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"לֶכתְּך ַאחֲ ַרי בַּ מּדבּר בּאֶ ֶרץ ֹלא זרוּעה" (יר' ב:ב)
יצחק קראוס
עם סיום ספר במדבר ,מתבקש לבחון ולסכם את
תקופת נדודי עם ישראל במדבר .שני פסוקים
בתנ"ך מתמצתים את שאירע שםַ" :ארבּעים שנה
ָאקוּט בּדוֹר וא ַֹמר עַ ם תֹּעי לבב הם והם ֹלא ידעוּ
דרכי .אֲ ֶשר נשבַּ עתּי ב ַאפי אם יבֹאוּן אֶ ל מנוּחתי"
(תה' צה:י-יא) .התיאורים בפסוקים אלו אינם
קלים" :אקוט" ,לשון קטטה ומריבה ,ו"עם תועי
לבב" .בקוטב השני עומדים דבריו המרוממים של
עוּריְך
ָאמר ה' זכַרתּי לְך חֶ סֶ ד נ ַ
הנביא ירמיהו" :כֹה ַ
ַאהֲ בַ ת כלוֹּלתיְך לֶכתְּך ַאחֲ ַרי בַּ מּדבּר בּאֶ ֶרץ ֹלא
זרוּעה" (ב:ב) .לפנינו אם כן שני תיאורים סותרים
1
לחלוטין .הכיצד?
המענה לסתירה זו טמון בהבנת מצבם
המורכב של בני ישראל במדבר .כולנו זוכרים את
תיאור הדגלים במדבר ,וכילדים דמיינו לעצמנו
את האוהלים שציין כל דגל ,כמאהל במחנה קיץ
של תנועת הנוער .אבל בחשיבה ריאלית ,אם
נעשה חישוב פשוט ,ולא סטטיסטי מקצועי ,נגלה
שבני ישראל מנו במדבר שניים וחצי מיליון נפש
לפחות ( 60ריבוא גברים לבד מטף כפול ארבע:
אישה ושני ילדים לפחות).
לא זו בלבד .אנו יודעים מהכתוב ששלושים
ושמונה שנים חנו בני ישראל במקום אחד ,אבל
הם לא ידעו זאת! הם חיכו כל יום להעלות
הענן ...ולהתחיל לזוז .מי מאיתנו מסוגל להיות
בהמתנה שלושים ושמונה שנים ,ו"לחיות על
מזוודות" תקופה כה ארוכה?!
ופרשת המן – מורכבת גם היא; למקרא
ֹשה למה
הפסוק" :וַ י ַדבּר העם בּאֹ-להים וּבמ ֶ
הֶ עֱליתֻ נוּ ממּצ ַרים למוּת בַּ מּדבּר כי אין לֶחֶ ם ואין
ַמים ונַפשנוּ קצה בַּ לֶחֶ ם הַ קֹלקל" (במ' כא:ה) אנו
תמהים במבט ראשון על כפיות הטובה של דור
המדבר .הרי כמה נפלא לזכות במתת א-ל כזו:
"והַ מּן כז ַרע ַגד הוּא ועינ ֹו כעין הַ בּ ֹדלַח .שטוּ העם
ולקטוּ וטחֲ נוּ בר ַחים א ֹו דכוּ בַּ מּדֹכה וּבשלוּ בַּ פרוּר
ועׂשוּ אֹת ֹו ֻעגוֹת והיה ַטעמ ֹו כ ַטעַ ם ל ַשד הַ שמֶ ן"
* הרב פרופ' יצחק קראוס ,המכון הגבוה לתורה ,אוניברסיטת
בר אילן.

