
 

  
 "פלא ונס קבוע בישראל" –מי סוטה 

 '(תן נתיב )דנ

 
 הרב אורי בצלאל פישר

 

 רמב"ן על ייחודה של בדיקת הסוטה מכל דיני התורה:ה כותבבסוף ביאורו לפרשת סוטה,    

 והנה אין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס זולתי העניין הזה, שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל.

 :כמה שאלות ייחודו של דין זה מעורר

 בישראל". קבוע"פלא ונס  - הנה כאןלאנשים פרטיים.  ולאגדול  נסים נעשים בדרך כלל לצורך (1

 .כמו בכל שאלה בדיני תורה אמור להכריע בה בית הדיןזו הרי שאלה הלכתית ש ?מכריעים באמצעות נס, שאלה הקשורה בהכרעה בדיני תורה כיצד (2

 , המשפט בפסוק כא(ג, ב)סוטה כל הדעות במשנה ב. ל"הן בספר ומחה אל מי המרים, והשקה את האשה..."וכתב את האֹלת האלה הכ כתוב בפסוק כג (3

 כולל את שם ה'. למרות שהוא עה בתוך עמך" כלול בספרו"יתן ה' אותך לאלה ולשב

 :כתובד -בספר דברים י"ב, ב

 אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים... את אלהיהם...

 להיכם.-שמם מן המקום ההוא. לא תעשון כן לה' א ואבדתם את

כוללות את  למרות שהןכאזהרה למוחק את השם. הציווי על הכהן למחות את האלות שכתב בספר,  (ראה)פרשת האזהרה "לא תעשון כן לה' " נתפרשה בספרי 

 .ותושם ה', סותר את האיסור למחוק א

 :דיןשל ה ומבאר את הסיבה לייחוד הרמב"ן

ין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס זולתי העניין הזה, שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל. כי חפץ למען צדקו לייסר הנשים, שלא תעשינה והנה, א

כזימת יתר העמים, ולנקות ישראל מן הממזרות, שיהיו ראויים להשרות שכינה בתוכם. ולפיכך פסק העניין הזה משעה שנתקלקלו בעבירות, כמו 

ע"א( 'משרבו הנואפים פסקו מי סוטה'... שלא יעשה בהן הנס הגדול הזה, שהוא נעשה לכבודם ולהיותם עם קדוש, והם לא  ,נה סוטה מזשאמרו )מש

 יבינו בטובה הזאת ולא יחפצו בה... והכלל, שהוא נס וכבוד לישראל.

, אלא מטרה לאומית רחבה: "לנקות פרטיתה מטרה משפחתית נאינלפי ביאורו של רמב"ן מטרת הנס . הראשונה שאלהרמב"ן עונה בעיקר על ההתשובתו של 

"משרבו המנאפים פסקו המים המרים". כיוון שרבו המנאפים נתמעטה  -היא מהמשנה  ראיהה". שיהיו ראויים להשרות שכינה בתוכםישראל מן הממזרות, 

 זכותו של עם ישראל, ואין הוא ראוי שייעשה על ידו נס גדול כזה.

לברר  . ומשום שכמעט ולא ניתןעל ידי עדים קשה להוכחהעבירת הניאוף היא עבירה ש כךבאפשר להסביר הצורך להכריע את השאלה באמצעות נס, אכן, את 

יש ומבטיחה ניסים רק מכיוון ש התורה יוצאת מגדרהאך מהי הסיבה ש .של הבעל והאישה חיי המשפחהעל  , יש צורך בנס כדי לשמוררגילההאת העניין בדרך 

 לבעל חשד באשתו?

 :כתוב (א, בהלכות סוטה ) מב"םבר

  תצא בלא כתובה ונאסרה על בעלה לעולם ואינה שותה.  -אין כופין אותה לשתות. אלא אם רצת ואמרה 'הין, נטמאתי'  -אישה שקינא לה ונסתרה 

  וכן אם אמרה 'איני טמאה ואיני שותה' אין כופין אותה לשתות, ותצא בלא כתובה.

 זו אינה שותה, ונוטלת כתובתה ויוצאה, והיא אסורה עליו לעולם.או שבעלה בעלה אחר שנסתרה הרי  ם אמר בעלה 'איני רוצה להשקותה'וכן א

חליט שאינה תהאישה ש וא העומדות בפני הבעל והאישה שנסתרה ונאסרה על בעלה הן שהבעל יחליט לתת לאשתו גט וכתובה ללא בדיקה,האפשרויות 

שנעשית  : הבדיקה במי סוטההזוהתורה פתחה לפניהם דרך גם לאפשרות  ,להמשיך ולחיות יחד רוציםשניהם ש ותצא ללא כתובה. אך במקרה מוכנה להיבדק

 . רק בעקבות הבדיקה תחזור האישה להיות מותרת לבעלה והמשפחה תוכל להשתקם.לפי תפיסת חז"ל רק מרצונם ובעצם לטובתם

 :שותה האישה מרצונהאמנם קצת קשה, שמצינו שלא תמיד 

 -הרי מגילתה נגנזת... ומנחתה מתפזרת על הדשן. ואם אמרה 'איני שותה' אחר שנמחקה המגילה  -אמרה 'איני שותה' קודם שתימחק המגילה 

ושתי ואל  עמדי על בורייך -מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה, ומאיימין עליה שתשתה, ואומרין לה: בתי, אם ברור לך הדבר שטהורה את 

 .ו(-אע"פ שנמחקה המגילה, המים נשפכין, מפני שאין בהם קדושה, ומנחתה מתפזרת על הדשן. )רמב"ם פ"ד הלכות ד -תפחדי... אמרה 'טמאה אני' 

 :כותב (ז, ע"ב) בסוטה משקין אותה בעל כרחה? רש"יש אך מהי באמת הסיבה

, כדי להתירה לבעלה, שלא תירא מן המים ותאמר 'טמאה אני' והיא טהורה, ותוציא לאחר שנמחקה אומרים לה דברי תנחומין לשתות אם נקייה היא

 לעז על עצמה ועל בניה.

 .לעזמעריכים שהאישה חזרה בה בשלב הזה מחמת יראה ולא כיוון שנטמאה. משקים אותה בעל כורחה לטובתה, כדי להתירה לבעלה ולמנוע  ם, אכלומר

 נאמר: במספר מקומות בגמרא מחיקת השם מעל גבי המגילה.לנס ול מסבירה את הצורך הגדול ש והאישה,זו שהבדיקה היא רק לטובת האי תפיסה

 .גדול שלום שבין איש לאשתו, שהרי אמרה תורה: שמו של הקב"ה שנכתב בקדושה ימחה על המים

לא ניתן , משום שעל בעלה נאסרת שהאישה בגלל גםאשתו, וב חושד הבעלגם בגלל ש ו ניתןנהדבר אינו בשלום יחד להמשיך ולחיות שרוציםאיש ואישה 

 בדרך אינה נעשיתבדיקה ש היאלבעלה,  את האישה להתירהדרך היחידה  .יסתר עמולהלאחר שנסתרה עם מי שהוזהרה שלא היא  שטהורה הלהסתפק בטענת

התורה יוצאת מגדרה ומציעה לאישה ולבעלה בדיקה ש זו הסיבהלשבועה אמינה.  שהיא טהורהבדיקה זו תהפוך את שבועת האישה רק  .הרגילהמשפטית ה

 .תהאישה אל בעלה ואת השבת שלום הבי ה של, את שובלבעל יכולה לאפשר את השבת האמון הזאת בדיקההמבוססת על נס. רק ה
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 דאורייתא או דרבנן

התוס' )סוכה ל, ע"א, ד"ה משום( סובר שפסול מצוה הבאה 
בעבירה הוא דין דאורייתא. ואילו תוס' )שם ט, ע"א, ד"ה 
ההוא( סובר שהוא דין דרבנן. כך נראה גם דעת הרמב"ם, 
שהרי מצד אחד הוא )הל' לולב ח, ט( הכשיר לולב גזול 
בשאר הימים. מאידך, הוא פסק לעניין תקיעה בשופר הגזול 

ין עבירה בקול, ולכן יוצאים ידי חובה בשופר הגזול )הל' שא
שופר א, ג(. משמע שסובר שיש דין של מצוה הבאה בעבירה. 
על כרחך שסובר שפסול מצוה הבאה בעבירה הוא דין דרבנן, 
לכן במצוה דאורייתא יש לפסול. אך, במצוה דרבנן כמו 

שגם בנטילת לולב שאר הימים הוי תרי דרבנן ויש להקל. כמו 
 מבואר בדברי התוס' )מס' סוכה ל, ע"א, ד"ה מתוך(. 

