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 כרון המדבר והחיים בארץ י ": על זֶרך ּדֶ הַ  ל ּכָ   ֶאת   ּתָ ְוָזַכְר " 
  ובל שפט ש 

כרון  יאת החשיבות של ז  מדגישה התורה  בפרשתנו  
קיום עבור  במדבר  בארץ  המסע  לאחר  המצוות   .

מצווה   ח'  שהתורה  "בדברים  את  ך ּד  ה    לּכ  לזכור    ר 
ַאר  -א    ה'  ך ִליכ  ֹוה  רׁש  א   ז ה  יך  ּמִ   נ הׁש    ִעיםּב  ֹלה   "רּב  ד  ּב 
הרעב    ,(ח:בדב'  ) את  ואת  ומונה  אכילת  שסבלו 

  ם שלא בצקו יהשמלה שלא בלתה והרגלי  , אתהמן
המסקנה   ד(,-)שם:ג את  בבירור  מציינת  היא 

ר  ׁש  ו  "  :ללוה  נותכרויזהמעשית מה ת  ּת  מ  וֺת    א    ה' ִמצ 
ת -א   כ  ל  יך ל  יוּבִ ֹלה  כ  ר  יִ ּו ד  ָאל   .  (שם:ה) "ֹוֹאת הר 

הפרק   עזיבת  תולה  התורה  בהמשך  את 
רּׁש  הִ " :'בשכחת ההמצוות  ך  מ  ּכ   ןּפ  ל  ת חִּתׁש  -א    ה' א 

ִבל   ל  יך  יו    ֹמרׁש    י ּתִ ֹלה  וֺת  ּפ  מִ ּוִמצ  יו ׁש  ח    ט  יוּקֹ ו    " ת 
כחה  שִ   ,כפי שמוסבר בפסוקים הבאים  אך  ,(שם:יא)
שנו  ז והנפלאות  הניסים  משכחת  ה'  ובעת  עשה 

ו  ו  "  :במדבר ך  ב  ב  ל  ם  ח  ׁש  ר  ת  ּת  כ  יך  -א    ה'  א  ֹלה 
ך ּמֹוה   מִ   ִציא  ִים  ר  ִמצ  ץ  ר  ִדים  יתּבֵ ֵמא  ב    ִליכ ך ּמֹוה    .ע 

ּמִ  ה   ֹדלּג  ה   רּב  ד  ּב  אּנֹוו  ח   ר  ףׂש   ׁשנ  צִ  ר  ב ו  ר  ק  ע   רׁש  א   ן ֹואּמ  ו 
ה    ֵאין ִים  ִים מִ   ִציאּמֹומ  ך מ  ח    רּצּול  ר    ...ׁשימִ ּל  ה  ָאמ   ּת  ו 
ךּבִ  ב  ב  י    ִחיּכֹ   ל  ם  ֹעצ  ע  ו  ת  הׂש  ִדי  א  ה    ִלי  ִיל  ח    " הּז  ה 
במדבר   ,כלומר  .(יז-שם:יד) ה'  נפלאות  שכחת 

ומובילה למסקנה   ,גורמת לשכחת ה' בארץ ישראל
 שכל השפע והברכה תלויים במעשי האדם. 

בין זיכרון  שקשר  ה  לעלא רק  מצביעה  התורה  
ק  לבין  במדבר  בארץהמסע  המצוות  אלא   ,יום 

להפיק  אתגם    בארתמ שיש  ממאפיינים   הלקח 
במד המסע  של  למשל,  שונים  כך,  תורה  הבר. 

