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 ראשי פרקים:

מקל של נועם ומקל   מים סוף למי מריבה  החרדה על הים לפני קריעת ים סוף  בין שני בדי הארון

  התיקון על ידי תלמידי חכמים 'מסתריה דמשה'  מיראה לאהבה  קנאות דקדושה  של חובלים

 תהליך הגאולה מתברר על ידי המים

 

 שני בדי הארוןבין 

הושע בעיצומן של ההכנות לקראת הכניסה לארץ ישראל, פונה י

מְ : "אל בני ישראל ואומר ה ְוׁשִׁ ׁשּו ֵהנָּ ְבֵרי ה' ֱאֹלגֹּ ". יֶכםקֵ עּו ֶאת דִׁ

הביטוי 'גושו הנה' מלמד שכנסם למקום מיוחד, וכך מבאר 

 :1רש"י

צמצם את כולם בין שני בדי ארון, זה אחד מן  -"גשו הנה 

 המקומות שהחזיק מועט את המרובה".

ני בדי הארון ו'מעט באורח פלא מצטמצמים כל ישראל בין ש

דרושה אספה לפני שנכנסים לארץ ישראל מחזיק את המרובה'. 

הארון, ושם אומר  בדישני בין  תמתכנסיחד. האומה כולם של 

יׁש יהושע לישראל: " רִׁ ֵרׁש יוֹּ ְרְבֶכם ְוהוֹּ י ֵאל ַחי ְבקִׁ את ֵתְדעּון כִׁ ְבזֹּ

י ְוֶאת  תִׁ י ְוֶאת  ַהחִׁ ְפֵניֶכם ֶאת ַהְכַנֲענִׁ י ְוֶאת מִׁ זִׁ י ְוֶאת ַהְפרִׁ ּוִׁ ַהחִׁ

ְרגָּ  יַהגִׁ י ְוַהְיבּוסִׁ רִׁ ֱאמֹּ י ְוהָּ ֵבר : ׁשִׁ ָאֶרץ עֹּ ל הָּ ן כָּ ית ֲאדוֹּ ן ַהְברִׁ ֵנה ֲארוֹּ הִׁ

ֵאל  ְשרָּ ְבֵטי יִׁ שִׁ יׁש מִׁ ר אִׁ שָּ ֶכם ְׁשֵני עָּ ה ְקחּו לָּ ְפֵניֶכם ַבַיְרֵדן: ְוַעתָּ לִׁ

י ֶבטאִׁ ד ַלשָּ יׁש ֶאחָּ ד אִׁ   ..2"ׁש ֶאחָּ

, שנים עשר ע מקבץ את נציגי השבטים, נציג לכל שבטיהוש

 .איש ומכין אותם לקראת הציווי שיבוא בזמן שיעברו את הירדן

ָאֶרץ ְבֵמי " ל הָּ ן כָּ ן ה' ֲאדוֹּ ְשֵאי ֲארוֹּ ים נֹּ ֲהנִׁ ת ַרְגֵלי ַהכֹּ ַח ַכפוֹּ יָּה ְכנוֹּ ְוהָּ

ים ְרדִׁ ם ַהיֹּ ֵרתּון ַהַמיִׁ כָּ לְ  ַהַיְרֵדן ֵמי ַהַיְרֵדן יִׁ דמִׁ ה ְוַיַעְמדּו ֵנד ֶאחָּ ְעלָּ : מָּ

ְשֵאי  ים נֹּ ֲהנִׁ ר ֶאת ַהַיְרֵדן ְוַהכֹּ ם ֵמָאֳהֵליֶהם ַלֲעבֹּ עָּ ַע הָּ ְנסֹּ י בִׁ ַוְיהִׁ

ן ַעד ַהַיְרֵדן ְוַרְגֵלי  ָארוֹּ ְשֵאי הָּ א נֹּ ם: ּוְכבוֹּ עָּ ְפֵני הָּ ית לִׁ ן ַהְברִׁ ָארוֹּ הָּ

ְקֵצה ְטְבלּו בִׁ ן נִׁ ָארוֹּ ְשֵאי הָּ ים נֹּ ֲהנִׁ ל  ַהכֹּ ֵלא ַעל כָּ ם ְוַהַיְרֵדן מָּ יִׁ ַהמָּ

מּו ֵנד  ה קָּ ְלַמְעלָּ ים מִׁ ְרדִׁ ם ַהיֹּ יר: ַוַיַעְמדּו ַהַמיִׁ צִׁ ל ְיֵמי קָּ יו כֹּ תָּ ְגדוֹּ

ים ַעל יָּם  ְרדִׁ ן ְוַהיֹּ ְרתָּ ַצד צָּ יר ֲאֶׁשר מִׁ עִׁ ם הָּ ד ֵמָאדָּ ד ַהְרֵחק ְמאֹּ ֶאחָּ

בְ  ם עָּ עָּ תּו ְוהָּ ְכרָּ ה יָּם ַהֶמַלח ַתמּו נִׁ בָּ ֲערָּ : ַוַיַעְמדּו הָּ יחוֹּ רּו ֶנֶגד ְירִׁ

ל  ֵכן ְוכָּ ְך ַהַיְרֵדן הָּ ה ְבתוֹּ בָּ רָּ ית ה' ֶבחָּ ן ְברִׁ ָארוֹּ ְשֵאי הָּ ים נֹּ ֲהנִׁ ַהכֹּ

ל הַ  ה ַעד ֲאֶׁשר ַתמּו כָּ בָּ רָּ ים ֶבחָּ ְברִׁ ֵאל עֹּ ְשרָּ ר ֶאת ַהַיְרֵדןיִׁ י ַלֲעבֹּ  .3"גוֹּ
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 רש"י יהושע ג, ט. 

2
 יב.-יהושע ג, י 

3
 .יז-גג, ייהושע  

שראל, בשער הכניסה לארץ שידד ה' את מערכות הטבע בעבור י

להודיע כי 'אל חי' בקרב ישראל והורש יוריש מפניהם את כל 

  עמי כנען.

 

  סוף קריעת ים לפניעל הים החרדה 

ת ַרְגֵלי " הוא:ביטוי מיוחד שנזכר בפסוקים אלה,  ַח ַכפוֹּ יָּה ְכנוֹּ ְוהָּ

ים ֲהנִׁ ". מנוחת רגלי הכהנים לקראת כריתת מי הירדן דורשת ַהכֹּ

התבוננות. כדי לעמוד על תיאור מיוחד זה נזכר בפסוקי קריעת 

ים סוף, שם נרדפו בני ישראל על ידי המצרים והשיגום על הים, 

נּו וכך נאמר: " ם ְלַקְחתָּ ְצַריִׁ ים ְבמִׁ רִׁ י ֵאין ְקבָּ ְבלִׁ ֶׁשה ַהמִׁ אְמרּו ֶאל מֹּ ַויֹּ

ם: ֲהֹלא ֶזה  יִׁ ְצרָּ מִׁ יָאנּו מִׁ צִׁ נּו ְלהוֹּ יתָּ לָּ שִׁ ר ַמה זֹּאת עָּ ְדבָּ מּות ַבמִׁ לָּ

ַבְרנּו אֵ  ר ֲאֶׁשר דִׁ בָּ ה ֶאת ַהדָּ ֶמנּו ְוַנַעְבדָּ ר ֲחַדל מִׁ ם ֵלאמֹּ ְצַריִׁ ֶליָך ְבמִׁ

ד ֶאת מִׁ  נּו ֲעבֹּ ב לָּ י טוֹּ ם כִׁ יִׁ ְצרָּ רמִׁ ְדבָּ ֵתנּו ַבמִׁ מֻּ ם מִׁ  .4"ְצַריִׁ

ְתַיְצבּו ומשה רבנו משיב: " אּו הִׁ ירָּ ם ַאל תִׁ עָּ ֶׁשה ֶאל הָּ אֶמר מֹּ ַויֹּ

ם  ֶכם ַהיוֹּ יֶתם ֶאת ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ֲאֶׁשר ַיֲעֶשה לָּ י ֲאֶׁשר ְראִׁ כִׁ

