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ראש הישיבה

המדרש ביחס לבנות צלפחד עוסק גם ביחסן של הנשים לחטא
המרגלים )במדבר רבה פרשה כ”א ,י’(:
“'ותקרבנה בנות צלפחד' ,אותו הדור היו הנשים גודרות מה
שאנשים פורצים ,שכן את מוצא שאמר להן אהרן )שמות ל”ב(:
'פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם' ,ולא רצו הנשים ומיחו
בבעליהן ,שנאמר' :ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב וגו'' ,והנשים
לא נשתתפו עמהן במעשה העגל .וכן במרגלים שהוציאו דבה
)במדבר י”ד(' :וישובו וילינו עליו את כל העדה' ,ועליהם נגזרה
גזירה ,שאמרו' :לא נוכל לעלות' ,אבל הנשים לא היו עמהם
בעצה ,שכתוב למעלה מן הפרשה )במדבר כ”ו(' :כי אמר ה’ להם
מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה'' ,איש'
ולא אשה ,על מה שלא רצו ליכנס לארץ ,אבל הנשים קרבו לבקש
נחלה בארץ ,לכך נכתבה פרשה זו סמוך למיתת דור המדבר,
שמשם פרצו האנשים וגדרו הנשים".

אלא רוצות להידבק בה’ על פי ציוויו .הנשים רוצות להיכנס לארץ
כדי לחיות את הרוחניות בעולם המעשה.
אנו רואים במדרש ששני החטאים קשורים זה לזה ,ובשניהם
מדגישים חז”ל שהנשים לא חטאו.

משמעות הדברים תתבאר לאור דימוי המובא בספרים .חכמים
מדמים את האיש והאשה לשתי התורות – תורה שבכתב ותורה
שבעל פה .האיש הוא בחינת תורה שבכתב ,והאשה היא בחינת
תורה שבעל פה.
אמרו חכמים )טור אורח חיים סימן קל”ט(" :וחיי עולם נטע בתוכנו
– היא תורה שבעל פה".
הנשים הן החיים ,הן בונות את מרקם החיים של האומה ושל
העולם .הגברים עושים פעולות שונות שמסייעות לחיים ,כמו
הכנת חומרי הגלם ,אך הנשים מייצרות את החיים .ברחם האשה
נוצרים החיים .האשה היא “עיקרו של הבית” )עי’ במדבר רבה
פרשה י”ד ,ח’( .היא הופכת הכל למציאות חיים .בגמרא מציירים
חז”ל מציאות המבטאת את העקרון הזה )יבמות ס”ג ע”א(:
נשים מחבבות את ארץ ישראל ,כפי שרואים אצל בנות צלפחד
"אשכחיה רבי יוסי לאליהו ,אמר ליה :כתיב 'אעשה לו עזר' ,במה
שבקשו נחלה בארץ ,ולכן לא חטאו בחטא המרגלים.
מעניין לשים לב ,ששני החטאים המרכזיים של עם ישראל במדבר ,אשה עוזרתו לאדם ,אמר לו :אדם מביא חיטין – חיטין כוסס?!
פשתן – פשתן לובש?! לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על
הפוכים זה לזה.
בחטא העגל ביקשו עם ישראל משהו מוחשי כדי לעבוד אותו .הם רגליו?!".
מציאות החיים היום שונה מן המתואר בגמרא .איננו מכינים
לא יכלו לקבל את זה שהם עובדים משהו מופשט ,זה היה מחוץ
בבית לא לחם ולא בגדים .אך העקרון שמלמדים חכמים נשאר
לעולם המושגים שלהם.
בחטא המרגלים ,לעומת זאת ,מבואר שהמרגלים לא רצו לעזוב את נצחי .זהו המודל למערכת היחסים בין האיש והאשה.
האיש עובד קשה בשדה ,חורש וזורע בזיעת אפו ,ובסופו של דבר
המדבר – מקום שכולו תורה ,ללא עיסוק בגשמיות ובחומר .הם
ידעו שהכניסה לארץ ישראל מחייבת מלחמה ,יישוב הארץ ,עבודה מביא לביתו חיטים .אשתו הופכת את החיטים הללו למציאות של
חיים“ ,חיי עולם” .הפיכת החומרים שבמציאות למציאות של חיים
בשדה לפרנסתו של אדם – והם לא חפצו בזאת.
– זהו התפקיד הגדול ,והוא ניתן לנשים .העולם כולו הוא יצור חי
נמצא ,ששני החטאים הפוכים זה לזה.
גדול ,והנשים מופקדות על החיים שלו ,על הפיכת כל הדברים
חטא העגל היה בגלל שבני ישראל רצו להגשים את הרוחניות,
בעולם למרקם חיים אחד.
וחטא המרגלים היה בגלל שלא רצו להגשים את הרוחניות.
מתוך השיעור שהועבר ב-כ' סיון תשע"ז.
השיעור המלא נמצא באתר הישיבה.

בשני החטאים הללו – לא חטאו נשים .נשים לא חפצות בעגל,

)לאחר מציאת המושג בקשו בשולחן שבת מאבאמא
להרחיב על המושג שמצאתם(

 .1מדוע משה
קרא להושע בן
נון יהושע?

 .2מה למדים
מצמד המילים
"וילכו ויבואו"?

 .3מה פירוש
המילה
"ויעפילו"?
)רש"י ואונקלוס(

"ולכך אמר להם משה 'והיא לא תצלח' ,נראה שעצה היא אלא שלא תצלח.
שיש זמן אחר שמצליח והוא זמננו זה שהוא עקבי משיחא"
)רבי צדוק הכהן מלובלין" ,צדקת הצדיק" מ"ו(

מאברם ושרי לאברהם ושרה | על שליחות בתפוצות
בהיותי בשליחות בנכר ,שמעתי רבות אנשים מהקהילה
היהודית המודעים למצוות התורה לעלות לארץ ולגור בה ,וכמו
מבקשים להצדיק את קיומם שם בגלות ,בחרו לומר כי בזכות
היותם שם בגלות ,חיים בתוך הגויים ,מצליחים הם להיות 'אור
לגויים' .אך נדמה שרעיון 'אור לגויים' ,לכל הפחות בכוונת המכוון
– בתכנון הא-להי ,מעולם לא היה לאדם פרטי ואף לא לקהילה
פרטית )שההשפעה שלהם היא מוגבלת ביותר( .הרעיון של "אור
לגויים" ,כפי שמובא בפי הוגה הביטוי הנביא ישעיהו ,הוא רעיון
שמיועד לעם!
אברהם אבינו נחשב למודל בעיני רבים מבני הגולה ,ונראה
שהדברים מחוברים .ניתן לשער שאברהם ושרה ,שכבר התבססו
בחרן ושמם יצא למרחוק ככאלו שכבר הקהילו סביבם קהל רב,
ראו בצו א־לוהי "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ
אשר אראך" )בראשית יב ,א( אתגר לא פשוט .וכי פשוט הוא בגיל
כה מבוגר לצאת לארץ רחוקה ,זרה ,למקום אשר לא הכירו אותם
ולהתחיל את המפעל מחדש? וכי לא חבל על המפעל הקיים הכל
כך מוצלח? יש להניח שלא פשוט הוא שיסגרו את מגדל האור שבנו
שם בחרן .ומי יודע אם יצליחו לבנות מחדש את כל אשר עשו? וכי
למענם עשו? והלא עשו למען הא-לוהים המצווה עליהם עתה
לעזוב הכל.
אך המטרה מסומנת מראש ,בתוך הציווי "לך-לך" מצורפת המגמה:
"ואעשך לגוי גדול" )שם ב( .כאילו אומר לו בורא העולם " -כוונתך
רצויה ,אך מעשיך אין בהם כדי להביא את המהפכה שאתה מסוגל
לחולל" .ברגע הציווי "לך-לך" המיקוד עובר מסיפור של זוג
מבוגרים בחרן ,לאבא ואמא של אומה שלימה  -שהיא זו שתביא
את המהפכה אותה אברהם ושרה החלו!

אילן גולדמן

ושרה ,אלו שקרו לפני הציווי "לך-לך" ,שייכים ל'מודל הישן' .למען
לא נטעה לחשוב שסיפורים אלה הם הדרך הרצויה לנו כעם,
הושמטו סיפורים אלה מהסיפור המקראי ומצאו את מקומם אחר
כבוד בסיפורי המדרש למיניהם .כוונתי לומר ,אם התורה הייתה
מספרת לנו על המגדלור שהיה בחרן ,המגדלור של אברהם ושרה,
היינו טועים לחשוב שזו הדרך הרצויה .אך ,בורא העולם בכבודו
ובעצמו מורה אחרת .הדרך שלו ,של בורא העולם ,עבור אברהם
ועבור יצחק ויעקב וכל צאצאיהם ,זה להיות "אור לגויים" ,מגדלור
השוכן בארצו ,מגדלור היושב בציון" ,לך-לך אל ארצך" .כל דרך
אחרת היא יפה ,היא לעיתים אף ראויה לשבח ,אבל לא זו היא
דרכה של היהדות.
אם נכונים הדברים ,מעתה נבין גם את האמירה מרחיקת הלכת
של התלמוד" :תני בר קפרא כל הקורא לאברהם אברם עובר
בעשה" )ברכות יג ע"א(.
וכי ,מה נורא כל כך לקרוא לאברהם  -אברם? וכן לשרה  -שרי,
כפי שמופיע בהמשך הדברים בתלמוד? אלא ,שמי שקורא להם
אברם ושרי ,מתחבר למגמה שלהם כאנשים פרטיים .אמנם אנשים
פרטיים ענקי עולם ,אמנם אנשים פרטיים מתקני עולם ,אך סוף כל
סוף אלה אנשים פרטיים ,והמגמה שלהם עשויה להסתיים עם
פטירתם מן העולם .לעומת זאת ,אברהם ושרה ,הם אלה
שמובטחת להם המשכיות .הם אלה שתתקיים בהם ההבטחה
מהציווי "לך-לך ...אל הארץ אשר אראך .ואעשך לגוי גדול" .הארץ
וההמשכיות באים יחד .רק השילוב של השניים ימשיך את אברהם
ואת שרה ואת המגמה שלהם 'לקרוא בשם ה'' ,לקדש שם שמים
בעולם ,ולהאיר את העולם באור האמונה.

אם ייעודו של העם הוא להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש" )שמות
יט ,ו( ,ואין ממלכה ללא מדינה ,אזי "אור לגויים" אמור להופיע
ניתן לומר שהדיון האפשרי הזה בין אברהם לעצמו על הצו
בעולם דרך עם-ישראל בארצו .ייתכן והרצון של המרגלים להישאר
הא-לוהי "לך-לך" ,הינו דיון שמתקיים בין העם היושב בציון,
לאחינו בני הגולה .אברהם כמה לקדש שם שמים בעולם ,להאהיב במדבר ,הוא אבי אבות הרעיון שהעם יחליט עבור ד' איזו היא
הדרך הנכונה לקיים את רעיון "אור לגויים".
את ה' על הבריות .לשם כך פועל הוא את כל פועלו בעולם.
מהי הדרך הנכונה והרצויה ,דרכם של יחידים או דרכו של עם
תיקון חטא המרגלים בדברי "אם הבנים שמחה" )עמ' רנט( כפי
בארצו?
שלמדנו לא פעם בישיבה בהקשר של פנים אל פנים ,הוא "לעשות
נדמה שהעובדה שהתורה לא טרחה לציין לנו דבר על דמותו של
תעמולה" ,להאהיב את ארץ ישראל ,ואם תרצו לאור דברינו -
אברהם לפני הציווי "לך-לך" ,מכוון בדיוק לדיון זה .אברהם ושרה
להאהיב את רעיון "אור לגויים" בארץ ישראל ,על אחינו בית ישראל
שמקהילים סביבם אנשים ,ומקרבים אותם לדרך האמונה .אברהם
שבתפוצות" :צריכין אנו להעמיד גם כן מערכת תעמולה שתחדור
שנלחם בעבודה זרה ומוכן למות למען מלחמה זו  -הוא אדם גדול,
לכל בית יהודי ותעבוד על כל נשמה יהודית למען ארץ ישראל ,ממש
ענק שבענקים .ובכן ,מדוע שהתורה לא תציין זאת? מדוע שהתורה
כמו שעשו אז המרגלים" .מפעלי השליחות התורנית-ציונית
לא תספר לנו מי הוא האברהם הענק הזה שנצטווה ב"לך-לך"?
לגלויות ישראל הוקמו בדיוק לשם מטרה זו .אמנם יציאה עם
נדמה שלא סתם התורה הסתירה זאת מאתנו .בניגוד לנח ,למשל,
המשפחה לחיות בטומאת הניכר ,אין בה משום שמחה גדולה
שנבחר כי הוא היה צדיק" :ונח מצא חן בעיני ה' ...נח איש צדיק
לאוהבי הארץ ,ושמא נאמר שזו לא בעיה שלנו אם "הם" לא רוצים
תמים היה בדורותיו את הא-להים התהלך נח" )בראשית ו ,ח-ט(,
לעלות .אך נדמה ,שכל זמן שקהילות יהודיות פורחות בגלות,
אברהם נבחר ללא כל סיבה ,לפחות ללא כל הסבר מצד התורה.
ולחילופין שקהילות שלמות מתבוללות ונעלמות ,לא נוכל לפתור
התורה כמו באה לומר לנו שהסיפורים הענקיים האלה של אברהם
את עצמנו מלתרום את חלקנו.

