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סיפורים בדרך

הקדמה ) 10דקות(

מבוסס על שיעור מאת הרב אלכס ישראל

ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות!
עבור רבים מאתנו ,מסע הוא הדרך להגיע ממקום אחד למשנהו .לפעמים המסע קצר ולא מותיר רושם ,בייחוד לאור הרושם של הפעילות
שלאחר ההגעה ליעד .לפעמים המסע קשה ומפרך ,ואנו צוברים זיכרונות שליליים לגבי החוויות השליליות של המסע.
ופעמים אחרות ,מטרת המסע היא המסע עצמו .לפעמים אנחנו למדים ממנו באופן מכוון ,ופעמים אחרות אנחנו מופתעים עד כמה אפשר
ללמוד ולחוות בלי משים .המסע מרחיב אופקים ,ומאפשר נקודת מבט חדשה על העולם ,והערכה חדשה של החוויה האנושית.
אם כן ,לא מפתיע שהמסע הוא מטאפורה לחיים עצמם .היום ,בבואנו לצלול למקורות של העם היהודי ,נעיין מקרוב בטקסטים המספרים
סיפורי מסע ופורשים לפנינו דרכים ,ונמצא את הדרך שבה הסיפורים העתיקים עשויים לשפוך אור ולהשפיע על חיינו כיום.
נתחיל בעיון במפה .לפנינו מפת גלופה מן המאה ה 16-בגרמניה ,שנקראת "מסעי בני ישראל מארץ מצרים" .תוכלו להעיף מבט קרוב
יותר במפה האינטראקטיבית של הספרייה הלאומית ,כאן.bit.ly/exodusmap :

Reisen der Kinder von Israel aus Egypten. Bünting, Heinrich. Itinerarium Sacrae Scripturae. Helmstadt, 1585. Pt. I, p.18-19.

< שאלו:
.1
.2
.3
.4

מה המפה מספרת לנו על הדרך שבה הלכו בני ישראל במדבר?
האם אתם מזהים את המקומות המסומנים? האם אתם יכולים לקרוא את המפה? כיצד היכולת שלכם להבין את המפה גורמת
לכם להרגיש לגבי המסע?
אילו תובנות לגבי התרבות העתיקה ותקופתו של הממפה נוכל לשאוב מהמפה העתיקה?
מדוע חשוב לצייר מפה? מה אתם זוכרים מהמסעות שערכתם בחייכם?

אפילו אם לא תזהו ולו מקום אחד במפה ,ברור מהמפה שעם ישראל עבר תחנות רבות מאוד ,בדרך סבוכה ועקיפה ,בין מצרים לארץ
ישראל ,ולא בדרך ישרה!
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לפעמים קשה לזהות מה קורה במפה .במפה הזו למשל אין דרך לראות את פני השטח ,או את מזג האוויר .מן הסתם אי אפשר
להשתמש במפה הזו כדי לנווט באזור היום .איזו חשיבות יש בכל זאת למפה עתיקה כזו?
המפה מהווה תיעוד נוסף שהוא חלק מתהליך הזכירה .כיום אנחנו מצלמים או מתייגים מקומות במפות ברשתות החברתיות ,או כותבים
ביומן .אנחנו מתעדים כדי לזכור שהיינו במקום מסוים .אפילו בעיר העתיקה פומפיי נשתמרו כתובות גרפיטי על קירות שמתעדות "לוציוס
כתב את זה" – יש דחף אנושי טבעי להוכיח ש"אני הייתי כאן" .התמונות ,התיוגים ,היומנים – כל אלה מתעדים שהיינו במקום פיסי ,או
רגשי ,או אפילו התפתחותי .המסעות הללו נשמרים בזיכרון האישי או המשותף בזכות התיעוד.

חלק ראשון :אלה מסעי ) 20דקות(
המסע במדבר אחרי יציאת מצרים תואר על ידי דורות רבים של חכמים וחוקרים כסמל למצב הנדודים המתמשך של העם היהודי .ספר
במדבר מתאר את מסעות עם ישראל אחרי יציאת מצרים .במסע ממצרים לארץ כנען ,עצרו בני ישראל במקומות רבים לאורך הדרך.

