להיות
תקפה רק כעבור  14שנימ ,שבע שנימ שכבשו את הארצ ושבע שנימ שחילקו
אותה לשבטימ ולמשפחות.
”ּבב ַֹא ֶכמ”! מיד כשאתמ נכנ<ימ.
זאת אנו למדימ ממילה אחתְ :
מהי משמעות ההלכה הזאת?
הרי כבר ביארנו לעיל כי הפרשת חלה היא מנ הבצק ,והבצק הוא מעשה ידי אדמ.
זה מלמד ,כי הקדושה שורה גמ במעשי האדמ כאשר הוא בארצ ישראל.
המעמיק בהלכה זו תופ< שזו בעצמ הבשורה הגדולה לכל מהלכ המלחמה על
כיבוש ארצ ישראל .יש קדושה גמ במעשי ידי האדמ במלחמתו על פי ִמ ְצ ַות ה’.
אינ כאנ פעולת חולינ ,ולכנ שמ ה’ חל גמ על חיי המעשה האקטיביימ .משומ ככ,
במ ְצ ַות חלה עוד לפני <יומ כיבוש הארצ ,כיונ שהיא בעצמ מאותתת,
התחייבו ִ
שהשגחת ה’ מופיעה באמצעות הפעולות האקטיביות של בני ישראל ,הכוללות
גמ פעולות מלחמתיות.
תחושה זו מחזקת את הביטחונ שהיה ח<ר למרגלימ .במצווה זו יש תיקונ לחולשה
שאחזה בהמ ואשר גרמה לחטאמ החמור .זו ה<יבה מדוע הוזכרה ִמ ְצ ַות החלה
מיד לאחר החטא והעונש.
לא כנ בתרומה ומעשר.
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כאנ ָחלָ ה הקדושה על אדמת ארצ ישראל ועל הזרעימ הצומחימ בתוכה בידי
שמיימ ,ולכנ יחול החיוב רק אחרי כיבוש הארצ וחלוקתה.
מכאנ למדנו ,שאדמת ארצ ישראל מתקדשת רק כשעמ ישראל הוא ריבונ עליה
וכאשר כל משפחה יודעת בדיוק היכנ חלקת האדמה השייכת לה.
את י>וד השראת השכינה המתלווה אל עמ ישראל בארצ ישראל ,אנו למדימ מנ
הפ>וק הבא:

.”...Đă ėĀ āđĦčă ø ěėāý ĥĈ ĕĜü Čú Ĥĥþ Ĉ Čú Đă čă Ā ęĕčü ĥāø Ĉ ĕ ęĦăþ Čÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ČĚýă Ĕÿ Ħø ČāĘđÃø
)במדבר לה ,לד(

?ÃĐă ėĀ āđĦčă ø ěėāý ĥĈ ĕĜü Čú Ĥĥþ Ĉ ČÃ
האמ יש קשר בינ שני תיאורימ אלה ú ÃĐă čă Ā ęĕčü ĥāø Ĉ ĕ ęĦăþ Čÿ Ĥĥþ Ĉ ČÃú
התשובה היא  -כנ; למדימ זאת מנ ההמשכ:

ăü
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ěėāý ĥĈ ÅĐ ĕĜü Čú ĕė...Ã

)שמ(

כלומר ,היות ואני שוכנ בתוכ בני ישראל ,ואתמ יושבימ בארצ ישראלִ ,מ ֵּמילָ א אני
שוכנ בתוכה.
צריכ להבהיר .רק בארצ ישראל יכול לשכונ עמ ישראל כלאומ וכריבונ ,בעוד
מתפקד כלאומ ואינו ריבונ .אמור מעתה :קדושת ארצ
שבחוצ לארצ הוא אינו ַ
ישראל נובעת מקדושת עמ ישראל היושב בארצ ישראל ,וה’ השוכנ בתוכו.
ִמ ְצ ַות הפרשת חלה מצטרפת לשרשרת מצוֹות שעיקרנ הוא תיקונ חטא המרגלימ,
ומצוות ני>וכ היינ על גבי המזבח.
ַ
כמצוות ציצית
ַ
כל המצוֹות לא ניתנו אלא לצרפ ולזככ את רוח האדמ מנ החולשות התוקפות
אותו והמוצאות את ביטויָ נ בעוונותיו.