ביאר הצל"ח שמחלוקת זו אם זה דין דאורייתא או דרבנן, 
זוהי מחלוקת שמואל ור' יוחנן )מס' סוכה ל, ע"א(. ר' יוחנן 
סובר שהוא דין דאורייתא. לכן, פסל לולב גזול בשאר הימים. 
שמואל סובר שהוא דין דרבנן, לכן הכשיר בשאר הימים. על 

, ע"א, אזלא פי זה יישב את הסתירה בין התוס'. הגמ' בדף ט
כשמואל. הוא הוכיח יסוד הנ"ל מקושיית הגמ' שם )עיי"ש 

 בדבריו(. 

 

 מחלוקות בגדרי מצוה הבאה בעבירה

תוס' )מס' סוכה ל, ע"א, ד"ה משום( שואל מדוע פוסלים  א.
לולב של אשרה משום כתותי מיכתת שיעוריה? יש לפסלו 

 משום פסול מצוה הבאה בעבירה. 

באה בעבירה הוא רק כשהעבירה הוא תירץ שפסול מצוה ה
גורמת למצוה, לכן באשירה העבירה לא גרמה למצוה, אלא 

 יש כאן עבירה קיימת, לכן אין פסול מצוה הבאה בעבירה. 

הרמב"ם )הל' לולב ח, א( כתב שלולב של אשירה פסול. כתב 
המגיד משנה שנראה שהרמב"ם גורס בגמ' שהסיבה לפסול 

בעבירה ולא כתותי  של אשירה הוא מחמת מצוה הבאה
 . 1מיכתת שיעוריה

מכאן שהרמב"ם חולק על תוס' הנ"ל, הוא סובר שאף אם 
העבירה לא גרמה למצוה, בכל זאת, יש פסול מצוה הבאה 
בעבירה. הרי באשירה העבירה לא גרמה למצוה, ובכל זאת, 

 יש לרמב"ם פסול מצוה הבאה בעבירה. 

דר נוסף לפסול תוס' )מס' סוכה ל, ע"א, ד"ה הא( כתב גב. 
מצוה הבאה בעבירה, והוא שצריך שהעבירה תהיה קיימת 

                                                      
ראייתו היא מכך שהרמב"ם כתב שלולב של אשירה פסול גם  1

כשבטלוה. הוא הביא עוד ראיות לכך. עיין תוס' )מס' סוכה ל, ע"א, ד"ה 
הא( שהביא שיש שגרסו כך, וכתב שגירסת משובשת היא. גירסא זו 
נמצאת בר"ח )מס' סוכה לה, ע"א( לגבי אתרוג של אשירה. הכסף משנה 

יש לציין שבפירוש המשניות של הרמב"ם )מס' נה. חלק על המגיד מש
סוכה, ריש פרק ג( מבואר שלולב של אשירה ושל עיר הנדחת פסולים 

 משום מצוה הבאה בעבירה. 

בשעת המצוה בכדי שיהיה דין מצוה הבאה בעבירה. לכן, אם 
אדם גזל לולב ומכר לאחר והוא נוטל את הלולב הגזול, יוצא 

 ידי חובה שכבר כלתה העבירה בקנייתו )עיי"ש(. 

לרמב"ם שפוסל לולב של אשירה משום מצוה הבאה 
בירה בוודאי שאין לו גדר זה. הרי באשירה העבירה כלל בע

לא קשורה למצוה, אלא רק נעשתה בעבר בדומה לגזל ומכר 
 שכבר נגמרה העבירה. 