מקור  :1במדבר לג ,א-ב.
ֹשׁה ְואַ הֲ ֽ ֹרן׃
אֵ֜ לֶּה מַ ְס ֵ ֣ﬠי ְב ֵ ֽני י ְִשׂ ָראֵ֗ ל ֲא ֶ ֥שׁר יָצְ ֛אוּ מֵ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִם לְ צִ ְבאֹ ָ ֑תם ְבּיַד מ ֶ ֖
יהם׃
יהם לְ מוֹצָ אֵ ֶ ֽ
יהם ﬠַ ל ִ ֣פּי ה' ו ֵ ְ֥אלֶּה מַ ְסﬠֵ ֶ ֖
יהם לְ מַ ְסﬠֵ ֶ ֖
תּב מ ֶֹ֜שׁה אֶ ת מוֹצָ אֵ ֶ ֛
וַיִּ כְ ֨ ֹ
< שאלו:
 .1על אילו פרטים במסעות בני ישראל מדווח משה? מדוע דווקא פרטים אלה משמעותיים?
 .2מה הפתיע אתכם בטקסט? מתי ואיפה הוא מתרחש?
 .3מה המשמעות של כתיבת המוצא בכל מסע ,בנוסף ליעד?
בפרק לג מפורטת רשימה של מקומות שבהם חנו בני ישראל ,ומהם נסעו .בנוסף ,מתוארים אירועים מרכזיים שקרו לאורך הדרך ,כמו
מות אהרון .פרשנים רבים ,וביניהם רש"י ,תהו מדוע מוקדש פרק שלם בתורה למקומות החנייה של בני ישראל .רש"י חי ופעל בצרפת
במאה ה .11-הוא נחשב גדול פרשני המקרא והתלמוד ,והפרשן היהודי המוכר והידוע ביותר בעולם.