מ)ע האות יו”ד
על הצורכ לחזק את עוז רוחמ של המרגלימ ולשדר להמ שיש בכוחמ להילחמ את
מלחמות ה’ בעזרתו ,יעיד שינוי השמ המפתיע:

.”Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕø ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥý Ĉ āđĐĘø Đĥāþ Ĉ Ě ČĤĀ ģø ĕă ü đ...Ã
ÿ

)במדבר יג ,טז(

משה רבנו משנה את שמו של משרתו הנאמנ ,נציג שבט אפרימ ,על ידי תו>פת
אות יו”ד לשמו.
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מה פשר שינוי השמ הזה ,ומה הקשר שלו לשליחות הריגול?
יתר על כנ ,מה המיוחד באות יו”ד שבה בחר משה?
לעזרתנו בא מדרש רבה:

ĕĜĠĘ ēĤđĠđ ĝĔ ĐĕĐ ĕĤÿ ĥ
ĉ Ā Ě ĐÃčģĐ ĘĔĜĥ ďÃđĕ :ĕČēđĕ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ĤĚČÃ
ĦđĕĦđČčĥ ĐĜĔģ ĕĜČĥ Ęĕčĥč ,ęĘđĞ Ęĥ đĜđčĕĤ :đĕĜĠĘ ĤĚČ .ĐÃčģĐ Ęĥ đČĝė
?ĦģďĢĐ ĐĤĥĚ ĕĜĦČĢđĐ
ĕĜČ đĕĥėĞ ,ĦđĕĦđČ Ęĥ ěĠđĝčđ ĐĥĕČ Ęĥ ĐĚĥč ĦĕĕĐ ĤčĞĥĘ :ĐÃčģĐ ĐĘ ĤĚČ
ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥý Ĉ āđĐĘø Đĥāþ Ĉ Ě ČĤĀ ģø ĕă ü đÅÿ :ĤĚČĜĥ ,ĦđĕĦđČ Ęĥ ěĥČĤčđ ĥĕČ Ęĥ đĚĥč ĖĜĦđĜ
)בראשית רבה מז(
.ÃÅĞÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕø
המדרש  -בדרכו הציורית המיוחדת  -מגלה לנו את Dוד שינוי שמו של הושע
בנ נונ ל’יהושע’ .התוDפת הזו אינה Dתמית ,אלא תוDפת של אות יו”ד שנלקחה
מש ַרי אמנו ,ששמה נשתנה כידוע ל’שרה’.
ָ
עוד מגלה לנו רבי שמעונ ,שגמ אות קטנה אינה בטלה Dתמ ככ ,אלא יש לה
תפקיד ,ותפקיד חשוב.
כעת תתעורר שאלה נוDפת.
האמ יש קשר בינ יהושע בנ נונ לשרה אמנו? האמ ַמעבר האות יו”ד רומז על ככ?

זכות אבות וארצ ישראל
ידוע ומפורDמ ,כי הקשר בינ אבותינו הקדושימ ,אברהמ יצחק ויעקב לבינ ארצ
ישראל היה עמוק וחזק .האבות חיו בארצ ,התהלכו בה וזכו בה לנבואה.
פעמ אחר פעמ נגלה אליהמ הקב”ה ,והבטיח שארצ ישראל תינתנ להמ ולבניהמ
אחריהמ ירושת עולמ.
על הקשר המיוחד הזה בינ אבות האומה לבינ ארצ ישראל ,נלמד מהפDוק הבא:

,Ĥā ăėĒø Čþ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ğČÿ đø ,ģēĀ Ģø ĕü ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ğČÿ đø ,č āđģĞú ĕÿ ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ĕĦăü Ĥø ėÿ ĒĀ đÃø
)ויקרא כו ,מב(
.”Ĥā ăėĒø Čþ ġĤþ ČĀ ĐĀ đø
הקב”ה זוכר את האבות ביחד עמ ארצ ישראל .כלומר ,המ קשורימ יחדיו.
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הרמב”נ בפירושו לתורה מבאר את הטעמ לככ שכאשר חטאו המרגלימ והוציאו
את דיבת הארצ רעה ועמד משה רבנו בתפילה ותחינה לפני ה’ ,לא הזכיר זכות
אברהמ יצחק ויעקב כפי שעשה לאחר חטא עגל הזהב?
לפי פירושו של הרמב”נ ,היות וחטא המרגלימ קשור עמ ארצ ישראל ,לא היה
יכול משה רבנו להזכיר את אבות האומה .כאשר עמ ישראל מוא Aבארצ שהייתה
חביבת האבות ,אינ טעמ להזכיר זכות שבו ברגע תיהפכ לחובה.
יתר על כנ .אברהמ יצחק ויעקב עמדו בהצלחה והתגברו על כל הקשיימ והמכשולימ
שפקדו אותמ בארצ ישראל .עוז רוחמ נבע מאמונתמ בה’ ללא Aייג .אמונתמ לא
נחלשה וביטחונמ בה’ לא פחת ,למרות ניAיונות רבימ וגדולימ שעברו עליהמ.
המרגלימ לעומתמ ,חטאו בחוAר אמונה בכוח ה’ להוריש לפניהמ את ארצ ישראל.
המ אמרו במרירותă ü :
) Ãđă ăĜĚþă Ěü Čđă Đ ģĒĀ ēĀ ĕėÃבמדבר יג ,לא(; כלומר :הכנענימ חזקימ גמ
מאתנו וגמ כביכול מה’.
למרגלימ היה חAר הקשר הזה עמ האבות ,ולכנ חטאו .זה היה המניע של כלב בנ
יפונה אשר הלכ להשתטח על קברי האבות בחברונָּ .כלֵ ב הלכ לחבר את נפשו עמ
כוח האמונה ומAירות הנפש שאפיינו את עוז רוחמ של אברהמ יצחק ויעקב.
גמ יהושע בנ נונ ביקש להתחבר אל האבות ,אלא שהוא עשה זאת דרכ האות יו”ד
שהגיעה משמה של ָש ַרי ואשר נוAפה לשמו על ידי משה רבנו:

.ÃĞÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕø ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥý Ĉ āđĐĘø Đĥāþ Ĉ Ě ČĤĀ ģø ĕă ü đ...Ã
ÿ

)במדבר יג ,טז(

מלפנימ ומאחור
’ש ַרי’ בAופה.
האות יו”ד היא אות ראשונה משמ ה’ .האות הזו התחברה לשמ ָ
מדוע?
אברהמ ושרי יצאו לכבוש את ארצ ישראל מידי עובדי האלילימ .בכוח אמונתמ
ובעוז רוחמ היו כעמוד עננ ועמוד אש ההולכימ לפני המחנה .אברהמ אבינו מגייר
את האנשימ ושרי מגיירת את הנשימ .המ לא היו צריכימ את האות יו”ד שתלכ
לפניהמ .בכל מקומ בו הלכו אברהמ ושרה ,היה אברהמ בונה מזבח וקורא בשמ ה’.
לעומת זאת ,עדיינ היו צריכימ הגנה מאחור .הגנה ,שאיש לא יוכל לפגוע בהמ או
במחניהמ .משומ ככ היה חיוני שהאות יו”ד תתחבר לAופ שמה של שרי.
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ככ ה’ מבטיח להמ:

.Ã...Ėø ĘĀ ěĎý ĚĀ ĕėāü ĜČĀ ęĤĀ čø Čÿ ČĤĕĀ Ħăü ĘČ...Ã
ÿ

)בראשית טו ,א(

ה’ אומר לאברמ ,לכ קדימה בכוחכ ,אני אעמוד מאחוריכ ואגנ עליכ.
נוכל להציג דוגמה מובהקת מירידת אברהמ למצרימ .שרה נלקחת על ידי פרעה,
ותגובת ה’ אינה מאחרת לבוא:

.ÃęĤĀ čø Čÿ Ħĥþ Ĉ Čý ĕĤÿ ĥ
ĉ Ā Ĥčÿ ďøă ĘĞÿ , āđĦĕčă ý ĦČþ đø ęĕĘāü ďĎă ø ęĕĞü ĎĀ Ĝø ĐāĞĤø Ġÿ ă ĦČþ ÅĐ ĞĎă ÿ Ĝÿ ĕø đÃÿ
)בראשית יב ,יז(

לאחר שהתהלכו אברהמ ושרה בארצ ישראל לארכה ולרחבה ,על פי ציווי ה’
)בראשית יג ,יז( ,הועיד להמ הקב”ה תפקיד חדש ,והוא :בניית גופו ונשמתו של עמ
ישראל.
לצורכ זה נתחלקה האות יו”ד של שרי לשניימ .ה”א אחת נִ יתנה לשרה וה”א שנייה
נִ יתנה לאברהמ .גמ האות ה”א עצמה היא אות משמ ה’.
האות ה”א בעברית ,משמשת לשונ נקבה ,כגונִ :אשה ,הלכה ,עשתה וכו’ ,וגמ
מJמלת פריה ורביה.
ככ מנמק הקב”ה את הוJפת האות ה”א לאברמ ולשרה:

.Ãđă ČĢý ĕý ĖĀ Ěøă Ěü ęĕėü ĘĀ Ěø đă ...ĖĕĀ Ħăü Ħÿ Ĝø ęĕü āđ ăĎ ě āđĚĐú čČÿ ĕėă ü ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĖĀ Ěø ĥü Ĉ ĐĕĀ ĐĀ đÃø
)בראשית יז ,ה-ו(

ęĕü āđĎĘø ĐĦĀ ĕø ĐĀ đø ĐĕĀ Ħăü ėø Ĥÿ čý đă ...Đă ĚĀ ĥø Ĉ ĐĤĀ ĥ
ĉ Ā ĕėă ü ĕĤĀ ĥ
ĉ Ā Đă ĚĀ ĥø Ĉ ĦČþ ČĤĀ ģø Ħü ČāĘ ĖĀ Ħăø ĥø Ĉ Čü ĕĤÿ ĥ
ĉĀ Ã
)שמ ,פJוקימ טו-טז(
.Ãđă ĕĐø ĕü ĐĜăĀ Ěþă Ěü ęĕĚüă Ğÿ ĕėý Ęø Ěÿ
מכאנ ואילכ היה על יצחק ויעקב להמשיכ ולעJוק בבניינ הרוחני והפיזי של
משפחת בית ישראל ,כולל הקישור לארצ ישראל .המשכ כיבושה הJופי של הארצ
נדחה למועד מאוחר .כעבור  400שנה נמJר השרביט לידיו של יהושע בנ נונ.
משה ידע כי כיבוש ארצ ישראל מצריכ עשייה רבה וכוחות נפש אדירימ .כאנ תגיע
עזרת שמיימ רק תוכ כדי העשייה המלחמתית.
למשה רבנו היה חשש שכוחותיו של יהושע בנ נונ לא יעמדו לו בשליחות הגורלית
הזו ,ולכנ העביר אליו בשלמותה את האות יו”ד ,שנלקחה משרי.
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האות יו”ד היא אות זִ כרית :איש ,שיר ,קיר וכו’; והיא נושאת את דגל הפעילות
והחלוציות.
משה הוCיפ את האות יו”ד לתחילת שמו של יהושע ,ובככ הוא הציב לפניו מעינ
עמוד אש ועננ ,ההולכימ לפני מחנה ישראל.

.ÃęĕĘĎĤĚ ĦĢĞĚ ĖĞĕĥđĕ ĐąĕÃ

)Cוטה לד(:

