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  ָהָעם ַּבָּדֶרךְ -ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש
  

מסופר על ' עד תחילת פרק כ. שינוי יסודי בכיוון מסעי בני ישראל במדבר בפרשתנו חל
 מתארת התורה אתואילו משם והלאה , הראשונות אחרי יציאת מצרים נתייםמאורעות שקרו בש

 :וכן כתוב ,)כב:כ(ארץ כנען  אלאחרי שקיבלו את הצו לנוע  רבעיםשנת האבישראל קורות 
 ם ִמְרָים ַוִּתָּקֵברִצן ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ְּבָקֵדׁש ַוָּתָמת ָׁש - ָהֵעָדה ִמְדַּבר-ִיְׂשָרֵאל ָּכל- ְבֵני ַוָּיבֹאּו"

   1.ל שנת הארבעיםששהחודש הראשון הנזכר הוא , מתברר ממה שכתוב להלן .)א:כ" (ָׁשם
ישיבה לכאורה עד עכשיו עברו בני ישראל תקופות שונות ומאכזבות של זינוק פסול או  אם      

סוף באה הפקודה לפרק את המחנה ולצאת לדרך -סוףהנה , בחיבוק ידיים או נדודים ללא מטרה
ושמחה בנסיבות אלה היינו מצפים שגל של הקלה . ארץ כנען, םיהארץ אבות, לארץ המובטחת

 – מגיעים ללשון החמישית של הגאולה, סוף חוזרים למסלול המקורי-סוף, ציף את העםי
על סדרה של טענות  ,להפתעתנו הרבה, קוראיםזאת אנו אבל במקום  .)ח:ו 'שמ" (והבאתי"

, אצל דור יוצאי מצרים. מצרכים חיוניים כמו מים ולחםבעל מחסור  ,מאוד מרירות 2ותלונות
 ניתן, לעולם של חוסר ביטחון ושל עצמאות ,עבדותבפתאום מן התלות שעבדים ששוחררו 

בקרב  אך ."בית הסוהר"בקשיים ואת הדחף לשוב לביטחון של  ונתקלהם להבין את הפחד כש
הייתכן לשמוע הצהרה כמו , אחרי קרוב לארבעים שנה של מנהיגותו של משה, הדור החדש

כיצד זה שאחרי ? )ד:כ" (ְדָּבר ַהֶּזה ָלמּות ָׁשם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּוַהִּמ -ֶאל' ְקַהל ה- ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת"
  ? של מצרים" לסיר הבשר"תקופה כה ממושכת של עצמאות יתגעגע העם 

  :לקושי הזה הוצעו כמה הסברים      
ר ההר בהֹֹ ואהרון) א:כ(ש מרים בקדֵ  :קשר בין התלונות לפטירת המנהיגים כאןל ראו "חז )1

בפטירת שניהם . ותם היו לישראל במדבר מים לשתות והגנה של ענני הכבודשבזכ) כד:כ(
 .לב עם דאבוןלגרם ננסתלקו הבאר והעננים ו

אלא השינוי  ,לחם ומיםבלא עצם המחסור גרם בלבול של העם תחושת הב מסביר של"הנצי )2
עם כל  טבעיתלהנהגה  ,שבה היו מורגלים ,טבעית-הכללי שקרה במעבר הקשה מהנהגה על

 ):א:כ(כותב  "העמק דבר"בעל . ודאות המלווה אותהוסר הוח
 

מאז החלה הנהגה אחרת בישראל לא כמו שהיה עד כה בשנה האחרונה היה סוף הליכות 
ועתה היו עומדים להיכנס לארץ ישראל ולהתנהג בהליכות הטבע . הנסיי בהנהגה נפלאה

 .'תחת השגחת ד

התורם לחרדה מפני  ,פסיכולוגי הפנימי ביותרשהגורם ה נמצאק היטב את השינוי הזה ובדנאם 
ֶאֶרץ ֱאדֹום - סּוף ִלְסבֹב ֶאת-ֵמהֹר ָהָהר ֶּדֶרְך ַים ַוִּיְסעּו: "הוא מסובך ,המצב החדש הבא עליהם

 בגלל"אלא  ,"בדרך היותו"ב ה כאןפירוש אין" בדרך"המילה ). ד:כא" (ַּבָּדֶרךְ ָהָעם - ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש

                                                 
   ).א"ע תענית ט ורא( מכאן שכל ארבעים שנה היה להם הבאר בזכות מרים - היה מים לעדה ולא )ב:כ(י "רש 1
 )ג:טז ;כד:ט' שמ(דומות מאוד למה ששמענו מהדור הישן בחודש השני של השנה הראשונה תלונות ה   2



 2

הובילה הזאת הדרך ש העובדה; עםל ההו מיוחד באופי הדרך שגרם טרדהיה מש .)י"רש" (הדרך
יורד מן  ינוהלחם אבו עולם ש, להילחם ישעולם שבו , ע ודמעותזי, עולם של דם, אליילעולם ר

' תה" (ָעֶרב- ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי"עולם שבו , להוציאו מארץ עקשנית ישהשמים אלא 
  ).   כג:קד
מן  אבל עיקר הדאגה נבע! איזה שינוי דרמטי מהחיים הלא טבעיים שחיו עד עכשיו      

קיבלו את אולי לא , מיומנים ומצוידים אולי אין הם, הם מוכנים לזהאין התחושה שאולי 
ִּכי : "כך נשמע מתלונתם. הנכון שייתן להם את הכוח להתמודד עם התנאים החדשים" המזון"

קיצור 'גם זה לשון ": "ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה). "ה:כא" (ם ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקלֵֹקלֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמיִ 
שאינו נותן כוח ) ג"רס(קל ביותר : ְּקלֵֹקל; )י"רש" (דבר שאין יכול לסבלו הוא... ומאוס' נפש

ית כצפיח"כך הרבה שנים וטעמו היה -הייתכן שהמן שהיה מכלכל אותם כל). חזקוני(לאדם 
היה שמה שהיה מתאים לסביבה מוגנת לא  םאלא חשש? עכשיו מאוס בעיניהם יהיה" בדבש

  . לגיטימי במידה לא מבוטלתחשש ! לעולם ריאלידיו יהיה חזק 
היה משהו דומה בחוויות ובתגובות של היהודים למצב החדש שנוצר אחרי הזאת  לתופעה      

גם אז הבעיה הייתה לא רק . י מערב אירופההענקת זכויות אזרחיות ליהוד - " האמנסיפציה"
התרבותי שאכלו מאות שנים ' מן'אלא מורת רוח מהמחשבה שאולי ה, הפיתוי שבהתבוללות

לא יהיה חזק דיו ומזין דיו כדי לאפשר " שטעטל"החינוך שקיבלו בסביבה המוגנת של ה, בגולה
הצדק עם מי שאמר  אולי. ליהודים להתמודד עם הדרישות והאתגרים של העולם המודרני

להכניס את הטוב  - להפך אלא  ,שהתגובה הנכונה היא לא להסתגר עוד יותר בתוך הגטו
שבתרבות המודרנית לתוך מערכת החינוך שלנו וכך לצייד את הדור הבא במה שדרוש לא רק 

עד שאפשר יהיה  ,להשתלב בתרבות המדעיתכדי כדי להשתמש באמצעים החדשים אלא גם 
  ".מה הוא יוצר אף אתה יוצר"וכך להגשים את החובה הדתית להיות יצירתי 

  ר שמעון אליעזר הלוי ספירו "ד
  יהדותיסוד בהמרכז ללימודי 