מקור  :2רש"י ,במדבר לג ,א.
"פּ ֶשׁ ָגּזַר ֲﬠלֵיהֶ ם לְ טַ לְ ְטלַם ְולַהֲ נִ יﬠָ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,ל ֹא ת ֹאמַ ר
הוֹדיﬠַ חֲ סָ דָ יו ֶשׁל מָ קוֹםֶ ,שׁאַ ﬠַ ִ
אלה מסעי .לָמָּ ה נִ כְ ְתּבוּ הַ מַּ סָּ עוֹת הַ לָּלוּ? לְ ִ
וּשׁתַּ יִם מַ סָּ עוֹת ,צֵ א
נוּחהֶ ,שׁהֲ ֵרי אֵ ין ָכּאן אֶ לָּא אַ ְרבָּ ִﬠים ְ
וּמטֻלְ טָ לִ ים ִממַּ סָּ ע לְ מַ סָּ ע כָּל אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה ְול ֹא הָ י ְָתה לָהֶ ם ְמ ָ
ֶשׁהָ יוּ נ ִָﬠים ְ
מֵ הֶ ם י"ד ֶשׁ ֻכּלָּם הָ יוּ ְבּ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה קֹ דֶ ם גְּ ז ֵָרהִ ,מ ֶשּׁנּ ְָסעוּ מֵ ַר ְﬠ ְמסֵ ס ﬠַ ד ֶשׁבָּ אוּ לְ ִר ְתמָ ה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נִ ְשׁתַּ לְּ חוּ ְמ ַרגְּ לִ יםֶ ,שׁ ֶנּאֱמַ ר "וְאַ חַ ר
"שׁלַח לְ � ֲאנ ִָשׁים" וְגוֹ' )שם י"ג(ְ ,ו ָכאן )פסוק י"ח( הוּא אוֹמֵ ר "וַיִּ ְסעוּ מֵ חֲ צֵ רֹת ַויַּחֲ נוּ
נ ְָסעוּ הָ ﬠָ ם מֵ חֲ צֵ רוֹת" וְגוֹ' )במדבר י"ב(ְ ,
יתת אַ הֲ רֹן — מֵ הֹ ר הָ הָ ר ﬠַ ד ﬠַ ְרבוֹת מוֹאָ ב — ִבּ ְשׁנַת
ארן; וְעוֹד הוֹצֵ א ִמ ָשּׁם ח' מַ סָּ עוֹת ֶשׁהָ יוּ לְ אַ חַ ר ִמ ַ
ְבּ ִר ְתמָ ה" ,לָמַ ְדתָּ ֶשׁ ִהיא ְב ִמ ְדבַּ ר פָּ ָ
ֹשׁה .ו ְַר ִבּי תַ נְ חוּמָ א דָ ַרשׁ בּוֹ ְדּ ָר ָשׁה
�שׁים ָשׁנָה ל ֹא נ ְָסעוּ אֶ לָּא ﬠֶ ְשׂ ִרים מַ סָּ עוֹת ,זֶה ִמיסוֹדוֹ ֶשׁל ַר ִבּי מ ֶ
וּשׁ ִ
הָ אַ ְרבָּ ִﬠים ,נִ ְמצָ א ֶשׁכָּל ְשׁמוֹנֶה ְ
אַ חֶ ֶרת :מָ ָשׁל לְ מֶ לֶ� ֶשׁהָ יָה ְבנוֹ חוֹלֶה וְהוֹלִ יכוֹ לְ מָ קוֹם ָרחוֹק לְ ַרפּ ֹאתוֵֹ ,כּיוָן ֶשׁהָ יוּ חוֹזְ ִרין ִה ְת ִחיל אָ ִביו מוֹ ֶנה כָל הַ מַּ סָּ עוֹת ,אָ מַ ר לוָֹ ,כּאן
ֹאשׁ� וְכוּ':
י ַָשׁנְ נוָּ ,כּאן הוֹקַ ְרנוָּ ,כּאן חָ ַשׁ ְשׁתָּ אֶ ת ר ְ
< שאלו:
 .1מהם ההסברים השונים שמביא רש"י כדי לתאר אילו מסעות מדווחים? במה שונות הגישות הללו ,ונקודות המבט שמאחוריהן?
 .2איזו גישה נראית לך יותר – הפחתה במספר העצירות ,או ספירה של כל עצירה? מדוע?
 .3מהם האתגרים שעלו ממסעות חייכם שבהם באה לידי ביטוי אחת הגישות ,או שתיהן? כיצד הגישה שלך כלפי העצירה ותחילת
המסע עיצבה את ההערכה כלפי אותן חוויות?
לפי רש"י ,החניות הרבות תועדו כדי "להודיע חסדיו של מקום" ,ולהדגים שהקב"ה לא טלטל אותם ממקום למקום ללא הפסקה בכל
מהלך  40שנות הנדודים במדבר .רש"י מביא שתי גישות שונות בתיאור התיעוד.
הגישה הראשונה היא זו של רבי משה הדרשן ,שמפחית את מספר החניות .לדעתו ,העצירות בדרך הן מתנה של הקב"ה ,והן לא נודעו
להפריע את מהלך המסע; העם שהה במספר מצומצם של מקומות במהלך המסע לארץ כנען.
לאחר מכן ,רש"י מביא סיפור ממדרש תנחומא ,שמספר על מלך שיצא למסע ארוך עם בנו החולה לחפש לו רפואה ,ובדרך חזרה הזכיר
בכל מקום שבו עברו את המאורעות שאירעו להם באותו מקום .כמו אותו האב ,גם הקב"ה מזכיר כל מקום שבו חנו בני ישראל ,כציוני
דרך יקרים להתפתחות של ילדיו ,אפילו אם הם לא היו מודעים לכך באותו זמן.
נעיין בפירוש נוסף ,של הרב עובדיה בן יעקב ספורנו האיטלקי ) 1475-1550בקירוב( ,רב ,פרשן מקרא ,פילוסוף ורופא .הוא נודע בזכות
השילוב של פרשנות חדשנית ומקורית עם פירושים מסורתיים של קודמיו ,תוך נאמנות לטקסט המקורי.
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מקור  :3ספורנו ,במדבר לג ,א.
אלה מסעי :רצה הקל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר בארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ:
< שאלו:
 .1מה הסיבה לתיעוד המסעות לדעת הספורנו?
 .2במדרש תנחומא מודגשים ציוני הדרך במסלול הקשה שבו עברו בני ישראל .מה היחס בין הפירושים? אם הדרך כה ארוכה
וקשה ,מדוע לא ללכת בדרך ישרה?
בשונה מרש"י ,הספורנו סובר שהמסעות הם ניסיון שבודק אם בני ישראל ראויים להיכנס לארץ ,והדיווח מעיד שבני ישראל עברו את
המבחן .הקשיים של המסע במדבר וההליכה אחרי ה' "בארץ לא זרועה" מוכיחה שהם ראויים לארץ ישראל בשל אמונתם.
כל אחת מנקודות המבט השונות – דיווח ,רשימה ,ניסיון – משנה את האופן שבו אנו מעריכים את החוויה ולמדים ממנה על אודות עם
ישראל במסעו במדבר .גם אם נניח את הסיבה בצד ,ברור שהמסע במדבר קשה ומפרך .מהי משמעות ההליכה במדבר? אם המסע דרך
המדבר קשה כל כך ,מדוע לא לנסוע בדרך ישרה?

חלק שני :דרך ארוכה שהיא קצרה ) 20דקות(
עם ישראל הלך בדרכים עקיפות וארוכות יותר ,כפי שנראה מתנאי השטח ,ומשתקף בשאלות של חז"ל והפרשנים .קושי המסע דרך
המדבר והניסיון הטמון בו עשוי היה להוביל את בני ישראל לדרך קצרה יותר ,אבל בכל פעם ,בחר הקב"ה להובילם בדרך הקשה .מדוע
לבחור בדרך קשה? במכילתא דרבי ישמעאל ,מדרש על ספר שמות מן התקופה התנאית )מאות  ,(2-3מוצע הסבר להתנהגות הזו.

מקור  :4מכילתא דרבי ישמעאל ,הקדמה לפרשת ויחי )בראשית מז ,כח – נ ,כו(.
ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר .אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד
מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר
והתורה נבללת בגופן.
< שאלו:
 .1אילו מקומות בדרך לארץ ישראל מודגשים בטקסט?
 .2במה רואה המדרש יתרון בדרך לא ישרה? במה רואה המדרש חיסרון בדרך ישירה?
 .3מה דעתכם על הרעיון שמסע במדבר מאפשר מצב של "התורה נבללת בגופן"? האם חוויתם משהו דומה בחייכם?
הדרך הארוכה דרך המדבר הייתה במידה מסוימת כור ההיתוך של בני ישראל .לפני הכניסה לארץ המובטחת קיבלו בני ישראל את
התורה .החוויה המשותפת של המסע במדבר ,קבלת התורה ,וייצוב הזהות של העם ,התרחשו כולם במדבר .הם נכנסו לארץ כעם
מגובש ולא כעבדים שברחו ממצרים .הקושי במעבר דרך המדבר היה הכרחי להפיכת צאצאי יעקב לעם.
גם הגמרא מתמודדת עם המתח בין הרצון ללכת בדרך קצרה ,לבין הגילוי שהדרך הארוכה היא נכונה יותר .הגמרא מספר על רבי יהושע
בן חנניה ,שאדם מעולם לא ניצח אותו בוויכוח ,מלבד בשלושה מקרים .נקרא ביחד על שניים מתוך השלושה .בשני המקרים הללו ,יהושע
בן חנניה חיפש דרך ,פעם ארוכה ופעם קצרה ,וההיגיון שלו נוצח באופן בלתי צפוי על ידי ילד וילדה צעירים.
< הנחו את המשתתפים לקרוא ולדון במקורות 5א – 5ב בחברותא.
לימוד בחברותא הוא לימוד בזוגות .לימוד טקסט יחד עם אדם נוסף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות במהלך העיון המשותף.

מקור 5א :תלמוד בבלי ,עירובין נג ,ב.

הסיפור הבא באותו עמוד מתאר את רבי יהושע בן חנניה ,שגם הוא מחפש דרך קצרה ,והפעם מוצא את עצמו מתייעץ עם ילד קטן.
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מקור 5ב :תלמוד בבלי ,עירובין נג ,ב.

