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"החממית הא־לוהית" וברית המילה
א .מדוע לא מלו?
אחר חציית ישראל את הירדנ עמ יהושע ,מצווה ה' את ישראל למול ,וישראל
מקיימימ את המצווה )יהושע ה' ,א-יב( .הכתוב מביר ש"כל העמ היצא ממצרימ
הזכרימ ,כל אנשי המלחמה" ,אמנמ "מלימ היו" ,אכ המ הרי "מתו במדבר בדרכ
בצאתמ ממצרימ"; לעומתמ" ,כל העמ הילדימ במדבר ,בדרכ ,בצאתמ ממצרימ",
המ " -לא מלו".
הכתוב מביר את פשר ההבדל בינ הדורות לעניינ ברית המילה:
כי ארבעימ שנה הלכו בני ישראל במדבר ,עד תמ כל הגוי אנשי המלחמה היצאימ
ממצרימ אשר לא שמעו בקול ה' ,אשר נשבע ה' להמ לבלתי הראותמ את הארצ
אשר נשבע ה' לאבותמ לתת לנו ,ארצ זבת חלב ודבש.
ואת בניהמ הקימ תחתמ  -אתמ מל יהושע ,כי ערלימ היו ,כי לא מלו אותמ בדרכ.

לאחר שישראל משלימימ את ברית המילה ,אומר ה' ליהושע" :היומ גלותי את
חרפת מצרימ מעליכמ" ,וקורא למקומ ישיבתמ" :גלגל" .לאחר מכנ מופר
שישראל חנו במקומ ועשו בו את הפח בעתו ,וכנ שאכלו "מעבור הארצ",
ולמחרת שבת המנ ולא נותר ממנו עוד לישראל.
הכתוב אמנמ מביר שישראל נצרכו למול בכניה ארצה משומ שלא מלו אותמ
בדרכ ,אכ איננו מביר מדוע לא מלו אותמ בדרכ .לא נראה שישראל חטאו
בהימנעותמ ממילה במדבר ,שכנ המילה היא מצוה יודית וחשובה והעונש על
ביטולה הוא כרת )בראשית י"ז ,יד( ,ואמ ישראל חטאו בביטולה מדוע לא מופיעות
בשומ מקומ תוכחה וביקורת א־לוהית על ככ? )רד"ק ,יהושע ה' ,ב( בנופ ,הייתכנ
שבמשכ ארבעימ שנה ישראל היו מחויבימ למול ,ומשה רבנו לא דאג שיקיימו
חובה זו?
יוצא אפוא שישראל כלל לא נדרשו למול את בניהמ בארבעימ שנות המדבר,
והדבר דורש הבר.

שאלות נופות
פרט לשאלה המרכזית  -מדוע נפטרו ישראל ממצות המילה במדבר  -יש לברר
עוד כמה דברימ בנוגע למופר בתריר פוקי המילה שבכניה ארצה בימי
יהושע:
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א .הפוק הראשונ בפרק מפריד בינ יפור הקמת המצבה אחר חציית הירדנ לבינ
יפור המילה .הפוק מתאר את האימה שנפלה על עמי הארצ בעקבות חציית
הירדנ .האמ יש קשר בינ פוק זה לעניינ המילה?
ב .מדוע ה' ממהר לצוות על ישראל לכרות ברית כעת ,מיד בכניתמ ארצה?
התזמונ כאנ מפתיע מאוד .עיני כל יושבי הארצ מופנות למחנה ישראל .עמי כנענ
בוודאי העמידו צופימ לעקוב אחר פעולות ישראל ,המתכננימ לנשלמ מאדמתמ.
עשיית המילה לכל הגברימ במחנה ישראל בבת אחת השאירה את מחנה ישראל
חר הגנה לחלוטינ לכמה ימימ גורליימ .האויבימ היו יכולימ בקלות לנצל את
חור ההגנה של ישראל ולכלותמ  -כשמ שעשו בני יעקב לעיר שכמ )בראשית ל"ד,
כה(.
אפשר היה לענות שבני ישראל היו אמורימ למוכ על ה' שישמור עליהמ
מאויביהמ – אכ הלוא אינ ומכימ על הנ .ואמ תאמר :הלוא ה' ציווה עליהמ
לעשות ברית ,ולמעשה הורה להמ למוכ על הנ? אפ על פי כנ ,ידוע כי דרכו של
ה' להימנע עד כמה שאפשר מניימ .האמ יש הכרח גדול כל ככ למול דווקא
עכשיו המצדיק את שינוי הטבע? ארבעימ שנה לא מלו ישראל במדבר  -האמ אי
אפשר שימתינו עוד כמה ימימ למצב של ביטחונ מפיק?
ג .הכתוב מאריכ מאוד בהבר הצורכ למול עתה את ישראל ,בעוד שלכאורה היה
יכול להתפק במילימ פורות" :כל העמ הילודימ במדבר  -לא מלו" .בשביל מה
מציינ הכתוב שהדור הקודמ כנ מל? מדוע הוא מזכיר שאותו דור מת במדבר
ומאריכ לפר שמיתתו נבעה מחטא המרגלימ?
ד .ה' אומר ליהושע" :היומ גלותי את חרפת מצרימ מעליכמ"  -על איזו חרפה
מצרית מדובר ,הלוא דווקא במצרימ ישראל כנ מלו? אמ כבר ,היה לו לומר שהיר
מעלינו את חרפת המדבר.
ה .מדוע מחבר הכתוב את ברית המילה לפח שעשו ישראל?
ו .מדוע הכתוב מפר בהקשר זה שישראל אכלו מעבור הארצ ושפק להמ המנ?

ב .תשובות הגמרא
הגמרא במכת יבמות )עא ,ב( שואלת את שאלתנו המרכזית" :ובמדבר  -מאי
טעמא לא מהול?" ,ומציעה שתי תשובות 1,המתחלקות לשלוש:

.1

שני טעמי הגמרא נובעימ מהגדר ההלכתי שפיקוח נפש דוחה את רובנ המוחלט של
מצוות התורה .ואכנ ,רב פפא בגמרא מיק מטעמימ אלו הלכות מעשיות" :הלככ ,יומא
דעיבא ויומא דשותא  -לא מהליננ ביה ולא מוכריננ ביה".
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א" .משומ חולשא דאורחא"  -כאמור בשאלה ב' ,ברית המילה משתקת את
האדמ ומחלישה אותו ,וכדי לשוב ולהתחזק אחריה יש צורכ במנוחה .במדבר
ישראל נדדו כל הזמנ בלי מנוחה ,ואילו היו מלימ היו מכנימ את חיי הנימולימ,
2
ומילה הרי אינה דוחה פיקוח נפש.
ב" .משומ דלא נשיב להו רוח צפונית"  -כדי להתרפא מהמילה יש צורכ בתנאי
מזג אוויר מתאימימ ,הכוללימ שמימ בהירימ מעננימ .בדרכ כלל ,רוח צפונית
נושבת ומלקת את העננימ והשמש מתגלה )רש"י שמ( .אולמ ,בתקופת המדבר לא
נשבה רוח זו ,ולכנ לא היו יכולימ ישראל להתרפא מברית המילה ,על כנ לא מלו.
על התשובה השנייה שואלת הגמרא מדוע באמת לא נשבה לישראל רוח צפונית
בכל אותנ ארבעימ שנה שהיו במדבר ,והיא מעלה שתי תשובות:
א" .משומ דנזופימ הוו"  -בתקופת המדבר היה כע על ישראל ובשל ככ נמנעה
מהמ הרוח הצפונית המייעת לריפוי הנימולימ.
ב" .דלא נבדור ענני כבוד"  -אילו רוח צפונית הייתה נושבת במדבר ,היא הייתה
מפזרת את ענני הכבוד שהקיפו את מחנה ישראל ,ועל כנ ה' מנע אותה מישראל.
לכאורה ,שתי התשובות הללו הפוכות זו מזו מבחינה עקרונית :לפי התשובה
"נזופימ הוו"  -החור ברוח צפונית הוא ביטוי לחובת לישראל; לפי התשובה
"נבדור ענני כבוד"  -החור ברוח צפונית הוא ביטוי לזכותמ.
אולמ על שיטת "ענני כבוד" יש לתמוה :וכי ה' לא היה יכול להשיב רוח צפונית
בלי שיתפזרו ענני הכבוד? והלוא מצינו נ מעינ זה במקדש ראשונ )אבות ה' ,ה(:
"לא נצחה הרוח את עמוד העשנ" .הרד"ק )יהושע ה' ,ב( ענה שה' לא חפצ לשנות
את הטבע שלא לצורכ ,שהרי מדינ תורה אפשר להשהות מילה מפני כנה.
הריטב"א בפירושו לגמרא הויפ :כל שכנ שלאחר שהיו נזופימ לא היו ראויימ
שייעשה עמהמ נ זה.
הריטב"א מחבר אפוא את שני הטעמימ :אומנמ ענני הכבוד המ זכות לישראל,
אכ המ היו יכולימ להופיע בצורה טובה יותר אילו לא הייתה לישראל חובה ,ולא
היו נזופימ.
על מה היו ישראל נזופימ? מה הייתה החובה הגדולה כל ככ שלהמ ,שמנעה מהמ
לעשות ברית מילה? לדעת רש"י ,המ היו נזופימ על חטא העגל .אולמ ,שאר
הראשונימ )תו' ,רמב"נ ,רשב"א ,ריטב"א( דחו זאת ,שהרי לח להמ ה' על חטא
העגל ,ואחר ככ אפ ציוומ על המשכנ והשרה שכינתו בתוכמ .בנופ ,ישראל עשו