ע ואכה  לאומרת  הרעב  המןעינוי,  "ילת  ע  :  י    ך ּנ  ו 
ךּי  ו   ִעב  ךּי  ו    ר  ִכל  ת  א  ע    ֹלא  רׁש  א    ןּמ  ה    א  ד  ע  ּת  י  י ד  ֹלא   ןּוו 

יך   ֹבת  ה ל  א  ן  ע  ך ֹו מ  ע    י ּכִ   ִדיע  ם ּל  ה    ל ֹלא  י ה    ּדֹו ב  ל    ח  ִיח 
ם   ָאד  ל   י ּכִ ה  א ֹו מ   ל ּכ    ע  ם  ' ה   ִפי   צ  ָאד  י ה ה    . (שם:ג)  "ִיח 

וכנגדה  במדבר  והרעב  העינוי  חוויית  כלומר, 
ההניסית    הירידה אמורים ם  ימימהשמן  של 

ש   להשריש האמונה   התלויהאדם  פרנסת  את 
ה'. הבאים,גם    בישועת    ופר מסבהם  ש  בפסוקים 

ךׂשִ "ש ת  ל  ה ֹלא מ  ת  ל  ל    ב  ך יךֵמע  ל  ג  ר  ה ֹלא ו  ֵצק   ז ה   ב 
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התו (שם:ד)  "נ הׁש    ִעיםּב  ַאר   הלקח  ציינת  מ  רה,  את 
ע  : "שיש להפיק מהסיפור ד  י  ך    ִעם  ּת  ו  ב  ב    ר ׁש  א  ּכ    יּכִ ל 

י   ת  ׁש ִאי  רּסֵ י  י  -א    ה'   ֹו נּב    א  מ  יך    . (ם:ה ש)  "ּך  ר  ּס  ֹלה 
לא   הזה  במקרה  כךברור  אמנם,   הלקח  כיצד  כל 

בצקו.  בלתה    שלא  לשמלה  מתקשר שלא  ולרגלים 
ה'   ניסיב  דווקאלא  א  ,סורים יבי  כאןאין מדובר  הרי  

לפרש  לכן  אותם.  מצמצמיםה שהייסורים    ,נראה 
מסע  ייסורי הו  , הם עצם ההליכה הממושכת במדבר

הפסוקכפ  במדבר, שאומר  כ  , י  המייסר  מו  הם  אב 
בנו אליי  ;את  לבן  מזיקים  שאינם  באים    אסורים 

לרומם אותו,  ל  לחנך  דבר  של  ובסופו  חזק  אותו 
 אותו.  

בניסי מלווה  במדבר  השמלה  המסע  כמו  ם 
בצקו והרגלים שלא  בלתה  ייווצר    ,שלא  שלא  כדי 

אלא רק קושי    ,שום נזק לעם ישראל במהלך המסע
אם ,  אולם  1של דבר להתעלות.  נפשי שגורם בסופו

במדנועד  אכן   התובנות בר  המסע  את  בנו    לעורר 
מדוע   נלמד הללו,  סכנת מדוע  ?  חהלק  לא  אורבת 

לארץהשכחה   בהיכנסם  ישראל  וכיצד ?  לבני 
הנס   מחוויית  יותר  הרבה  הקלושה  ההיזכרות, 

 עצמו, יכולה לתת מענה לסכנה של השכחה? 

ריו של  נפנה לדב  כדי לענות על השאלות הללו
"המספיק בספרו  המבחין    ,רבי אברהם בן הרמב"ם 

הדרגה   2דרגות של ביטחון בה'.   בין שתילעובדי ה'"  
הצדיקים   ותלמידיהם  הנביאים  של  יותר  הגבוהה 
הישרים דורשת אמונה בניסים הסותרים את חוקי  

יותר של כלל שומרי    ,הטבע ואילו הדרגה הנמוכה 
האירועים    דת דורשת אמונה ביכולת ה' לכוון אתה

ל הטבע,  בדרך  המתנהל  רצונו.  בעולם,  הדרגה פי 
יאים הביטחון מתקיימת אצל הנבהגבוהה יותר של  

השראה   של  במקרה  אחריםרק  במקרים   נבואית. 
)כפי   והספק  הטבעי  הפחד  אל  ליפול  מועדים  הם 