פניני הדף היומי | יבמות דף ק'

ראש הישיבה

דף ק' ע"א

אומרת הגמרא" :אמר רבא :מרישא כי הוו אתו גברא ואתתא לדינא קמאי,
הוה שרינא תיגרא דגברא ברישא ,אמינא דמיחייב במצות .כיון דשמענא
להא ,שרינא תיגרא דאתתא ברישא ,מ"ט משום זילותא".
במאירי מפרש" :ואע"פ שהאיש חייב במצות והיה לנו להקדימו כדי שלא
להשהותו לדבר מצוה ,אינו כן ."...כלומר ,חיובו של האיש במצוות הוא
הסיבה להקדמתו ,כדי שיוכל לקיים את המצוות .אולם ,ניתן גם להבין
בדרך אחרת .חיובו של האיש במצוות הוא סימן למעלתו של האיש,
שבעבורה הוא קודם.

דף ק' ע"ב

בגמרא מובא העקרון ש"בעינן זרעו מיוחס אחריו" .בישראל מקפידים על
היחוס ,שכל אדם ידע מי הוא אביו ואבי אביו.
מהי המשמעות?
הקשר המשפחתי הרצוף המייחס כל אחד ואחד מישראל לאבותיו
הקדושים הם הבסיס לעדות הנמסרת מדור לדור ,עדות ,הבונה את אורח

חייו של עם ישראל .נאמר בתהילים קי”ט )קי”א(" :נחלתי עדותיך לעולם
כי ששון ליבי המה" .מבאר אבן עזרא'" :עדותיך' הם הנפלאות שעשית
שהעתיקו אבותי ואני אשמח כאילו אני עד הייתי בימים ההם".
מהו הדבר המאפשר את השמחה כאילו אנחנו היינו נוכחים בכל
המאורעות הנפלאים?
אין זה אלא העדות הנמסרת לנו מדור לדור.
ומה מאפשר לעדות לעבור במשך דורות רבים בקביעות וברציפות?
אין זה אלא ה”אמון המשפחתי” ,ייחוס הבנים לאבותם ואבות אבותם ועד
לאבותינו הקדמונים והקדושים.
משפחה אחת גדולה כוללת את כל ישראל לדורותיו ,היא הבסיס לזכרון
הקולקטיבי.
עוד נאמר בתהילים )קכ”ב ,ג’-ד’(" :ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה
יחדיו .ששם עלו שבטים שבטי י-ה עדות לישראל להודות לשם ה’".
שם ה’ מעיד על ייחוס ישראל לאבותם ,וזו היא העדות לישראל
המאפשרת לנו להתחבר יחדיו בירושלים ולחבר כל הדורות עמנו ,להודות
לשם ה’.
להרחבהhttps://yesmalot.co.il/9157/ :

רמזים לפינת הילדים
)מומלץ להדפיס מהקישורים לפני שבת(:
 .1רש"י  ,יג ,טז .להרחבה ספר "לחיות עם פרשת השבוע" ,פרשת שלח" ,מי אתה כלב" ,עמ'  197והלאה .ובקישורhttps://yesmalot.co.il/6491/ :
 .2רש"י יג ,כו .להרחבה ספר "לחיות עם פרשת השבוע" ,פרשת שלח" ,שליחות המרגלים" ,עמ'  188והלאה .ובקישורhttps://yesmalot.co.il/6532/ :
 .3רש"י ואונקלוס יד ,מד .להרחבה :ספר "לחיות עם פרשת השבוע" ,פרשת שלח" ,תורה וחול במדינת ישראל" ,עמ'  .177ובקישורhttps://yesmalot.co.il/9417/ :