.2

אמ כנ ,מדוע נענש משה רבנו שלא מל את בנו )שמות ד' ,כד-כו(? עונימ הראשונימ
שמשה לא נדרש לצאת מיד למצרימ והיה יכול להשתהות מעט ולמול לפני היציאה לדרכ
)רד"ק ,יהושע ה' ,ב; ריטב"א על הגמרא(.
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פח בשנתמ השנייה במדבר )במדבר ט'( ,שהייתה אחר מעשה העגל ,ואמ כבר אז
נמנעה מהמ ברית המילה  -היאכ עשו את הפח ,הרי ערל ואבי ערל אינמ יכולימ
3
לעשות פח? על כנ וברימ הראשונימ שישראל היו נזופימ בשל חטא המרגלימ.
חז"ל )תענית ל ,ב( אומרימ ש"עד שלא כלו מתי מדבר  -לא היה דבור עמ משה",
והרשב"א ,בפירושו לגמרא ,מוכיח מדבריהמ שחטא המרגלימ לא נמחל לישראל
עד שכלה אותו דור.
בשאלה ג' דלעיל תהינו מדוע הכתוב טורח להזכיר את חטא המרגלימ בקשר
להימנעות ישראל ממילה במדבר ,והנה ,לפי פירושי הראשונימ כאנ ,הולכ ומתבהר
הקשר בינ חטא המרגלימ למניעת המילה במדבר.

ג .החממית הא־לוהית
כדי להביר את טעמי חז"ל למניעת ישראל מהמילה במדבר ,עלינו לעמוד
תחילה על משמעות תקופת המדבר ועל משמעות ברית המילה .נפתח בביאור
משמעות תקופת המדבר.
בתקופת המדבר חיו ישראל תחת הנהגה א־לוהית גלויה ,בהשגחה ניית
מוחלטת .כל זמנ היותמ במדבר ,לא נצרכו ישראל לדאוג לדבר ,הכול ופק להמ
משמימ :מזונ ומלבוש ,ביטחונ והכוונה )דברימ ח' ,ג-ד( .המ לא חיו בתקופה זו חיימ
ארציימ ,וחייהמ היו מנותקימ מהחומריות העזה.
אחד מביטוייה המרכזיימ של ההנהגה הא־לוהית הזו הוא ענני הכבוד .ענני
הכבוד היו כחממה לישראל במדבר ,המ הקיפו אותמ מכל עבר – מלמעלה
ומלמטה ,מימינ ומשמאל ,מלפנימ ומאחור )תנחומא במדבר ,ב( ,וניתקו אותמ מכל
קשר לעולמ הארצי .המ דאגו להמ לביטחונ מפני אויביהמ ,להגנה מפני חמה
ומטר 4,ואפ פטרו אותמ מההתלבטות לאנ לנוע ומתי .לפי חז"ל ,ענני הכבוד גמ
שימרו את מלבושמ של ישראל )שיר השירימ רבה ד' ,יא( ,שמרו עליהמ מפני מזיקי
המדבר )תנחומא במדבר ,ב( ואפ יישרו לפניהמ את הדרכ )שמ(.