< שאלו:
 .1מה מעלה ההשוואה בין שני הסיפורים על רבי יהושע? מה שונה ,ומה דומה ביניהם?
 .2מה חשב לדעתכם רבי יהושע על קיצורי דרך?
 .3אם נשתמש בדרך כמטאפורה להתנהגותנו ,מה לדעתכם משמעות האזהרה של הגמרא?
< כנסו את הקבוצה ובקשו מהחברותות לשתף את תובנותיהם.
רבי יהושע גילה שהדרך שהוא חשב שהיא קצרה איננה בהכרח הדרך הטובה ביותר .ילדה קטנה העירה לו שאף על פי שניכר שרבים
הלכו בדרך ,לא ברור שזוהי הדרך הנכונה .וכפי שהנער הקטן ציין ,הדרך שנראתה קצרה לא הובילה בהכרח לעיר ,אלא לגינות ופרדסים
מחוץ לעיר.
בשני המקרים ,רבי יהושע ידע לאן הוא מבקש להגיע ,אבל לא היה לו ברור מה הדרך הנכונה להגיע ליעד .במקרים אלה ,הוא השתמש
בהיגיון – שהנחה אותו להגיע ליעד כמה שיותר מהר .אבל מה קורה כאשר אפילו איננו יודעים מה היעד?

סיכום ) 10דקות(
במקור  ,6הרב שטינזלץ כותב על אתגרים במהלך מעגל החיים ,בלי מפה או יכולת לדעת מה היעד הסופי .הרב שטינזלץ הוא אחד
ההוגים המובילים של תקופתנו ,והוא ידוע בעיקר בזכות פירושיו המקיפים לתלמוד ולתנ"ך ,ועבודתו בתחום הקבלה .
< קראו בקול את מקור .6

מקור  :6הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ" ,מסעי" ,שיחות על פרשת השבוע.
יש קושי במדבר ,המהווה את הניסיון הנצחי של היהודי ושל הקהילה היהודית .כאשר אדם יודע בדיוק לאן מובילות אותו רגליו ,הוא
יודע את המרחק המדויק ליעדו הסופי ,והוא יודע גם מה הפתרון :ואז הכל יותר פשוט .הבעיה היא שבדיוק ברגע שבו אנו מאמינים
שאנו הולכים לכיוון צפון ,אנחנו פתאום מתחילים לנוע בכיוון דרום; כאשר אנחנו חושבים שאנחנו עולים בהר ,פתאום אנחנו
מתחילים לרדת.
הבעיה היא המקור והמהות של התפיסה של הייעוד ביהדות .לו היינו מבינים את כל הדקויות של התהליך המוביל לגאולה ,ולו ראינו
בבהירות שאנחנו מתקדמים באופן הדרגתי לקראתה ,הכל היה נראה שונה .אבל ,הואיל ואנחנו לא יודעים ,עלינו לזכור כי "אלה
מסעי בני ישראל" ,עבור היחיד והקהילה .אנחנו חווים שוב ושוב את אותם המסעות; אנו עומדים ואנו נופלים.
זהו הסיפור שלנו ,סיפור שאותו נוכל לקרוא ולהבין רק באחרית הימים ,כאשר נגיע ליעד הסופי שלנו .אז נשיג את משמעות המפה
שעליה מתועדות דרכינו ,ואז נוכל להסביר את ההיסטוריה שלנו ,ואת האירועים שעברנו.
הדרך ממצרים ל"ארץ טובה ורחבה" היא ארוכה וקשה ,ועוברת דרך "מדבר העמים" .רק בסוף הדרך נוכל להגיע לנקודה שבה נוכל
להבין הן את "לך לך" ,והן את "אלה מסעי בני ישראל" .רק אז נוכל להשיג את המשמעות והתוכן של כל החוויות לאורך כל השנים.
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< שאלו:
 .1האם אתם מסכימים עם הרב שטינזלץ שהכל היה פשוט יותר לו יכולנו לדעת את המרחק המדויק ליעד הסופי שלנו? מדוע?
 .2האם חוויתם פעם שינוי בלתי צפוי בכיוון ,כאשר חשבתם שאתם הולכים בכיוון מסוים ,ופתאום מצאתם את עצמכם נעים בדרך
אחרת?
 .3האם אתם או הקהילה שלכם עשיתם עצירה ,חניה ,באמצע מסע משותף? כיצד המקורות שראינו היום משנים את האופן שבו
אתם חווים את המסע שלכם ,ומבינים את המסע של העם היהודי?
הסיפורים שאנו מספרים ,והמסורות שאנו משמרים ,הם מפה של החוויות שחווינו .כעם ,התיעוד משמש את הדורות הבאים ,שיכולים
לראות מה עשינו ומה למדנו בדרך ,כדי שניסיון החיים והזיכרונות לא ייעלמו עם הדור .בדומה ,התיעוד האישי מאפשר לדורות הבאים
ללמוד מן הטעויות שלנו ולזכור את ההצלחות .בו זמנית ,אנחנו יודעים שמפות עשויות להיות מטעות ,משום שלמהלך החיים אין מפה
מדויקת .המסע שלנו – כיחידים וכעם – מעולם לא היה בדרך ישרה.
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סיפורים בדרך
דף מקורות