עשיו(. ישא עם  בפגישתו  ליעקב  מן   3רע  היוצא 
הו במדבר שהכלל  ישראל  עם  ניסית  חיא    , בהוויה 
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הזאת   המעלה  את  לרכוש  ממנו  מצופה  של והיה 
הטבע. חידושו של    הביטחון בניסים החורגים מדרך

הוא שהאדםרבי אב בן הרמב"ם  נדון במידת   רהם 
 4שהוא נמצא בה:דרגה  הביטחון לפי ה

בניסים בלבד    ו הווי אומר כל התולה תקוות
ה ללא  נאותה,  התכשרות  ללא  ללא  תגלות, 

א ס-הרגשה  ללא  לאמיתה  ייעתא להית 
נו מתאים , הריהו מתאווה למה שאינאדשמי

בחו וחוטא  לפה  צלו  חילול  המביאה  ידי 
ספק ואין  וכן    השם,  עונשו.  על  שיבוא 

יפך, מי שבטחונו לוקה בחסר למרות שה'  לה
כזאת למדרגה  העלהו  ראוי    ,יתעלה  הריהו 

ד שנתחייבו  כמו  ה'  אף  ולחרון  ור  לעונש 
גאלם   אשר  ה'  צבאות  מהיות  המדבר 

במדבר    םליכום בניסים ובנפלאות והממצרי
ושמבמס מופלא  כה  שמירה    רע  עליהם 
ועמוד האש שהיו להם    ן עמוד הענ  –  המעול

עליהם והמן למאכלם    ןשהג  ןמורי דרך והענ
למשקם... החלמיש  מצור  הזורמים   והמים 
שנאמר  כמו  ביניהם  שורה  היתה  והשכינה 

ִין   רׁש  א  " ִין ּב    ע  ָאה  ע    ,ד(י:יד  ')במ  "'ה  ה ּת  א    ִנר 
אותו  שואלים  להם,  הביניים  איש    ומשה 

ד"  :שאלה והוא אומר א   ּוִעמ  הׁש  ו  ע  ה  מ    ה ּו  צ  י   מ 
ם  ה' כ  יחסר  ח(:ט  במ')  "ל  אם  אומר  הווי   .

אשמה   זו  הרי  כאלה  לאנשים  הביטחון 
 .חמורה שבחמורות

אליה  כלומר,   שהגיעו  הגבוהה  ישראל הדרגה  בני 
ו ול-אהנוכחות  המבחינת  במדבר,   ניסים  ההית 

גבוהה    ,שחוולויים  גה גם לדרגה    של חייבה אותם 
צריכיםבה'  ביטחון היו  הם  ניסי  .  על  ם  לסמוך 

הטבע כדרך  שלא  זאת  ,גדולים  עשו  כמווכשלא   , 
או    סיפורב חכהמרגלים  על  של  סרון  ישהתלוננו 
זאת, הם    ה,י ושתי  כילהא לעומת  בחומרה.  נענשו 

ואינ  הטבע  דרך  לפי  רגילים  חיים  שחי  חווה  מי  ו 
גלוייםהשראת   וניסים  להתיימר    ,שכינה  לו  אסור 

לל ההגיע  ישרדרגת  בני  של  ביציאת ביטחון  אל 
הטבע.   ,םמצרי מדרך  החורגים  ניסים  על  ולסמוך 

למדרגתו.  הראוי  הביטחון  את  לעצמו  לסגל  עליו 
ל ה'  ביכולת  להאמין  גם  כלומר,  העולם  את  הנהיג 
  במסגרת האילוצים הטבעיים.