תוס' )מס' סוכה ל, ע"א, ד"ה משום( שואל מדוע הגמ' ג. 
בפסחים למדה פסול מצת טבל מחמת פסוק? הרי יש 

 "ע. לפסלו מחמת מצוה הבאה בעבירה. התוס' נשאר בצ

הקשה מדוע מצה פרק יג, הל' ג( הירושלמי במס' שבת )
גזולה פסולה ואילו הקורע על מתו בשבת יצא ידי חובה ולא 

תירץ הירושלמי ש"תמן גופה  מצוה הבאה בעבירה?נחשב 
הוא  2עבירה ברם הכא הוא עבר עבירה". ההסבר הפשוט

לחלק בין חפצא לגברא, שכל דין מצוה הבאה בעבירה נאמר 
כשהעבירה היא בחפצא, מה שאין כאן אם העבירה היא 

 בגברא כמו הקורע בשבת שאין מצוה הבאה בעבירה. 

איסור אכילת מצת טבל מצד א' אינו דומה לאיסור קורע 
בשבת, אלא ללולב הגזול, משום שבטבל בפירות עצמם 

אולם, נראה שמכל מקום הוא דומה  עובר את העבירה.
לאיסור קורע ולא ללולב הגזול, משום שהעבירה היא 
האכילה ולא חוסר ההפרשה. פירות שלא הופרשו לא 
נעשתה בהם שום עבירה וכל האיסור הוא לאוכלם. מה שאין 

 כן בלולב הגזול שהעבירה נעשתה ע"י לקיחת הלולב עצמו. 

. על פי 3הוא בגבראלכן, נראה שאכילת מצת טבל האיסור 
הירושלמי הנ"ל אין דין מצוה הבאה בעבירה בגברא, אם כן, 

שיש לחלק בין  4מוכרחים לומר שהתוס' לא סובר כירושלמי
חפצא לגברא, דאל"כ מה הם מקשים ממצת טבל הרי שם 

 לא שייך מצוה הבאה בעבירה. 

בשבועה הבא יבואר בע"ה שמחלוקתם בגדרי מצוה הבאה 
מחלוקתם האם פסול מצוה הבאה בעבירה בעבירה נובעת מ

 הוא דין דאורייתא או דרבנן? 

 

                                                      
כך משמע מדברי הבית יוסף )יו"ד שמ, כח(. יש שהסבירו את הירושלמי  2

שסובר כמו שכתב התוס' שרק עם העבירה גרמה למצוה יש דין מצוה 
בירה. יש שהבינו שאיסור קריעה בשבת הוא איסור שתלוי הבאה בע

בזמן. אך ההסבר הפשוט והברור הוא החילוק בין חפצא לגברא. עיין 
עוד בפירוש פני משה )על הירושלמי(, פירוש קרבן העדה )שם(, מהרי"ט 
אלגאזי )מס' בכורות, פרק ח, אות סה, ד"ה ואולם לפי חומר הענין( 

 ה(.  ושער המלך )הל' לולב ח,
כל זה על פי ההבנה שהחילוק בין חפצא לגברא הוא מי גרם לעבירה  3

החפצא או הגברא )כך נראה דעת האבני נזר, או"ח לז, ד; שערי יושר ג, 
כה(. אך, יש שהבינו שהחילוק הוא היכן נעשית העבירה, ולפי"ז טבל 

 הינו איסור חפצא )כך מבין האתוון דאורייתא, כלל י(. 
 יסביר אחרת את הירושלמי. תוס'  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצוה הבאה בעבירה
 כהן ר' יהושע

 

 עיוני הלכה



 

 

תחילתו של ספר במדבר מתאפיינת בעיסוק במניין העם. 
במבט ראשון נראים הדברים כמיותרים, שהרי מה לי מספר 
זה או מספר אחר, ומה עניין גודלו של שבט פלוני לעומת 
שבט אלמוני. מה באמת הנפקא מינה בין ארבעים וחמישה 
אלף שש מאות וחמישים או שש מאות וששים? הגאון רבי 

יין זצ"ל, בהיותו ראש ישיבה הרבה שנים, שם משה פיינשט
לב לתופעה הקיימת במיוחד אצל בחורי ישיבה, הלא היא 
תופעת: "ואנכי תולעת ולא איש". כלומר, מה כבר אני שווה, 
מה אני כבחור ישיבה היושב אי שם בבית המדרש מועיל 

 לסביבה הקרובה שלי בפרט ולעם ישראל בכלל? 

