
 

 

 בס"ד, מנחם אב תשע"ט

 פרופ' יצחק קראוסהרב  –פרשת מסעי 

 מסע האמונה

לקראת סיומו של ספר זה הוא ספר הדרך, כפי שנהג הרב צבי יהודה קוק זצ"ל לקרוא לספר זה.  -ספר במדבר 

  , או בלשון ימינו מהי הכותרת שתינתן לדור זה?מה מאפיין את דור המדבר?אשאל 

 והנה יש שני פסוקים סותרים לחלוטין בכותרת שהם מספקים לדור ז:

ִעים תהילים:מחד גיסא: דבריו הקשים של משורר ה נָּה "ַאְרבָּ  יְָּדעּו ֹלא וְֵהם ֵהם ֵלבָּב תֵֹעי ַעם וָּאַֹמר ְבדֹור ָאקּוט שָּ

י: כָּ ר ְדרָּ ל יְבֹאּון ִאם ְבַאִפי נְִשַבְעִתי ֲאשֶׁ ִתי אֶׁ המרוממים של   ומאידך גיסא דבריויא(. -)תהילים, צה, י "ְמנּוחָּ

ְך זַָּכְרִתי ה' ָאַמר כֹה"הנביא ירמיהו:  ד לָּ סֶׁ יְִך ַאֲהַבת נְעּוַריְִך חֶׁ ְכֵתְך ְכלּוֹלתָּ ר ַאֲחַרי לֶׁ ץ ַבִמְדבָּ רֶׁ ה ֹלא ְבאֶׁ " )ב, ְזרּועָּ

בתלונות בני ישראל, בחטא העגל, חטא המרגלים ובמרידת הספר, כל זו באה לידי ביטוי לאורך  שניות  ב(?

דוד המלך: "עם תעי לבב הם"? והנה דווקא נביא שיודע להוכיח מסנגר על קרח. ואולי אכן מוצדקת אמירתו של 

 , והאם אכן תקופה זו היא סמל ל"חסד נעורייך אהבת כלולותייך"?בני ישראל

המענה לסתירה זו טמון בהבנת מצבם המורכב של בני ישראל במדבר. כולנו זוכרים את תיאור דגלי המדבר, 

ולם גורם מכריע ם שציין כל דגל, כמאהל במחנה קיץ של תנועת הנוער. אוכילדים דמיינו לעצמנו את האהלי

ראלית, אם נעשה ברייה  כיצד לשםוט את עם ישראל בתקופה זו טמון במספר האוכלוסין במדבר ובמצבם שם.

ריבוא  60חישוב פשוט, ולא סטטיסטי מקצועי, נגלה שבני ישראל מנו במדבר לפחות שניים וחצי  מיליון נפש )

 ים לבד מטף  כפול ארבע: אשה ושני ילדים לפחות(. גבר

, אחר חטא שנים בני ישראל עמדו במקום אחדבע וחצי אנו יודעים מהכתוב ששלושים וש -עובדה נוספת 

אבל הם לא ידעו זאת! הם חיכו כל יום להעלות הענן... ולהתחיל לזוז. מי מאתנו מסוגל להיות  – המרגלים

 ו"לחיות על מזוודות" תקופה כה ארוכה?!, שנה ויותרבהמתנה שלושים 

ם וַיְַדֵברגם היא מורכבת. במבט ראשון למקרא הפסוק: " –ופרשת המן  עָּ ה ֵבאֹלִהים הָּ ה ּוְבמֹשֶׁ מָּ ֱעִליֻתנּו לָּ  הֶׁ

מּות ִמִמְצַריִם ר לָּ ם ֵאין ִכי ַבִמְדבָּ חֶׁ צָּה וְנְַפֵשנּו ַמיִם וְֵאין לֶׁ ם קָּ חֶׁ ַהְקֹלֵקל" )במדבר, כא, ה( אנו תמהים על כפיות  ַבלֶׁ

ן "כזו: ל -לזכות במתת אנפלא  הרי כמההטובה של דור המדבר.  טּו :ַהְבדַֹלח ְכֵעין וְֵעינֹו הּוא ַגד ִכְזַרע וְַהמָּ  שָּ

ם עָּ ְקטּו הָּ ֲחנּו וְלָּ ֵרַחיִם וְטָּ כּו אֹו בָּ רּור ּוִבְשלּו ַבְמדֹכָּה דָּ ׂשּו ַבפָּ ֹ  וְעָּ יָּה ֻעגֹות תֹוא ן" )שם, יא,  ְלַשד ְכַטַעם ַטְעמֹו וְהָּ מֶׁ ַהשָּ

ת ז(. אולם התורה מציינת את הקושי שבמתנות המדבר: "וְזַָּכְרתָּ -ו ְך כָּל אֶׁ רֶׁ ר ַהדֶׁ יָך ה' הִֹליֲכָך ֲאשֶׁ  זֶׁה ֱאֹלקֶׁ

ִעים נָּה ַאְרבָּ ר שָּ ַדַעת ְלנַסְֹתָך ַענְֹתָך ְלַמַען ַבִמְדבָּ ת לָּ ר אֶׁ ְבָך ֲאשֶׁ יו מצותו ֲהִתְשמֹר ִבְלבָּ ֹלא" )דברים, ח,  ִאם ִמְצֹותָּ

ָך ב(, ומהו הנסיון? "וַיְַענְָך ת וַיֲַאִכְלָך וַיְַרִעבֶׁ ן אֶׁ ר ַהמָּ יָך יְָּדעּון וְֹלא יַָּדְעתָּ  ֹלא ֲאשֶׁ ם ַעל ֹלא ִכי הֹוִדֲעָך ְלַמַען ֲאבֹתֶׁ חֶׁ  ַהלֶׁ

ם יְִחיֶׁה ְלַבדֹו ָאדָּ ם יְִחיֶׁה ה' ִפי מֹוצָּא כָּל ַעל ִכי הָּ ָאדָּ ְתָך :הָּ ה ֹלא ִׂשְמלָּ ְלתָּ יָך בָּ לֶׁ ה ֹלא וְַרְגְלָך ֵמעָּ ֵצקָּ ִעים זֶׁה בָּ  ַאְרבָּ

נָּה  ד(.-" )שם, גשָּ

כשלושה  לסכום: בבואנו לבחון את דור המדבר יש להתבונן על מציאות החיים המורכבת והקשה שהתנסו בה

אמנם אין דאגות של של אוכל וביגוד, אבל גם ללא ידיעת העתיד. ו בתנאי מדבר קשיםאשר חיו יחד מליון נפש 

לשנות ולחדש. לאור זאת נראה לי להחליף בגד, לאכול משהו שונה,פעם זה בעייתי שכן כל אדם רוצה מדי 

אציה הקשה של שהייה באופן יחסי לסיטובמדבר פעמים בודדות  ש"הפגנות" כנגד השלטון המופיעות בספר

חברה אחרת הייתה מתפרקת מיד בעטיין של הסיבות דלעיל. ולכן  נאה  ת כבוד לבני ישראל., הן תעודבמדבר

ְך זַָּכְרִתי: שמשבח הקב"ה דור המדבר לשבח ד לָּ סֶׁ יְִך ַאֲהַבת נְעּוַריְִך חֶׁ ְכֵתְך ְכלּוֹלתָּ ר ַאֲחַרי לֶׁ ץ ַבִמְדבָּ רֶׁ  ֹלא ְבאֶׁ

ה  ".ְזרּועָּ