חֵ  לָּ ם: ה' יִׁ לָּ ד ַעד עוֹּ ם עוֹּ תָּ ְראֹּ פּו לִׁ סִׁ ם ַהיוֹּם ֹלא תֹּ ְצַריִׁ ֶכם מִׁ ם לָּ

ׁשּון  .5"ְוַאֶתם ַתֲחרִׁ

י ַדֵבר ֶאל ְבֵני " ואז בא ציווי ה': ְצַעק ֵאלָּ ֶׁשה ַמה תִׁ אֶמר ה' ֶאל מֹּ ַויֹּ

ֵרם ֶאת ַמְטָך ּו ה הָּ עּו: ְוַאתָּ סָּ ֵאל ְויִׁ ְשרָּ ְדָך ַעל ַהיָּם יִׁ ְנֵטה ֶאת יָּ

אֵ  ְשרָּ אּו ְבֵני יִׁ ֵעהּו ְויָּבֹּ הּוְבקָּ ׁשָּ ְך ַהיָּם ַבַיבָּ  .6"ל ְבתוֹּ

 לקראתם והתקדמ, ו אותםהקיפהחרדה היתה גדולה, המצרים 

רים, " היהולפניהם  ְדבָּ ַגר ֲעֵליֶהם ַהמִׁ מתאר את  8המדרש. 7"סָּ

 הים: המבוי הסתום אליו הגיעו ישראל בעמדם על שפת

                                                           
4

 יב.-שמות יד, יא 

5
 יד.-שמות יד, יג 

6
 טז.-שמות יד, טו 

7
 שמות יד, ג. 

8
 שיר השירים רבה ב, ב. 



 
 2  ספר יהושע  

 

בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו דומין, ליונה שברחה "

מפני הנץ, ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם הנחש מקנן, ונכנסה 

לפנים ולא היתה יכולה להכנס שעדיין הנחש מקנן, תחזור 

 ".לאחורה לא תהי יכולה שהנץ עומד בחוץ

למשה רבנו בצעקה ומשה רבנו השיב: בני ישראל בצר להם פנו 

ן של תפילה, אלא זמן של מסירות נפש, צריך עכשיו לא זמ

 !9לקפוץ לים

חברתי של בני ישראל באותה -מתואר מצבם הרוחני 10מכילתאב

 שעה, וכך אומרים חז"ל:

 ,ניפול לים ,אחת אומרת :על הים ראלבארבע כיתות עמדו יש"

ואחת  ,נעשה מלחמה ,ואחת אומרת רים,נחזור למצ רת,ואחת אומ

 ".נצווח כנגדן מרת,או

, על הים מטהונצטווה משה להרים את ידו ולנטות באותה שעה 

 כיצד הים נבקע. ולראות את מי הירדן להכות כלומר 

 

 סוף למי מריבהמים 

ואילו במעבר הירדן מניחים  להכות בקריעת ים סוף הציווי הוא

 ועל ידי כך נגרם הנס. בניחותאהכהנים את רגליהם 

עם ישראל חווה כעם שנס קריעת ים סוף הוא הנס הראשון 

והיה מצרים נרדף על ידי ה ה המוחשית ביותר. עם ישראלבצור

לים. נחשון היה קפץ ונחשון בן עמינדב עד שבא  ,בחרדה נתון

לעבור וה'  יםואת האמונה שאנחנו יכולאת הכח לעם נתן זה ש

 הטוב יהיה בעזרנו.

 נצטווה משה להכות את הסלע, 11זמן קצר אחרי קריעת ים סוף

בשנה  ךא ם לבני ישראל להשקותם, וכך עשה.ולהוציא מי

יה נוספת האחרונה לשהות בני ישראל במדבר באה פרש

ישראל בני  , ובה הציווי היה שונה.הקשורה ב'הכאה' וב'מים'

למשמע טענת ו ,שאין להם מים והם גוועים בצמאהתלוננו 

העם ציוה ה' את משה לקחת את המטה בידו, להקהיל את 

 מים מן הסלע ועל ידי כך להוציאאל הסלע  לדבר ,העדה

שינה מן הציווי ובמקום משה רבנו  אךולהשקות את העדה. 