שהתורה דקדקה וכתבה לשון של אומר הגר"מ פיינשטיין, 
את ראש", להורות לנו  נשאאת ראש", וכן " שאוחשיבות, "

שכל יחיד ויחיד בעם ישראל יש לו חשיבות גדולה עד מאוד, 
ובמדה מסויימת צריך הוא להרגיש התנשאות. אין בכל 
העולם כולו שני אנשים הדומים לגמרי זה לזה. לכל יהודי 

)צדקה אמא כשאמרה: "אין  ויהודי יש את הייחודיות שלו
כמוך בכל העולם"(, ואכן לא במקרה הוא נמצא כאן בעולמו 
של הקב"ה, אלא ברור הדבר מעבר לכל ספק שישנם דברים 

 יכול לתקן ולעשות.  שרק הוא

"שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר: 
על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה ועל 

מילות חסדים" )ריש מסכת אבות(. הקדים התנא את ג
התורה לשאר הדברים. אמנם עבודת הקרבנות וגמילות 

חסדים הנם עניינים חשובים ביותר, אך הם זקוקים  
למסגרת מאוד ברורה. ספרי הנביאים מלאים סיפורים על 
דורות שלמים שהקפידו מאוד על הקרבת הקרבנות, ואף על 

וצווחים : "למה לי רוב זבחיכם יאמר פי כן הנביאים עומדים 
ה' וכו', מי בקש זאת מידכם רמס חצרי" )ישעיה א(. אם 
אתם חושבים שהקרבן הוא מעין סגולה, שרק תקריבו והכל 

 )גם היום אנשים חושבים בטעות  זו טעות!יהיה בסדר, 

 

 

 

 

שאם רק יקבלו מים קדושים ממישהו, או ישימו חוט אדום 
על היד, או עלים כלשהם מתחת לכרית אז תיפתר להם 
בעיה זו או אחרת. וכבר אמר מרן החפץ חיים זיע"א, שאין 
טעם לבקש ברכה או סגולה מהצדיק אם האדם אינו משנה 
את התנהגותו ואת מעשיו. לדוגמא, התורה אומרת: "ארור 

סתר", ואמרו חכמים שפסוק זה מתייחס גם מכה רעהו ב
בו  –למי שמדבר לשון הרע על חבירו, ועוד אמרו: "ארור 

, אם כן מה תועיל לו הוא מקולל מן התורהקללה", כלומר 
ברכת בשר ודם?!( רק התורה הקדושה, יש לה את היכולת 
לתת את ההדרכה הנכונה ואת הפרופורציות הנכונות לכל 

 עניין ועניין. 

ו בעניינים הקשורים לגמילות חסדים, אם אדם לא אפיל
ילמד תורה ולא ידע אל נכון את המעשה אשר יעשון, כיצד 
יוכל להחליט אם מעשה זה או אחר הוא בגדר "ועשית הישר 

 והטוב", או שמא הוא בקטגוריה של "מי בקש זאת מידכם"? 

על דרך הדרוש אפשר לומר שדברי חז"ל: "תורה קדמה 
ם את העובדה שהתורה היא זאת הנותנת לנו לעולם" מבטאי

 . לימוד התורה שלבכל עניין שבעולםאת ההכוונה הנכונה 
, כל אחד לפי דרגתו וכשרונו, הוא הדבר כל בחור בישיבה

הגדול והחשוב ביותר שישנו בעולם, הן ברמת הפרט ובניית 
העצמי, והן ברמת הכלל של "העמדת העולם" כדברי שמעון 

תה, לאחר חג השבועות, כשהקולות הצדיק. דווקא ע
והברקים מאחורינו, האש שקעה והעשן התפוגג, חשוב שכל 

אני מיוחד ותורתי בחור יאמר לעצמו בצורה הכי ברורה: "
, ואם אני לא אעשה זאת, אף אחד לא יעשה את זה מיוחדת

 בשבילי". חזק ונתחזק.