.3

.4

המאירי ,בפירושו לגמרא ,תירצ את שיטת רש"י שאומנמ נמחל להמ עיקר עוונ העגל ,אכ
"'ציצינ' נשארו בו והיו מעכבינ" .וראה בערוכ לנר ,בפירושו לגמרא ,הבר מיוחד המחבר
את שיטת רש"י לשיטת שאר הראשונימ.
"אינ 'וכות' אלא ענני כבוד ,שנאמר )ישעיהו ד' ,ה(' :וברא ה' על כל מכֹונ הר ציֹונ ועל
מקראה עננ יֹוממ ועשנ ונֹגה אש להבה לילה כי על כל כבֹוד חפה'" )מכילתא דרבי
ישמעאל ,בא ,מכתא דפחא ,יד( ,ונאמר בהמשכ בישעיהו )פוק ו(" :וכה תהיה לצל
יֹוממ מחֹרב ולמחה ולמתֹור מזרמ וממטר".
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הנהגה א־לוהית מוחלטת וגלויה היא אומנמ דבר גדול ונעלה ,אכ איננה כבוד
גדול לאדמ .דומה הדבר לתקופת הילדות של האדמ :כשאדמ צעיר ,הוא 'זוכה'
להנהגה הורית מלאה  -מבוגרימ דואגימ לכל צרכיו ,והוא חי חיימ בריאימ
ותקינימ .אולמ אדמ בוגר יותר צריכ להתבייש בחיימ כאלו .אדמ מכובד הוא אדמ
המוגל להנהיג את עצמו ולדאוג לצרכיו בעצמו  -אפ אמ יעשה זאת טוב פחות
משהוריו היו עושימ זאת בשבילו .ביציאת מצרימ עמ ישראל נולד ,ובתקופת
המדבר הוא היה במעמד של תינוק מבחינה לאומית-רוחנית ,והדבר התבטא
בהצטרכותו להנהגה הא־לוהית הגלויה והצמודה.
לפני צאתמ ממצרימ היו ישראל עמ של עבדימ במשכ שנימ ,ועמ של עבדימ אינו
מוגל לעמוד כראוי בהתמודדות עמ המציאות הארצית ,עמ חיי העולמ הזה
בשיא כוחמ .עבד המשועבד לאדונו אינו רגיל לנהל את חייו בעצמו ,אלא פועל
על פי הוראות שמקבל מלמעלה .בנופ ,שפלה היא נפשו של העבד ,הוא חר
ביטחונ עצמי ורגיל להיות נרמ ומושפל.
עמ ישראל לא היו מוגלימ אפוא לחיות מבחינה נפשית בצורה עצמאית מיד
בצאתמ ממצרימ .המ היו זקוקימ לתקופת מעבר רוחנית שתעקור את עול
שעבוד מצרימ מנפשמ ,תקופה של התבגרות לאומית ,עד שיהיו די בוגרימ כאומה
להנהיג את עצממ בכוחות עצממ .ההתבגרות הזו איננה בגדר מותרות ,היא
הכרחית לקיומ חיי עמ בארצו ,ובלעדיה אומה אינה יכולה להתקיימ בשלמות.
השאיפה הייתה שישראל יצליחו לעבור את תקופת ההתבגרות הזו בפרק זמנ
קצר במדבר ,שיכלול את קבלת התורה ,בניינ המשכנ והמע לארצ ישראל .אולמ,
למעשה ,הדרדור הנפשי שלהמ בשעבוד מצרימ היה כה עמוק ,שאותו דור לא
מצא בקרבו את הכוח להשתנות ו'להתבגר'.
חור המוכנות של ישראל התגלה בצורה קשה וכאובה בחטא המרגלימ ,כשעמ
ישראל עמד בשערי הארצ ולא העז להיכנ אליה .המציאות הארצית הפחידה
אותמ ואיימה עליהמ :הנ מבחינה חומרית  -הפחד מעמי הארצ 5,והנ מבחינה
6
רוחנית  -היראה מפני קלקול רוחני שתמיט עליהמ הפגישה עמ חומריות הארצ.
העונש שקיבלו ישראל " -במדבר הזה יפלו פגריכמ" )במדבר י"ד ,כט( – איננו עונש
מקרי ,ואפשר אפילו שאיננו נכנ כלל בגדר עונש .דור יוצאי מצרימ גילה בחטא

.5
.6

ראה אבנ עזרא ,שמות י"ד ,יג ,ובהרחבה בפרו של מורי ורבי הרב חיימ דרוקמנ" ,לזמנ
הזה" ,נינ" ,שבת הגדול".
ראה בפרו של רבי ומורי הרב חיימ דרוקמנ" ,בארצ לא זרועה" ,שלח" ,מה היה באמת
חטא המרגלימ?"
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המרגלימ שאינ לו יכולת נפשית מתאימה להיכנ ארצה ,ושאינ די בשנה לעקירת
שעבוד מצרימ מנפשמ ומרוחמ.
נדרשה אפוא תכנית חלופית ,ויותר נכונ  -דור חלופי .ככ נקבע שדור יוצאי
מצרימ לא ייכנו ארצה ,פשוט משומ שאינמ מוגלימ להיכנ ארצה באמת ,שכנ
אינ ביכולתמ להתמודד עמ הכניה ארצה ,על כל מה שהיא כוללת בקרבה 7.רק
הדור הבא ,אשר יגדל כבנ חורינ במדבר  -מבחינה רוחנית וחומרית  -יהיה מוגל
להיכנ ארצה ולחיות את החיימ הארציימ בצורה שלמה וראויה.
זו אפוא אחת היבות שדור יוצאי מצרימ נזקק לתמיכה א־לוהית גלויה וקבועה
8
בארבעימ שנות המדבר  -לשמר אותמ בחממה שמורה ,לגדל אותמ ב"חממית
א־לוהית"  -כל זאת בשביל להגנ עליהמ ממגע ישיר מדי עמ הארציות ,מגע שאינ
ביכולתמ להכיל במצבמ.

ד .משמעות ברית המילה
אחד הכוחות המרכזיימ והמשמעותיימ ביותר בעולמ הארצי הוא כוח המינ,
הרבייה .יכולת הרבייה היא המאפשרת את קיומ המינימ ואת ריבויימ מאז בריאת
העולמ .כוח זה משותפ לכל אשר בו רוח חיימ :לצמחימ ,לבעלי חיימ ואפ לבני
האדמ .הרבייה מבטאת התחדשות והתרעננות של עולמ הטבע כולו.
בשל חשיבותו האדירה של הכוח הזה ונחיצותו המוחלטת לקיומ העולמ ,ניתנה
בו גמ עוצמה חומרית רבה ,שהעמידה אותו בשורת הכוחות החומריימ החזקימ
ביותר בעולמ הטבע .אילולא העוצמה האדירה שניתנה בו ,היו הבריות נמנעות
ממנו בשל הדרישות הכבירות שהוא מביא ,ובשל היכונימ הרבימ שהוא מעמיד
כנגד שרידותו של הפרט.
הכוח הזה אמנמ הכרחי לאדמ כשמ שהוא הכרחי לשאר הבריות ,אכ דווקא בו
נבחנת מעלתו של האדמ על שאר הבריאה וייחודו האנושי .אדמ המשתעבד
לעוצמת כוח זה מדמה את עצמו לבעלי החיימ ,ומוצא את עצמו שוקע
בחומריות וארציות העולמ 9.אדמ המצליח לשלוט בכוח הזה ולהשתמש בו כראוי

.7
.8
.9

כלומר ,אילו דור יוצאי מצרימ היה נכנ ארצה ,הוא לא היה יודע כיצד לפעול ,וופו
שהיה מתקלקל ונשחת בארצ מבחינה חומרית ,וחמור מככ  -מבחינה רוחנית.
החלופה העברית ל"אינקובטור".
כשכוח המינ משתלט על האדמ הוא מנמיכ אותו אפילו יותר ממעמד בעלי החיימ .אצל
בעלי החיימ יש מערכת הגבלות טבעית השומרת על איזונ נכונ של כוחות החיימ ,ככ
ששימוש קיצוני בכוח אחד עשוי להביא לקיצו של היצור .למשל ,לבעלי חיימ רבימ יש