לדבר היכה בסלע, ובעוון זה מנע ה' ממשה את זכות הכניסה 

 לארץ ישראל.

 

  של נועם ומקל של חובליםמקל 

של אי כניסה  ,זהקשה עונש מה שייך  ראשון קשה להביןבמבט 

לארץ ישראל, לחטא מי מריבה. על כורחנו ההבדל בין דיבור 

 להכאה איננו הבדל חיצוני אלא מהותי.

 : רתאומ 12סנהדריןבמסכת  הגמרא

"אמר רב אושעיא: מאי דכתיב 'ואקח לי את שני מקלות לאחד 

אלו  -)זכריה יא, ז(? 'נועם'  קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים'
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 ראה אור החיים שמות יד, טו. 

10
 .יד, יד מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי 

11
 ראה שמות יז, ו. 

12
 סנהדרין כד ע"א. 

תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימין זה לזה בהלכה. 

אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה  -'חובלים' 

 בהלכה".

 במקום: רש"יומסביר 

לשון ַעז וֵחמה מקשין זה לזה, ובני ארץ ישראל ב -'מחבלים' "

והשמועה יוצאה נוחין יחד ומעיינין יחד ומתקן זה את דברי זה 

 ".לאור

חובל ומחבל, משום שכשהוא הוא תלמיד חכם בחוץ לארץ 

הבירור  סגנוןע בחברו. ופגעלול לברר עומקה של הלכה, הוא מ

זה  קשיןמ" ,עזּות וחריפותעל ידי  ואהחכמי חוץ לארץ של 

 לזה".

מדבר  ,זה לזה" מתקןלעומתו, תלמיד חכם ארץ ישראלי "

ת לנקוד ביחד אתולהגיע  הבנעימות עם החברותא שלו ומנס

ת חלילה, אין יהאמת. הנעימות הזאת איננה רכרוכית או וותרנ

כל  ת חיבורמתוך תחוש לאא ,ויתור אף על קוצו של יו"דשום 

. את סברתויותר לחדד  על ידי כךו זולתושיב לאחד מוכן להק

ה עיפמו" ולאור "השמועה יוצאה -מתוך כך, אומר רש"י 

 . בשלמותה

 :תואומרהגמרא ממשיכה 

ֵמֵתי עולם' )איכה ג, ו(  אמר רבי ירמיה:  -"'ַבֲמַחַשּכים הושיבני ּכְּ

 זה תלמודה של בבל". 

 : מבאר ורש"י

 ".ותלמודם ספק בידם"שאין נוחין זה עם זה 

משום שהופעת התורה של  ,ם זה לזה בהלכהחכמי בבל מחבלי

 .חוץ לארץ ביחס לתורת ארץ ישראל היא חלקית ומצומצמת

כשמשה רבנו מכה את הסלע במקום לדבר אליו, זה לא מקרי, 

זה מעיד על המהות. משה רבנו מרגיש שהאומה עוד לא בשלה 

ל'מקל של נועם', ולכן הוא להנהגה המתאימה לארץ ישראל, 

של חובלים' ומכה את הסלע, ועל כך הוא נענש משתמש ב'מקל 

 יווי האלקי היה לדבר ולא ולהכות.מפני שהצ

 

 קנאות דקדושה

מהותה של תורת  על קוקהרב  מרןעומד  13ב"אורות הקודש"

 ארץ ישראל, וכה דבריו: 

"כל הכעסנות שבעולם הבאה מצד הדרכה, במוסר, באמונה, 

הסבַלנות -איבדעות ובמעשים, וכל החסרונות המוכרחים ש

והקנאות עושה בעולם, אף על פי שהרבה חלקים מהם הם מלאים 

קדושה גדולה, ובאים גם כן מחסידות חשובה וטהרת לבב, מכל 

וסוף כל מקום אין זה מונע מלהתחשב עם הצד החסרוני שבהם. 