 

 

 

 

 

  

 

 

אבל מה אעשה שחביריי רבו עלי". על זה נאמר  –אסור לדיין לאחר פסק הדין לומר למי שיצא חייב: "אני מזכה וחביריי מחייבים 

 )ויקרא יט( "לא תלך רכיל בעמך" )עיין מס' סנהדרין כט, ע"א(. 

הנה כל זה כשאומר אני מזכה וחביריי מחייבין אך אם זה שחייב רוצה לומר "אני מחייב" לכאורה מותר ]כך מצאנו מפורש במאירי 

שאחד מהם יצא זכאי והאחר חייב,  כלל בנדון זה שהרי בכל דין ישנם שני בעלי דין ב"ק דף צט[. אכן, שואלים דלכאורה אין נפק"מ

 הרי הוא גם אומר בזה בממילא שהוא מזכה את שכנגדו ושוב יש לאסור כמו דיין שאומר "אני מזכה".  –נמצא שכשאומר אני מחייב 

 

 

 

 שאלה שבועית

 שליט"אהרב בן ציון אלגאזי ראש הישיבה, 

 

 בשבילי נברא העולם
 הרב שרון יוסט שליט"א

 

 על מנת לעשות



 

 

 

 

 

, ודיין שדן לאמיתו "ל-נצב בעדת א יםלוה-א"יחד עם האמונה כי 
הידיעות והעדויות  ויזדמנו לדייןישנה השגחה שידון באמת 

הנכונות )יעוין ברמב"ן בפרשת עדים זוממים; "נקי וצדיק אל 
רשע"(, עצם מערכת המשפט מתנהלת רק  תהרוג כי לא אצדיק

על פי ראיות והוכחות העומדים בביקורת כללי הצדק והיושר, 
דאי שאין שימוש באמצעים וואין לדיין אלא מה שעיניו רואות; בו
 ניסיים לקבוע את תוצאות המשפט.

היוצא מן הכלל היחיד מופיע בפרשתנו, פרשת סוטה. במקרה 
טבעי ע"מ לפתור ספק הלכתי.  חריג זה ישנו שימוש באמצעי לא

תהליך השקאת סוטה כדי לברר את היתרה של האשה באופן 
שאינו תלוי רק בהוכחות ובכללי המשפט, הינו ענין מיוחד, וכבר 
עומד על כך הרמב"ן שזו מעלה מיוחדת לבנ"י כאשר הם בדרגה 

מטרתו של דבר זה היא לשמור על  של השראת שכינה כאשר
אל במישור הכללי ועל שלום הבית בין ייחוסם הטהור של ישר

 איש ואשתו במישור הפרטי.

ברצוני להתבונן במספר נקודות שאולי יעזרו להבין פרשה זו 
  לעומקה.

הרי ענין  ,בצירוף עם דרשת חז"ל ;ביא מנחת שעוריםמ 1א. הזוג
  זה מזכיר לנו את מנחת העומר.

  ב. פרשה זו הובאה בסמוך לשילוח טמאים מהמחנה.
על בעל רש"י ביאר שהבאת האשה הסוטה לכהן באה כעונש לג. 

 .רומות לכוהןשלא הביא תכך 

השראת ם היה המקדש בירושלים, ענינ ואחריוהמשכן במדבר 
השכינה. התנאי הבסיסי להשראת השכינה, מלבד מעשי 

בהתאמת  והמצוות, הקרבנות, וכל עניני הקדושה והטהרה, עיקר
קום להשראת השכינה. כמו אורח החיים הגשמי באופן שיש מ

ששיכור אינו יכול לחשוב בבהירות, כך השקוע באורח חיים של 
 ,לא בתור עונש ו יכול לבנות ולהגיע להבנה רוחנית;גשמיות אינ

 חוסר התאמה. מחמת אלא

יכול להיות תנועה של קבוצת אנשים. כאשר  שראליי מסע בנ
זה רק סדר  בנ"י נוסעים עפ"י ה', מסודרים למחנות ודגלים, אין

יפה, ומסתבר שהיה זה מחזה מרהיב ומרומם )למי שזוכר 
הצורה שבנ"י ביטאו הקבילה לסדר האלוקי שבבריאה  ;מצעדים(

כולה, וכך נוצרה השלימות של מחנה ישראל, ובכל אורחות חייהם 
 ביטאו את דבר ה' בעולם.