527

הרב עומר פדור

מגלה בזה את מעלת האדמ ,ומוציא לאור את העולמ הרוחני הפנימי הקיימ בו,
10
המייחדו על שאר הבריות.
מצוות ברית המילה מגלה את הייחוד הא־לוהי שבאדמ .העולמ הטבעי מורכב
משישה פנימ )צפונ ודרומ ,מזרח ומערב ,שמימ וארצ( ומרכז פנימי אחד .מעל
לעולמ הזה קיימת גמ מציאות שמינית ,מציאות שמעל לטבע .ברית המילה
נעשית ביומ השמיני ללידה ,וזאת משומ שהיא שייכת למעלה הישראלית
11
המיוחדת ,שאינה חלק מהטבע של העולמ הזה.
לפי זה מובנ מדוע ברית המילה נעשית דווקא באיבר המינ והרבייה ,שכנ בשליטת
האדמ על כוח המינ נבחנת מעלתו האנושית ,יכולתו להתגבר על שיא עוצמתו
של עולמ החומר .ברית המילה מבטאת את היכולת הישראלית להתמודד עמ
העולמ הארצי ,על עוצמותיו החומריות האדירות.

ה .התבגרות רוחנית-לאומית
כעת ,לאור ההקדמות הללו ,נוכל להבינ שכל הטעמימ שהובאו בגמרא בנוגע
למניעת ישראל ממילה במדבר קשורימ זה בזה מבחינה מהותית.
ברית המילה מבטאת את ההתמודדות האנושית עמ המציאות הארצית .בזמנ
המדבר ,בתקופת הינקות של העמ ,היו ישראל משוחררימ מהתמודדות זו,
וממילא ברית המילה לא הייתה שייכת בהמ מבחינה מהותית ,ועל כנ היו
'פטורימ' ממנה בכל תקופת המדבר.
כפי שראינו ,הנתק מהמציאות הארצית בתקופת המדבר בא לידי שיא ביטויו
בענני הכבוד' ,החממית הא־לוהית' ,והצורכ של אותו דור להתנתק מהארציות
ולהיכנ באותה 'חממית' התגלה בהתנהגותמ בחטא המרגלימ.
לאור זאת נוכל להביר את כל טעמי הגמרא:
בתקופת המדבר לא נשבה רוח צפונית משני טעמימ ,שהמ בעצמ שני ביטויימ
לניתוק ישראל מהארציות באותה תקופה :א .משומ שהיו נזופימ בעקבות חטא
המרגלימ  -שזהו הביטוי לחור יכולתמ של ישראל להתמודד עמ הארציות; ב.
שלא יבודרו ענני הכבוד  -שלא תתפרק החממית הא־לוהית ,המבטאת את
התלות המוחלטת של ישראל בה' ,בשל אי יכולתמ להתמודד עמ הארציות.