סוף הדבר מוכרח להיות מתוקן, וכל המבוקש של הקדושה היותר 

 ".והדרכה מלאה נחת שלוה וכבוד עליונה יבא לעולם בדרך שלום,

קנאות, 'קנאות דקדושה'. תלמיד של בלימוד תורה קיימת דרך 

 'ההוא מקנא ל ו.תאמונול תומקנא לסברמעמיק בתורה וחכם 

אך  ,בכך מעלהיש רמה על האמת האלקית. ונלחם מלחמת חו
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 תקא.-אורות הקודש ח"ד עמ' תק 



 
 3  ספר יהושע  

 

, וההנהגה הראויה המעלה יחד עם זאת החיסרון שבדבר גדול מן

  ה וכבוד.ויותר היא לימוד בדרך של נחת, של

והקנאה  לכל הכעסהשורש ש ,מרן הרב קוקמבאר בהמשך 

 :לשונו זוו ,טמון בחטא מי מריבה םעולבש

שורש כל זה הוא חטא מי מריבה, וכעסו של משה, אמירת 'שמעו "

נא המורים' )במדבר כ, י(, שהביאה הכאת הסלע, במקום שהיה 

ובתוכן ההופעה של הדרכה  ן והפיוס והדיבור.ראוי להיות הרצו

 של אמונה ושל דיוקי תורה נתערב בשביל כך כח הקפדנות". 

צה רלא  משה רבנו .אז כי משה רבנו כעסהיום כועסים נחנו א

הגיע  , ומתוך כךיק עד הסוףשמשהו מתורת ה' לא יהיה מדו

בארץ ולא  יש לה מקום במדבר זוהנהגה אך  ,הדקפלידי ה

 של פיוס ודיבור. צריך לחנך להנהגהבארץ ישראל  - ישראל

 :מרן הרב קוקממשיך 

"עד שהאב ובנו, הרב ותלמידו, שהם יושבים בשער אחד ועוסקים 

סּוָפה'  בתורה נעשים כאויבים זה לזה, ואם שמכל מקום 'את ַוֶהב בְּ

, אבל אין הרושם של 14'ואהבה בסֹופה' -)במדבר כא, יד( כתיב 

 האיבה הארעית הולך לגמרי בלא שום הפסד".

דיבור וכעס  כמו הנדמה לעתים להט ניתן לשמועבית המדרש ב

אחר ל סיום הלימוד המשותף,בומתנצחים בהלכה.  -קשה 

מבית המדרש הלומדים יוצאים  ,בחברותא את ההלכה שביררו

כעס והקפדנות ה רשמיואף על פי כן  ,ומאושרים אוהבים

, לכבודו יתברךזה לכן, למרות שהיה ו ,נשארים חתומים בנפש

 יא דרך שלהדרך הישרה והטובה, ה. סרוןיח סגנון זהעדיין יש ב

 :משךבה כדברי הרב, 'חסד תתור'

היא תורה דלעילא, תורת הסוד, המתגלה לישרים על  -"תורת חסד 

פי אליהו ביסודה. בהתבסמו כבר, והרי הוא מוכן לשליחותו לבשר 

שלום, לעשות שלום בעולם, ולהשוות את המחלוקת, לקרב ולא 

 . "לרחק

 

 לאהבהמיראה 

ים סוף, כאשר הגיעו בני ישראל לפסגת האמונה בה' בקריעת 

יְראּו " :נאמר ֶׁשה ַעְבדוֹּ ַויִׁ ינּו ַבה' ּוְבמֹּ ם ֶאת ה' ַוַיֲאמִׁ עָּ באותה  .15"הָּ

ובפרשיית מי  ,יתה מתוך יראהבה' הבני ישראל אמונת שעה 

הזדמנות לעלות קומה ולהאמין בה' מריבה ניתנה לבני ישראל ה

היה במדבר צין, בסיני. ניתן  שההעם ישראל  .מתוך אהבה

את ארץ ישראל, והגיע הזמן להתרגל להנהגה  לראות כבר

להניח את מקל  הם נדרשודשה הראויה לארץ ישראל. הח

החמיצו אך , לדבר ולא להכותהחובלים וליטול את מקל הנועם, 

  את ההזדמנות.