הקדמה

Reisen der Kinder von Israel aus Egypten. Bünting, Heinrich. Itinerarium Sacrae Scripturae. Helmstadt, 1585. Pt. I, p.18-19.
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חלק ראשון :אלה מסעי
מקור  :1במדבר לג ,א-ב.

ֹשׁה וְאַ הֲ ֹֽרן׃
אֵ֜ לֶּ ה ַמ ְס ֵ ֣ﬠי ְב ֵנֽי י ְִשׂ ָראֵ֗ ל אֲ ֶ ֥שׁר יָצְ ֛אוּ ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ֖ריִם ְלצִ ְבאֹ ָ ֑תם ְבּיַד מ ֶ ֖
יהם׃
יהם ְלמוֹצָ אֵ ֶ ֽ
יהם ﬠַ ל ִ ֣פּי ה' ו ֵ ְ֥אלֶּ ה ַמ ְסﬠֵ ֶ ֖
יהם ְל ַמ ְסﬠֵ ֶ ֖
תּב מ ֶֹ֜שׁה אֶ ת מוֹצָ אֵ ֶ ֛
וַיִּ כְ ֨ ֹ

מקור  :2רש"י ,במדבר לג ,א.
ֹאמר ֶשׁ ָהיוּ נ ִָﬠים
"פּ ֶשׁ ָגּזַר ﬠֲ לֵ יהֶ ם ְל ַט ְל ְטלַ ם וְלַ הֲ נִ יﬠָ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,ל ֹא ת ַ
הוֹדיﬠַ חֲ סָ ָדיו ֶשׁל ָמקוֹםֶ ,שׁאַ ﬠַ ִ
אלה מסעי .לָ ָמּה נִ כְ ְתּבוּ הַ ַמּסָּ עוֹת הַ לָּ לוּ? ְל ִ
וּשׁ ַתּיִם ַמסָּ עוֹת ,צֵ א ֵמהֶ ם י"ד ֶשׁכֻּלָּ ם ָהיוּ
ְתה לָ הֶ ם ְמנוּחָ הֶ ,שׁהֲ ֵרי אֵ ין כָּאן אֶ לָּ א אַ ְרבָּ ִﬠים ְ
וּמטֻ ְלטָ ִלים ִמ ַמּסָּ ע ְל ַמסָּ ע כָּל אַ ְרבָּ ִﬠים ָשׁנָה וְל ֹא ָהי ָ
ְ
ְבּ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה קֹ ֶדם גְּ ז ֵָרהִ ,מ ֶשּׁנּ ְָסעוּ ֵמ ַר ְﬠ ְמסֵ ס ﬠַ ד ֶשׁבָּ אוּ ְל ִר ְת ָמה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם נִ ְשׁ ַתּ ְלּחוּ ְמ ַרגְּ ִליםֶ ,שׁנֶּאֱ ַמר "וְאַ ַחר נ ְָסעוּ ָהﬠָ ם ֵמחֲ צֵ רוֹת" וְגוֹ'
ארן; וְעוֹד
אוֹמר "וַיִּ ְסעוּ ֵמחֲ צֵ רֹת ַויַּחֲ נוּ ְבּ ִר ְת ָמה" ,לָ ַמ ְד ָתּ ֶשׁ ִהיא ְב ִמ ְדבַּ ר פָּ ָ
"שׁלַ ח ְל� אֲ נ ִָשׁים" וְגוֹ' )שם י"ג(ְ ,וכָאן )פסוק י"ח( הוּא ֵ
)במדבר י"ב(ְ ,
�שׁים ָשׁנָה ל ֹא
וּשׁ ִ
יתת אַ הֲ רֹן — ֵמהֹ ר הָ ָהר ﬠַ ד ﬠַ ְרבוֹת מוֹאָ ב — ִבּ ְשׁנַת הָ אַ ְרבָּ ִﬠים ,נִ ְמצָ א ֶשׁכָּל ְשׁמוֹנֶה ְ
הוֹצֵ א ִמ ָשּׁם ח' ַמסָּ עוֹת ֶשׁ ָהיוּ ְלאַ ַחר ִמ ַ
ְהוֹליכוֹ ְל ָמקוֹם ָרחוֹק
חוּמא ָד ַרשׁ בּוֹ ְדּ ָר ָשׁה אַ חֶ ֶרתָ :מ ָשׁל ְל ֶמלֶ � ֶשׁ ָהיָה ְבנוֹ חוֹלֶ ה ו ִ
מ ֶשׁה .ו ְַר ִבּי ַתנְ ָ
נ ְָסעוּ אֶ לָּ א ﬠֶ ְשׂ ִרים ַמסָּ עוֹת ,זֶה ִמיסוֹדוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֹ
ֹאשׁ� וְכוּ':
הוֹק ְרנוּ ,כָּאן חָ ַשׁ ְשׁ ָתּ אֶ ת ר ְ
ְל ַרפּ ֹאתוֹ ,כֵּיוָן ֶשׁ ָהיוּ חוֹזְ ִרין ִה ְת ִחיל אָ ִביו מוֹנֶה כָל הַ ַמּסָּ עוֹת ,אָ ַמר לוֹ ,כָּאן י ַָשׁנְ נוּ ,כָּאן ַ