נו כלל ישראל, הדגל המסוים )של שלושה שבטים(, ימחנה ה
שכ"א התייחס אליו )וגם לו יש שם קהל(. אמנם,  השבט המסוים

ישנה יחידת מחנה בסיסית, והיא המשפחה. חיבור בין בני זוג 
                                                      

 יש דיון בגמרא אם הבעל או האשה הם הבעלים על המנחה.1

נו עולם שלם של שיתוף, ומהוה ינו מחנה שכינה. כל זוג כזה היה
 ממלכה ועם בזעיר אנפין.

עוצמתה של המשפחה כבסיס לעם באה לידי ביטוי בגלות 
י' וה' לשמות אותיות וסיף ' המצרים, כפי שביארו חז"ל שה

המשפחות, להוכיח שלא שלטו המצרים בהם. ע"י עוצמת שמירת 
קדושת המשפחה, נבנה הבסיס של מחנה ישראל. אין השכינה 

גדולי  , ומאידך,שורה אלא על המשפחות המיוחסות שבישראל
האנטישמיים תארו את הצלחת היהודים בחוסן המשפחתי 

 שלהם.

ה מה גורם לבעל ולאשה להיות נאמנים זכיצד נוצרת עוצמה זו, 
מתארת שהיא מעלה לת האשה, י? התורה בתארה את מעהלז

אבל חז"ל בעלה.  –ונה לאיש המסוייםוכהשכ", ה  איש"מעל ב
כל עבירה הנה בגידה  :"ה' איש מלחמה"מבינים שהכוונה גם ל

נישואין, האשה כורתת ברית לא רק לבן זוגה אלא באמנם  ;בה'
כל שותפות בין אנשים ההסבר לכך הוא, שמה". ל"ה' איש מלח

משותף. אם מחזיקה מעמד רק בכך שהם נאמנים לאידיאל 
, ךמתוך התועלת שמשיגים בכ האשה והאיש נאמנים זה לזה

נאמנות זו לא תעמוד במבחן בשעת ההתמודדות. רק נאמנות 
 לאידיאה ולמטרה עליונה, יכולה לשמר את הנאמנות ההדדית.

א את תרומתו לכהן, הוא מבטא תפיסה כשהבעל לא מבי
חומרית על החיים. ביתו מתרחק -רכושנית של הסתכלות עניינית

מהקשר לעבודת ה', ומבט חומרי על החיים גורם שכל קשרי 
 .נפרמיםהנאמנות 

קרבן השעורים מבטא את גשמיות החיים. ביציאת מצרים ביטאו 
שה מנחת השעורים של הא ;השעורים את בחירת ה' את בנ"י

ראויה היא לכך, האם  היא האם :במבחן זו מעמידה בחירה
 אורחות חייה הטבעיים מתאימים לבחירת ישראל.

בעולמנו )כוונתי לציבור הדתי(, אף שב"ה רחוקים אנו משפלות 
פריקת העול שבא לידי ביטוי כה חמור בפרשתנו, אבל עולם 

או הרצון בקריירה וקידום,  :המושגים החומרי בצורתו המעודנת
)אשה שמקדישה עצמה כדי שבעלה ובניה ילמדו  "מיצוי עצמי"

תורה הם כבר לא מושג חיובי במקומותינו(. כך מתרחקים 
 רואים מהמצב של השראת השכינה למצב של חיי בהמה. אנו

השפעת הרחוב על אחוזי הגירושין, ובעיות משפחתיות כבר את 
 שצומחות בתוכנו.

במסגרת המשפחה נותן יציבות  רק צורת חיים של קדושת מחנה
 עליה יכולה להתבסס קדושת המחנה של הכלל כולו.
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