עונות רבייה מוגדרות ,ובשאר הזמנ הכוח הזה רדומ בקרבמ ,בעוד שבאדמ הכוח הזה
קיימ בעוצמתו המלאה בכל אחד מימות השנה.
 .10ראה בפרו של רבי ומורי ,הרב חיימ דרוקמנ" ,הקדושה והטהרה" ,קדושימ" ,קדש עצמכ
במותר לכ".
 .11ראה מהר"ל ,תפארת ישראל ,ב'.
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בעקבות ככ ,היה צורכ לחכות ש"כל העמ היצא ממצרימ ,הזכרימ ,כל אנשי
המלחמה" ימותו "במדבר ,בדרכ בצאתמ ממצרימ" ,משומ שאינמ מוגלימ
להתמודד עמ הארצ ,ורק "העמ הילדימ במדבר ,בדרכ ,בצאתמ ממצרימ" יוכלו
להיכנ ארצה .מיבה זו נדדו ישראל במדבר ארבעימ שנה ,ודבר זה מנע מהמ
למול מבחינה מעשית " -משומ חולשא דאורחא" ,הכנה שיש במילה בלי יכולת
למנוחה מרפאת.
אולמ ,יש לתהות על הבר זה :הרי רוב הזמנ ישראל לא היו "בדרכ" אלא חנו
במקוממ ,ומדוע לא מלו אז? אלא שאמנמ ישראל חנו יותר משנעו ,אכ הרי "על
פי ה' יחנו ועל פי ה' יעו" )במדבר ט' ,כ( .תנועת ישראל הייתה תלויה בענני הכבוד
באופנ מוחלט ,ככ שלא ידעו מראש מתי יצטרכו לנוע ,וממילא לא היו יכולימ
למול בהנחה שיהיה להמ זמנ להתעכב במקומ עד להתרפאות 12.כלומר ,גמ הבר
"חולשא דאורחא" נובע ישירות ממציאות ענני הכבוד ,מהחממית הא־לוהית,
והוא קשור אפוא להנהגה הניית של תקופת המדבר.
עתה ,מיד בכנית ישראל ארצה ,עוד לפני שמתחילימ את הכיבושימ ,ה' מצווה
מיד את כל ישראל למול .כעת אינמ עוד במדבר ,אינ להמ עוד ענני כבוד ,ולכנ
המפגש הראשונ עמ הארצ מוכרח להיות מתוכ ברית מילה ,המביא אחריו גמ את
ברית הפח 13.רק מתוכ ככ יוכלו ישראל להתמודד עמ המציאות הארצית בארצ.
ובאמת ,הדבר הראשונ שכתוב אחר קיומ הבריתות הללו הוא עקירת ממני
המדבר של ההשגחה הא־לוהית הגלויה והנתק מהארציות )שמ ,יא-יב(" :ויאכלו
מעבור הארצ ...וישבת המנ ממחרת ,באכלמ מעבור הארצ ,ולא היה עוד לבני
ישראל מנ ,ויאכלו מתבואת ארצ כנענ בשנה ההיא".
פר יהושע כולו מתאר את תהליכ ההתבגרות של עמ ישראל – מהנהגה א־
לוהית מוחלטת וגלויה ועד להנהגה אנושית טבעית ,שישראל מנהיגימ את עצממ
בעצממ מתוכ הבנה שה' משגיח עליהמ בצורה נתרת .מפרק לפרק בפר ,ה'
משחרר את ישראל יותר ויותר מהנהגתו הגלויה ומאפשר להמ להתמודד עמ
הארציות בעצממ .על כנ ,אכ טבעי הוא שהפר פותח בגמילת ישראל מה'בקבוק'
וה'מוצצ' של תקופת המדבר – מענני הכבוד ומהמנ ,ובלשונ חז"ל )פרי במדבר ,פט(:

 .12ככ הבירו הרד"ק )יהושע ה' ,ב( והריטב"א )על הגמרא(.
 .13ברית המילה היא ברית של היהודי הפרטי עמ ה' ,וברית הפח היא ברית של האומה
הישראלית בכללה עמ ה' .שתי הבריתות הללו קשורות זו בזו :קודמ הפרטימ צריכימ
לכרות ברית עמ ה' ,ורק מתוכ ככ יכול הכלל כולו לעלות לרמה של ברית כלל לאומית,
ולכנ" :וכל ערל ֹלא יֹאכל בֹו" )שמות י"ב ,מח(.
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"מה הדד הזה ,תינוק מצטער בשעה שפורש ממנו  -ככ היו ישראל מצטערימ
בשעה שפירשו מנ המנ ,שנאמר' :וישבת המנ ממחרת."'...
על פי זה נוכל להבינ גמ את דבר ה' אחר המילה" :היומ גלותי את חרפת מצרימ
מעליכמ" )יהושע ה' ,ט( " -חרפת מצרימ" מבטאת את המצב הנפשי-הרוחני השפל
של ישראל ,את השעבוד הנפשי והרוחני שלהמ ,שמנע מהמ את היכולת
להתמודד עמ הארציות שבארצ ,וממילא גמ את ברית המילה .ברית המילה
בכניה ארצה מבטאת את הרת המצב הזה ,את ילוק חרפת השעבוד המצרי
מעל ישראל.
המילה הכרחית אפוא לירושת הארצ ,רק אתה – ועמ כל מה שהיא מבטאת –
אפשר להתמודד עמ חומריות הארצ ואפ לרוממה ולקדשה .עמ המילה אדמ יכול
לכבוש את הארצ ,ובלעדיה הארצ עלולה לכבוש אותו ,וכנ אמרו חז"ל )מדרש אגדה,
בראשית י"ז ,ח(:
שלא ירשו ישראל את ארצ כנענ מאבותיהמ אלא בזכות המילה ,על מנת כנ ניתנה
הארצ לאברהמ על שימול ,ועל מנת כנ ניתנה ליצחק וליעקב על שימולו ,ועל דבר זה
צוה הקדוש ברוכ הוא ליהושע לימול את ישראל בעת שבאו ליכנ לארצ -
שאלמלא לא היו מולינ  -לא היו יכולימ להכנ לארצ.