הרמ בן  אברהם  רבי  דברי  נוכל  לאור  ב"ם 
א מדוע  ללקחים    תסכנ  הרבלהסביר  השכחה 

במדברש ינזקקו  וע  ומד  ,נלמדו מהמסע  שראל בני 
רבי   מדברי  שלמדנו  כפי  מחודשת.  להיזכרות 

הרמב"ם,   בן  במדבראברהם  בה' הנדרש   ,הביטחון 
הבוהביטחון   ישראלה'  בארץ  בה    ,נדרש  שיש 

טבעית נדרש   ,הנהגה  שבמדבר  בעוד  לגמרי.  שונה 
להאמין מדרך    העם  החורגים  ניסים  על  ולסמוך 
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יש שבארץ  הרי  צריכהטבע,  האנשים  רוב  ים  ראל 
ב  רק  שליכולתלהאמין  העולם   ו  את  להנהיג  ה' 

 הנסיבות הטבעיות. באמצעות 

במדבר  ישראל  בני  שרכשו  בה'  הביטחון  לכן, 
ידה רבה לחיים בארץ ישראל. גם ו רלוונטי במאינ

מהמן למדו  כך  לסמוך    אם  המאכעל  הוא  יל שה' 
והמפרנס, הרי זה חלק מהביטחון בהנהגה הניסית  

במדבר,   ה'  בארץ  לחיי  רלוונטי  ו אינוהוא  של  ם 
לארץישראל.   טבעית,    ,בהיכנסם  בני  היו  להנהגה 
ולחשוב שהלקחים שנלמדו יכולים  ישראל   לטעות 

אינם   בארץ    שייכיםבמדבר  החיים  למציאות 
ווושהכ  ,ישראל בכוחם  תלוי  ידם.  בל    לכןעוצם 

במדברנדרשת   במסע  ההיזכרות    ,היזכרות  אך 
לא הפקת א  ,ת המדברו איננה שחזור פשוט של חווי

והתאמתימנלקחים   העבר  לחיים    םסיון  להווה, 
ה'   דרך הטבע בארץ ישראל. למשל, בתחת הנהגת 

לסמוך על  ה מלמדת שצריך  אכילת המן במדבר אינ
אלא  במדבר,  כמו  הטבע  מדרך  החורגים  ה'    ניסי 

ל'ש םּל  ה    ֹלא ע  ב    ח  ם    ּדֹול  ָאד  י ה ה  ל  יּכִ ִיח  אֹומ  לּכ    ע   צ 
י    ה'  ִפי םִיח  ָאד  האכיל אותנו    כלומר, כפי שה'   ."ה ה 

בארץ  גם  לחם  אותנו  מאכיל  הוא  במדבר,  לחם 
לא העבודה החומרית של הוצאת לחם מן   ;ישראל

המפרנס  הוא  ה'  רצון  אלא  המפרנסת,  היא  הארץ 
גם  מאכיל.  הו לכך  בלתה  א  שלשמלה  באשר 

לא יוהרגלי ה'  שיד  איננו  הלקח  בצקו.  שלא  ם 
לדאוג   יכול  והוא  צתקצר  אלא    ,מדברברכנו  ולכל 

י    רׁש  א  ּכ  "ש ת  ׁשִאי  רּסֵ י  י  -א    ה'  ֹונּב    א  מ  יך   ."ּך  ר  ּס  ֹלה 
במדבר   בלכתו  ישראל  לעם  דאג  שה'  כפי  כלומר, 

גם   כך  לבנו,  עלינותהיה  כאב  ה'    בארץ,   השגחת 
עלינו לא  יסורים שהוא  יוהי  לנולהנועדו  ביא    ,זיק 

 אלא לגדל ולרומם אותנו. 

הפרשנות   של  הבולטים  המאפיינים  אחד 
לדורותי ה שהסיפור  ההיא    היהודית  הבנה 

רכי  ואלא משאב שיש להתאימו לצ נו  ההיסטורי אי
הזה עצמהזמן  המדבר  דור  של  חוויותיהם  לא    ן . 
לדורנו.    ,חשובות מהם  ללמוד  אנו  נוכל  מה  אלא 

   .כוחה ו סודה של ההיזכרות וזה ו זה
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