למעבר הירדן, ושם סוף סוף ספר יהושע, אנו מגיעים למכאן 

איננו עוד עם  .הנהגה הראויה לארץ ישראלאת הפוגשים אנו 

 כנסיםממפחדים והארץ  יושביו סוף סוף אנחנו הרודפים .נרדף

סוף עמדו על שפת ים ם א כל אחד את הקבינט הביטחוני שלו.

עמינדב וקפץ למים, נחשון בן ישראל באימה ופחד עד שבא 
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 ראה קידושין ל ע"ב. 

15
 יד, לא.שמות  

נכנסים לירדן ללא פחד כל נציגי השבטים  ,, על שפת הירדןכעת

 .עוברים בשמחהו והיסוס

, ושינוי ההנהגה לאהכניסה לארץ ישר אתסמל הירדן ממעבר 

יָּה "בביטוי מיוחד, כאן הנביא משתמש לכן ו ַח ְוהָּ ת ַרְגֵלי ְכנוֹּ ַכפוֹּ

ָאֶרץ ְבֵמי ַהַיְרֵדן ֵמי ַהַיְרֵדן  ל הָּ ן כָּ ן ה' ֲאדוֹּ ְשֵאי ֲארוֹּ ים נֹּ ֲהנִׁ ַהכֹּ

ים מִׁ  ְרדִׁ ם ַהיֹּ ֵרתּון ַהַמיִׁ כָּ דיִׁ ה ְוַיַעְמדּו ֵנד ֶאחָּ ְעלָּ פים מצהיינו . 16"ְלמָּ

ְך ַכף " :, כמו'והיה בדרוך' אמרשהנביא י ְדרֹּ ם ֲאֶׁשר תִׁ קוֹּ ל ַהמָּ כָּ

ְהֶיה ַרְגְלֶכם בוֹּ  ֶכם יִׁ ְךְואַ " ,17"לָּ ְדרֹּ ֵתימוֹּ תִׁ מוֹּ ה ַעל בָּ  .18"תָּ

  שהתרחש בירדן לא היה על ידינס הזה מלמד אותנו שביטוי 

 , כאשר נחו רגלי הכהנים במי הירדן.'מאבק' אלא ב'שובה ונחת'

קריעת נס גדול יותר מכריתת הירדן היה נס נראה שמבחינה זו 

והגענו לידי גדולה  חרדה ואימה היתהים סוף בקריעת  ים סוף.

נחשון מבני ישראל שהיה  לאחר שנמצאמתוך יראה, אמונה 

ואילו כעת, במעבר מוכן למסור את נפשו ולקפוץ אל הים, 

אל מי הירדן, מתוך כאחד בנחת נכנסים בני ישראל הירדן, 

 .אמונה גדולה, ללא פחד ומורא

 

 על ידי תלמידי חכמים 'מסתריה דמשה'התיקון 

שם, מלמדנו כי  "אורות הקודש"בבהמשך דבריו מרן הרב קוק 

תלמידי חכמים בא לידי תיקון על ידי עתיד לכי פגם מי מריבה 

 :, וזו לשונושיתגלו בדורות הבאים 'משה'מסתריה ד

פתיחת הפה של משה רבנו שישוב לדבר אל והוא בעצמו תוכן "

הסלע במקום ההכאה שעברה, וגילויה של תורת חסד בהתפרֹשה 

בֹרחַבה, על ידי תלמידי חכמים בדורות האחרונים, 'אינון דאתיין 

מסיטריה דמשה', ועל ידה יוחל אור של סוכת שלום להיות הולך 

ר יבוא ונפרש על ישראל, ועל ירושלים, ועל כל המון לאומים, אש

' צבאות אלקי ישראל, המלך שהשלום החוק, מאפסי ארץ לשם מר

 שלו".

משה 'שכל אחד מהם יהיה  ,בדור האחרון יהיו תלמידי חכמים

ְכרּו " - 'תורת משה' ימשיך בתורתו אתכל אחד  ,'רבנו קטן זִׁ

י ֶׁשה ַעְבדִׁ ַרת מֹּ שמאירה באור מיוחד, אור של תורה  – 19"תוֹּ

וכת שלום', אור שמאחד ויוצר הרמוניה שלמה בין אנשים 'ס

ומו הראוי בלי צורך בהתנצחות ודעות ונותן לכל אחד את מק

 והתווכחות.