על כנ המילה חשובה כל ככ בכניה ארצה ואינ לדחותה אפילו רגע אחד! הפוק
הפותח את הפרק בא להורות שחציית הירדנ הנית הייתה כה עוצמתית ,עד
שנמ לבבמ של מלכי האמורי " -ולא היה במ עוד רוח מפני בני ישראל" .האימה
ששיתקה את עמי הארצ הבטיחה שאיש לא יעז לתקופ אותמ בזמנ שהמ
מתרפאימ מהמילה ,וממילא לא נצרכ שומ נ נופ כדי שישראל יוכלו לעשות
את המילה בבטחה 14.גמ במדבר היה ה' יכול לדאוג שישראל יעשו את המילה
בבטחה ,אכ הוא לא חפצ בזה ,משומ שהמ לא היו בדרגה של מילה בשל ניתוקמ
ההכרחי מהארציות.

יכומ
השעבוד הארוכ במצרימ השפיע על נפשמ של ישראל .המ נעשו שמ לעמ של
עבדימ בגופ ,אכ יותר מככ – ברוח .נפשמ הייתה שפלה ,ודבר זה מנע מהמ את
היכולת להתמודד עמ ארציות העולמ.

 .14יש להויפ שבמעשה המילה חר ההגנה ביטאו ישראל ביטחונ עצמי גבוה ,בייחוד אחר
חציית הירדנ ,וביטחונ זה עצמו הגביר את תחושת האימה של יושבי הארצ ,שבעקבותיה
נמנעו מתקיפת ישראל חרפ החולשה שנבעה מהמילה.
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השאיפה הייתה לעקור מישראל את השעבוד הנפשי בשנה אחת במדבר ,אכ
בחטא המרגלימ התגלה שהשעבוד כה עמוק ,ככ שאותו דור אינו מוכנ לעבור את
השינוי המתבקש .על כנ נדרשו ארבעימ שנות מדבר ליצירת דור ישראלי חדש,
שיהיה נקי מהשעבוד הנפשי ומוכנ להתמודדות עמ הארציות.
משומ שלא הייתה ביכולת אותו דור להתמודד עמ הארציות ,הקימ להמ ה'
'חממית א־לוהית' במדבר שהרחיקה מהמ כל מגע עמ הארציות .הדבר בא לידי
שיא ביטויו בענני הכבוד שהקיפומ מכל עבר ובמנ שירד משמיימ.
ברית המילה מבטאת את הייחוד הא־לוהי שבאדמ ,את יכולתו לשלוט בכוח
המרכזי והחזק ביותר בעולמ הטבע הארצי  -כוח המינ והרבייה .המציאות הא־
לוהית במדבר מנעה מישראל את המילה מבחינות מעשיות שונות )בידור ענני
כבוד ,התרת השמש המרפאת ,חולשת הדרכ( ,אכ מבחינה עקרונית ,הברית –
המבטאת את ההתמודדות עמ הארציות – לא הייתה שייכת ב"חממית הא־
לוהית" ,המבטאת את הניתוק מהתמודדות הזו.
בכניתמ ארצה ,ה' מצווה מיד את ישראל למול משומ שעתה המ נפגשימ
לראשונה עמ הארציות ,וכעת דרושה להמ ברית המילה .בלי המילה ,ישראל אינמ
יכולימ לכבוש את הארצ ,והארצ – הארציות – עלולה לכבוש אותמ.