מקור  :3ספורנו ,במדבר לג ,א.
אלה מסעי :רצה הקל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר בארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס
לארץ:

חלק שני :דרך ארוכה שהיא קצרה

מקור  :4מכילתא דרבי ישמעאל ,הקדמה לפרשת ויחי )בראשית מז ,כח – נ ,כו(.

ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד
מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה
נבללת בגופן.

מקור 5א :תלמוד בבלי ,עירובין נג ,ב.

מקור 5ב :תלמוד בבלי ,עירובין נג ,ב.

סיכום

מקור  :6הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ" ,מסעי" ,שיחות על פרשת השבוע.

יש קושי במדבר ,המהווה את הניסיון הנצחי של היהודי ושל הקהילה היהודית .כאשר אדם יודע בדיוק לאן מובילות אותו רגליו ,הוא יודע
את המרחק המדויק ליעדו הסופי ,והוא יודע גם מה הפתרון :ואז הכל יותר פשוט .הבעיה היא שבדיוק ברגע שבו אנו מאמינים שאנו
הולכים לכיוון צפון ,אנחנו פתאום מתחילים לנוע בכיוון דרום; כאשר אנחנו חושבים שאנחנו עולים בהר ,פתאום אנחנו מתחילים לרדת.
הבעיה היא המקור והמהות של התפיסה של הייעוד ביהדות .לו היינו מבינים את כל הדקויות של התהליך המוביל לגאולה ,ולו ראינו
בבהירות שאנחנו מתקדמים באופן הדרגתי לקראתה ,הכל היה נראה שונה .אבל ,הואיל ואנחנו לא יודעים ,עלינו לזכור כי "אלה מסעי
בני ישראל" ,עבור היחיד והקהילה .אנחנו חווים שוב ושוב את אותם המסעות; אנו עומדים ואנו נופלים .זהו הסיפור שלנו ,סיפור שאותו
נוכל לקרוא ולהבין רק באחרית הימים ,כאשר נגיע ליעד הסופי שלנו .אז נשיג את משמעות המפה שעליה מתועדות דרכינו ,ואז נוכל
להסביר את ההיסטוריה שלנו ,ואת האירועים שעברנו .הדרך ממצרים ל"ארץ טובה ורחבה" היא ארוכה וקשה ,ועוברת דרך "מדבר
העמים" .רק בסוף הדרך נוכל להגיע לנקודה שבה נוכל להבין הן את "לך לך" ,והן את "אלה מסעי בני ישראל" .רק אז נוכל להשיג את
המשמעות והתוכן של כל החוויות לאורך כל השנים.
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