(במ' יא:ז-ח) .אולם התורה מציינת את הקושי
שבמתנות המדבר" :וזכַרתּ אֶ ת כל הַ דֶ ֶרְך אֲ ֶשר
הֹליכֲָך ה' אֱ ֹ-להֶ יָך זֶה ַארבּעים שנה בַּ מּדבּר ל ַמעַ ן
עַ נֹ תָך ל ַנסֹתָך ל ַדעַ ת אֶ ת אֲ ֶשר בּלבבָך הֲ תש ֹמר
מצוֹתו אם ֹלא" (דב' ח:ב) ,ומהו הניסיון? "וַ יעַ נָך
וַ יַרעבֶ ָך וַ יַאֲ כלָך אֶ ת הַ מּן אֲ ֶשר ֹלא י ַדעתּ וֹלא ידעוּן
אֲ ב ֶֹתיָך ל ַמעַ ן הוֹדעֲ ָך כי ֹלא עַ ל הַ לֶחֶ ם לבַ ד ֹו יחיֶה
הָאדם כי עַ ל כל מוֹצא פי ה' יחיֶה הָאדםׂ .שמלתָך
ֹלא בלתה מעלֶיָך ו ַרגלָך ֹלא בצקה זֶה ַארבּעים
שנה" (שם:ג-ד) .חיים כאלו אינם חיים
"נורמליים".
לסיכום :בבואנו לבחון את דור המדבר ,יש
להתבונן על מציאות החיים המורכבת והקשה
שהתנסו בה כשלושה מיליון נפש אשר חיו יחד
ללא ידיעת העתיד .אמנם אין דאגות של אוכל
וביגוד ,אבל גם זה מצב בעייתי .שכן ,כל אדם
רוצה להחליף מדי פעם בגד ,לאכול משהו שונה,
לשנות ולחדש .לאור זאת נראה לי ,שה"הפגנות"
כנגד השלטון ,המופיעות בספר במדבר פעמים
בודדות ,יחסית לסיטואציה הקשה של שהייה
במדבר ,הן תעודת כבוד לבני ישראל .חברה
אחרת הייתה מתפרקת מייד בעטיין של הסיבות
דלעיל ,ולכן ראוי דור המדבר לשבח" :ז ַכרתּי לְך
עוּריְך" (יר' ב:ב).
חֶ סֶ ד נ ַ
לאור הדברים הללו ניתן להבין את התגובה
הא-לוהית למחאות של עם ישראל במדבר.
המעיין בפסוקי התורה הקשים ,המתארים את
דרישות העם ללחם ,מים או בשר ,מופתע
מהתגובה הא-לוהית המכילה .על אף הטענות
ה"חצופות" ,העם זוכה למענה חיובי ,ללא ענישה.
בתרשים המובא בעמוד הבא ,המרכז את תלונות
בני ישראל במדבר ,ניתן להבחין בבירור בדרך
התגובה של הקב"ה למחאות העם במדבר (שימו
לב לתגובות המוקפות במלבן) .תלונות ענייניות,
המורות על צורך חיוני כמו מים ,לחם ואפילו
בשר ,מקבלות מענה חיובי .אולם תלונות
שמטרתן היא עצם התלונה ,ובעיקר ,חטאים
שעניינם מרידה בה' ובמנהיגותו של משה ויצירת
דלגיטימציה למסע לארץ ישראל נחשבים כמרד,
והמורדים נענשים על כך בחומרה .אקורד הסיום
לתלונות העם סביב המים הוא שירת הבאר,

בּמשעֲ נֹ תם וּממּדבּר מַ תּנה" (במ' כא:יז-יח) .מסע
ֹשה וּבני יׂשראל" על ים סוף,
שהחל ב"ָאז ישיר מ ֶ
שראל".
מסתיים ב "ָאז ישיר י ֹ

ואולי זה רמז לתלונות המוצדקות (ואכמ"ל)ָ" :אז
שראל אֶ ת הַ שירה הַ זֹאת עֲ לי באר עֱנו לּה";
ישיר י ֹ
שרים כרוּה נדיבי העם בּמחֹקק
בּאר חֲ פרוּה ֹ

התגובה הא-לוהית למחאות חברתיות בספרי שמות ובמדבר:
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הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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