הגאולה, הוא לפתור את כל  בדור תפקידו של אליהו הנביא

שבי ת בותיראשי ת -' תיק"ו'המחלוקות וההלכות הסתומות. 

 השועאת הבריות ו קרבמ אליהו הנביאבעיות. וושיות קתרץ י

 :מרן הרב קוקמשיך מ שלום אמת בעולם כולו.

אותה אש הנשמה, אשר יצאה להאיר  - העומק והדיוקוכל אותו "

תא, של 'הלא ֹכה ולחמם על ידי כחה של הצטרפות ריתחא דאוריי

'' )ירמיה כג, כט(, יצא אל הפועל אחרי שכבר הדָבִרי כאש נאם 

שמשו כל אלה התוצאות הטובות, שיצאו מזה הדרך ונסתגלו 
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 ג, יג.יהושע  

17
 יא, כד.דברים  

18
 לג, כט.דברים  

19
 ג, כב.מלאכי  



 
 4  ספר יהושע  

 

ו הרבה באומה בעומק נשמתה, וכבר סבלה היא וכל העולם כול

יבא באחרית הימים, ביתר שאת על ידי  -מרתיחת אש קודש זו 

התפשטותה של גבורה רוחנית עליונה מלאה עדינות של שלום 

'וִדֶבר שלום לגוים' )זכריה ט, יא(, 'והוכיח  ושלוות השקט,

ֵוי ָארץ' )ישעיה יא, ד(.  ַענְּ וניצוץ אור שלום זה הולך הוא, במישור לְּ

אותו הניצוץ של קץ המגולה, אשר לשיבת  ומוכרח לבא, ביחד עם

 ".ציון ובנינה

בין  -גדולי ישראל מחלוקות עצומות אצל היו בכל הדורות 

הרשב"א לרא"ה, בין הרמב"ן לרז"ה, בין הש"ך והט"ז, הגר"א 

 ןאלו ה מחלוקות .ובעל התניא, רבנו יהונתן אייבשיץ והיעב"ץ

אש של  אות על כל פסיק קטן של תורה. זוביטוי חי לקנ

 .'םימחלוקת לשם שמ'

וכעת הכולל של הופעת התורה בעולם,  תהליךשייך לכל זה 

תרומם מבקשים להאנו  ,לציון הבישעם ה ,בדור של גאולה

לא מתוך  תורה שהולכת ומתבררת ',ארץ ישראל תתורמדרגת 'ל

"נוחין יחד ומעיינין אלא  ות,חנצהתלהטות רוח ואוירה של הת

השמועה יוצאה " ", ומתוך כךיחד ומתקן זה את דברי זה

 .20לאור"
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 רש"י תענית ד ע"א. 

 הגאולה מתברר על ידי המיםתהליך 

הגאולה שעובר על האומה מתברר על ידי המים ולא תהליך 

ושלוות עולמים, ופעמים משדרים רגיעה המים שפעמים בכדי. 

הם מקור החיות של המים . הסערטלטלה וחוללים משהמים 

וביכולתם להרס  העולם ויחד עם זאת הם מקור של אימה ופחד

אחד צד מ .ולקפח חיים של אנשים רבים ברגעים ספורים ולשבר

מעלים מבעבעים ו המים ומצד שני 'מים שקטים חודרים עמוק'

 .רתיחה

מחיה יותר אין דבר  .מיםבהנעימות שהוא לגלות את תפקידנו 

עוברים חולים אנשים  .ממיםיותר מרפא ממים ואין דבר 

 מיםה. וכדו' רפיהתדרויהתהליכים רפואיים מופלאים בעזרת 

 שלווה. וע גורהם מקור 

מבשר על סיום תקופת המדבר ופותח תקופה ספר יהושע 

גאולה, לות להירדן הוא סימן לאותו מעבר מגר מעבחדשה. 

 מסועה וסער לרוגע ושלווה.


